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2022-11-09

Sida

1

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2022-11-21
Plats:
Tid:

Folkets park, Orrskogen i Malung
18:30

Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndkansliet så att ersättare
kan inkallas.
Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas.
Ordförande
Håkan Söderman (M)

Titti Hedin Kvick/ Nämndkansliet
0280-18688
titti.hedinkvick@malung-salen.se
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-01

§ 161
Revidering av Friskvårdspolicy (KS/2022:403)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Friskvårdspolicyn uppdateras i enlighet med förslag.
Beskrivning av ärendet
Friskvårdspolicy som blev antagen av kommunfullmäktige 2019-12-16
revideras utifrån Hälsoarbetet 2.0.
I bilaga 1. Malung-Sälens kommuns friskvårdsförmåner har följande
punkter lagts till:
-Tillsvidareanställd personal erbjuds möjlighet att välja mellan
friskvårdsbidrag eller en friskvårdstimme per vecka för egna
friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter.
-En Hälsomeny erbjuds årligen med olika kostnadsfria hälsoaktiviteter för
våra medarbetare.
Följande punkt har tagits bort:
-Malung-Sälens kommun stödjer för närvarande Malung-Sälens kommuns
personalklubb med 30 000 kr/årligen.
Följande punkt har reviderats:
-En gång per år genomförs en allmän föreläsning gratis för anställda med
temat hälsa eller liknande.
Utifrån återremissen vid Kommunfullmäktige 2022-09-26 tas punkt om
fysisk aktivitet på recept bort, detta hanteras via vår avtalade
företagshälsovård och sker i enlighet med de ramar och lagstiftning som
styr deras verksamhet.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till friskvårdspolicy
Beslutet skickas till
Personalchef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-10-18

§ 302
Revidering av Friskvårdspolicy (KS/2022:403)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Friskvårdspolicyn uppdateras i enlighet med förslag.
Beskrivning av ärendet
Friskvårdspolicy som blev antagen av kommunfullmäktige 2019-12-16
revideras utifrån Hälsoarbetet 2.0.
I bilaga 1. Malung-Sälens kommuns friskvårdsförmåner har följande
punkter lagts till:
-Tillsvidareanställd personal erbjuds möjlighet att välja mellan
friskvårdsbidrag eller en friskvårdstimme per vecka för egna
friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter.
-En Hälsomeny erbjuds årligen med olika kostnadsfria hälsoaktiviteter för
våra medarbetare.
Följande punkt har tagits bort:
-Malung-Sälens kommun stödjer för närvarande Malung-Sälens kommuns
personalklubb med 30 000 kr/årligen.
Följande punkt har reviderats:
-En gång per år genomförs en allmän föreläsning gratis för anställda med
temat hälsa eller liknande.
Utifrån återremissen vid Kommunfullmäktige 2022-09-26 tas punkt om
fysisk aktivitet på recept bort, detta hanteras via vår avtalade
företagshälsovård och sker i enlighet med de ramar och lagstiftning som
styr deras verksamhet.
Dagens sammanträde
Personalchefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till friskvårdspolicy
Beslutet skickas till
Personalchef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Sammanträdesdatum

2022-10-18

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Tjänsteutlåtande
2022-10-11

Personalkontoret
Ewa Daniels-Wik
ewa.daniels-wik@malung-salen.se
0280-18108

Sida

1

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:403

Revidering av friskvårdspolicy
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att policyn uppdateras i enlighet
med förslag.
Beskrivning av ärendet
Friskvårdspolicy som blev antagen av kommunfullmäktige 2019-12-16
revideras utifrån Hälsoarbetet 2.0.
I bilaga 1. Malung-Sälens kommuns friskvårdsförmåner har följande punkter
lagts till:
-Tillsvidareanställd personal erbjuds möjlighet att välja mellan
friskvårdsbidrag eller en friskvårdstimme per vecka för egna
friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter.
-En Hälsomeny erbjuds årligen med olika kostnadsfria hälsoaktiviteter för
våra medarbetare.
Följande punkt har tagits bort:
-Malung-Sälens kommun stödjer för närvarande Malung-Sälens kommuns
personalklubb med 30 000 kr/årligen.
Följande punkt har reviderats:
-En gång per år genomförs en allmän föreläsning gratis för anställda med
temat hälsa eller liknande.
Utifrån återremissen vid Kommunfullmäktige 2022-09-26 tas punkt om fysisk
aktivitet på recept bort, detta hanteras via vår avtalade företagshälsovård
och sker i enlighet med de ramar och lagstiftning som styr deras verksamhet.
Beslutsunderlag
Förslag till friskvårdspolicy
Beslutet skickas till

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Friskvårdspolicy
Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Friskvårdspolicy
Inledning

Ett genomtänkt friskvårdsarbete ökar medarbetarnas tillfredsställelse på arbetet
och förebygger skador och olyckor. Friskvården underlättar även en snabbare
rehabilitering av skadade eller sjuka medarbetare.
Friskvård kan innebära en mängd olika insatser såsom motion, kostrådgivning,
stresshantering, rökavvänjning och föreläsningar inom hälsorelaterade områden.

Syfte

Hälsa och friskvård utgör en viktig del i Malung-Sälens kommuns
arbetsmiljöarbete. Malung-Sälens kommun vill underlätta för medarbetarna att
bibehålla eller förbättra sin fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Mål

Varje medarbetare har ett eget ansvar för sin hälsa. Malung-Sälens kommun vill
uppmuntra medarbetarna att ta initiativ för att främja en god arbetsmiljö och hålla
sig så friska som möjligt.
Malung-Sälens kommuns målsättningar med friskvårdsarbetet är
•
•
•
•

Minskad sjukfrånvaro och rehabilitering.
Att bli en attraktivare arbetsgivare.
Stimulera våra medarbetare till ökat eget ansvar och engagemang för sin
hälsa och till att delta i aktiviteter som främjar hälsan.
Skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra och känna trivsel
och därmed höja såväl arbets- som livskvalitén.

Ansvar
•
•
•

•

Ledningen har det övergripande ansvaret för Malung-Sälens kommuns
arbetsmiljö och därmed också för friskvårdsarbetet.
Varje förvaltning ansvarar för att hälsofrämjande aktiviteter planeras,
budgeteras, inom ramen för befintliga medel, och följs upp.
Ansvaret för friskvården på respektive avdelning vilar på cheferna.
Cheferna kan utse friskvårdsombud eller själva ansvara för att
medarbetarna får information om friskvårdssatsningarna i organisationen.
Varje medarbetare ansvarar för att sköta sin hälsa och bidra till en
hälsosam utveckling på arbetsplatsen.

Riktlinjer
•
•
•
•
•

Medarbetare och chefer förväntas ta del av friskvårdsaktiviteter både under
och utanför arbetstid.
Medarbetare och chefer ska ges möjlighet att själva initiera
friskvårdsaktiviteter.
Medarbetare och chefer ska ges möjlighet att öka sin kunskap inom
området hälsa och friskvård.
Förslag är att friskvårdsaktiviteter följs upp i respektive förvaltning för att
utvärdera dess effekter på medarbetarnas totala hälsa.
Frågor om friskvård ska finnas i mallen för medarbetarsamtalet för att
säkerställa att alla medarbetare och chefer för en diskussion om hur
Malung-Sälens kommun kan stödja medarbetaren i att upprätthålla en god
hälsa.

Bilaga 1. Malung-Sälens kommuns friskvårdsförmåner

•

Friskvårdsbidrag på 1000 kr/år, alla aktiviteter som
Skatteverket godkänner medges. Friskvårdsbidraget utgår till
alla tillsvidareanställda och övriga månadsanställda med 1/12
för varje anställningsmånad.

•

Tillsvidareanställd personal erbjuds möjlighet att välja mellan
friskvårdsbidrag eller en friskvårdstimme per vecka för egna
friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter.

•

En Hälsomeny erbjuds årligen med olika kostnadsfria
hälsoaktiviteter.

•

En gång per år genomförs en allmän föreläsning gratis för
anställda med temat hälsa eller liknande.

•

Inträde till valfritt bygdespel i kommunen en gång per år.

•

Årlig personalfest kommunens salonger.

•

Cyklar finns att tillgå under arbetstid för arbetsresor inom vissa
verksamheter.

•

Gratis kaffe/te.

•

Rökavvänjning.

•

Massage erbjuds alla anställda, utförs av kommunens massör
till ett pris av 250 kr/tillfälle.

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-11-01

§ 162
Arbetsledare AME Mosjön (KS/2022:570)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ärendet avslås.
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten Mosjön är en del av totalt tre grenar inom AMEverksamheten i Malung-Sälens kommun. I dagsläget finns 23 personer som
har sin sysselsättning vid Mosjön. Totalt i dagsläget finns omkring 40
personer i olika sysselsättningar via AME-verksamheterna.
AME Mosjön har i dagsläget en verksamhetsinriktning på snickeri,
service/stöd internt, vedhantering och legouppdrag. Vi ser för närvarande
ett stort tryck på platser inom AME-verksamheten och ett fördjupat
samarbete med RoA-projektet och IFO innebär ett inflöde generellt. Sedan
hösten 2021 arbetar vi med framtidsverkstad som ett sätt att skapa
samverkan mellan förvaltningar, näringslivet och samverkande
myndigheter.
AME Mosjön har per 2022 en ökning av handledarstöd (beroende både på
individ och utifrån nya regler från Arbetsförmedlingen) som på helåret
innebär 180 tkr. Vi ser i omförhandlingar av avtal med Arbetsförmedlingen
även nu under hösten möjligheter att kunna öka handledarstöd med
omkring 120 tkr ytterligare. Stödet är varaktigt enligt vår bedömning. Under
2022 har vi genomfört omfattande förändringar i verksamheten, därtill har vi
lyckats slussa människor till annan sysselsättning. Det här kräver aktivt och
närvarande ledarskap så som också handledarbehovet visar i bedömning
från Arbetsförmedlingen.
Verksamhetens behov bedömer vi innebära en ökad arbetsledning och
personalbehovsanmälan för att varaktigt stärka organisationen är således
föreslaget.
Tjänsten har placering på Arbetsmarknadsenheten AME Mosjön.
Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med 2023-02-15.
Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad 100%.
Dagens sammanträde
Birgitta Örjas (S), Lena Aune (S) och Thomas Ericsson (L) yrkar på avslag i
ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att ärendet avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-11

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-01

Beslutet skickas till
Personalchef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-10-18

§ 309
Arbetsledare AME Mosjön (KS/2022:570)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Tjänsten får inrättas.
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten Mosjön är en del av totalt tre grenar inom AMEverksamheten i Malung-Sälens kommun. I dagsläget finns 23 personer som
har sin sysselsättning vid Mosjön. Totalt i dagsläget finns omkring 40
personer i olika sysselsättningar via AME-verksamheterna.
AME Mosjön har i dagsläget en verksamhetsinriktning på snickeri,
service/stöd internt, vedhantering och legouppdrag. Vi ser för närvarande
ett stort tryck på platser inom AME-verksamheten och ett fördjupat
samarbete med RoA-projektet och IFO innebär ett inflöde generellt. Sedan
hösten 2021 arbetar vi med framtidsverkstad som ett sätt att skapa
samverkan mellan förvaltningar, näringslivet och samverkande
myndigheter.
AME Mosjön har per 2022 en ökning av handledarstöd (beroende både på
individ och utifrån nya regler från Arbetsförmedlingen) som på helåret
innebär 180 tkr. Vi ser i omförhandlingar av avtal med Arbetsförmedlingen
även nu under hösten möjligheter att kunna öka handledarstöd med
omkring 120 tkr ytterligare. Stödet är varaktigt enligt vår bedömning. Under
2022 har vi genomfört omfattande förändringar i verksamheten, därtill har vi
lyckats slussa människor till annan sysselsättning. Det här kräver aktivt och
närvarande ledarskap så som också handledarbehovet visar i bedömning
från Arbetsförmedlingen.
Verksamhetens behov bedömer vi innebära en ökad arbetsledning och
personalbehovsanmälan för att varaktigt stärka organisationen är således
föreslaget.
Dagens sammanträde
Personalchefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att tjänsten får inrättas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-11
Beslutet skickas till
Personalchef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Sammanträdesdatum

2022-10-18

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Tjänsteutlåtande
2022-10-11

Personalkontoret
Ewa Daniels-Wik
ewa.daniels-wik@malung-salen.se
0280-18108

Sida

1

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:570

Arbetsledare Mosjön
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av underlaget.
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten Mosjön är en del av totalt tre grenar inom
AME-verksamheten i Malung-Sälens kommun. I dagsläget finns 23 personer
som har sin sysselsättning vid Mosjön. Totalt i dagsläget finns omkring 40
personer i olika sysselsättningar via AME-verksamheterna.
AME Mosjön har i dagsläget en verksamhetsinriktning på snickeri,
service/stöd internt, vedhantering och legouppdrag. Vi ser för närvarande ett
stort tryck på platser inom AME-verksamheten och ett fördjupat samarbete
med RoA-projektet och IFO innebär ett inflöde generellt. Sedan hösten 2021
arbetar vi med framtidsverkstad som ett sätt att skapa samverkan mellan
förvaltningar, näringslivet och samverkande myndigheter.
AME Mosjön har per 2022 en ökning av handledarstöd (beroende både på
individ och utifrån nya regler från Arbetsförmedlingen) som på helåret
innebär 180 tkr. Vi ser i omförhandlingar av avtal med Arbetsförmedlingen
även nu under hösten möjligheter att kunna öka handledarstöd med omkring
120 tkr ytterligare. Stödet är varaktigt enligt vår bedömning. Under 2022 har
vi genomfört omfattande förändringar i verksamheten, därtill har vi lyckats
slussa människor till annan sysselsättning. Det här kräver aktivt och
närvarande ledarskap så som också handledarbehovet visar i bedömning
från Arbetsförmedlingen.
Verksamhetens behov bedömer vi innebära en ökad arbetsledning och
personalbehovsanmälan för att varaktigt stärka organisationen är således
föreslaget.
Beslutsunderlag
Beslutet skickas till
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Personalbehovsanmälan
2022-09-13

Personalkontoret
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Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:570

Arbetsledare AME Mosjön
Förslag till beslut
Tjänsten får tillsättas. Ärendet avgörs i enlighet med delegationsordning för
inrättande av tjänst.
Beskrivning av ärendet
Tjänsten har placering på: Arbetsmarknadsenheten AME Mosjön.
Arbetsuppgifterna omfattar: Arbetsmarknadsenheten Mosjön har i
dagsläget drygt 20 medarbetare. Samtliga har anpassade arbeten inom
ramen för arbetsmarknadsenhetens uppdrag. De flesta med lönestöd via
Arbetsförmedlingen och andra placerade i samverkan med
Försäkringskassan eller Region Dalarna. Vi ser stora möjligheter att
framledes kunna sysselsätta personer via IFO vid AME Mosjön.
Enheten har under senare tid arbetat mycket aktivt för att skapa en god
arbetsmiljö och god struktur som lever upp till de krav som ställs från
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, bland annat gällande tillgång
till arbetsledning och handledning. I dagsläget finns en enhetschef samt en
arbetsledare vid AME Mosjön. För att kunna säkerställa en god arbetsmiljö
och nära arbetsledning för de som idag finns vid enheten och därtill öppna
för utökat samarbete för sysselsättning finns behov av att tillsätta ytterligare
en arbetsledare. Arbetsledarens tjänst skulle till största del finansieras av
handledningsstöd via Arbetsförmedlingen och därtill finns möjlighet att öka
intäkter för att ekonomiskt klara resterande del. Således skulle inte
tillsättningen innebära ekonomiska konsekvenser för befintlig ram.
Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: 2023-02-15
Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100%
Beslutsunderlag
Beslutet skickas till
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Personalkontoret
Ewa Daniels-Wik
ewa.daniels-wik@malung-salen.se
0280-18108
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/Adressat/

Dnr KS/2022:570

Kompletterande handlingar till ärende KS/2022:570 Arbetsledare
Mosjön
Bakgrund
Utifrån att ärende KS/2022:570 beslutades av Kommunstyelsen föreslå
avslag för personalbehovsanmälan i Kommunfullmäktige kompletteras
handling med riskbedömning samt ekonomisk kalkyl för inrättande av tjänst
som arbetsledare vid AME Mosjön.
Riskbedömning
I enlighet med bilaga har riskbedömning genomförts avseende
nulägesbilden gällande arbetsledande funktion vid AME Mosjön.
Riskbedömningen är genomförd ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Riskbedömningen påvisar att nuvarande arbetsledning med en
arbetsledare och en enhetschef inte är tillräcklig för att kunna möta
volymen medarbetare och deltagare som har sin sysselsättning vid AME
Mosjön. I dagsläget finns drygt 20 medarbetare vid AME Mosjön med olika
typer av arbetsmarknadspolitiska insatser i form av lönebidrag (samt i
många fall handledarstöd). Därtill har vi deltagare som via samverkan med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna eller annan aktör
har sin sysselsättning på enheten (med således statligt finansierad
inkomst). Enheten har i verksamheten flera inriktningar och arbete
förekommer såväl på enheten i olika lokaler som också ute i andra
kommunala verksamheter eller liknande. Varje medarbetare eller deltagare
har stort behov av handledning i vardagen. Utan närvarande handledning
riskeras individens trygghet på arbetet likväl som arbetsmiljö. Utifrån
nuvarande regler finns också möjlighet att få stöd från Arbetsförmedlingen i
form av handledarbidrag, således finns också krav på verksamheten att
tillse behovet av handledning.
Ekonomisk analys
AME Mosjön kommer för 2022 att ha ett ekonomiskt gott resultat. Detta till
följd av omfattande arbete med arbetsmiljö, struktur och tydlighet. En
förutsättning för att vi ska kunna fortsätta skapandet av sysselsättning för
individer som annars riskerar att stå utan aktivitet är att vi har tillgång till
relevant arbetsledning på enheten. Om vi inte kan tillse handledningen får
vi initialt återlämna nu förhandlat handledarstöd från Arbetsförmedlingen
och därtill inte har möjlighet att bereda platser för sysselsättning. Det kan
innebära att vi behöver avbryta ny löpande avtal om lönebidrag med
hänvisning till arbetsledningssituationen. Inför 2023 avser AME Mosjön
minska sina kostnader och öka intäkter avseende statligt stöd.
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Utökning av 1 heltid arbetsledare kostnad inkl PO omkring 550 tkr per år.
Handledarstöd Arbetsförmedlingen (nytecknade) 11 st a´ 5tkr per månad
(660 tkr per år). Dessa är uppskattningsvis fördelade om 8 handledarstöd
avseende aktuell tjänst som arbetsledare (480 tkr/år). Således saknas
finansiering om 70 tkr vilka vi med årets resultat kan konstatera att rutiner
för inköp med enkelhet besparar oss per år. Under kommande år kommer
Personalkontoret varvid AME Mosjön organiseras inte att återbesätta tjänst
under delar av året för tjänstledighet vilket innebär besparing. Därtill
kommer ytterligare 5 medarbetare vars bidrag kommande år löper ut kunna
generera ökade handledarintäkter vilket innebär att full kostnadsteckning
finnes för utökningen. Ytterligare 5 handledarstöd skulle innebär intäkter på
300 tkr under 2023.
För individ som kan möjliggöras anställning genom lönebidrag eller
placering via Försäkringskassan eller Region Dalarna finns möjlighet till
egen försörjning. Många av de som är aktuella för sysselsättning via AME
Mosjön eller som idag har sysselsättning vid AME Mosjön riskerar att utan
sysselsättningen uppbära försörjningsstöd via IFO. Personalkontoret ordnar
även 2022 en framtidsverkstad för sysselsättning där AME-frågor står i
centrum likväl som sysselsättning och egen försörjning.
Bilaga
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-01

§ 164
Detaljplan för Industriområde Moravägen (KS/2018:324)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Det i september 2018 upprättade och i februari och oktober 2022
reviderade planförslaget till Detaljplan för Industriområde Moravägen
antas av Kommunfullmäktige.
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken.
3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan.
4. Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad
undersökning av betydande miljöpåverkan, inte innebära betydande
miljöpåverkan.
5. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster avseende dricks- och spillvatten över det område som
detaljplanen Detaljplan för Industriområde Moravägen täcker.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till detaljplan för Industriområde Moravägen har upprättats av
Bygg-Teknik i Malung.
Området för detaljplanen är beläget nordost om Malungs centrum, i
anslutning till väg E45. Syftet med planförslaget är att möjliggöra etablering
av ett industriområde i planområdets norra del samt ett bostadsområde i
söder. Vissa av de föreslagna bostadskvarteren medger bostäder i
kombination med småindustri och handel.
Under samrådet inkom synpunkter gällande bland annat strandskydd,
buller, bostäder i närhet av kraftledning, anslutningsvägar m.m. Gällande
anslutningsvägar till industriområdet krävde Trafikverket, under samrådet,
att kommunen anlägger ett vänstersvängsfält på E45. Efter dialog med
Trafikverket tecknades innan granskningen en avsiktsförklaring mellan
kommunen och Trafikverket där det tydligt framgår vid vilken trafikmängd
som det kommer att krävas vänstersvängsfält till industriområdet. Inför
granskningen togs den norra anslutningsvägen bort och ett utfartsförbud
från industriområdet lades in i detaljplanen.
Under granskningen inkom synpunkter gällande bland annat buller,
dagvattenhantering, innehållet i planbeskrivningens genomförandedel m.m.
En dagvattenutredning upprättades efter granskningen som visar
beräknade dagvattenflöden samt ger förslag på åtgärder för att uppfylla
Trafikverkets krav om att deras anordningar inte får påverkas av ökade
dagvattenflöden. Inför antagande reviderades planförslaget genom att ett
avskärande dike mellan industriområdet och E45 anläggs för att hindra
dagvatten att ledas direkt till vägområdet.
Yttrandena har föranlett vissa revideringar och förtydliganden i
planhandlingarna. Samtliga yttranden är sammanställda och bemötta i ett
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-11-01

utlåtande.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-10
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationskarta
VA-karta
Dagvattenutredning
Riskbedömning avseende farligt gods
Naturvärdesinventering
Utlåtande
Beslutet skickas till
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen- planavdelningen
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-10-18

§ 314
Detaljplan för Industriområde Moravägen (KS/2018:324)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås beslut att:
1. Det i september 2018 upprättade och i februari och oktober 2022
reviderade planförslaget till Detaljplan för Industriområde Moravägen
antas av Kommunfullmäktige.
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken.
3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan.
4. Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad
undersökning av betydande miljöpåverkan, inte innebära betydande
miljöpåverkan.
5. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster avseende dricks- och spillvatten över det område som
detaljplanen Detaljplan för Industriområde Moravägen täcker.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till detaljplan för Industriområde Moravägen har upprättats av
Bygg-Teknik i Malung.
Området för detaljplanen är beläget nordost om Malungs centrum, i
anslutning till väg E45. Syftet med planförslaget är att möjliggöra etablering
av ett industriområde i planområdets norra del samt ett bostadsområde i
söder. Vissa av de föreslagna bostadskvarteren medger bostäder i
kombination med småindustri och handel.
Under samrådet inkom synpunkter gällande bland annat strandskydd,
buller, bostäder i närhet av kraftledning, anslutningsvägar m.m. Gällande
anslutningsvägar till industriområdet krävde Trafikverket, under samrådet,
att kommunen anlägger ett vänstersvängsfält på E45. Efter dialog med
Trafikverket tecknades innan granskningen en avsiktsförklaring mellan
kommunen och Trafikverket där det tydligt framgår vid vilken trafikmängd
som det kommer att krävas vänstersvängsfält till industriområdet. Inför
granskningen togs den norra anslutningsvägen bort och ett utfartsförbud
från industriområdet lades in i detaljplanen.
Under granskningen inkom synpunkter gällande bland annat buller,
dagvattenhantering, innehållet i planbeskrivningens genomförandedel m.m.
En dagvattenutredning upprättades efter granskningen som visar
beräknade dagvattenflöden samt ger förslag på åtgärder för att uppfylla
Trafikverkets krav om att deras anordningar inte får påverkas av ökade
dagvattenflöden. Inför antagande reviderades planförslaget genom att ett
avskärande dike mellan industriområdet och E45 anläggs för att hindra
dagvatten att ledas direkt till vägområdet.
Yttrandena har föranlett vissa revideringar och förtydliganden i
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-10-18

planhandlingarna. Samtliga yttranden är sammanställda och bemötta i ett
utlåtande.
Dagens sammanträde
Planarkitekten föredrar ärendet.
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-10
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationskarta
VA-karta
Dagvattenutredning
Riskbedömning avseende farligt gods
Naturvärdesinventering
Utlåtande
Beslutet skickas till
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen- planavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande
2022-10-10
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Stadsbyggnadskontoret
Johan Sandgren
johan.sandgren@malung-salen.se
0280-18383

Dnr KS/2018:324

Detaljplan för Industriområde Moravägen
Förslag till beslut

Det tillstyrks att;
 Det i september 2018 upprättade och i februari och oktober 2022 reviderade
planförslaget till Detaljplan för Industriområde Moravägen antas av
Kommunfullmäktige.
 De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 3,4 och 5
kap miljöbalken.
 De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan.
 Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad undersökning
av betydande miljöpåverkan, inte innebära betydande miljöpåverkan.
 Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för allmänna vattentjänster
avseende dricks- och spillvatten över det område som detaljplanen Detaljplan
för Industriområde Moravägen täcker.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till detaljplan för Industriområde Moravägen har upprättats av
Bygg-Teknik i Malung.
Området för detaljplanen är beläget nordost om Malungs centrum, i anslutning till
väg E45. Syftet med planförslaget är att möjliggöra etablering av ett industriområde i
planområdets norra del samt ett bostadsområde i söder. Vissa av de föreslagna
bostadskvarteren medger bostäder i kombination med småindustri och handel.
Under samrådet inkom synpunkter gällande bland annat strandskydd, buller,
bostäder i närhet av kraftledning, anslutningsvägar m.m. Gällande anslutningsvägar
till industriområdet krävde Trafikverket, under samrådet, att kommunen anlägger ett
vänstersvängsfält på E45. Efter dialog med Trafikverket tecknades innan
granskningen en avsiktsförklaring mellan kommunen och Trafikverket där det tydligt
framgår vid vilken trafikmängd som det kommer att krävas vänstersvängsfält till
industriområdet. Inför granskningen togs den norra anslutningsvägen bort och ett
utfartsförbud från industriområdet lades in i detaljplanen.
Under granskningen inkom synpunkter gällande bland annat buller,
dagvattenhantering, innehållet i planbeskrivningens genomförandedel m.m.
En dagvattenutredning upprättades efter granskningen som visar beräknade
dagvattenflöden samt ger förslag på åtgärder för uppfylla Trafikverkets krav om att
deras anordningar inte får påverkas av ökade dagvattenflöden. Inför antagande
reviderades planförslaget genom att ett avskärande dike mellan industriområdet och
E45 anläggs för att hindra dagvatten att ledas direkt till vägområdet.
Yttrandena har föranlett vissa revideringar och förtydliganden i planhandlingarna.
Samtliga yttranden är sammanställda och bemötta i ett utlåtande.
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Tjänsteutlåtande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-10
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationskarta
VA-karta
Dagvattenutredning
Riskbedömning avseende farligt gods
Naturvärdesinventering
Utlåtande
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Planen är upprättad enligt Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900 med
ändringar t.o.m. SFS 2017:568).
Till planen hör förutom denna plankarta med bestämmelser:
- Planbeskrivning
- Illustrationskarta
- VA-karta
- Dagvattenutredning (2 PM med en kartbilaga daterade 221108)
- Fastighetsförteckning
- Riskbedömning farligt gods - transporter
- Naturvärdesinventering
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PLANDATA
Planhandlingarna är följande:
- Plankarta i skala 1:2 000 med planbestämmelser
- Illustrationskarta i skala 1:2 000
- Planbeskrivning
- VA-karta
- Naturvärdesinventering
- Riskbedömning farligt gods-transporter
- Dagvattenutredning (2 PM och en kartbilaga daterade 221108)
- Fastighetsförteckning
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att skapa ett industriområde för ca 15–20
industrifastigheter med en sammanlagd areal på ca 10 ha samt ett
område för ca 20 bostadstomter samt ett område för bostäder och
småindustri/handel.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
De åtgärder planen medger bedöms förenliga med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap.
PLANDATA
Lägesbestämning Planområdet är beläget ca 1,5 km nordost om Malungs centrum i direkt
anslutning till Moravägen (E45).
Areal

Planområdets areal är ca 30 ha.

Markägoförhållande Planområdet är i huvudsak beläget på fastigheten Skerbackarna 1:1.
En mindre del av Öje S:1 ingår även.
Fastigheten Skerbackarna 1:1 ägs av Malung-Sälens kommun.

Riksintressen

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Området ligger inom Område med särskilt behov av hinderfrihet,
samt inom Västerdalälven samt delvis inom Hättsjön, vilka är
riksintresse enligt MB 3 kap 9 §, MB 4 kap 6 § och MB 3 kap 6 §. I
direkt anslutning till planområdet finns också europaväg 45 vilken är
riksintresse för kommunikationer enligt MB 3 kap 8 §.
Bestämmelserna i MB 3 kap 9 § avser område vilka har betydelse för
totalförsvaret, vilka ska skyddas mot åtgärder som kan komma i
konflikt med detta. Det kan t ex vara uppförande av höga byggnader.
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 9 meter vilket inte bedöms komma i
konflikt med riksintressets syfte. Bestämmelserna i MB 4 kap 6 §
avser förbud mot vattenreglering mm i vissa älvar. Bestämmelserna i
MB 3 kap 6 § avser områden som skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada kulturmiljön. Området Hättsjön är enligt
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Riksantikvarieämbetet inte absoluta i gränserna och består av
fornlämningsmiljö. Framtida exploatering av området bedöms inte
komma i konflikt med detta. Skulle fornlämningar påträffas i samband
med exploatering eller andra arbeten ska kontakt tas med
tillsynsmyndigheten, dvs länsstyrelsen. Bestämmelserna i MB 3 kap
8 § anger att anläggningar för kommunikationer (E45) ska skyddas
mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
dessa. Detaljplanen bedöms inte vara i konflikt med riksintresset för
kommunikationer.
Översiktliga planer Den kommunomfattande översiktsplanen, laga kraft 2009-11-26, anger
följande tillämpliga rekommendationer för område A1 Malungs
centralort:
”Förutsättningar för bebyggelse regleras i gällande detaljplaner. Vid
behov av större avvikelser från gällande planbestämmelser eller
önskemål om ändrad användning krävs detaljplaneändring. Smärre ej
detaljplanelagda områden bör på sikt planläggas. Planläggningar med
måttliga konsekvenser ska anses förenliga med översiktsplanen.”
En fördjupning av översiktsplanen finns för det aktuella området.
Området som i aktuellt planförslag är planlagt för industri och handel
är i den fördjupade översiktsplanen utpekade som lämpligt för
småindustri och handel. Bostadskvarteren ligger delvis inom ovan
nämnda rekommendationsområde samt inom område för
fritidsområde.
Intentionerna i den nu aktuella detaljplanen bedöms
vara förenliga med översiktsplanens syfte.
Detaljplaner

För området gäller utomplansbestämmelser. Planområdet gränsar i
sydväst mot gällande stadsplan för Orrmyrheden och ändring av
stadsplan över Kittarna (70) fastställd av Länsstyrelsen 1981-10-27. Mot
sydost gränsar planområdet mot gällande stadsplan för Östra
Industriområdet (76) fastställd av Länsstyrelsen 1984-02-07.

Program

Det har inte bedömts nödvändigt att upprätta program för detta
planarbete.

Strandskydd

I norra delen av planområdet finns en mindre bäck/dike som omfattas
av strandskydd. Området närmast bäcken/diket har i planen redovisats
som naturmark. Vidare omfattas Blomsterbäcken, som är belägen
sydväst om och utanför planområdet, av strandskydd.
Som särskilda skäl för att upphäva strandskyddet åberopas särskilt skäl
nummer 5 (7 kap 18c § p5 miljöbalken), att behovet av industri, handel
och bostäder är ett angeläget allmänt intresse, som inte kan tillgodoses
utanför området. Det är svårt att hitta en annan lokalisering i
närområdet som inte berörs av strandskydd då hela dalgången omges
av bäckar och mindre vattendrag som mynnar ut i Västerdalälven.
De strandskyddade områdena är dessutom utpekade som område för
landsbygdsutveckling, enligt 7 kap 18d § miljöbalken, i kommunens
LIS-plan.
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Bäckarna är smala och bedöms sakna strandskyddsvärden med
avseende på allemansrätten. Området kring bäckarna är inte heller
utpekat som särskilt värdefull i naturvärdesinventeringen.
Strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmark och vägmark, som
är belägna närmare bäcken/diket än 100 meter. En bestämmelse om
var strandskyddet skall upphävas inom kvarters- och vägmark har
angetts på plankartan med en administrativ bestämmelse med
beteckningen a1.
Miljökonsekvensbeskrivning

Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell detaljplan har
en behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan gjorts.
Bedömningen redovisas längre fram i denna planbeskrivning, under
rubriken ”Behovsbedömning”. Denna görs på detta sätt även till
föremål för samråd med länsstyrelsen.
Behovsbedömningens slutsats är att planen inte kan anses medföra
betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) därmed inte behöver upprättas.

Kommunala beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2016-04-05 att uppdra åt
stadsbyggnadskontoret att bereda ärendet så att detaljplanearbete
påbörjas. Byggnadsnämnden beslutade 2018-08-30 att planen kunde
skickas ut på samråd.
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation

Med ledning av en fältbesiktning 2018-05-20 har en
naturvärdesinventering upprättats över planområdet där den nya
exploateringen skall ske. Naturvärdesinventeringen bifogas
planförslaget. Planområdet utgörs av skogsmark bevuxen med i
huvudsak tall av olika ålder. Skogsmarken karaktäriseras av långvarigt
skogsbruk, som enligt inventeringen är helt triviala. Naturvärdena är
begränsade till punktobjekt. Några äldre tallar, som redovisas på
illustrationskartan, kan klassas som hänsynstagande och bör om möjligt
lämnas kvar. En gammal tall med bohål finns på en liten åsrygg. På
grund av åldern och kvaliteten klassas den som ”påtagligt naturvärde”.
Alla dessa tallar är rena punktobjekt och är inte kopplade till
hänsynskrävande biotoper. En anpassning av tomter och vägar bör
göras föra att behålla dessa tallar. Det kan även vara en fördel för
landskapsintrycket om äldre stormfasta träd sparas i möjligaste mån.
Tallarna ligger på områden som skall utgöra kvartersmark för industrioch handelsändamål där omfattande markarbeten kommer behöva
genomföras. Att skydda träden med hjälp av planbestämmelser riskerar
att utgöra hinder från att nyttja marken för industri- och handelsändamål
då marken idag är relativt kuperad med mindre åsar som kan komma
att behöva schaktas ned.

Geotekniska
förhållanden

Marken inom områden består av moränmark.
Djupet på myrmarken inom området har kontrollerats genom
sticksondering. Några mindre myrområden är belägna inom
kvartersmark och har ett djup högst 1,5 meter ner till fast mark. Behov
av ytterligare geoteknisk utredning i samband med detaljplanläggningen
bedöms inte erfordras.
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Kulturvärden

Några kulturvärden finns inte inom planområdet.

Rekreation

En mindre stig genomkorsar det nya bostadsområdet. Stigen används
som motionsspår företrädesvis av boende i angränsande
bostadsområden. I samband med exploatering av området kan stigen
enkelt flyttas. På illustrationskartan har ett förslag till flyttning av stigen
redovisats.

Förorenad mark

Någon förorenad mark finns inte inom planområdet enligt tillgängliga
databaser.

Radon

Marken inom planområdet har av erfarenhet inga höga radonvärden.

Bebyggelseområden
Bostäder (B)
På B-områdena skall nedanstående planbestämmelser gälla för varje
fastighet:
Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 250 m2 och för
komplementbyggnader 50 m2.
Endast fristående hus får uppföras.
Högst två lägenheter får inredas på varje fastighet.
Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnader är 5,2 meter.
Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,8
meter.
Högsta tillåtna taklutning är 30 grader.
Industri, handel (JH)

Industri, handel (J1

På JH-områdena skall nedanstående planbestämmelser gälla:
Högsta tillåtna byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean.
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 9,0 meter

H) På J1 H-området skall nedanstående planbestämmelser gälla:
Högsta tillåtna byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean.
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7,0 meter.

Bostäder, endast friliggande
småhus. Småindustri och
kontor som ej är störande för
närboende eller alstrar tung
trafik får anordnas i anslutning
till bostaden.
Hotell får ej anordnas.

(BJ1 H)

El station

På BJ1H-områdena skall nedanstående planbestämmelser gälla:
- Högsta tillåtna byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean, varav
högst 150 m2 får utgöra bostäder per fastighet.
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7,0 meter för huvudbyggnader och
högst 3,8 meter för komplementbyggnader.
Högst en lägenhet får inredas på varje fastighet.
Högsta tillåtna taklutning är 30 grader.
Balkonger och ytterdörrar får inte placeras direkt mot E45.

(E1)

Tre områden för nätstationer har lagts in i planförslaget enligt förslag
från elleverantören. För dessa område gäller följande bestämmelser:
Högsta tillåtna taklutning är 30 grader.
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter.
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Avloppspumpstation

Högspänningsledning

(E2) Ett område för avloppspumpstation har lagts in i planförslaget. För detta
område gäller följande bestämmelser:
Högsta tillåtna taklutning är 30 grader.
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter.
Direkt söder om planområdet finns en befintlig högspänningsledning,
vilken legaliserats i den angränsande detaljplanen (T70).
Den planerade nya bebyggelsen kan som närmast placeras 25 meter
från högspänningsledningen.
En magnetfältsberäkning har genomförts med avseende på horisontellt
avstånd från närmsta faslina. Följande årsmedelvärden har beräknats
fram:
Avstånd från faslina
10 m
15 m
20 m

Magnetsfältsstrålning (årsmedelvärde)
0,4 mikrotesla
0,22 mikrotesla
0,14 mikrotesla

De planerade bostadskvarteren är därmed placerade med ett avstånd
som gör att man hamnar långt under gränsvärdet i svenska kraftnäts
magnetfältspolicy.
Tillgänglighet

Tillgänglighetsfrågor bevakas enligt gällande bygglagstiftning i
samband med bygglov och tekniskt samråd.

Offentlig och kommersiell Offentlig och kommersiell
service
från planområdet.

service finns i Malungs centrum, ca 1,5 km

Vägar och trafik

Det nordöstra industriområdet föreslås trafik matas via en ny in- och
utfart mot europaväg 45. Muntligt samråd har skett med Trafikverket
angående den nya in- och utfartens läge. Det sydöstra
småindustriområdet och bostadsområdet föreslås trafik matas från en
ny lokalgata med anslutning till Skervägen. I granskningsförslaget har
planområdet därför utökats med J1 H-området samt en ny lokalgata mot
Stolpvägen.
En avsiktsförklaring har tecknats mellan kommunen och Trafikverket
angående den nya anslutningen mot E45:an.
Den befintliga mindre vägen som ansluter mot E45:an ca 40 meter norr
befintlig avfart mot Ryhagen kommer att stängas i samband med
exploateringen.
Parkeringsfrågan förutsätts kunna lösas inom respektive fastighet.

Störningar

Den tillkommande industribebyggelsen bedöms inte medföra någon
utökad störningsrisk då den blir belägen på behörigt avstånd från
närliggande bostadsbebyggelse

Trafikbuller

Regeringen har den 11 maj 2017 beslutat om en höjning av
riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och
vägtrafik. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet från 55 dBA
till 60 dBA. För uteplats gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70
dBA maximal ljudnivå om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden. Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017
och kan tillämpas på planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2
januari 2015. Förordningsförändringarna innebär inte ändrade krav
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ANTAGANDEHANDLING
för ljudmiljön inomhus. Högsta ekvivalentnivå inomhus är 30 dBA och
högsta maximalnivå nattetid är 45 dBA.
Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids
bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA
ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad
mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen
vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid
uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå
fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00.
Årsdygnstrafiken (ÅDT) på E45 förbi de planerade bostadskvarteren
var vid senaste mätningen (2018) 1551 fordon per dygn. Hastigheten
på sträckan är 70 km/h. Planförslaget tillåter bostadsbebyggelse som
närmast ca 55 meter från väg mitt. Detta medför en dygnsekvivalent
ljudnivå på ca 52 dBA. För att göra den översiktliga bedömning av
bullernivåerna har Boverkets och SKL:s lathund Hur mycket bullrar
vägtrafiken? använts.
För att bullernivåer för uteplatser inte ska överskrida
trafikbullerförordningens riktlinjer regleras utformningen av uteplatser
enligt planbestämmelse m1:”Balkonger och ytterdörrar får inte

placeras direkt mot E45”.

De områden som är planlagda för bostadsändamål som inte berörs
av bestämmelsen m1 har ett längre avstånd än 100 meter från
bullerkällan och bedöms, baserat utifrån SKL:s material samt med
hänsyn till topografin mellan bullerkällan och planområdet, inte
behöva säkerställas genom en skyddsbestämmelse.
Med hänsyn till ovanstående bedöms en mer omfattande
bullerutredning inte krävas för att säkerställa människans hälsa och
säkerhet utifrån ett buller-perspektiv.
Riskbedömning

Europaväg 45 är utpekad som en primär transportled för farligt gods.
Med anledning av detta har en riskbedömning, daterad 2018-04-11,
tagits fram i samband med planarbetet, vilken bifogas
samrådsförslaget. Enligt utredningen betraktas de risknivåer som
uppskattas för planerad exploatering inom planområdet som
acceptabla med avseende på farligt gods-transporter på E45. Även
om risknivåerna betraktas som acceptabla rekommenderas ändå att
befintligt dike mellan planområdet och E45 bibehålls samt att
utrymningsmöjligheter, minst en per byggnad, ska anordnas i riktning
bort från E45. En planbestämmelse om att utrymningsmöjligheter,
minst en per byggnad skall anordnas i riktning från E45, har införts i
planförslaget.

Miljöfarlig

Miljöfarliga verksamheter är prövningspliktiga enligt
Miljöprövningsförordningen och ska prövas antingen hos
kommunens miljökontor eller hos Länsstyrelsen. Inom planområdet
finns det möjlighet till etablering inom olika avstånd från de planerade
bostäderna, vilket ger möjlighet för olika typer av verksamheter.

Verksamhet

Planbeskrivning ANTAGANDE Industriområde Moravägen
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området avses anslutas till det kommunala Va-nätet. Tillräcklig
kapacitet i vatten- och reningsverk finns för att klara den ökade
belastningen. Planområdet ingår för närvarande inte i kommunens i
verksamhetsområde för vatten och avlopp, men kommer att tas in i
verksamhetsområdet när planen vunnit laga kraft.
Varje bostadsfastighet beräknas bebyggas med i genomsnitt 1,2
lägenhet med i genomsnitt 4 bäddar, vilket innebär totalt 96 nya
bäddar. Varje industrifastighet beräknas belasta reningsverket med i
genomsnitt 5 personer och antalet industrifastigheter uppskattas till 18,
vilket innebär ca 90 personer. Den uppskattade ökade belastningen på
avloppsreningsverket räknat i antal personekvivalenter (PE), baserat
på 70 g BOD7 per person och dygn, blir därmed 0,7 x (96+90)
personer = 130,2 PE.
Vattenförbrukningen baseras på att varje person förbrukar i genomsnitt
150 liter per dygn för bostäderna och ca 50 liter per person för
industrifastigheterna. Den totala ökande vattenförbrukningen blir
därmed (0,150 x 96) +(0,050 x90) = 18,9 m3/dygn.
En VA-karta som redovisar hur VA-frågan skall lösas för de nya
tomtplatserna bifogas planförslaget.
I de fall där det behövs u-områden har detta redovisats i planen.

Dagvatten

Dagvattenledningar saknas idag för det befintliga industriområdet
nordöst om Moravägen och det kommer heller inte att byggas ut några
dagvattenledningar för nu aktuellt planområde. Dagvattnet får därmed
tas om hand lokalt inom respektive fastighet eller angränsande diken
och naturområden.
Dagvattensystemet kommer att utformas som ett öppet system med
öppna gräsbeklädda diken längs vägarna. Dikena avleds till
angränsande naturmark. Naturmarken och framförallt myrmarken har
goda förutsättningar att ta hand om dagvattnet och föra ner det till
grundvattnet alternativt fördröja avrinningen och därmed förhindra att
dagvattnet leds ut mot E45:an. Recipienten för dagvatten som
avvattnas från planområdet är Västerdalälven. Exploateringen bedöms
inte påverka recipientens miljökvaliténorm (MKN). Avvattningen från
hustaken bör ske via takrännor med utkastare, där dagvattnet
avvattnas på tomterna och vidare mot angränsande diken.
Mavacon har 2022-11-08 upprättat två PM med tillhörande kartbilaga
för dagvattenhantering där det redovisas i detalj hur dagvattenhanteringen skall ske. Handlingarna bifogas planförslaget.
Enligt Mavacons utredning så kommer Trafikverkets trummor att klara
ett ökat flöde vid 50-årsregn. För att ytterligare fördröja avrinningen från
planområdet har i planförslaget lagts in ett avskärande dike mellan
planområdet och E45:an. En ökad avrinning österut, mot E45, hindras
genom en planbestämmelse som syftar till att ett avskärande dike ska
finnas på allmän plats inom området betecknat dike1.
Om de åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen och ovanstående
text genomförs så bedöms en hållbar dagvattenhantering för området
kunna uppnås.

El/värme

Hela planområdet är anslutet till Malungs Elnät.
Uppvärmning av ny bebyggelse bör ske med vattenburna system som
möjliggör flexibla uppvärmningsformer.
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Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla
med energi enligt miljöbalken 2 kap. 5 §. I första hand skall förnybara
energikällor användas.
Avfall

Planen ligger inom område med kommunal sophantering. Utrymme för
källsortering skall finnas inom respektive fastighet.

Brandskydd

Insatstiden för räddningstjänsten understiger 10 minuter. Detaljerad
utformning av byggnaderna med hänsyn till brandskyddskraven får
prövas i samband med bygglov och tekniskt samråd. I samband med
utbyggnaden av Va-nätet skall brandposter projekteras på lämpliga
platser.

Behovsbedömning I samband med handläggning av detaljplaneärenden skall en
bedömning göras om de åtgärder som planen medger kan orsaka en
betydande miljöpåverkan. Om så bedöms vara fallet ska en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Planen kan inte anses inte innebära någon utökad miljöpåverkan då
planområdet har ett gynnsamt läge med hänsyn till påverkan på natur,
landskapsbild och befintlig bebyggelse. Det synes ganska uppenbart
att någon betydande miljöpåverkan ej föreligger.
Administrativa
frågor

Genomförandetiden är 10 år från att detaljplanen vinner laga kraft.
En bestämmelse om var strandskyddet skall upphävas inom kvartersoch vägmark har angetts på plankartan med en administrativ
bestämmelse med beteckningen a.

Konsekvenser av
planens genomförande

Planen innebär att ett tidigare ej detaljplanelagt skogsområde tas i
anspråk för industri- och bostadsändamål.

Planprocessen
Tidplan

PLANGENOMFÖRANDE
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.
med ändringar t.o.m. SFS 2017:568.
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen kan antas under år
2022.

Ansvarsfördelning Ansvarig för genomförandet av detaljplanen är Malung-Sälens
kommun.
Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken inom
planområdet.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning Detaljplanen reglerar fastighetsbildningen enligt redovisning på
plankarta och beskrivning så att nya fastigheter kan bildas för
bebyggelsen inom planområdet.
Ledningsområden För nya VA-ledningar har ledningsområden (u-områden) utlagts.
Exploatören ansvarar för att servitut för nya Va-ledningar inom
planområdet bildas i samband med att berörda fastigheter avstyckas.
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Gemensamhetsanläggningar

Den norra utfarten från planområdet har i granskningsskedet tagits bort
från planförslaget varvid Lillmon ga:1 inte längre berörs av detaljplanen.
I övrigt behövs inga nya gemensamhetsanläggningar bildas då
kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken.

Lantmäterikostnader Lantmäterikostnaderna för avstyckning av fastigheter skall betalas av
den part som framgår av köpehandlingarna.
EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi

Exploateringskostnaden för nybyggnad enligt planförslaget uppskattas
till ca 300 miljoner kronor. Kommunen bekostar planhandläggningen
och tar ut denna kostnad i samband med att fastigheterna inom
planområdet säljs.
För kommunen innebär inte exploateringen några ytterligare kostnader
förutom att Vamas skall ansluta fastigheterna till kommunens Vasystem mot att anslutningsavgift betalas av respektive fastighetsägare
enligt gällande taxa.
TEKNISKA FRÅGOR

Vatten och avlopp

Nya VA-ledningar skall anläggas enligt VA-kartan. Nybyggnader skall
anslutas till det kommunala Va-nätet. Kommunalt verksamhetsområde
för vatten och spillvatten ska bildas i samband med antagande av
detaljplanen.

Grundkarta m.m.

Grundkarta har upprättats genom kopiering av befintlig primärkarta
och kompletterats i oktober 2016 av Malung-Sälens kommun.
Fastighetsförteckning har upprättats av Malung-Sälens
kommun.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats av byggnadsingenjör Karl-Erik Sigfrids på
uppdrag av Malung-Sälens kommun och i samråd med stadsarkitekt
Tomas Johnsson och planarkitekt Johan Sandgren.
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Detaljplan för Industriområde Moravägen
UTLÅTANDE
Oktober 2022
I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband
med samråd (24 oktober – 21 november 2018) samt granskning (25
februari – 18 mars 2022).
De instanser och sakägare som haft skriftliga synpunkter på
planförslaget under ärendets handläggning, och som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda, ska enligt PBL 5 kap 29 § tillställas
utlåtandet snarast efter byggnadsnämndens behandling av ärendet.
Utlåtandet kommer att skickas till alla som under samråd eller
granskning haft någonting att erinra mot planförslaget.
Följande erhåller utlåtandet:
- Länsstyrelsen i Dalarnas län
- Lantmäteriet
- Trafikverket
- Verksamheter inom Ryhagens industriområde, genom Hans
Tidhult
- Opus Bilprovning
- VAMAS

Beslut om antagande får beträffande planens sakliga innehåll
överklagas endast av den som senast under granskningen skriftligen
har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.
Länsstyrelsen och Lantmäteriet erhåller tillkännagivande av miljö- och
stadsbyggnadsnämndens beslut.
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LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
Samrådsyttrande
2018-12-04
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Granskningsyttrande
2022-03-21
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Samrådsyttrande
Strandskydd
Inför granskningen har avsnittet om strandskyddet i planbeskrivningen
reviderats. Varför behovet av industri, handel och bostäder inte kan
tillgodoses utanför planområdet har motiverats. Även strandskyddet
för Blomsterbäcken har behandlats.
Buller
Inför granskningen har planbeskrivningen kompletterats med
trafikbullersituationen. En beräkning har gjorts vilken visar att de
värden som finns i Trafikbullerförodningen (2015:216) inte kan
efterlevas. Planförslaget har därför ritats om och det är nu ca 55
meter mellan närmsta möjliga bostadshus och vägmitt.
Planbestämmelsen m1 har inför granskningen förtydligats.
Bestämmelsen lyder nu Högsta tillåtna ekvivalenta bullernivå från
verksamhet är 50 dBA och 45 dBA under kvälls- och nattid. Detta
gäller utomhus invid omkringliggande bostäders fasad.
Magnetfält
Efter kontakt med elleverantören Ellevio har en beräkning gjorts.
Beräknat med horisontellt avstånd från närmsta faslina uppgår
magnetstrålningen till följande nivåer, sett utifrån ett årsmedelvärde:
10 m 0,4 mikrotesla
15 m 0,22 mikrotesla
20 m 0,14 mikrotesla
Enligt planförslaget kan bebyggelse som närmst placeras 25 meter
från ledningen. Detta medför en magnetstrålning långt under
gränsvärdet inom planerade bostadskvarter.
Riksintressen
Planbeskrivningen har inför granskningen reviderats gällande de
riksintressen som finns inom och i anslutning till området. Området
ligger inom Område med särskilt behov av hinderfrihet, delvis inom
Västerdalälven samt delvis inom Hättsjön, vilka är riksintresse enligt
MB 3 kap 9 §, MB 4 kap 6 § och MB 3 kap 6 §. I direkt anslutning till
planområdet finns också europaväg 45 vilken är riksintresse för
kommunikationer enligt MB 3 kap 8 §.
Bestämmelserna i MB 3 kap 9 § avser område vilka har betydelse för
totalförsvaret, vilka ska skyddas mot åtgärder som kan komma i
konflikt med detta. Det kan t ex vara uppförande av höga byggnader.
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 9 meter vilket inte bedöms komma i
konflikt med riksintressets syfte. Bestämmelserna i MB 4 kap 6 §
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avser förbud mot vattenreglering mm i vissa älvar. Bestämmelserna i
MB 3 kap 6 § avser områden som skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada kulturmiljön. Området Hättsjön är enligt
Riksantikvarieämbetet inte absoluta i gränserna och består av
fornlämningsmiljö. Framtida exploatering av området bedöms inte
komma i konflikt med detta. Skulle fornlämningar påträffas i samband
med exploatering eller andra arbeten ska kontakt tas med
tillsynsmyndigheten, dvs länsstyrelsen. Bestämmelserna i MB 3 kap 8
§ anger att anläggningar för kommunikationer ska skyddas mot
åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av dessa.
Detaljplanen bedöms inte vara i konflikt med riksintresset för
kommunikationer.
Övrigt
Miljöfarliga verksamheter är prövningspliktiga enligt
Miljöprövningsförordningen och ska prövas antingen hos kommunens
Miljönämnd eller hos Länsstyrelsen. Inom planområdet finns det
möjlighet till etablering inom olika avstånd från de planerade
bostäderna, vilket ger möjlighet för olika typer av verksamheter.
Tallarna ligger på områden som skall utgöra kvartersmark för industrioch handelsändamål där omfattande markarbeten kommer behöva
genomföras. Att skydda träden med hjälp av planbestämmelser
riskerar att utgöra hinder från att nyttja marken för industri- och
handelsändamål då marken idag är relativt kuperad med mindre åsar
som kan komma att behöva schaktas ned.
Angående anslutningen till E45, se kommentar till Trafikverkets
yttrande.
Granskningsyttrande
Buller
Det finns inte lagstöd för att i detaljplanen reglera exakt var eventuella
uteplatser ska placera på tomtplatsen då en uteplats kan anläggas
utan bygglov. För att i möjligaste mån ändå styra placeringen av
uteplatser har det inför antagandet införts en bestämmelse om att
balkonger och ytterdörrar inte får placeras direkt mot E45.
Dagvattenhantering
Efter granskningen av planförslaget har en dagvattenutredning tagits
fram. Enligt utredningen kommer Trafikverkets anordningar att
påverkas av ökade dagvattenflöden vid ett 50-årsregn jämfört med
nuvarande situation. Detta gäller flödet till de två nordligaste
trummorna (punkt A och B i dagvattenutredningen). Trummorna är
teoretiskt dimensionerade för att klara ett flöde på 700l/s.
Dimensionerade flöden vid ett 50-årsregn till punkt A och B skulle
utan åtgärder bli 285l/s respektive 211l/s. Detta kan jämföras med det
teoretiska flödet före exploateringen som skulle bli 91l/s respektive
67l/s. För att uppfylla Trafikverkets krav att inte öka flöden till deras
anordningar rekommenderar dagvattenutredningen att
fördröjningsmagasin anläggs.
Inför antagandet av detaljplanen har det lagts in en
egenskapsbestämmelse om att ett avskärande dike ska anläggas på
allmän plats för att hindra avvattning österut mot vägområdet.
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Trafik
Inför antagande har planbeskrivningen reviderats genom ett
förtydligande om att den befintliga anslutningsvägen, strax norr om
den som planeras i aktuellt planförslag, tas bort i samband med
exploatering av området.
Ändring mellan skeden
Synpunkten noteras inför kommande detaljplaneprocesser.

LANTMÄTERIET
Samrådsyttrande
2018-11-15

Granskningsyttrande
2022-03-18
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Samrådsyttrande
Inför granskningen har plankartan kompletterats med lagstöd för de
planbestämmelser vilka det saknas för. Planförslaget berör inte längre
gemensamhetsanläggningen Lillmon ga:1.
Inför granskningsskedet har den norra utfarten tagits bort från
planförslaget. Detta innebär att Lillmon ga:1 inte längre berörs av
detaljplanen. I övrigt behövs inga nya gemensamhetsanläggningar
bildas med anledning av planen då kommunen är huvudman för den
allmänna platsmarken.
Granskningsyttrande
Inför antagandet har planområdesgränsen flyttats så att Öje s:1 ligger
utanför planområdet. Detta har gjorts för att det bedömdes att dessa
markområden saknade betydelse för planens genomförande,
Någon fastighetsbildning för den allmänna platsmarken avses inte
genomföras och har heller inte nämnts i planbeskrivningen.
I planens syfte anges att detaljplanen medger ca 15-20
industrifastigheter, ca 20 bostadstomter samt ett mindre område med
bostäder för bostäder kombinerat med småindustri och handel. Det går
inte i dagsläget att avgöra exakt hur många fastigheter som kommer att
avstyckas utan det beror på vilka typer av verksamheter som kommer att
etablera sig i området och hur stora ytor de kräver. Illustrationskartan är
bara ett exempel på hur fastighetsindelningen kan komma att se ut. Med
hänsyn till osäkerheten kring framtida fastighetsindelning har vi valt att
inte precisera utförligare inför antagandet av detaljplanen.
På de E-områden som utlagts i planen ska nätstationer anläggas av
Malungs elnät respektive VAMAS. Markupplåtelse för dessa avses lösas
genom markupplåtelseavtal. Det kan dock inte uteslutas att det i
framtiden bildas ledningsrätter för både ledningar och tekniska
anläggningar inom planområdet.
I dagsläget kan vi inte se något tydligt behov av
gemensamhetsanläggningar inom planområdet.
Ledningsrätt avses inte bildas i samband med denna exploatering utan
avses lösas genom servitutsupplåtelser. Anledningen till detta är att det
saknar ledningsrätter för angränsande ledningsområden för VAledningar och el-ledningar. Om ledningsrätter ska bildas bör detta ske i
ett större sammanhang än i just denna detaljplan. Därför upplåts mark
för ledningarna genom servitut som sedan kan ligga till grund för
eventuellt kommande ledningsrättsförrättning.
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TRAFIKVERKET
Samrådsyttrande
2018-12-14
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Granskningsyttrande
2022-03-11

11(18)

Kommentar

Samrådsyttrande
Buller
Inför granskningen har planförslaget skissats om för att riktvärden för
trafikbuller ska kunna efterlevas. Detta beskrivs utförligare i
planbeskrivningen.
Anslutningar till E45
Inför granskningen har den befintliga infarten norr om planområdet tagits
bort ut planförslaget. Därmed finns endast en infart föreslaget till
industriområdet.
En avsiktsförklaring gällande vänstersvängsfält har inför granskningen
tecknas mellan kommunen och Trafikverket.
Granskningsyttrande
Norra/östra anslutningen
Anslutningen norr om det föreslagna industriområdet har inför
granskningen tagits bort från planförslaget och utfartsförbud har införts i
planen. Det noteras att fysiska hinder krävs när lokalgatorna är
utbyggda.
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Ny anslutning
Den nya anslutningen som föreslås är placerad ca 140 meter söder om
den befintliga anslutningen till Ryhagens industriområde.
Avsiktsförklaring
Det noteras att avsiktsförklaringen även gäller anslutningar som inte
redovisas i plankartan. I planförslaget som ställts ut på granskning är det
dock inlagt ett utfartsförbud mot den befintliga anslutningsvägen norr om
industriområdet.
Farligt gods
En riskbedömning avseende närhet till rekommenderad transportled för
farligt gods togs fram inför samrådet och finns också med som en
planhandling under granskningen.
Dagvatten
Efter granskningen av planförslaget har en dagvattenutredning tagits
fram. Enligt utredningen kommer Trafikverkets anordningar att påverkas
av ökade dagvattenflöden vid ett 50-årsregn jämfört med nuvarande
situation. Detta gäller flödet till de två nordligaste trummorna (punkt A
och B i dagvattenutredningen). Trummorna är teoretiskt dimensionerade
för att klara ett flöde på 700l/s. Dimensionerade flöden vid ett 50-årsregn
till punkt A och B skulle utan åtgärder bli 285l/s respektive 211l/s. Detta
kan jämföras med det teoretiska flödet före exploateringen som skulle bli
91l/s respektive 67l/s. För att uppfylla Trafikverkets krav att inte öka
flöden till deras anordningar rekommenderar dagvattenutredningen att
fördröjningsmagasin anläggs.
Inför antagandet av detaljplanen har det lagts in en
egenskapsbestämmelse om att ett avskärande dike ska anläggas på
allmän plats för att hindra avvattning österut mot vägområdet.
Buller
Bullerberäkningen som redovisas i planbeskrivningen är gjord utifrån
Boverkets och SKL:s vägledning Hur mycket bullrar vägtrafiken?.
Eftersom denna översiktliga bedömning visade att bullervärdena klaras
med marginal 55 meter från vägmitt (52 dBA ekvivalent ljudnivå jämfört
med riktvärdet som är 60 dBA) så har ingen utförligare utredning
bedömts vara nödvändig. Bullernivåer inomhus kan inte regleras i
detaljplanen. Byggnadernas konstruktion som kan påverka
inomhusmiljön är frågor som behandlar i bygglovet.
Det finns inte lagstöd för att i detaljplanen reglera exakt var eventuella
uteplatser ska placera på tomtplatsen då en uteplats kan anläggas utan
bygglov. För att i möjligaste mån ändå styra placeringen av uteplatser
har det inför antagandet införts en bestämmelse om att balkonger och
ytterdörrar inte får placeras direkt mot E45.
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SKANOVA

Samrådsyttrande
2018-11-28

Granskningsyttrande
2022-03-15

Kommentar

Samrådsyttrande
Det noteras att Skanova inte har något att erinra planförslaget.
Granskningsyttrande
Det noteras att Skanova inte har något att erinra planförslaget.

MILJÖNÄMNDEN
Samrådsyttrande
2018-11-19

Kommentar

Hej!
Miljönämnden avstår yttrande ang. detaljplan för Industriområde
Moravägen.

Samrådsyttrande
Det noteras att Miljönämnden avstår från yttrande
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ELLEVIO

Samrådsyttrande
2018-11-21

Granskningsyttrande
2022-03-18

Kommentar

Samrådsyttrande
Inför granskningen har vägens placering har justerats något för att
uppfylla kraven på kraftledningens minsta höjd över marken. Det noteras
dock att om det mot förmodan skulle krävas en höjning av ledningen så
bekostas det normalt av exploatören.
Ledningsägarens tillträde till kraftledningen bedöms inte påverkas
negativt av den föreslagna detaljplanen.
Den planerade bebyggelsen kan placeras som närmast ca 25 meter från
kraftledningen. Detta innebär att man med god marginal klarar
gränsvärdet i Svenska kraftverks magnetfältspolicy. Detta beskrivs inför
granskningen i planbeskrivningen.
Granskningsyttrande
Det noteras att Ellevio önskar en fortsatt dialog i samband med
anläggande av ny väg under kraftledningen och att eventuella åtgärder
på ledningen som kan krävas med anledningen av detaljplanen
bekostas av kommunen.
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OPUS BILPROVNING
Samrådsyttrande
2018-10-26

Kommentar

Ustusvägen används vid provning av bl.a nya fordon. Olämpligt att
trafikförsörjningen till bostadsområdet sker via den. Finns det möjlighet att
anlägga ny väg parallellt med Ustusvägen?
Samrådsyttrande
Efter ytterligare kontakt med fastighetsägaren har vi kommit fram till att
vägen kan nyttjas både för bilprovningens verksamhet och som
angöringsväg till bostadsområdet om vägen breddas något och utfarten
från bilprovningen breddas. Inför granskningen har det aktuella
vägområdet breddats i detaljplanen för att möjliggöra breddningen.

VERKSAMHETER RYHAGENS INDUSTRIOMRÅDE,
genom Hans Tidhult
Samrådsyttrande
2018-11-21

Kommentar

Samrådsyttrande
Planförslaget har inför samrådet skickats med post till de fastighetsägare
som bedöms vara berörda. Enligt Plan- och bygglagen är det upp till
fastighetsägaren att informera sina hyresgäster om att en detaljplan är
tillgänglig för samråd.
Önskemål om rondell har framförts till Trafikverket, som är ansvarig
väghållare för E45. I dagsläget finns inga avsatta medel för en rondell i
korsningen Vidmyrsvägen/E45 då det är andra åtgärder i regionen som
prioriterats högre. Det finns heller inga möjligheter att kommunen i
dagsläget skulle bekosta en rondell då intresset för industritomter väster
om E45 än så länge är oklart. Därför har vi valt en lösning med en ny
infart ca 140 meter söder om Vidmyrsvägen där sikten är god. Inför
granskningsskedet har ett naturområde lagts in i detaljplanen mittemot
korsningen Vidmyrsvägen/E45 för att inte hindra en eventuell framtida
rondell.
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KOLLEKTIVTRAFIKFÖRVALTNINGEN REGION DALARNA
Granskningsyttrande
2022-02-25

Kommentar

I era handlingar som skickats finner jag ingen information kring
kollektivtrafik och hållplatser. Är detta någon som missats eller är detta
icke aktuellt kopplat till området och detta arbete?
Granskningsyttrande
Närmsta busshållplats finns vid infarten till Blomstervägen, ca 400 meter
ifrån närmsta planerade bostadskvarter. Någon ny busshållplats i
anslutning till detaljplaneområdet har inte bedömts vara nödvändig.

POSTNORD
Granskningsyttrande
2022-03-06

Kommentar

Granskningsyttrande
PostNords synpunkter noteras inför kommande exploatering i
bostadsområdet.
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VAMAS

Granskningsyttrande
2022-03-18

Kommentar

Granskningsyttrande
Mellan återvinningscentralen och närmsta planerade bostadskvarter är
det ca 300 meter. Marken emellan består av skogsmark som är planlagt
som naturmark. Dessutom är det för återvinningscentralen planlagt ett
ca 50 meter brett område runt hela återvinningscentralen som ska
fungera som ett skyddsområde som inte får bebyggas eller användas
som upplag. Risken för buller på detta avstånd och med skogsbeklädd
mark emellan har bedömts vara väldigt liten.
Gatorna är i planförslaget utlagda på mark med relativt små
höjdskillnader vilket gör att det finns goda förutsättningar att anpassa
dessa för tung trafik. Områdena för planplaner har en diameter på drygt
20 meter vilket gör att det finns goda möjligheter att anlägga vändplaner
med en minsta radie på 9 meter som rekommenderas i Placering kärl,
avfallsutrymmen och transportvägar, fastställd av VAMAS 2014-12-09.
Efter granskningen av planförslaget har en dagvattenutredning tagits
fram. För att uppfylla Trafikverkets krav att inte öka flöden till deras
anordningar rekommenderar dagvattenutredningen att
fördröjningsmagasin anläggs.
Inför antagandet av detaljplanen har det lagts in en
egenskapsbestämmelse om att ett avskärande dike ska anläggas på
allmän plats för att hindra avvattning österut mot vägområdet. Det
avskärande dike hindrar dagvattnet från att rinna direkt ut i
angränsande bäckar och kan istället fördröjas och infiltreras i marken.
Det dagvatten som eventuellt inte hinner infiltreras, vid t.ex. skyfall,
led till angränsande natur- och myrområden.
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SAMMANFATTNING
Under samrådet och granskningen har yttranden inkommit från
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Skanova, Miljönämnden,
Ellevio, Opus Bilprovning, Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning,
PostNord, Vamas samt Verksamheter inom Ryhagens industriområde.
Det upprättade förslaget till detaljplan för Industriområde Moravägen
föreslås föreläggas kommunfullmäktige för antagande.
I samband med antagandet föreslås att följande uttalanden görs:
 De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurser enligt
3, 4 och 5 kap miljöbalken.
 Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.
 Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad
behovsbedömning, inte innebära betydande miljöpåverkan.

Detta utlåtande har upprättats av planarkitekt Johan Sandgren.

HL Taigabas
Henrik Liliedahl
Sälenvägen 18
780 67 Sälen
073-830 51 91
hltaigabas@gmail.com
Naturvärdesinventering för
industriområde Moravägen i Malung –
Sälens Kommun
På uppdrag av Bygg-Teknik i Malung AB har ett
område inventerats. Fältbesiktning har utförts
18.05.20. Den har skett under bra förutsättningar för att upptäcka natur eller kulturvärden. På
skogsmark har Skogsstyrelsens rekommenderade metoder för naturvärdesinventering använts
(Nitare – Handbok för nyckelbiotopsinventering) och på myrmark metoder liknande Statens
Naturvårdsverks våtmarksinventering. De är kompletterade med inventering av känslig flora.
För vattenmiljö har subjektiv bedömning skett. Eventuella naturvärden har klassats för att
harmonisera mot SS 199000 som är en Svensk standard för naturvärdesinventering. Dessa
klasser är ”Högsta”, ”Höga”, ”Påtagliga” och ”Vissa” naturvärden. Inventeringen har också
utförts oberoende av eventuella exploateringsplaner för att kunna vara objektiv.
Det har kontrollerats mot berörda
myndigheters offentliga databaser
(Länsstyrelsens webbgis, Skogsstyrelsens
”Skogens pärlor” och Artportalen. Kontroll har
också skett mot Länsstyrelsens databas över
forn- och kulturlämningar.
Övergripande beskrivning av områdena
Ett tämligen stort område beläget norr om E45
strax NV om Malung. Området ligger enligt
SGU på en berggrund av sandsten och även
moränen är sandstensdominerad. Därav följer
att bördigheten är låg till måttlig. Ingenstans går berg i dagen och förutom morän finns delvisa
områden med torv. Skogsmarken som täcker majoriteten av arealen består av fyra
beståndstyper samtliga karaktäriserade av långvarigt skogsbruk och som är helt triviala:
1 En mindre del ca 135-årig jämnåldrig tallskog som är underröjd. Fältskikt av
kråkbär/ljungtyp och bottenskikt av friskmarksmossor och renlavar.
2 En ca 40-årig talldominerad barrblandskog som är underröjd. Fältskikt mellan
kråkbär/ljung till blåbärsristyp och bottenskikt av friskmossor.
3 En ca 20-årig tallungskog med kvarlämnade glesa fröträd av ca 135 års ålder. Beståndet är
röjt. Kråkbär/ljungtyp.
4 En gles talldominerad sumpskog på dikad myrmark. Den är starkt ålderskiktad och i en
igenväxningsfas på grund av dikningarna.

Det finns några öppna mossar som
karaktäriseras av lågstarr och triviala
vitmossor. Dessutom finns på två ställen vad
som kanske kan kallas industrimark med viss
schaktning och dumpning av fyllmassor och
skrot.
Naturvärden
Hela området är starkt präglat av skogsbruk
och därmed påverkat i hög grad. Naturvärden
är begränsade till punktobjekt. Det finns tre
äldre tallar som troligen är upp mot 200 år. De
kan klassas som hänsynskrävande och bör försöka lämnas kvar. SWEREF 99
(6729817/431528), (6729846/431348), (6729834/431313). Naturvärdet är ”Vissa
naturvärden”. En mer gammal tall med bohål finns på en liten åsrygg. På grund av åldern och
trädets kvaliteter klassas denna till ”Påtagligt naturvärde”. SWEREF 99 (6729922/431402).
Alla dessa tallar är rena punktobjekt och är inte kopplade till hänsynskrävande biotoper.
Myrmarken är dels stadd i igenväxning genom nämnda dikningar men det finns även öppna
ytor. Dessa har en helt trivial flora och de har inte heller någon diversitet eller strukturer som
höjer upp värdet till nämnvärda nivåer.
Hydrologi
Sumpskogspartierna är påverkade av gamla
delvis igenväxta diken. I området NV del
tangeras ett mindre bäckflöde. Det är delvis
dikesuträtat och genom denna påverkan har
naturvärden sjunkit kan inte sägas vara av
påtaglig grad. Omkringliggande mark är devis
försumpad och består av en yngre
blandgallringsskog med björkinslag. Då den
ligger lågt i terrängen och inte är attraktiv för
exploatering bör den skydda sig själv.
Kulturhänsyn
Strax jämte E45 finns delvisa spår av den tidigare asfalterade vägen. De bedöms helt sakna
skyddsvärde.
Inga noteringar i Länsstyrelsens offentliga
databas och det hittades inga och förväntades
inte finnas några.
Rekreation och landskapsvård
En liten vandringsstig/skidspår korsar området.
Det är vanskligt att bedöma i vilken
utsträckning den frekventeras men en
bedömning ar att närliggande villaområde har
den som rekreation. En ny bebyggelse kommer
att påverka den men knappast ge en
barriäreffekt. Finns ett fortsatt behov bör det

lösas av sig självt med ny dragning. I områdets NO del finns en markerad skoterled. Den är
tämligen igenväxt och det kan inte bedömas vilken status den har. Även för den bör det vara
relativt enkelt med ny dragning ifall ett fortsatt behov finns.
Sammanfattning
Ett synnerligen trivialt skogs och myrområde med endast
enstaka punktobjekt av något skyddsvärde. En anpassning
av tomter och vägar för att bibehålla dessa och i största
möjliga mån även kvarlämna stormfasta äldre tallar för
landskapsintrycket rekommenderas.

En äldre tall med bohål
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Sammanfattning
WSP har av Bygg-Teknik i Malung AB fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med
upprättande av detaljplan för bostäder och industriområde inom fastigheten Skerbackarna 1:1 i
Malung-Sälens kommun. Sydost om planområdet löper E45 (Moravägen) som är primär transportled
för farligt gods. Kortaste avstånd mellan planerad bebyggelse och farligt gods-leden är ca 40 meter.
Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner
inom 150 meter från farligt gods-led. Med anledning av Länsstyrelsens krav upprättas denna
riskbedömning.
De risknivåer som uppskattats för planerad exploatering inom planområdet betraktas som acceptabla
med avseende på farligt gods-transporter på E45. Detta beror huvudsakligen på att antalet transporter
är lågt, att byggnader inom planområdet uppförs med ett skyddsavstånd om ca 40 meter till vägen
samt att persontätheten i direkt anslutning till vägen är relativt liten.
Därmed uppfylls även Länsstyrelsen i Dalarnas läns riktlinjer gällande bebyggelsefritt område inom 30
meter från farligt gods-led. Enligt riktlinjerna kan dock ytparkering, trafikytor, odling etc. medges inom
30 meter om så önskas.
Även om risknivåerna betraktas som acceptabla, skall enligt praxis likväl rimliga riskreducerande
åtgärder vidtas. Det rekommenderas att:



Befintligt dike mellan planområdet och E45 bibehålls. I händelse av eventuella läckage av
brandfarliga vätskor på vägen utgör diket en barriär mot fortsatt spridning mot planområdet.
Utrymningsmöjligheter tillses i riktning bort från E45 för den planerade bebyggelsen så att
utrymning kan medges bort från en eventuell olycka på vägen och med byggnaden som skydd
emellan olycka och utrymmande.
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INLEDNING

WSP har av Bygg-Teknik i Malung AB fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med
upprättande av detaljplan för bostäder och industriområde inom fastigheten Skerbackarna 1:1 i
Malung-Sälens kommun. Sydost om planområdet löper E45 (Moravägen) som är primär transportled
för farligt gods. Kortaste avstånd mellan planerad bebyggelse och farligt gods-leden är ca 40 meter.
Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner
inom 150 meter från farligt gods-led [1]. Med anledning av länsstyrelsens krav upprättas denna
riskbedömning.
Riskbedömningen upprättas som ett underlag för fattande av beslut om lämpligheten med planerad
markanvändning, med avseende på närhet till farligt gods-led.

1.1

SYFTE OCH MÅL

Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav på lämplig
markanvändning med hänsyn till risk, samt länsstyrelsens krav på beaktande av
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt gods-led.
Målet med riskbedömningen är att utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån
riskpåverkan. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder.

1.2

OMFATTNING

Riskbedömningen avser beskriva riskbilden med syfte att möjliggöra en bedömning av detaljplanens
lämplighet med avseende på liv och hälsa i enlighet med krav för markanvändning i Plan- och
bygglagen, samt att vid behov föreslå riskreducerande åtgärder. Bedömningen tar huvudsakligt
avstamp i nedanstående frågeställningar:







Vad kan inträffa? (riskidentifiering)
Hur ofta kan det inträffa? (frekvensberäkningar)
Vad är konsekvensen av det inträffade? (konsekvensberäkningar)
Hur stor är risken? (riskuppskattning)
Är risken acceptabel? (riskvärdering)
Rekommenderas åtgärder? (riskreduktion)

Mer djupgående beskrivning av riskhanteringsprocessens olika steg och de metoder som använts i
riskbedömningen redogörs för i Bilaga A.

1.3

AVGRÄNSNINGAR

I riskbedömningen belyses risker förknippade med transport av farligt gods på E45. De risker som har
beaktats är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande konsekvenser för tredje man,
d.v.s. risker som påverkar personers liv och hälsa. Bedömningen beaktar inte påverkan på egendom,
miljö eller arbetsmiljö, personskador som följd av påkörning eller kollision samt långvarig exponering av
buller och luftföroreningar.
Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av förutsättningarna
behöver riskbedömningen uppdateras.
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1.4

STYRANDE DOKUMENT

I detta avsnitt redogörs för de dokument som huvudsakligen varit styrande i framtagandet och
utformningen av riskbedömningen.
1.4.1 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (2010:900) ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till för ändamålet lämplig
plats med syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till […] människors hälsa och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)
Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till […] skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot
trafikolyckor och andra olyckshändelser, … (PBL 2010:900. 2 kap. 6§)
1.4.2 Riktlinjer
Länsstyrelsen i Dalarnas län ställer krav på att riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagandet av
detaljplaner inom 150 meter från farligt gods-led [1]. I Tabell 1 redogörs för rekommenderad lämplig
markanvändning i anslutning till transportleder för farligt gods.
Tabell 1. Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar lämplig markanvändning i förhållande till transportled för
farligt gods [1].
Närmre än 30 meter

30-70 meter

70-150 meter

Över 150 meter

Odlingar

Bilservice

Bostäder i högst 2 plan

Bostäder i mer än 2 plan

Trafikytor

Industrier

Mindre samlingslokaler

Vård

Ytparkeringar

Mindre handel

Handel

Kontor i flera plan

Friluftsområden

Tekniska anläggningar

Mindre kontor (inte hotell)

Hotell

Övrig parkering

Kultur- och idrottsanläggningar
utan betydande åskådarplats

Större samlingslokaler

Lager

1.5

Kultur och idrottsanläggningar
med betydande åskådarplats

UNDERLAGSMATERIAL

Arbetet baseras på följande underlag:
-

Detaljplan för industriområde, Moravägen, upprättad av Bygg-Teknik i Malung AB [2].

-

Planbeskrivning, Samrådshandling, upprättad av Bygg-Teknik i Malung AB [3].

1.6

INTERNKONTROLL

Rapporten är upprättad av Fredrik Larsson (Brandingenjör/Civilingenjör Riskhantering). I enlighet med
WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001, omfattas denna handling av krav
på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person granskar
förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Gustav Nilsson
(Brandingenjör/Civilingenjör Riskhantering).

6 | 10265895 • RB DP Skerbackarna 1:1

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

RB DP Skerbackarna 1:1
10265895

2

Fredrik Larsson
2018-04-11

OMRÅDESBESKRIVNING

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av planområdet med omgivning med syfte att beskriva de
förutsättningar och konfliktpunkter som utgör grund för bedömningen.

2.1

PLANOMRÅDET OCH DESS OMGIVNING

Planområdet är beläget ca 1,5 km nordost om Malungs centrum. Planområdet är drygt 3 ha och
beläget nordost om och längs med E45. Utbredningen längs E45 är ca 1 km. Planområdet är generellt
beläget något högre än vägen. Mellan väg och planområde sträcker sig ett befintligt dike. Avstånd från
planerad tillkommande bebyggelse inom området och E45:s vägkant uppgår till ca 40 meter. Avstånd
från vägkant till fastighetsgräns uppgår till ca 25 meter. Se vidare Figur 1.

Figur 1. Detaljplan för industriområde [2], samt dess läge i förhållande till riskkällan.
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Syftet med planförslaget är att skapa ett industriområde (J) för ca 18 industrifastigheter samt ett
område för ca 20 bostadstomter (B) [3]. En del av planområdet är i enlighet med Figur 1 benämnt JB.
Denna del av planområdet ska provas för såväl bostäder som icke störande småindustri. Området
kommer att exploateras med endera J (industri) eller B (bostäder).

2.2

E45

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för vägavsnittet som passerar planområdet uppgick 2014 till 3380 fordon
per dygn (±10 %). Av dessa utgjordes 330 fordon per dygn (±12 %) av tunga fordon/lastbilar [4]. Om
det högsta värdet ansätts samt en uppräkning enligt Trafikverkets EVA-tal [5], ges ÅDT 4413 fordon
per dygn för horisontår 2040. Andelen tung trafik blir 11%. Dessa värden används vid fortsatta
beräkningar i denna riskbedömning.
Vägen har en fil i vardera riktningen förbi planområdet. Den skyltade hastigheten är generellt 90 km/h.
Österifrån minskas skyltad hastighet till 70 km/h vid planområdet, men i de fortsatta beräkningarna
ansätts konservativt 90 km/h för hela sträckan.
E45 är utpekad som primär transportled för farligt gods [6].
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RISKIDENTIFIERING

I detta kapitel redogörs för identifierade riskkällor, vilka bedöms vara relevanta för planområdet.
Det är primärt transport av farligt gods på E45 som utgör riskkälla för planområdet. Inga farliga
verksamheter, industrier, drivmedelsstationer etc. har identifierats i närområdet.

3.1

TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ E45

Utifrån bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid olycka med farligt gods, se avsnitt B.2,
bedöms följande farligt gods-kategorier vara relevanta för den fortsatta riskbedömningen; klass 1, 2, 3
och 5.
Övriga klasser transporteras i begränsad mängd, eller bedöms inte ge signifikanta konsekvenser
förutom i olycksfordonets omedelbara närhet.

3.2

SAMMANSTÄLLNING AV OLYCKSSCENARIER

Baserat på de farligt gods-klasser som utreds vidare, har ett antal dimensionerande olycksscenarier
med potentiellt dödlig konsekvens sammanställts i Tabell 2.
Tabell 2. Övergripande sammanställning över dimensionerande olycksscenarier baserat på rådande förutsättningar.

Explosiva
ämnen

Brandfarlig gas

Giftig gas

Brandfarlig vätska

Oxiderande ämnen

Klass 1

Klass 2.1

Klass 2.3

Klass 3

Klass 5.1

Liten explosion

BLEVE

Litet läckage

Liten pölbrand

Explosion

Medelstor
explosion

Gasmolnsexplosion

Medelstort
läckage

Medelstor pölbrand

Brand

Stor explosion

Liten jetflamma

Stort läckage

Stor pölbrand

Mellan jetflamma
Stor jetflamma
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4

RISKUPPSKATTNING OCH RISKVÄRDERING

I detta kapitel redovisas individrisknivån och samhällsrisknivån för området med avseende på
identifierade riskscenarier förknippade med farligt gods-transport.
I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas
vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas
förslag på kriterier för individ- och samhällsrisk [7]. Risker kan kategoriskt delas upp i oacceptabla,
acceptabla med restriktioner och acceptabla risker.
Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt höga och tolereras ej. Dessa
risker kan vara möjliga att reducera genom att åtgärder vidtas.
De risker som bedöms vara acceptabla med restriktioner behandlas enligt ALARP-principen (As Low
As Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker,
accepteras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att
vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör inte lika hårda krav ställas på
riskreduktion, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är
rimliga åtgärder kan erhållas genom kostnads-nyttoanalys.
De risker som kategoriseras som låga kan värderas som acceptabla. Dock ska möjligheter för
ytterligare riskreduktion undersökas där åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att
genomföra, ska genomföras.
I Tabell 3 redogörs för DNV:s uppställda kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk enligt ovan
nämnd kategorisering. Kriterier återfinns i riskvärderingen för bedömning av huruvida risknivån år
acceptabel eller ej. Gränserna markeras med streckade linjer enligt Figur 2.
Tabell 3. Förslag till kriterier för värdering av individ och samhällsrisk enligt DNV.

Riskmått

Acceptabel risk

ALARP

Oacceptabel risk

Individrisk

< 10-7

10-7 till 10-5

> 10-5

Samhällsrisk*

< 10-6

10-6 till 10-4

> 10-4

* Lutningen för kurvan är -1

Frekvens att omkomma, år-1

1,E-04

Frekvens att N omkommer, år-1

Individrisk

1,E-03

Oacceptabel risk

1,E-05
1,E-06

ALARP

1,E-07

Acceptabel risk

1,E-08
1,E-09

0

50

Avstånd, m

100

Samhällsrisk

1,E-03

Oacceptabel risk

1,E-04
1,E-05

ALARP

1,E-06
1,E-07

Acceptabel risk

1,E-08
1,E-09

1

Figur 2. Föreslagna kriterier på individrisk samt samhällsrisk enligt DNV [7].
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Individrisk – Sannolikheten att en individ som kontinuerligt vistas i en specifik punkt omkommer.
Individrisken är platsspecifik och oberoende av hur många personer som vistas inom det givna
området. Syftet med riskmåttet är att kvantifiera risken på individnivå för att säkerställa att enskilda
individer inte utsätts för oacceptabel risk.
Individrisk redovisas ofta med en individriskprofil (t.v. i Figur 2) som beskriver frekvensen att omkomma
som en funktion av avståndet till en riskkälla. Kan även redovisas som konturer på karta.
Samhällsrisk – Beaktar hur stor konsekvensen kan bli med avseende på antalet personer som
påverkas vid olika scenarier där hänsyn tas till befolkningstätheten inom det aktuella området. Hänsyn
tas även till eventuella tidsvariationer, som t.ex. att persontätheten i området kan vara hög under en
begränsad tid på dygnet eller året och låg under andra tider.
Samhällsrisken redovisas ofta med en F/N-kurva (t.h. i Figur 2) som visar den ackumulerade
frekvensen för N eller fler omkomna till följd av de antagna olycksscenarierna.

4.1

RISKNIVÅ

Det är nödvändigt att använda sig av både individrisk och samhällsrisk, vid uppskattning av risknivån i
ett område så att risknivån för den enskilde individen tas i beaktande samtidigt som hänsyn tas till hur
stora konsekvenserna kan bli med avseende på antalet personer som samtidigt påverkas.
För uppskattning av risknivån har årsmedeldygnstrafik (ÅDT), vägkvalitet, hastighetsbegränsning etc.
för aktuellt vägavsnitt använts som indata. Med hjälp av Räddningsverkets (nuvarande Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) skrift Farligt gods – riskbedömning vid transport [8] beräknas
frekvensen för att en trafikolycka, med eller utan farligt gods, inträffar på aktuellt vägavsnitt. För
beräkning av frekvenser för respektive skadescenario används händelseträdsanalys, se Bilaga C.
Konsekvenserna av olika skadescenarier uppskattas utifrån litteraturstudier, datorsimuleringar och
handberäkningar. Konsekvensuppskattningar redovisas mer omfattande i Bilaga D.
4.1.1

Individrisknivå utmed E45

Figur 3. Individrisknivå med avseende på farligt gods-transporter på E45.
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Figur 3 redogör för beräknad individrisknivå med avseende på transport av farligt gods på E45 förbi
aktuellt planområde. Individrisken ligger lågt inom det område där rimliga riskreducerande åtgärder ska
vidtas (ALARP) inom 27 meter från vägkant. Längre än 27 meter från vägkant är risken acceptabel.
Planerad bebyggelse inom planområdet är som närmst förlagd på ett avstånd om ca 40 meter från
vägen, vilket bedöms tillräckligt baserat på ovanstående riskvärdering.
4.1.2

Samhällsrisknivå för planområdet

Figur 4. Samhällsrisknivå för planområdet. Notera att kriterierna viktats för att motsvara planområdets storlek, då detta är
ensidigt utmed E45 samt mindre än 1 km2.

Givet ett antaget personfritt område på ca 25 meter mellan väg och platser där människor vistas mer
än tillfälligt (avstånd från väg till fastighetsgräns), bedöms samhällsrisken för planområdet vara
acceptabel.
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RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER

Riskreducerande åtgärder kan antingen vara sannolikhetsreducerande eller konsekvensbegränsande. I
samband med fysisk planering är det utifrån Plan- och bygglagen svårt att reglera
sannolikhetsreducerande åtgärder, eftersom riskkällorna och åtgärderna i regel är lokaliserade utanför
området, eller regleras med andra lagstiftningar. De åtgärder som föreslås kommer därför i första hand
vara av konsekvensbegränsande art.
I 4 kap. i PBL anges att det är frivilligt att i en detaljplan införa bestämmelser för att uppnå planens
syfte och reglera påverkan och konsekvenser beträffande bl.a. bebyggelsens omfattning, placering,
utformning, utförande, varsamhet och skydd, vegetation, begränsningar av markens bebyggande samt
störningar och risker [9].
Med utformning av planområdet enligt aktuellt förslag blir beräknade individ- och samhällsrisknivåer
acceptabla enligt DNV:s kriterier, varför inget explicit krav på riskreduktion råder. Detta baseras till viss
del på planerat skyddsavstånd om ca 40 meter till bebyggelse, samt att persontätheten i området med
planerade verksamheter blir relativt låg.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har i sina riktlinjer för fysisk planering [1] föreskrivit att ett minsta
bebyggelsefritt område om 30 meter från farligt gods-led bör eftersträvas om inte andra
riskreducerande åtgärder ska erfordras. Ytparkering, trafikytor, odlingar etc. kan tillåtas inom detta
avstånd. Enligt planförslaget utförs ett avstånd om 40 meter bebyggelsefritt. Fastighetsgräns är
belägen ca 25 meter från vägen. Detta kan innebära att del av trädgårdar kan hamna inom 30 meter
från vägkant. Prickmark råder dock fram till 40 meter. Därmed bedöms att Länsstyrelsens riktlinjer
uppfylls.
Det finns ett befintligt dike mellan planområdet och E45. Det rekommenderas att detta dike bibehålls. I
händelse av eventuella läckage av brandfarliga vätskor på vägen utgör diket en barriär mot fortsatt
spridning mot planområdet.
Det rekommenderas vidare att utrymningsmöjligheter tillses i riktning bort från E45 för den planerade
bebyggelsen så att utrymning kan medges bort från en eventuell olycka på vägen och med byggnaden
som skydd emellan olycka och utrymmande.
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DISKUSSION

Riskbedömningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning.
Osäkerheter som påverkar resultatet kan vara förknippade med bl.a. det underlagsmaterial och de
beräkningsmodeller som analysens resultat är baserat på. De beräkningar, antaganden och
förutsättningar som bedöms vara belagda med störst osäkerheter är:
-

Personantal inom området,

-

utformning och disposition av etableringar,

-

farligt gods-transporter förbi planområdet,

-

schablonmodeller som har använts vid sannolikhetsberäkningar och

-

antal personer som förväntas omkomma vid respektive skadescenario.

De antaganden som har gjorts har varit konservativt gjorda så att risknivån inom området inte ska
underskattas. Till de mest konservativa antagandena hör att samtliga personer, i beräkningarna
antagits vistas utomhus, utan skydd av omslutande bebyggelse. Trots detta mycket konservativa
antagande erhålls acceptabla risknivåer.
En känslighetsanalys har utförts för den parameter som bedöms vara mest osäker i sammanhanget
och gäller förekomst av farligt gods på E45, se vidare Bilaga E. I denna studeras riskpåverkan om E45
skulle trafikeras av farligt gods-transporter med fördelning enligt riksgenomsnittet. Resultatet av
känslighetsanalysen visar dock inte på några skillnader avseende riskvärdering eller åtgärdsbehov för
planområdet.
Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och
förenklingar och svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter som dessutom är mer eller mindre osäkra.
Dessa svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till motstridiga
resultat på grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata. [10]
Det finns flera skäl till varför systematiska riskanalyser är att föredra framför andra mer informella eller
intuitiva sätt att hantera den stora, men långt ifrån fullständiga, kunskapsmassa som finns beträffande
riskerna med farligt gods. Användning av riskanalysmetoder av den typ som presenteras i VTI Rapport
389:1 och som använts i detta projekt innebär att befintlig kunskap insamlas, struktureras och
sammanställs på ett systematiskt sätt så att kunskapsluckor kan identifieras. Detta medför att
analysens förutsättningar kan prövas, ifrågasättas och korrigeras av oberoende. Metoden innebär
också att de antaganden och värderingar som ligger till grund för olika skattningar tydliggörs för att
undvika missförstånd vid information, diskussion och förhandling mellan beslutsfattare, transportörer
och allmänhet. Riskanalyser utgör därigenom ett viktigt led i den demokratiska process som omger
transporter av farligt gods i samhället. [10]
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SLUTSATSER

De risknivåer som uppskattats för planerad exploatering inom planområdet betraktas som acceptabla
med avseende på farligt gods-transport på E45. Detta beror huvudsakligen på att antalet transporter är
relativt lågt, att planområdet inte kommer att ge upphov till större persontätheter, samt att byggnader
inom planområdet uppförs med ett skyddsavstånd om ca 40 meter till vägen.
Därmed uppfylls även Länsstyrelsen i Dalarnas läns riktlinjer gällande bebyggelsefritt område inom 30
meter från farligt gods-led. Enligt riktlinjerna kan dock ytparkering, trafikytor, odling etc. medges inom
30 meter om så önskas.
Även om risknivåerna betraktas som acceptabla, skall enligt praxis likväl rimliga riskreducerande
åtgärder vidtas. Det rekommenderas att:
-

Befintligt dike mellan planområdet och E45 bibehålls. I händelse av eventuella läckage av
brandfarliga vätskor på vägen utgör diket en barriär mot fortsatt spridning mot planområdet.
Utrymningsmöjligheter tillses i riktning bort från E45 för den planerade bebyggelsen så att
utrymning kan medges bort från en eventuell olycka på vägen och med byggnaden som skydd
emellan olycka och utrymmande.
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BILAGA A. METOD FÖR RISKHANTERING
Detta kapitel innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner, arbetsgång och omfattning av
riskhantering i projektet samt de metoder som använts.

A.1.

BEGREPP OCH DEFINITIONER

Begreppet risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser.
Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om
frekvensen, d.v.s. hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, är känd.
Riskanalys omfattar, i enlighet med de internationella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska
system [11] [12], riskidentifiering och riskuppskattning, se Figur 5.
Riskidentifieringen är en inventering av händelseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade
konsekvenser, medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av
sannolikhet och konsekvens för respektive scenario.
Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen.
Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet bränder per år, och
kan därigenom anta värden som är både större och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur troligt
det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde mellan 0 och 1. Kopplingen
mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att den senare kan beräknas om den första är känd.
Riskhantering
Riskbedömning
Riskanalys
Avgränsning
Identifiera risker
Riskuppskattning

Riskvärdering
Acceptabel risk
Analys av alternativ

Riskreduktion/
-kontroll
Beslutsfattande
Genomförande
Övervakning

Figur 5. Riskhanteringsprocessen.

Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej.
Som en del av riskvärderingen kan det även ingå förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering av
olika alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/-kontroll. I
det skedet fattas beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka riskreducerande
åtgärder som ska vidtas.
Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/-kontroll, medan
riskbedömning enbart avser analys och värdering av riskerna.
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BILAGA B. STATISTISKT UNDERLAG
I denna bilaga redovisas det statistiska underlag för transporter av farligt gods som utgjort grund för
genomförda bedömningar och beräkningar.

B.1.

BERÄKNING AV OLYCKSFREKVENS

I Räddningsverkets (nuv. MSB) rapport Farligt gods – riskbedömning vid transport [8] presenteras
metoder för beräkning av frekvens för trafikolycka samt trafikolycka med farligt gods-transport på väg.
Rapporten är en sammanfattning av Väg och- transportforskningsinstitutets rapport [13] och den
beskrivna metoden benämns VTI-modellen. VTI-modellen analyserar och kvantifierar sannolikheter för
olycksscenarier med transport av farligt gods mot bakgrund av svenska förhållanden. Vid uppskattning
av frekvensen för farligt gods-olycka på en specifik vägsträcka kan två olika metoder användas.
Antingen kan en olyckskvot uppskattas utifrån specifik olycksstatistik för sträckan, eller utifrån nationell
statistik över liknande vägsträckor. I denna riskanalys används det andra av dessa alternativ.
Olyckskvotens storlek beror på ett antal faktorer såsom vägtyp, hastighetsgräns, siktförhållanden samt
vägens utformning och sträckning.
Generellt gäller att vägtyper som tillåter högre hastighet är utformade på ett sätt vilket medför en lägre
olyckskvot än där lägre hastighetsbegränsning råder. Korsningar, cirkulationsplatser och dylika
utformningar ger högst olyckskvot. Antalet singelolyckor och sannolikheten att en olycka leder till en
konsekvens med farligt gods (index) ökar med hastigheten.
Antalet trafikolyckor med transport av farligt gods som leder till konsekvens mot omgivningen beräknas
enligt nedanstående metodik med indata enligt Tabell 4. Som underlag för beräkningarna av den
förväntade frekvensen för trafikolycka respektive farligt gods-olycka används prognos för trafikflödet år
2040.

𝑂𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑂) = Å𝑇𝐷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 365 ∙ 𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎(𝑘𝑚) ∙ 𝑂𝐾
𝑶𝒍𝒚𝒄𝒌𝒐𝒓𝑭𝑮 = 𝑂 ∙ [(𝑆𝑖𝑂 ∙

Å𝐷𝑇𝐹𝐺
Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

) + (1 − 𝑆𝑖𝑂) (

2 ∙ Å𝐷𝑇𝐹𝐺
Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

−

Å𝐷𝑇𝐹𝐺

2

Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

2 )]

∙ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥

Tabell 4. Indata till frekvensberäkning för farligt gods-olycka enligt Farligt gods – riskbedömning vid transport.

Indataparameter
ÅDTtotal
ÅDTFG
Hastighetsgräns
Olyckskvot (OK)
Andel Singelolyckor (SiO)
Index
Frekvens FG-olycka

E45
4413
12,4
90
0,4
0,45
0,28
2,8E-03
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B.2.

FÖRDELNING MELLAN DE OLIKA ADR-S KLASSERNA

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de
kan skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt
gods omfattas av regelsamlingar [14] som tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods på väg
delas in i nio olika klasser enligt ADR-S-systemet där kategorisering baseras på den dominerande
risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. I Tabell 5 nedan redovisas
klassindelningen av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid olycka.
Tabell 5. Kortfattad beskrivning av respektive farligt gods-klass samt konsekvensbeskrivning.
ADR-S
Klass 1

Kategori
Explosiva
ämnen och
föremål

Klass 2

Gaser

Klass 3

Brandfarliga
vätskor

Klass 4

Brandfarliga
fasta ämnen

Klass 5

Oxiderande
ämnen,
organiska
peroxider

Klass 6

Giftiga ämnen,
smittförande
ämnen

Klass 7

Radioaktiva
ämnen

Klass 8

Frätande
ämnen

Klass 9

Övriga farliga
ämnen och
föremål

Beskrivning
Sprängämnen,
tändmedel,
ammunition, etc.
Maximal tillåten mängd
explosiva ämnen på
väg är 16 ton [14].
Inerta gaser
Oxiderande gaser
Brandfarliga gaser
Giftiga gaser
Bensin och diesel
(majoriteten av klass
3) transporteras i
tankar som rymmer
maximalt 50 ton.
Kiseljärn
(metallpulver), karbid
och vit fosfor.
Natriumklorat,
väteperoxider och
kaliumklorat.

Arsenik-, bly- och
kvicksilversalter,
bekämpningsmedel,
etc.
Medicinska preparat.
Vanligtvis små
mängder.
Saltsyra, svavelsyra,
salpetersyra, natriumoch kaliumhydroxid
(lut). Transporteras
vanligtvis som
bulkvara.
Gödningsämnen,
asbest, magnetiska
material etc.

Konsekvenser
Orsakar tryckpåverkan, brännskador och splitter. Stor mängd
massexplosiva ämnen ger skadeområde med 200 m radie (orsakat av
tryckvåg). Personer kan omkomma både inomhus och utomhus.
Övriga explosiva ämnen och mindre mängder massexplosiva ämnen
ger enbart lokala konsekvensområden. Splitter och annat kan vid stora
explosioner orsaka skador på uppemot 700 m [15].
Förgiftning, brännskador och i vissa fall tryckpåverkan till följd av giftigt
gasmoln, jetflamma, gasmolnsexplosion eller BLEVE.
Konsekvensområden över 100-tals m. Omkomna både inomhus och
utomhus.
Brännskador och rökskador till följd av pölbrand, värmestrålning eller
giftig rök. Konsekvensområden för brännskador utbreder sig vanligtvis
inte mer än omkring 30 m från en pöl. Rök kan spridas över betydligt
större område. Bildandet av vätskepöl beror på vägutformning,
underlagsmaterial och diken etc.
Brand, strålning och giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis begränsade
till närområdet kring olyckan.
Tryckpåverkan och brännskador. Självantändning, explosionsartat
brandförlopp om väteperoxidlösningar med koncentrationer > 60 %
eller organiska peroxider som kommer i kontakt med brännbart
organiskt material. Konsekvensområden för tryckvågor uppemot 120
m.
Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till kontakt med
själva olycksfordonet eller dess omedelbara närhet.

Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter, mm. Konsekvenserna
begränsas till närområdet.
Utsläpp av frätande ämne. Dödliga konsekvenser begränsade till
närområdet [13]. Personskador kan uppkomma på längre avstånd.

Utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till kontakt med själva
olycksfordonet eller dess omedelbara närhet.

Enligt MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) karteringar från 2006 [16] förekom inte
alla farligt gods-klasser på E45. Bland annat förekom inte transporter av klass 1 eller 5 vilket är några
av de med värst konsekvenser enligt Tabell 5.
Som en känslighetsanalys, se vidare Bilaga E, studeras även vad det skulle innebära om E45
trafikerades av farligt gods, likt en genomsnittlig nationell farligt gods-led. För detta redogörs i kolumn 4
och 5 i Tabell 6. År 2015 genomfördes omkring 540 000 inrikes transporter med farligt gods med
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svenska lastbilar och den totala mängden farligt gods var drygt 16 miljoner ton, fördelat på en total
sträcka av cirka 55 miljoner kilometer. Av samtlig tung trafik står farligt gods-transporter för omkring
2,5 % av den totalt tillryggalagda sträckan baserat på ett genomsnitt från 2009-2015. I kolumn 2 i
Tabell 6 redovisas den inbördes fördelningen i körda kilometer för de olika klasserna baserat på
uppgifter från TRAFA mellan åren 2009-2015 för hela landet [17]. Siffrorna används endast som
underlag för känslighetsanalys.
Tabell 6. Fördelning mellan ADR-S klasser baserat på körda kilometer för respektive alternativ.

ADR-S klass 1
ADR-S klass 2.1
ADR-S klass 2.3
ADR-S klass 3
ADR-S klass 5
ADR-S övriga

FG enligt lokal statistik
E45 [16]
0,00%
4,31%
0,00%
39,51%
0,00%
56,18%

FG enligt nationell
statistik [17]
0,72%
6,74%
0,04%
46,95%
2,41%
43,14%
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BILAGA C. FREKVENSBERÄKNINGAR
I frekvensberäkningarna beräknas en grundfrekvens för olyckor med transporter av farligt gods på en 1
km lång vägsträcka enligt VTI-modellen. Med händelseträdsmetodik beräknas sedan frekvenser för
respektive olycksscenario för de olika klasserna. Händelseträden utvecklas i kommande avsnitt för
varje ADR-S klass. Vid behov anpassas frekvenser till analysens geografiska avgränsningar.
I denna bilaga redogörs för samtliga farligt gods-klasser som förväntas kunna ge påverkan på
planområdet. För grundberäkningen är det endast ADR-S klass 2.1 och 3 som förväntas förekomma på
E45. Övriga klasser används för beräkningar i känslighetsanalysen, se vidare Bilaga E.

C.1.

ADR-S KLASS 1 – EXPLOSIVA ÄMNEN OCH FÖREMÅL

ADR-S klass 1 omfattar explosiva ämnen, pyrotekniska satser och explosiva föremål [14]. Dessa
inkluderar exempelvis sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och fyrverkerier. Samtliga dessa
varor kan genom kemisk reaktion alstra sådan temperatur och sådant tryck att de kan skada eller
påverka omgivningen genom värme, ljus, ljud, gas, dimma eller rök. För att en sådan reaktion ska
initieras krävs att tillräcklig energi tillförs ämnet. Vid ett olyckstillfälle kan en kraftig stöt eller en brand
tillföra sådan energi till explosivämnet att det detonerar.

C.1.1

Transporterad mängd

Beroende på explosivämnenas kemiska och fysikaliska egenskaper är de indelade i riskgrupper (1.11.6). Enligt Räddningsverket (nuvarande MSB) [18] utgörs 80-90 % av de transporter som sker med
explosiva ämnen av riskgrupp 1.1 (ämnen och föremål med risk för massexplosion). Vid beräkningar
används riskgrupp 1.1 som representant för vidare utredning av ämnen i ADR-S klass 1. Detta bedöms
vara ett konservativt antagande. Transporterad mängd är avgörande för explosionsverkan. Maximal
mängd massexplosiva varor som får transporteras på väg är 16 ton, men de flesta transporter
innefattar endast små nettomängder av massexplosiva varor.

C.1.2

Händelseträd med sannolikheter

Figur 6 redovisar sannolikheterna givet att en olycka skett involverande ett fordon lastat med explosiva
ämnen. Dessa sannolikheter ligger till grund för frekvensberäkningar och motiveras i texten.
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Figur 6. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 1.
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C.1.2.1. ANTÄNDNING AV FORDON
De brandscenarier som kan leda till påverkan på lasten bedöms i huvudsak kunna uppkomma om
transporten är involverad i en olycka som föranleder brand eller till följd av fordonsfel som leder till
brand, till exempel överhettade bromsar eller elektriska fel.
Tillgänglig statistik över omfattningen av bränder inom transportsektorn är begränsad. Utifrån tillgänglig
statistik från olika länder (bland annat Japan och Tyskland) anges en olyckskvot på cirka 1
fordonsbrand per 10 miljoner fordonskilometer [19]. Enligt svensk statistik är sannolikheten för att ett
fordon inblandat i trafikolycka ska börja brinna cirka 0,4 % [20] [21].
C.1.2.2. BRANDSPRIDNING TILL LASTEN
Sannolikheten för spridning till last och detonation beror på vilken typ av ADR-S klass som involveras,
vilket ämne, brandens storlek, mängden transporterat ämne med mera.
En fransk studie av fordonsbränder i tunnlar visar att 4 av 10 bränder släcks av personer på plats [22],
med hjälp av enklare släckutrustning. Sådan släckutrustning finns dock sällan tillgänglig på ytvägnäten,
men regelverken för transporter av farligt gods ställer krav på transportören att ha handbrandsläckare,
och andelen släckta bränder i ADR-S klassade transporter bedöms vara något högre än vid andra
olyckor. Resterande bränder antas bli släckta av räddningstjänsten, men då osäkerheter råder om
insatstiden kan det inte förutsättas att räddningstjänsten alltid förhindrar att branden sprider sig till den
explosiva lasten. Utifrån detta resonemang görs samma bedömning som i Göteborgs fördjupade
översiktsplan [23], att sannolikheten för att en brand sprider sig och leder till en explosion är 50 %.
C.1.2.3. STÖT
Med stöt avses sådan med intensitet och hastighet att den kan initiera en detonation. Det krävs
kollisionshastigheter som uppgår till flera hundra m/s [24]. Det saknas dock kunskap om hur stort
krockvåld som behövs för att initiera detonation i det fraktade godset. HMSO [25] anger att
sannolikheten för en stötinitierad detonation vid en kollision är mindre än 0,2 %. Med hänsyn till den
utveckling som skett inom fordonsutformning och trafiksäkerhet de senaste 20 åren antas
sannolikheten för en stötinitierad detonation vara lägre än de 0,2 % som HMSO anger. Utifrån
ovanstående bedöms sannolikheten för att en stöt initierar en detonation vara 0,1 %.
C.1.2.4. FÖRDELNING MELLAN LASTMÄNGDER
Genomfartstrafik respektive transporter till centrallager bedöms vanligen utgöras av maximalt lastade
fordon, vilket motsvarar en last på 16 ton med fordon av EX/III-klass. Detta har framkommit i intervjuer
med tillverkare och transportörer av explosiva ämnen [26] [27].
Statistik från Räddningsverket (nuvarande MSB) [28] anger att genomfartstrafik utgör omkring 0,5 % av
alla transporter med farligt gods. Transporter med 16 ton antas därmed utgöra mindre än 0,5 % av
samtliga transporter i klass 1. Detta överensstämmer med uppgifter från tre stora transportörer, som
anger att andelen transporter med så stora lastmängder utgör mindre än 1 % av det totala antalet
transporter med explosiva varor [29]. Övriga transporter utgörs av mindre mängder. Fördelningen
mellan viktklasserna uppgår enligt Polisens [30] tillståndsavdelning till 0,50; 0,35; 0,10 respektive 0,05.
Utifrån dessa uppgifter antas fördelningen enligt Tabell 7, för lastmängder av explosiva ämnen.
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Tabell 7. Fördelning mellan lastmängder vid vägtransport av ADR-S klass 1.

Lastmängd

Inkluderat viktintervall

Andel

Mycket stor
Mellanstor
Liten

(16 000 kg)
(500-5000 kg)
(<500 kg)

0,5 %
14,5 %
85 %.

C.2.

Representativ lastmängd för
konsekvensberäkningar
16 000 kg
1 500 kg
150 kg

ADR-S KLASS 2 – GASER

ADR-S klass 2 omfattar rena gaser, gasblandningar och blandningar av en eller flera gaser med ett
eller flera andra ämnen samt föremål innehållande sådana ämnen.
Gaser tillhörande ADR-S klass 2 är indelade i olika riskgrupper beroende på dess farliga egenskaper;
brandfarliga gaser (riskgrupp 2.1.), icke brandfarliga, icke giftiga gaser (riskgrupp 2.2) samt giftiga
gaser (riskgrupp 2.3) [14]. Volymen per transport kan, beroende på fordon och ämne, uppgå till cirka
30 ton. Störst skadeverkan vid vådautsläpp orsakar kondenserade gaser (i flytande form vid förhöjt
tryck), brandfarliga gaser eller giftiga gaser. Nedan beskrivs riskgrupp 2.1 och riskgrupp 2.3 närmre.

C.2.1

ADR-S Riskgrupp 2.1 – Brandfarliga gaser

ADR-S riskgrupp 2.1 omfattas av brandfarliga gaser, exempelvis väte, propan, butan och acetylen. Här
utgör brand den huvudsakliga faran, och gaserna är vanligtvis inte giftiga1. Brandfarliga gaser är ofta
luktfria [31]. Gasol ansätts som dimensionerande ämne att basera beräkningarna på, eftersom gasol
på grund av dess låga brännbarhetsgräns samt att den transporteras tryckkondenserad och i stor
utsträckning gör ämnet till ett konservativt val [23].
För brandfarliga gaser bedöms konsekvenserna för människor bli påtagliga först sedan utsläppet
antänts. Nedanstående avsnitt beskriver hur en olycka med gods i klass 2.1 kan ta uttryck, samt vilka
dimensionerande scenarier och tänkbara skadehändelser som kan uppträda.
C.2.1.1. GASLÄCKAGE
Gaser transporteras i regel under tryck i tankar med större tjocklek och därmed större tålighet [32].
Erfarenheter från utländska studier visar att sannolikheten för läckage av det transporterade godset då
sänks till 1/30 av värdet för läckage i tankbil med ADR-S klass 3 [8].
C.2.1.2. LÄCKAGESTORLEK
Ett läckage till följd av en olycka med en transport av brandfarlig gas antas kunna bli litet, medelstort
eller stort, där utsläppsstorlekarna är definierade i [8] utifrån massflöde: 0,09 kg/s (litet), 0,9 kg/s
(medelstort) respektive 17,9 kg/s (stort). Med gasol som gas har arean på läckaget beräknats till 0,1;
0,8 respektive 16,4 cm2. Vid läckage från tjockväggiga tankbilar bedöms sannolikheten för respektive
storlek vara 62,5 %, 20,8 % och 16,7 % [8].
C.2.1.3. ANTÄNDNING
När ett läckage av brandfarlig gas, klass 2.1, har skett finns det en risk att gasen antänds.
Antändningen kan inträffa direkt eller vara fördröjd. En direkt antändning antas leda till att en jetflamma
uppstår, medan en fördröjd antändning kan innebära att en gasmolnsexplosion inträffar. För ett utsläpp
som är mindre än 1500 kg anges sannolikheterna för direkt antändning, fördröjd antändning och ingen
antändning vara 10 %, 50 % respektive 40 % [33], varför dessa värden kan antas gälla för litet läckage.

Vissa giftiga gaser, som exempelvis ammoniak, är vid höga koncentrationer även brandfarliga. De
beaktas i huvudsak med avseende på de giftiga egenskaperna, vilka ger upphov till längre
konsekvensavstånd än de brandfarliga egenskaperna.
1
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För ett utsläpp som är större än 1500 kg anges motsvarande siffror vara 20 %, 80 % och 0 %. Dessa
värden används för stort läckage. För medelstort läckage antas ett medeltal av ovanstående
sannolikheter rimligt att använda, det vill säga 15 %, 65 % och 20 %.
C.2.1.4. BLEVE
En BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) kan inträffa om en tank med tryckkondenserad
gas värms upp så snabbt att tryckökningen leder till att tanken rämnar. Detta resulterar i att den
kokande vätskan (tryckkondenserad gas) momentant släpps ut och antänds. Detta resulterar i ett
mycket stort eldklot. En BLEVE antas kunna uppstå i en oskadad tank, utan fungerande
säkerhetsventil eller där säkerhetsventilen inte snabbt nog hinner avlasta tycket. Det krävs då att en
direkt antändning har skett vid en intilliggande tank och orsakat jetflamma som är riktad direkt mot den
oskadade tanken. Sannolikheten för att ovan givna förutsättningar ska infalla samtidigt och leda till en
BLEVE bedöms vara liten, uppskattningsvis 1 %.

C.2.2

Händelseträd med sannolikheter

Figur 7 redovisar sannolikheterna i händelseträdet som används för en olycka som involverar ett
fordon med brandfarlig gas. Dessa sannolikheter motiveras i efterföljande text.
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Figur 7. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 2.1.
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C.2.3

ADR-S riskgrupp 2.3 – Giftiga gaser

ADR-S riskgrupp 2.3 omfattar giftiga gaser, exempelvis ammoniak, fluorväte, kolmonoxid, klor,
klorväte, svaveldioxid, svavelväte, cyanväte och kvävedioxid. Vissa giftiga gaser är också brandfarliga,
som exempelvis ammoniak.
C.2.3.1. REPRESENTATIVT ÄMNE
Svaveldioxid är den mest toxiska gas som transporteras på väg, varför ett konservativt antagande i att
detta denna utgör dimensionerande ämne ansätts genomgående.
C.2.3.2. TOXIKOLOGISKA GRÄNSVÄRDEN
För att kvantifiera skadeutfallet vid exponering av ett giftigt ämne finns en rad olika gränsvärden. Då
riskbedömningen baseras på frekvensen för dödsfall görs ansätts LC 50 som dimensionerande
gränsvärde. LC50 är den koncentration där mortaliteten i en normalfördelad population är 50 % för en
given exponeringstid. I beräkningarna ansätts konservativt att skadeutfallet inom beräknat
konsekvensområde är 100 %.

C.2.4

Händelseträd med sannolikheter

Figur 8 redovisar sannolikheterna i händelseträdet som används för en olycka som involverar ett
fordon med giftig gas. Dessa sannolikheter motiveras i efterföljande text.
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Figur 8. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 2.3.

C.2.4.1. GASLÄCKAGE
Sannolikheten att en olycka med farligt gods leder till läckage varierar beroende på bebyggelse,
hastighetsgräns och vägtyp [8]. Gaser transporteras i regel under tryck i tankar med större tjocklek och
därmed tålighet [32]. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för utsläpp av det
transporterade godset därför sänks till 1/30 [8].
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C.2.4.2. LÄCKAGESTORLEK
Ett läckage till följd av en olycka med en transport av giftig gas antas kunna bli litet, medelstort eller
stort, där storlekarna är definierade utifrån utsläppets källstyrka. Storleken på läckaget är samma som
för ADR-S klass 2.1 det vill säga 0,1; 0,8 respektive 16,4 cm 2. Vid läckage från tjockväggiga tankbilar
bedöms sannolikheten för respektive storlek vara 62,5 %; 20,8 % och 16,7 % [8].
C.2.4.3. VÄDERLEK
Gasspridning utomhus beror i stort av rådande väderlek där stabilitetsklass och vindhastighet har stor
inverkan på resultatet. För att differentiera hur påverkan varierar med dessa parametrar varieras
gasspridning i sex scenarier med olika förutsättningar, där ovan nämnda källstyrkor simuleras vid två
typer av väderlek – Neutral atmosfärisk skiktning D med en vindhastighet på 5 m/s samt med en
Extremt stabil skiktning F med en vindhastighet på 1,5 m/s. Den förstnämnda representerar
genomsnittligt väder, vilket förekommer omkring 85 % av tiden, och den sistnämnda representerar
ogynnsamt väder vilket ansätts råda under resterande 15 %.

C.3.

ADR-S KLASS 3 – BRANDFARLIGA VÄTSKOR

ADR-S klass 3 omfattar brandfarliga vätskor, exempelvis bensin, E85, diesel- och eldningsoljor,
lösningsmedel etc. De flesta transporter av farligt gods utgörs av brandfarliga vätskor.

C.3.1

Händelseträd med sannolikheter

Figur 9 redovisar sannolikheterna givet att en olycka skett med ett fordon lastat med brandfarlig vätska.
Dessa sannolikheter motiveras i texten.
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Figur 9. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 3. Sannolikhet för läckage regleras av index, se Tabell 4
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C.3.1.1. LÄCKAGE
Sannolikheten för att en trafikolycka med en farligt gods-transport inblandad leder till läckage definieras
av sträckans farligt gods-index, se Tabell 4.
C.3.1.2. LÄCKAGESTORLEK
Storleken på läckaget varierar beroende på tankbilens storlek och typ. Enligt uppgifter från
transportbolagen, när det gäller klass 3-produkter, är det vanligast att tankbilar med släp transporterar
godset [34] [35]. Vid läckage från tankbil med släp fastställs sannolikheten för ett litet, mellanstort och
stort läckage vara 25 %, 25 % respektive 50 % [8]. De olika läckagen definieras utifrån vilken pölstorlek
som de ger upphov till: 50 m 2 (litet), 200 m2 (mellanstort) samt 400 m2 (stort).
C.3.1.3. ANTÄNDNING
Bensin och diesel utgör tillsammans majoriteten av produkterna i ADR-S klass 3 [36]. Sannolikheten
för antändning av läckage med diesel på väg är mycket låg på grund av dess höga flampunkt, medan
sannolikheten för antändning av ett bensinläckage är större. Förenklat (och konservativt) antas
samtliga transporter av brandfarlig vätska vara bensin. Sannolikheten att antändning sker givet läckage
av bensin, oberoende av om det är litet, mellanstort eller stort, är 3,3 % [25].
C.3.1.4. FORDONSBRAND
I enlighet med tidigare antagande avseende sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon
är denna cirka 0,4 %. Branden kan sprida sig till lasten, och denna sannolikhet uppskattas till 50 %.

C.4.

ADR-S KLASS 5 – OXIDERANDE ÄMNEN OCH
ORGANISKA PEROXIDER

ADR-S klass 5 är indelad i oxiderande ämnen (riskgrupp 5.1) och organiska peroxider (riskgrupp 5.2).

C.4.1

Allmänt om ADR-S riskgrupp 5.1

Oxiderande ämnen är brandbefrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera
eller understödja brand i andra ämnen, samt i vissa fall detonera [14].
Ett vanligt förekommande ämne är ammoniumnitrat (AN) som ingår i många gödningsmedel och tillhör
riskgrupp 5.1. Ammoniumnitrat kan i samband med vissa omständigheter sönderfalla explosivt genom
detonation. Detta kan ske genom ett brandförlopp där ämnet är inneslutet och värms upp under
tryckuppbyggnad, eller om det blandas med organiskt material [37]. Baserat på uppgifter från Yara i
Köping [38] och FOI [39] kan en detonation uppstå om ammoniumnitrat blandas med ett flytande
organiskt material såsom diesel, bensin, vegetabiliska oljor, eller om ett annat explosivämne detonerar
i eller i kontakt med ammoniumnitratmassan. För att en blandning mellan ammoniumnitrat och
organiskt material ska detonera krävs en homogen blandning samt tillförsel av tillräckligt stor energi.
Natriumklorat är ett annat ämne som ingår i ADR-S riskgrupp 5.1 och har liknande egenskaper [40].

C.4.2

Allmänt om ADR-S riskgrupp 5.2

Organiska peroxider (ADR-S riskgrupp 5.2) karakteriseras av föreningar med instabila
peroxidbindningar. Till följd av den kemiska strukturen är organiska peroxider mycket reaktiva, och
dess termiska instabilitet kan medföra att ämnet sönderfaller, i vissa fall explosionsartat. Sönderfallet
kan initieras av så väl värme och friktion som kontakt med främmande ämne [31]. I de fall peroxiden är
innesluten i behållare kan explosion med tryckvåg och splitter uppstå, men detta gäller endast för en av
de sex typer av ämnen som finns i riskgruppen. De övriga fem typerna av ämnen bedöms inte kunna
leda till ett explosionsartat förlopp.
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C.4.2.1. TRANSPORTERADE MÄNGDER OCH REPRESENTATIVT ÄMNE
Enligt rekommendationer från Holländska myndigheter [41], bedöms ammoniumnitrat vara ett
representativt ämne för hela ADR-S klass 5. Det är ett av de oxiderande ämnen som har störst
oxiderande effekt och som transporteras mest frekvent och i störst mängd.
C.4.2.2. HÄNDELSETRÄD MED SANNOLIKHETER
Figur 10 redovisar ett händelseträd som utvecklar förloppet efter att ett fordon lastat med
ammoniumnitrat varit inblandat i en trafikolycka. De sannolikheter som anges i figuren motiveras i
efterföljande textavsnitt.
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Figur 10. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 5.

C.4.2.3. LÄCKAGE
Sveriges enda producent av ammoniumnitrat utgörs i dagsläget av Yara AB i Köping. Ammoniumnitrat
transporteras som prillade produkter (fasta korn), paketerade i säckar om 1000 kg. Transporterade
mängder med bil omfattar ca 36 ton [42]. Säckarna utgörs av två lager, en tjock innersäck av plast
samt en yttre av väv, vilka är sammansvetsade upp till. Då ett utsläpp endast bedöms kunna ske om
säcken påverkas av ett vasst föremål eller av en stor tryckpåkänning antas sannolikheten för utsläpp
uppgå till 10 %. Detta bedöms som en konservativt vald siffra, och styrks av att utsläpp av

10265895 • RB DP Skerbackarna 1:1 | 27

ammoniumnitrat i samband med transportolycka inte förekommit på Yara under de 12 år som
verksamheten har bedrivits.
C.4.2.4. BLANDNING MED FLYTANDE ORGANISKT MATERIAL
Antändning och sönderfall genom deflagration eller detonation kan ske i samband med en olycka som
involverar ammoniumnitrat om det först blandas med ett organiskt flytande ämne såsom bensin. Idealt
för att ett explosivt förlopp ska inträffa är att ammoniumnitratet blandas med bränslet homogent eller att
de blandas under längre tid så att bränslet kan absorberas av ammoniumnitraten. Till följd av
begränsat statistiskt underlag ansätts kontaminering av utsläppt ammoniumnitrat ske i 50 % av de fall
olycka leder till utsläpp.
C.4.2.5. ANTÄNDNING AV BLANDNING
För att blandningen av ammoniumnitrat och bränsle ska explodera krävs att energi tillförs. I denna
bedömning har explosion till följd av olyckan antagits ske med en sannolikhet av 1 %. Antagandet
baseras på statistik avseende antändning av ett utsläpp med brandfarlig vätska och bedöms vara en
konservativ uppskattning då brandfarlig vätska antas vara mer lättantändlig.
C.4.2.6. ANTÄNDNING AV OBLANDAT GODS
Sannolikheten för en antändning efter ett utsläpp av lasten, men utan att den blandats med organiskt
material, bedöms utifrån ämnets egenskaper vara lika stor som sannolikheten att fordonet i sig fattar
eld vid olyckan, det vill säga 0,4 %.
I enlighet med tidigare antagande avseende sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon
(se avsnitt C.1.2) är denna cirka 0,4 %.
C.4.2.7. BRANDSPRIDNING TILL LASTEN
För att ett explosivt förlopp ska ske i detta fall krävs tillförsel av energi i form av antingen en brand eller
detonation i eller i kontakt med ammoniumnitratmassan. Sannolikheten för att fordonsbranden ska
sprida sig till lastutrymmet beror bland mycket annat på fordonets utformning och hur lasten förvaras.
Enligt tidigare resonemang antas sannolikheten för brandspridning till lasten vara 50 %.
C.4.2.8. KRITISK PÅVERKAN PÅ LAST
För att brand ska initiera ett explosivt förlopp krävs att temperaturen överstiger 190°C [38]. Antändning
av ammoniumnitrat/bränsleblandning kan övergå till ett självunderhållande sönderfall (som behandlats
ovan) medan ren ammoniumnitrat är så stabil att ett eventuellt sönderfall upphör då värmekällan
avlägsnas [37]. Baserat på detta bedöms explosiva förlopp initierade av brand vara relativt långsamma
förlopp. Detta är något som även erhållen olycksstatistik kan styrka då det vid en majoritet av olyckorna
anges brinntider på cirka 1-16 timmar innan detonation. Sannolikheten för att en brand som spridit sig
till lasten påverkar denna så allvarligt att det leder till en explosion innan samtliga personer i
omgivningen hunnit utrymma området bedöms vara lägre än vid antändning av blandning och ansätts
till 0,5 %.

C.5.

ACKUMULERAD OLYCKSPÅVERKAN

Grundfrekvensen för olyckorna gäller för 1 km vägsträcka, vilket får till följd att frekvensen måste
justeras med hänsyn till hur stort konsekvensavstånd som varje olycksscenario ger upphov till
(konsekvensavstånd redovisas i Bilaga D).

28 | 10265895 • RB DP Skerbackarna 1:1

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

RB DP Skerbackarna 1:1
10265895

Fredrik Larsson
2018-04-11

BILAGA D. KONSEKVENSBERÄKNINGAR
I detta avsnitt beskrivs hur konsekvensområdet och det förväntade skadeutfallet för olika klasser
kvantifierats. Beräkningarna redogörs separat för respektive ADR-S klass.
I bilagan redogörs för samtliga farligt gods-klasser som förväntas kunna ge påverkan på planområdet.
För grundberäkningen är det endast ADR-S klass 2.1 och 3 som förväntas förekomma på E45. Övriga
klasser används för beräkningar i känslighetsanalysen, se vidare Bilaga E.

D.1.

PERSONTÄTHET

I samhällsriskberäkningar tas hänsyn till hur många personer som kan antas uppehålla sig i området
kring vägen, vilket gjorts genom att ansätta en persontäthet per kvadratkilometer. Riskbedömningen
grundar sig på att analysera olyckor med centrum i aktuell riskkälla samt åt 500 meter i vardera
riktningen enligt Figur 11.

Figur 11. Principskiss för hur persontätheten har räknats fram. Personerna inom hela området antas befinna sig jämt utspridda
över ytan.

I aktuellt fall är omgivningen relativt glest befolkad. Planområdet är endast beläget på en sida av
riskkällan. En förenkling görs därför i beräkningarna, vilken innebär att personer antas befinna sig
jämnt fördelat inom planområdet. Dagtid antas samliga boende vistas i sina hem samtidigt som
arbetsplatserna inom industrifastigheterna nyttjas maximalt. Nattetid antas fortsatt samtliga boende
vistas i sina hem samtidigt som arbetsplatserna är tomma.
Enligt personantalsskattningar i planbeskrivningen förväntas planområdet efter utbyggnad rymma ca
100 personer i bostäderna och 100 arbetsplatser i industrifastigheterna [3].
Givet planområdets storlek ger detta en persontäthet om ca 6700 personer/km 2 dagtid och ca 3350
personer/km2 nattetid.
Grundantagandet är att personer uppehåller sig jämnt utspridda över hela ytan, även närmast vägkant.
Detta antagande är grovt varför en befolkningsfri yta baserad på avståndet till väg ansätts i
beräkningarna. Detta innebär att personantalet inom detta område subtraheras från resultatet för varje
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olycksscenario i samhällsriskberäkningarna. Befolkningsfri yta ansätts i aktuellt fall till 25 meter
(avstånd mellan väg och fastighetsgräns).
För individrisken är detta avstånd oväsentligt, eftersom riskmåttet anger hur stor frekvensen är att en
fiktiv person som uppehåller sig på ett givet avstånd under ett års tid omkommer.

D.2.

ANTAGANDE OM OLYCKANS PLACERING

Konsekvenser som uppstår vid olycksscenerierna antas utgå från vägkant närmast området.

D.3.

ADR-S KLASS 1 – EXPLOSIVA ÄMNEN

Den påverkan som kan uppkomma på människor till följd av tryckvågor kan delas in i direkta och
indirekta skador. Vanliga direkta skador är spräckt trumhinna eller lungskador. De indirekta skadorna
kan uppstå antingen då människor kastas iväg av explosionen (tertiära), eller då föremål (splitter)
kastas mot människor (sekundära) [43].
Sannolikheten för en individ att träffas av splitter är låg, och antalet omkomna till följd av splitterverkan
bedöms därför bli litet. Sammantaget bedöms riskbidraget från splitterverkan vara försumbart. Vad
gäller trycknivåer, och de direkta skador som de ger upphov till, går gränsen för lungskador vid omkring
70 kPa och direkt dödliga skador kan uppkomma vid 180 kPa [44]. Dessa värden avser dock direkt
tryckpåverkan, mot vilken den mänskliga kroppen är relativt tålig. Tertiära skador (då människor kastas
iväg av explosionen) bedöms leda till dödsfall vid betydligt lägre tryck än 180 kPa. Byggnader har
normalt en relativt låg trycktålighet, och skadas svårt eller rasar vid tryck på 15-40 kPa. 20 kPa bedöms
vara ett representativt medelvärde för när byggnader skadas.
Sammantaget bedöms det lämpligt att dela upp konsekvensberäkningarna i två zoner, med hänsyn till
de stora skillnaderna i trycknivåer som kan leda till dödlig påverkan, beroende på vilken effekt som
studeras. Följande antaganden har gjorts vad gäller konsekvenserna:



Inom det område där trycket överstiger 180 kPa antas 100 % av personerna omkomma.
Inom det område där trycket hamnar i intervallet 20-180 kPa antas 20 % av personerna
omkomma.

Skadeverkan vid varje explosionsscenario har därför delats upp i två delkonsekvenser, a och b,
beroende på avstånd till trycknivåerna 180 respektive 20 kPa enligt Figur 12.

Figur 12. Skadeverkan från en explosion har delats upp i två zoner, i vilka sannolikheten att omkomma är olika.
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Utifrån beräkningsgång i Konsekvensanalys explosioner [45] har avstånd, dit tryckvågen överstiger 180
respektive 20 kPa, tagits fram för de olika representativa dynamiska lastmängderna, vilka redovisas i
Tabell 8. Denna analys beaktar inte egendomsskador, vilka kan uppstå på ännu längre avstånd.
Tabell 8. Avstånd inom vilket personer antas omkomma för olika laddningsvikt av ADR-S klass 1 gods. Explosionen antas vid
vägtransport vara så nära marken att man får full markreflexion, dvs halvsfärisk utbredning av luftstötvågen.

Konsekvens
Liten explosion
Mellanstor explosion
Stor explosion

D.4.

Representativ
mängd gods
150 kg
1 500 kg
16 000 kg

Avstånd
P ≥ 180 kPa
13 meter
28 meter
62 meter

Avstånd
P ≥ 20 kPa
41 meter
88 meter
193 meter

ADR-S KLASS 2 – GASER

En viktig faktor för spridningen av en gas vid ett läckage är påverkan av vinden, både för scenarier
med brandfarliga och giftiga gaser. De huvudsakliga konsekvenserna uppkommer i vindriktningen från
utsläppet. Eftersom konsekvenserna drabbar ett mindre område reduceras frekvensen för respektive
scenario med hänsyn till vilken ungefärlig spridningsvinkel som konsekvensområdet får.
Samtliga vindriktningar antas ha samma sannolikhet, vilket innebär att konsekvensområdets
utbredning har samma sannolikhet i alla riktningar från läckaget.

D.4.1

ADR-S riskgrupp 2.1 – Brandfarliga gaser

Vid beräkning av konsekvenserna av en farligt gods-olycka med utsläpp av brandfarlig gas (gasol)
uppskattas det grovt att samtliga transporter utgörs av tankbilar, och att mängden gas i en tankbil är 25
ton.
Programvaran Spridning Luft [46] används för spridningsberäkningarna. Läckagestorleken har räknats
fram utifrån det massflöde av gasol som anges i [8] för respektive storlek. För varje hålstorlek finns en
ansatt sannolikhet.
Tabell 9. Framräknad läckagestorlek för gasol.

Läckagestorlek
Litet
Mellanstort
Stort

Massflöde, Q

Läckagestorlek, 

Läckagestorlek, A

0,09 kg/s
0,9 kg/s
17,9 kg/s

0,32 cm
1,03 cm
4,56 cm

0,08 cm2
0,83 cm2
16,4 cm2

Vid beräkningarna har följande antaganden gjorts:




Gasen antas vara propan (gasol).
Hålet antas vara intryckt utifrån.
En jetflamma antas vara horisontell.

D.4.1.1. BLEVE
Konsekvenserna av en BLEVE beräknas enligt exempel 11.3.2 i Vådautsläpp av brandfarliga och
giftiga gaser och vätskor [44]. Antagen mängd gasol är satt till 25 ton i en lastbil. Avståndet inom vilket
man antas omkomma är beräknat till 170 m.
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D.4.1.2. JETFLAMMA
En jetflamma kan uppstå om ett utsläpp av en brännbar gas antänds och förbränns direkt i anslutning
till själva läckaget. En mycket kraftig stående flamma uppstår då när gasen trycks ut från kärlet.
Konsekvenserna av en jetflamma har beräknats utifrån exempel 11.3.3 i Vådautsläpp av brandfarliga
och giftiga gaser och vätskor [44], där flammans längd och bredd beräknas. Beräkningsgång i
Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis [47] används sedan för att beräkna ett
riskavstånd dit 50 % antas få dödliga skador av strålningen inom tiden t = 10 s. För frekvensreducering
med hänsyn till att en jetflammas konsekvensområde inte är cirkulärt används en metod med en
representativ del av en cirkel, enligt Figur 13.

Figur 13. Förhållandet mellan konsekvensområde och en representativ del av en cirkel för frekvensreducering i samband med
jetflamma.

D.4.1.3. GASMOLNSEXPLOSION
En gasmolnsexplosion kan uppstå vid en fördröjd antändning av en utsläppt gasmassa som hunnit
sprida sig och inte längre befinner sig under tryck. Konsekvensområdet beror på hur gasen sprids i
omgivningen, vilket i sin tur beror på en mängd faktorer som vind, stabilitetsförhållanden, hinder,
utströmmande flöde och densitet, med mera.
Vid en antändning förbränns hela den gasvolym som befinner sig inom brännbarhetsområdet. I det
fysiska område där detta sker blir konsekvenserna mycket allvarliga med dödliga förhållanden. Utanför
detta område förväntas dock konsekvenserna bli lindriga, men strålningspåverkan kan uppkomma.
Programvaran Spridning Luft [46] används för spridningsberäkningarna där avståndet till halva den
undre brännbarhetsgränsen beräknas. Detta avstånd beräknas är för att på ett konservativt sätt ta
hänsyn till strålningspåverkan, som kan ske även utanför den gasvolym som förbränns.
Gasmolnsexplosionen beräknas utifrån ett stort läckage. Beräknat konsekvensområde approximeras
med en cirkelsektor enligt Figur 13.
D.4.1.4. KONSEKVENSAVSTÅND ADR-S RISKGRUPP 2.1
Nedan sammanställs de framräknade konsekvensavstånden för ADR-S klass 2.1.






D.4.2

BLEVE
Liten jetflamma
Medelstor jetflamma
Stor jetflamma
Gasmolnsexplosion

170 meter
5 meter
17 meter
73 meter
42 meter

ADR-S riskgrupp 2.3

Spridningsberäkningar har gjorts i programmen Spridning Luft och med ALOHA för totalt 6 scenarier
enligt Tabell 10. Redovisat konsekvensavstånd för respektive scenario utgörs genomgående av det
högre värdet från simulering med de båda programmen. Indata till beräkningarna utgörs av underlag
enligt Bilaga C och med en ytråhet på 0,5 m.
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Tabell 10. Konsekvens avstånd för plym med giftig gas.

Utsläpp

Väderlek

Avstånd till
LC50@30 min

Spridningsvinkel

Litet

Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s

10 meter
30 meter

45
30

Mellanstort

Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s

30 meter
150 meter

45
30

Stort

Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s

135 meter
690 meter

45
30

D.5.

ADR-S KLASS 3

För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser för omgivningen kan uppkomma när vätskan
läcker ut och antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt till följd
av brandspridning till byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m 2. Det är en
strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den
strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av
brandklassad fasad [23] [48].
De pölstorlekar som antas kunna bildas vid läckage av brandfarlig vätska har för olycka på väg antagits
till 50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) respektive 400 m2 (stort). All brandfarlig vätska (bensin, diesel och
E85) antas i beräkningarna utgöras av bensin, vilket bedöms vara konservativt.
Strålningsberäkningar har genomförts med hjälp av handberäkningar [23]. I Tabell 11 redovisas
konsekvensområden inom vilka personer kan antas omkomma vid olika pölstorlekar.
Tabell 11. Avstånd till kritisk strålningsnivå på halva flammans höjd (15 kW/m2) för olika pölstorlekar.

Scenario
Litet utsläpp
Mellanstort utsläpp
Stort utsläpp

D.6.

Pölbrand av
varierande storlek
50 m2
200 m2
400 m2

Avstånd till
15 kW/m2 från pölkant
12 meter
23 meter
30 meter

ADR-S KLASS 5

Två typer av olycksscenarier med påverkan på omgivningen har identifierats i samband med olyckor
med oxiderande ämnen och organiska peroxider: Explosion och brand.

D.6.1

Explosion

Konsekvenserna av en explosion i en last med ammoniumnitrat beror till stor del på mängden som
deltar i explosionen. I de flesta fall kan man anta att det är tillgången på organiskt material (exempelvis
fordonsbränsle) som är den begränsande faktorn. En normal lastbil antas medföra 400 liter diesel i
tanken, vilket leder till att en ammoniumnitrat/dieselblandning kan bildas, som motsvarar upp till 4,1 ton
trotyl [40]. Utifrån detta används sedan 4,1 ton trotyl som dimensionerande explosion för dessa
scenarier, med samma beräkningsmetod som används för explosioner i klass 1.
Resultaten visar att personer i omgivningen omkommer inom drygt 30 meter, medan byggnader
skadas inom drygt 120 meter.
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D.6.2

Brand

En brand som inkluderar ämnen i ADR-S klass 5 är mycket intensiv, eftersom dessa ämnen är
brandunderstödjande. Grovt antas en sådan brand motsvara en stor pölbrand så som den beaktas
inom ADR-S klass 3 ovan. Konsekvensavståndet blir därmed 30 meter.
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BILAGA E. KÄNSLIGHETSANALYS
En känslighetsanalys har utförts avseende fördelningen mellan förekommande farligt gods-klasser på
vägavsnittet. Utifrån MSB:s karteringar för vägavsnittet antyds att samtliga farligt gods-klasser inte
förekommer [16]. Om en fördelning istället valts utifrån hur det ser ut på det genomsnittliga nationella
primära vägnätet för farligt gods skulle en annan risksituation uppstå. Kontrollberäkningar har utförts
med transportfördelning enligt det nationella snittet avseende farligt gods. Resultatet av dessa
beräkningar visas i Figur 14 och Figur 15.
Som framgår av känslighetsanalysen förändras inte resultaten vare sig avseende individ- eller
samhällsrisk nämnvärt och riskvärderingen skulle därmed bli densamma även om mer konservativa
indata avseende farligt gods-fördelningen på vägen valdes.

Figur 14. Känslighetsanalys avseende individrisk. Beräkningar kompletterade med farligt gods-fördelning enligt nationellt snitt.

Figur 15. Känslighetsanalys avseende samhällsrisk. Beräkningar kompletterade med farligt gods-fördelning enligt nationellt
genomsnitt.
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Omfattning och syfte
Syftet med denna utredning är redovisa hur förslaget på dagvattenhantering ser ut för
DPL Moravägen. Beräkningar utförs av nuvarande dagvattenflöden till Trafikverkets
dagvattenanordningar samt kapaciteten för dessa. Därefter beräknas framtida
dagvattenflöden till Trafikverkets anordningar som kan uppstå när DPL Moravägen är
utbyggt. Påverkan på dagvattenanordningarna bedöms och eventuella åtgärder för att
undvika skador föreslås.

Figur 1. Översikt - utredningsområdets placering markerad med röd cirkel.
Källa bakgrundskarta: hitta.se
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Befintlig dagvattenhantering
Området som ska exploateras består idag av skogsmark och myrområden. Enligt
SGU:s jordartskarta består marken av morän förutom i de blötare partierna där marken
i stället består av torv. Naturmarksavrinningen som inte infiltrerar letar sig via
myrområdena, vidare i bäckar och diken. Större delen av området leder till slut till fyra
600 mm trummor under Trafikverkets väg E45. Den västra delen av området leds dock
via myrmark och vidare till en bäck genom ett befintligt bostadsområde. En
sammanställning av nuvarande dagvattenhantering redovisas i figur 2.

Figur 2. Befintlig dagvattenhantering.
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Framtida dagvattenhantering
Inga dagvattenledningar byggs ut inom planområdet utan dagvattnet leds i stället via
diken eller på ytan till lågpunkter i skogsmarken, till myrmark eller till befintliga diken. I
de fall dagvattnet leds ut i skogsmark eller myrmark för infiltration föreslås att
erosionsskydd anläggs där dagvattnet släpps. I figur 3 (se även kartbilaga 1) redovisas
tänkt framtida dagvattenhantering. En liten del av området kommer att ledas diffust
(delvis via infiltration i mark) mot två av Trafikverkets trummor under väg E45. Dessa
trummor benämns A och B i figuren.

Figur 3. Framtida dagvattenhantering, se även kartbilaga 1.
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Avgränsning avrinningsområden
Stora delar av området kommer i framtiden att ledas till myrmarker för naturlig
fördröjning och rening av dagvattnet. Myrmarkerna antas i normalfallet kunna fördröja
minst ett 50-årsregn eftersom dessa har en förmåga att utjämna och suga upp stora
mängder vatten innan de blir vattenmättade. Det är dock osäkert exakt hur mycket
magasinskapacitet som finns, detta beror på hur mättade myrarna är vid tillfället för det
dimensionerande regnet. Ett antagande vid bedömning av avrinningsområden före
exploatering är dock att den tröga avrinningen från myrmarkerna gör att endast den
lägst liggande delen antas bidra vid de dimensionerande flödena.
Avrinningsområdena till trummorna i punkt A och B i nuläget bedöms utifrån befintliga
höjddata och presenteras i figur 4 nedan.

Figur 4. Befintliga avrinningsområden till punkt A respektive punkt B vid ett
dimensionerande 20-minuters respektive 40-minutersregn.
.
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Efter att exploatering har skett kommer en del av området att ledas till trummorna i
punkt A och B. Med större andel hårdgjorda ytor blir 10 minuters varaktighet
dimensionerande. Nedan redovisas framtida avrinningsområden till dessa punkter.

Figur 5. Framtida avrinningsområden till punkt A och B vid ett dimensionerande 10minutersregn.
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5

Beräkningsförutsättningar

5.1

Flöden
Beräkningar av flödena sker enligt rationella metoden, svenskt vattens publikation
P110.
𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 (Formel 4.4, Svenskt Vatten, 2016), där:
𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 är det dimensionerande flödet (𝑙/𝑠)
𝐴 är avrinningsområdets area (ha)
𝜑 är avrinningskoefficienten
𝑖(𝑡𝑟) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (𝑙/𝑠 ∙ ℎ𝑎)
𝑡𝑟 är regnets varaktighet (min)
𝑘𝑓 är klimatfaktor
För att behandla framtida klimatförändringar så används en klimatfaktor f c=1,25 (regn
med varaktighet <60 minuter).
Industritomterna antas utöver takytorna exploateras med 10 % asfalt, 20 % grus och 70
% gräs.

5.2

Kapacitet
Trummornas kapacitet beräknas med Colebrooks diagram. Ett antagande har gjorts att
längslutningen är 1 %. Kapaciteten för trummorna ökar med ökande trycklinje om
trumman går full.

5.3

Magasinsbehov
Trafikverket har i sitt utlåtande ställt kravet att dagvattenflöden ska beräknas för ett 50årsregn och att flödena inte får öka till deras dagvattenanordningar. För att uppnå detta
krävs att dagvattenflödena som leds mot Trafikverkets trummor benämnda A och B
fördröjs. Dagvattnet från industritomterna planeras att ledas ytligt för infiltration i
gräsytor vid normala regn (1–5 årsregn). För större regn som i detta fall 50-årsregn
kommer marken att mättas och mer ytlig avrinning att ske även över gräsytor. I och
med närheten till Trafikverkets vägdiken kommer dagvattenmagasin att behöva
anläggas på de aktuella tomterna för att uppfylla Trafikverkets krav.
Beräkningar av vilken storlek som behöver uppnås för dessa magasin utförs med
bilaga 10.6a från Svenskt vattens P110.
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Resultat beräkningar

6.1

Flöden
Nedan presenteras dimensionerande flöde före och efter exploatering vid ett 50årsregn samt sammanställning av indata till beräkningarna.
Tabell 1. Dimensionerande flöden till punkt A
Ytor före
exploatering
Skogsmark
Totalt:
Ytor efter
exploatering
Asfalt
Grusyta
Vägdike
Grönyta
Skogsmark
Totalt:

Yta (ha)

ϕ

2,83
2,83

0,10

Yta (ha)

ϕ

0,46
0,22
0,12
0,79
0,87
2,47

0,80
0,20
0,10
0,10
0,10

hared
(ϕ *A)
0,28
0,28
hared
(ϕ *A)
0,36
0,04
0,01
0,08
0,09
0,59

i(tr) (l/s, ha)
– 20 min 50årsregn
256,9
256,9
i(tr) (l/s, ha)
– 10 min 50årsregn
388,3
388,3
388,3
388,3
388,3
388,3

kf

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 20 min
50-årsregn (l/s)

1,25
1,25

91
91

kf

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 10 min
50-årsregn (l/s)

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

177
22
6
38
42
285

kf

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 40 min
50-årsregn (l/s)

1,25
1,25

67
67

kf

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 10 min
50-årsregn (l/s)

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

100
39
19
34
19
211

Tabell 2. Dimensionerande flöden till punkt B
Ytor före
exploatering
Skogsmark
Totalt:
Ytor efter
exploatering
Takyta
Asfalt
Grusyta
Grönyta
Skogsmark
Totalt:

Yta (ha)

ϕ

3,34
3,34

0,10

Yta (ha)

ϕ

0,23
0,10
0,20
0,70
0,39
1,61

0,90
0,80
0,20
0,10
0,10

hared
(ϕ *A)
0,33
0,33
hared
(ϕ *A)
0,21
0,08
0,04
0,07
0,04
0,44

i(tr) (l/s, ha)
– 40 min 50årsregn
161,1
161,1
i(tr) (l/s, ha)
– 10 min 50årsregn
388,3
388,3
388,3
388,3
388,3
388,3

Med tidigare nämna antaganden och föreslagen hantering av dagvattnet kommer flödet
till trummorna i punkt A och B att öka efter exploatering från 91 l/s till 285 l/s respektive
67 l/s till 211 l/s.
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6.2

Kapacitet
I tabell 3 nedan redovisas en sammanställning av teoretiska flödeskapaciteter i de två
trummorna under väg E45.
Tabell 3. Sammanställning flödeskapaciteter
Anordning
Trumma punkt A (600 mm)
Trumma punkt B (600 mm)

Q (l/s)
700
700

Teoretiskt klarar Trafikverkets trummor både nutida och framtida dagvattenflöden (50årsregn) givet ovan nämnda antaganden och beräkningar.
6.3

Magasinsbehov
I tabell 4 nedan redovisas en sammanställning av teoretiskt magasinsbehov för
avrinningsområdena som avleds mot punkt A och B.
Tabell 4. Sammanställning magasinsbehov
Avrinningsområde
Till punkt A
Till punkt B

Magasinvolym
(m3)
90
70

Om dagvattenmagasin med volymer enligt tabell 4 anläggs på de berörda tomterna
kommer ingen ökning ske till Trafikverkets anordningar vid ett 50-årsregn.

7

Påverkansbedömning och slutsats
Påverkan av ökade dagvattenflöden till Trafikverkets anordningar, när detaljplan
Moravägen är anlagd, sammanfattas punktvis nedan.
•

Trafikverkets anordningar påverkas av ökade dagvattenflöden vid ett 50årsregn jämfört med nuvarande situation. Detta gäller flödet till två trummor, i
PM benämnda A och B.

•

Trummorna med dimension 600 mm i punkt A och B har en teoretisk kapacitet
på 700 l/s (utan hänsyn till ökad trycklinje). Dimensionerande flöde (vid ett 50årsregn) till punkt A och B blir i framtiden 285 l/s respektive 211 l/s. Därmed
klarar trummorna teoretiskt det ökade dagvattenflödet.

•

För att uppfylla Trafikverkets krav att inte öka flödena till TRV:s anordningar
(efter exploateringen vid ett 50-årsregn) behöver fördröjningsmagasin anläggas.
Ett sätt att lösa detta är anlägga flacka, torra dammar med strypt utlopp till
befintliga diken. Dessa vattenfylls endast vid större regn och kan mellan dessa
tillfällen fungera som gräsmatta eller äng. Magasinvolymerna som behövs är 90
m3 respektive 70 m3 för avrinningsområdena till punkt A och B.
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1

Omfattning och syfte
Denna PM kompletterar ”PM dagvatten DPL Moravägen” och fokuserar på södra delen
av planerat industriområde och östra delen av planerat bostadsområde. Syftet med
denna utredning är att redovisa förslag på hur dagvattenhanteringen kan lösas så att
påverkan på en av Trafikverkets trummor minimeras. Beräkningar utförs av nuvarande
dagvattenflöden och teoretisk kapacitet för trumman. Därefter beräknas framtida
dagvattenflöden till trumman som kan uppstå när DPL Moravägen är utbyggt. Påverkan
bedöms och vid behov föreslås fördröjande åtgärder.

Figur 1. Översikt - utredningsområdets placering markerad med röd cirkel.
Källa bakgrundskarta: hitta.se
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2

Befintlig dagvattenhantering
Området som ska exploateras består idag av skogsmark och myrområden. Enligt
SGU:s jordartskarta består marken av morän förutom i de blötare partierna där marken
i stället består av torv. Naturmarksavrinningen som inte infiltrerar letar sig via
myrområdena, vidare i bäckar och diken. Området som utreds i denna PM avleds till
Trafikverkets 600 mm trumma under väg E45, denna benämns med ”1.” i figur 2
nedan. Dagvatten inom området leds via två myrområden och vidare i bäckar för att
sedan fortsätta i vägdiket längs E45:ans norra sida fram till den aktuella trumman.

Figur 2. Befintlig dagvattenhantering.
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3

Framtida dagvattenhantering
Inga dagvattenledningar planeras att byggas ut inom planområdet utan dagvattnet leds
i stället via diken eller på ytan till lågpunkter i skogsmarken, till myrmark eller till
befintliga diken. I figur 3 redovisas tänkt framtida dagvattenhantering för denna del av
planområdet.
Den södra myrmarken som idag leds direkt söderut till trumma 1. fylls igen och
bebyggs med bostäder. Detta bostadsområde leds i framtiden via diken norrut till den
något större myren. Till denna myrmark leds också södra delen av industriområdet via
diken. Dikena är tänkta att mynna ytligt via erosionsskydd till myrmarken. Innan
erosionsskydden föreslås att dikena förses med ett strypt utlopp för att skapa
fördröjningsmagasin. Myren har därefter i normalfallet (icke vattenmättad myr) en stor
fördröjande effekt på dagvattnet innan det via en bäck leds vidare till vägdiket längs
E45 till trumma 1.

Figur 3. Framtida dagvattenhantering.
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4

Avgränsning avrinningsområden
Utredningsområdet kommer i framtiden att ledas till myrmark för naturlig fördröjning
och rening av dagvattnet. Myrmarkerna antas i normalfallet kunna fördröja minst ett 50årsregn eftersom dessa har en förmåga att utjämna och suga upp stora mängder
vatten innan de blir vattenmättade. Det är dock osäkert exakt hur mycket
magasinskapacitet som finns, detta beror på hur mättade myrarna är vid tillfället för det
dimensionerande regnet. Ett antagande vid bedömning av avrinningsområden före
exploatering är dock att den tröga avrinningen från myrmarkerna gör att endast den
lägst liggande delen antas bidra vid de dimensionerande flödena.
Avrinningsområdet till trumman i punkt 1 i nuläget bedöms utifrån befintliga höjddata
och presenteras i figur 4 nedan.

Figur 4. Befintliga avrinningsområdet till punkt 1 vid ett dimensionerande 20minutersregn.
.
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Efter att exploatering har skett kommer ett större område med mer hårdgjorda ytor att
ledas till trumman i punkt 1. 20 minuters varaktighet blir dimensionerande. Nedan
redovisas framtida avrinningsområde med lila.

Figur 5. Framtida avrinningsområden till punkt 1 vid ett dimensionerande 20minutersregn.
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5

Beräkningsförutsättningar

5.1

Flöden
Beräkningar av flödena sker enligt rationella metoden, svenskt vattens publikation
P110.
𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 (Formel 4.4, Svenskt Vatten, 2016), där:
𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 är det dimensionerande flödet (𝑙/𝑠)
𝐴 är avrinningsområdets area (ha)
𝜑 är avrinningskoefficienten
𝑖(𝑡𝑟) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (𝑙/𝑠 ∙ ℎ𝑎)
𝑡𝑟 är regnets varaktighet (min)
𝑘𝑓 är klimatfaktor
För att behandla framtida klimatförändringar så används en klimatfaktor f c=1,25 (regn
med varaktighet <60 minuter).
Industritomterna antas utöver takytorna exploateras med 10 % asfalt, 20 % grus och 70
% gräs.

5.2

Kapacitet
Trummornas kapacitet beräknas med Colebrooks diagram. Ett antagande har gjorts att
längslutningen är 1 %.

5.3

Magasinsbehov
Trafikverket har i sitt utlåtande ställt kravet att dagvattenflöden ska beräknas för ett 50årsregn och att flödena inte får öka till deras dagvattenanordningar. För att uppnå detta
krävs att dagvattenflödena som leds mot Trafikverkets trumma benämnd ”1.” fördröjs.
Beräkningar av vilken fördröjningsvolym som behöver uppnås för att inte öka flödena
till Trafikverkets trumma utförs med bilaga 10.6a från Svenskt vattens P110.
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Resultat beräkningar

6.1

Flöden
Nedan presenteras dimensionerande flöde före och efter exploatering vid ett 50årsregn samt sammanställning av indata till beräkningarna.
Tabell 1. Dimensionerande flöden till punkt 1
Ytor före
exploatering
Skogsmark
Totalt:
Ytor efter
exploatering
Takyta
Asfalt
Grusyta
Vägdike
Grönyta
Skogsmark
Totalt:

Yta (ha)

ϕ

2,17
2,17

0,10

Yta (ha)

ϕ

0,84
1,46
1,08
0,31
4,06
1,32
9,06

0,90
0,80
0,20
0,10
0,10
0,10

hared
(ϕ *A)
0,22
0,22
hared
(ϕ *A)
0,75
1,17
0,17
0,03
0,41
0,13
2,66

i(tr) (l/s, ha)
– 20 min 50årsregn
256,9
256,9
i(tr) (l/s, ha)
– 20 min 50årsregn
256,9
256,9
256,9
256,9
256,9
256,9
256,9

kf

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 20 min
50-årsregn (l/s)

1,25
1,25

70
70

kf

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 20 min
50-årsregn (l/s)

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

242
375
54
10
130
42
853

Med tidigare nämnda antaganden och föreslagen hantering av dagvattnet kommer
flödet till trumman i punkt 1 att öka efter exploatering från 70 l/s till 853 l/s. Detta om
ingen fördröjande åtgärd utförs.
6.2

Kapacitet
I tabell 2 nedan redovisas en sammanställning av teoretiska flödeskapaciteter i de två
trummorna under väg E45.
Tabell 2. Sammanställning flödeskapaciteter
Anordning
Trumma punkt 1 (600 mm)

Q (l/s)
700

Givet ovan nämnda antaganden och beräkningar klarar Trafikverkets trumma nutida
dagvattenflöde (50-årsregn) med god marginal. Om inte framtida dagvattenflöde
fördröjs kommer dock trumman gå helt full och dämma bakåt vid ett 50-årsregn.
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6.3

Magasinsbehov
I tabell 3 nedan redovisas en sammanställning av teoretiskt magasinsbehov för
avrinningsområdet som avleds mot punkt 1.
Tabell 3. Totalt magasinsbehov
Avrinningsområde
Till punkt 1

Magasinvolym
(m3)
970

Om dagvattenmagasin med volymer enligt tabell 3 anläggs kommer ingen ökning av
flödena ske till Trafikverkets trumma vid ett 50-årsregn.

7

Påverkansbedömning
Påverkan av ökade dagvattenflöden till Trafikverkets trumma när detaljplan Moravägen
är anlagd, sammanfattas punktvis nedan.

8

•

Trafikverkets trumma benämnd ”1.” påverkas av ökade dagvattenflöden vid ett
50-årsregn jämfört med nuvarande situation.

•

Trumman med dimension 600 mm har en teoretisk kapacitet på 700 l/s (utan
hänsyn till ökad trycklinje). Dimensionerande flöde (vid ett 50-årsregn) till punkt
1 blir i framtiden 853 l/s. Teoretiskt klarar därmed inte trumman det ökade
dagvattenflödet.

•

För att uppfylla Trafikverkets krav att inte öka flödena till TRV:s anordningar
(efter exploateringen vid ett 50-årsregn) behöver fördröjningsmagasin anläggas.
Magasinvolymen som behövs är 970 m3 för hela avrinningsområdet.

Åtgärdsförslag
För att uppnå Trafikverkets krav att inte öka dagvattenflödena till trumman vid ett 50årsregn behöver magasin med 970 m 3 fördröjningsvolym anläggas. Störst möjlighet att
uppnå denna volym är i myrmarken dit dagvatten planeras att ledas. Nya fastigheter
planeras att delvis anläggas en bit ut i myren. Marken antas i dessa fall behöva höjas
jämfört med befintliga nivåer för att få längre avstånd till grundvattennivån. Med detta
antagande finns det möjlighet att vattennivån/grundvattennivån i myren att höjas något
utan att riskera skador på byggnader. Ett sätt att möjliggöra detta kan vara att utloppet
från myren höjs 1-2 dm vilket möjliggör att tillströmmande dagvatten kan höja
vattennivån med lika mycket innan det rinner vidare ut i vägdiket längs E45:an, se foto
på utloppet i figur 6 nedan.
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Figur 6. Befintligt utlopp från myrmarken till vägdiket längs väg E45.
Vid antagande att utloppet höjs upp 2 dm kan cirka 500 – 600 m3 dagvatten
magasineras i myrmarken innan det rinner vidare till vägdiket.
Dikena som planeras att ledas ut i myrmarken kan också bidra med fördröjningsvolym
om dessa anläggs med svag lutning och förses med strypt utlopp. Dessa diken
rekommenderas att anläggas även för att dämpa flödena innan släpp till myrmarken för
att undvika erosionsskador vid kraftiga regn. Om dikena utformas enligt figur 7 nedan
kan totalt 445 m3 fördröjningsvolym uppnås i dessa fyra diken.
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Figur 7. Förslag dikessektion för diken med fördröjningsfunktion.
I figur 8 nedan presenteras ett förslag på utformning av strypt utlopp från dikena med
erosionsskydd innan släpp till myrmarken.

Figur 8. Förslag utformning av strypt utlopp och erosionsskydd för dikena.
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En befintlig svacka i terrängen med utlopp till en annan av Trafikverkets trummor är
belägen på östra sidan myren intill väg E45. Om utloppet från svackan till trumman fylls
igen kan ytterligare minst 300 m3 fördröjningsvolym uppnås. Med dike och svackan kan
totalt 480 m3 dagvatten fördröjas på den sträckan innan det släpps till myren.
Nedan presenteras en översikt med ungefärliga teoretiska volymer för de olika
förslagen på fördröjningsanordningar. Sammanlagt kan cirka 1245 – 1345 m3 volym
uppnås med ovan beskrivna åtgärder.

Figur 9. Översikt med förslag på lägen för fördröjningsanordningar och dess respektive
möjlig fördröjningsvolym.
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9

Slutsats
Om dagvattenhanteringen för södra delen av industriområdet och östra delen av
bostadsområdet utförs enligt ovanstående förslag kommer flödena inte att öka till
Trafikverkets trumma vid ett 50-årsregn. Minst 970 m3 fördröjningsvolym behöver
anläggas för att inte öka flödena till Trafikverkets trumma ”1.” Det finns därmed
marginal och utrymme i planen att uppnå minst denna volym med ovan beskrivna
åtgärder.
I figur 10 nedan redovisas framtida dagvattenhantering för hela planområdet.

Figur 10. Förslag på framtida dagvattenhantering, se även kartbilaga 1.
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Kartbilaga 1

A

B
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1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-11-01

§ 166
Riktlinje exploateringsavtal (KS/2022:453)
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för exploateringsavtal antas.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 1 december 2020, § 199, beslutat uppdra till
markingenjören att ta fram förslag till modell för exploateringsavtal för
Malung-Sälens kommun.
Ett exploateringsavtal är enligt plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ett
avtal om genomförande av en detaljplan och om
medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen (dock inte avtal
mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig
transportinfrastruktur). Om en kommun avser att ingå exploateringsavtal
ska kommunen enligt 6 kap. 39 § PBL anta riktlinjer som anger
utgångspunkter och mål för sådana avtal.
Kommunen saknar för närvarande antagna riktlinjer för exploateringsavtal
men ser ett behov av att börja arbeta med sådana avtal givet
exploateringstrycket i kommunen samt den utmaning för kommunen som
utgörs av förhållandet att många detaljplaner genomförs i områden med ett
marginellt antal fastboende (fritidsområden), där exploatör bör ta ett utökat
ansvar för anläggande av infrastruktur såväl som trygghetsskapande
insatser. En arbetsgrupp bestående av kommunchef, ekonomichef,
markingenjör, förvaltningschef miljö- och stadsbyggnad samt stadsarkitekt
har med utgångspunkt i dessa förutsättningar utarbetat förslag till riktlinjer.
Riktlinjerna ska tillämpas i varje geografiskt område i kommunen genom att
utgöra en grund för utarbetande av exploateringsavtal. Varje
exploateringsavtal måste i sin tur anpassas baserat på den aktuella
detaljplanen.
Enligt riktlinjerna avgör stadsbyggnadskontoret inom miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen (som handlägger detaljplaneärenden) om ett
exploateringsavtal ska upprättas. Exploateringsavtalet utarbetas därefter av
skog- och markfunktionen i dialog med exploatören och i samarbete med
stadsbyggnadskontoret inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Inför
den aktuella detaljplanens antagande ska förhandlingarna mellan
kommunen och exploatören vara slutförda och exploateringsavtalet
tecknat. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige
godkänner exploateringsavtalet slutligt i samband med antagande av
detaljplanen.
En förutsättning för avtalets giltighet är att detaljplanen vinner laga kraft.
Avtalet gäller därefter till dess parternas åtaganden är uppfyllda.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-11-01

Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för exploateringsavtal daterade 2022-10-12
Beslutet skickas till
Kommunchef
Förvaltningschef miljö- och stadsbyggnad
Markingenjör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-10-18

§ 318
Riktlinje exploateringsavtal (KS/2022:453)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för exploateringsavtal antas.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 1 december 2020, § 199, beslutat uppdra till
markingenjören att ta fram förslag till modell för exploateringsavtal för
Malung-Sälens kommun.
Ett exploateringsavtal är enligt plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ett
avtal om genomförande av en detaljplan och om
medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen (dock inte avtal
mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig
transportinfrastruktur). Om en kommun avser att ingå exploateringsavtal
ska kommunen enligt 6 kap. 39 § PBL anta riktlinjer som anger
utgångspunkter och mål för sådana avtal.
Kommunen saknar för närvarande antagna riktlinjer för exploateringsavtal
men ser ett behov av att börja arbeta med sådana avtal givet
exploateringstrycket i kommunen samt den utmaning för kommunen som
utgörs av förhållandet att många detaljplaner genomförs i områden med ett
marginellt antal fastboende (fritidsområden), där exploatör bör ta ett utökat
ansvar för anläggande av infrastruktur såväl som trygghetsskapande
insatser. En arbetsgrupp bestående av kommunchef, ekonomichef,
markingenjör, förvaltningschef miljö och stadsbyggnad samt stadsarkitekt
har med utgångspunkt i dessa förutsättningar utarbetat förslag till riktlinjer.
Riktlinjerna ska tillämpas i varje geografiskt område i kommunen genom att
utgöra en grund för utarbetande av exploateringsavtal. Varje
exploateringsavtal måste i sin tur anpassas baserat på den aktuella
detaljplanen.
Enligt riktlinjerna avgör stadsbyggnadskontoret inom miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen (som handlägger detaljplaneärenden) om ett
exploateringsavtal ska upprättas. Exploateringsavtalet utarbetas därefter av
skog- och markfunktionen i dialog med exploatören och i samarbete med
stadsbyggnadskontoret inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Inför
den aktuella detaljplanens antagande ska förhandlingarna mellan
kommunen och exploatören vara slutförda och exploateringsavtalet
tecknat. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige
godkänner exploateringsavtalet slutligt i samband med antagande av
detaljplanen.
En förutsättning för avtalets giltighet är att detaljplanen vinner laga kraft.
Avtalet gäller därefter till dess parternas åtaganden är uppfyllda.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-10-18

Dagens sammanträde
Förvaltningschefen för miljö- och stadsbyggnad föredrar ärendet.
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i
enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för exploateringsavtal daterade 2022-10-12
Beslutet skickas till
Kommunchef
Förvaltningschef miljö- och stadsbyggnad
Markingenjör
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Tjänsteutlåtande
2022-10-12

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Erik Bloemer
erik.bloemer@malung-salen.se
0280-18391
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Kommunfullmäktige

Dnr KS/2022:453

Riktlinjer för exploateringsavtal
Förslag till beslut
Riktlinjer för exploateringsavtal antas.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 1 december 2020, § 199, beslutat uppdra till
markingenjören att ta fram förslag till modell för exploateringsavtal för
Malung-Sälens kommun.
Ett exploateringsavtal är enligt plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ett
avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning
mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende
mark som inte ägs av kommunen (dock inte avtal mellan en kommun och
staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur). Om en kommun avser
att ingå exploateringsavtal ska kommunen enligt 6 kap. 39 § PBL anta
riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal.
Kommunen saknar för närvarande antagna riktlinjer för exploateringsavtal
men ser ett behov av att börja arbeta med sådana avtal givet
exploateringstrycket i kommunen samt den utmaning för kommunen som
utgörs av förhållandet att många detaljplaner genomförs i områden med ett
marginellt antal fastboende (fritidsområden), där exploatör bör ta ett utökat
ansvar för anläggande av infrastruktur såväl som trygghetsskapande
insatser. En arbetsgrupp bestående av kommunchef, ekonomichef,
markingenjör, förvaltningschef miljö och stadsbyggnad samt stadsarkitekt
har med utgångspunkt i dessa förutsättningar utarbetat förslag till riktlinjer.
Riktlinjerna ska tillämpas i varje geografiskt område i kommunen genom att
utgöra en grund för utarbetande av exploateringsavtal. Varje
exploateringsavtal måste i sin tur anpassas baserat på den aktuella
detaljplanen.
Enligt riktlinjerna avgör stadsbyggnadskontoret inom miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen (som handlägger detaljplaneärenden) om ett
exploateringsavtal ska upprättas. Exploateringsavtalet utarbetas därefter av
skog- och markfunktionen i dialog med exploatören och i samarbete med
stadsbyggnadskontoret inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Inför
den aktuella detaljplanens antagande ska förhandlingarna mellan
kommunen och exploatören vara slutförda och exploateringsavtalet tecknat.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige godkänner
exploateringsavtalet slutligt i samband med antagande av detaljplanen.
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En förutsättning för avtalets giltighet är att detaljplanen vinner laga kraft.
Avtalet gäller därefter till dess parternas åtaganden är uppfyllda.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för exploateringsavtal daterade 2022-10-12
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Antagna av kommunfullmäktige
2022-xx-xx § xx

Dnr KS/2022:453

Riktlinjer för exploateringsavtal
Syftet med dessa riktlinjer är att ange övergripande principer för
exploateringsavtal som ingås för genomförandet av detaljplaner i MalungSälens kommun, samt de förhållanden som har betydelse för bedömningen
av konsekvenserna av att ingå dessa avtal.
Avsikten är att respektive byggherre/fastighetsägare (nedan exploatör) i ett
tidigt skede ska kunna bedöma och planera genomförandet av sina projekt.
Under arbetet med en detaljplan ska berörda parter informeras om
kommunens avsikt att ingå exploateringsavtal, avtalets huvudsakliga
innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med
stöd av exploateringsavtal. Riktlinjerna ska säkerställa att varje exploatör
behandlas likvärdigt.
Riktlinjerna är vägledande för samtliga exploateringsavtal som skrivs inom
Malung-Sälens kommun.
1. Exploateringsverksamhet
Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att
bli detaljplanelagt. Avsikten med en exploatering är att förädla marken för
olika ändamål. Med exploateringsverksamhet avses således åtgärder för
att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för att kunna bygga
bostäder, butiker, kontor, industrier och verksamhetslokaler samt att
anordna anläggningar för friluftslivet. Med sådana åtgärder avses också
skydds- och säkerhetsåtgärder och att markföroreningar avhjälps. I
exploateringsverksamheten ingår även att bygga nödvändiga
gemensamma anordningar som gatuanläggningar, park- och
naturanläggningar, VA-system, värmeanläggningar, el- och telesystem, ITinfrastruktur m.m.
2. Planavtal och kostnader för framtagande av detaljplan
I samband med att kommunen beslutar om planläggning och innan
detaljplanearbete påbörjas ska ett planavtal tecknas mellan exploatören
och kommunen, där exploatören åtar sig att svara för samtliga kostnader
för framtagande av detaljplanen. Avtalet upprättas av
stadsbyggnadskontoret inom kommunens miljö- och
stadsbyggnadsförvaltning. I ett planavtal förbinder sig exploatören att
betala kostnaden för framtagandet av detaljplanen inklusive nödvändiga
utredningar, kartor och detaljplanehandlingar.
Kommunens arbete med planärendet debiteras enligt gällande taxa.
Kostnader för externt utförda utredningar som kommunen upphandlat och
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övriga externa kostnader relaterat till planen vidarefaktureras till
exploatören. Exploatören står för den ekonomiska risken eftersom
kommunen inte på förhand kan garantera att detaljplanen vinner laga kraft.
3. Exploateringsavtal
Syfte och definition
Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan
en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som
inte ägs av kommunen och som inte avser ett avtal mellan kommunen och
staten om utbyggnad av statlig infrastruktur. Syftet med
exploateringsavtalet är att säkerställa att en detaljplan kan antas och
genomföras på ett sådant sätt att kraven på ett välfungerande
bebyggelseområde blir tillgodosedda. I exploateringsavtalet ska därmed
kommunens och exploatörens gemensamma mål avseende genomförandet
regleras.
Om kommunen äger den mark som regleras i ett avtal om genomförande
av en detaljplan, så är avtalet per definition inte ett exploateringsavtal.
Blandade avtal, med ömsesidiga markbyten mellan kommunen och privat
markägare, kan också förekomma och i dessa fall blir reglerna om
exploateringsavtal inte heller tillämpliga. I dessa avtal används dessa
riktlinjer i tillämpliga delar.
Geografiskt område
Kommunen avser att ingå exploateringsavtal i varje geografiskt område när
det krävs för att säkerställa genomförandet av en detaljplan. Riktlinjerna är
således tillämpliga inom hela kommunen.
Kostnader
Exploateringsavtalet utarbetas av skog- och markfunktionen i dialog med
exploatören och i samarbete med stadsbyggnadskontoret inom miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen. Exploatören ska ersätta kommunen för dess
kostnader för samordning, granskning och upprättande av
exploateringsavtal enligt gällande timtaxa.
Upprättande, godkännande samt giltighet
Stadsbyggnadskontoret inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen avgör
om ett exploateringsavtal ska upprättas. Inför den aktuella detaljplanens
antagande ska förhandlingarna mellan kommunen och exploatören vara
slutförda och exploateringsavtalet tecknat. Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige godkänner
exploateringsavtalet slutligt i samband med antagande av detaljplanen. En
förutsättning för avtalets giltighet är att detaljplanen vinner laga kraft.
Avtalet gäller därefter till dess parternas åtaganden är uppfyllda.
Överlåtelse
Exploateringsavtal får inte överlåtas utan kommunens skriftliga
medgivande.
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4. Exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll
Kommunen använder i tillämplig omfattning Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) underlag och mallar vid upprättande av
exploateringsavtal.
Avtalet kan innehålla följande moment, i den mån och utsträckning det
anses nödvändigt mot bakgrund av den enskilda detaljplanen.




















Parternas åtaganden.
Vilken detaljplan med tillhörande handlingar som
exploateringsavtalet grundas på.
Avtalsområdets avgränsning.
Ansvarsfördelning, avseende bl.a. projektering, upphandling och
iordningställande av kommunaltekniska anläggningar på allmän
platsmark.
Marköverlåtelse och upplåtelse av rättigheter mellan parterna
Fördelning av kostnader och intäkter för exploateringens
genomförande.
Exploateringens utbyggnadstakt samt den ersättning exploatören
ska betala för kostnader som uppstår i en etappvis utbyggnad.
Antal tillkommande byggrätter/avstyckningar/lägenheter.
Ersättningar i form av exploateringsersättning,
medfinansieringsersättning samt övriga ersättningar (jfr punkt 5
nedan).
Gestaltningsprinciper för plangenomförandet.
Ansvarsfördelning och skötsel av allmän plats vad gäller kostnader,
utförande och drift.
Kommunens krav på utformning och standard för gator, vägar och
andra allmänna platser samt besiktning av desamma.
Exploatörens åtagande att utföra kompensationsåtgärder för naturoch rekreationsvärden som går förlorade genom exploateringen.
Vitesklausuler.
Ansökan om samt bekostande av erforderlig fastighetsbildning
liksom inrättande och omprövning av gemensamhetsanläggningar
och bildande av samfällighetsföreningar.
Upplåtande, ändringar samt bekostande av servitut eller
ledningsrätter.
Ansvar för att övriga erforderliga tillstånd, lov och godkännanden
söks och följs.
Hur säkerhet för att garantera fullgörandet av Exploatörens
åtaganden enligt exploateringsavtalet ska ställas.
Rätten till överlåtelse av hela eller delar av exploateringsområdet till
annan part.

5. Kostnader för detaljplanens genomförande
I alla detaljplaner där fastigheter tilldelas nya byggrätter kan Kommunen
ålägga Exploatören att finansiera genomförandet och reglera detta i
exploateringsavtal. Detta innebär att när en ny byggrätt uppstår och
fastighetens värde därmed ökar så kan den värdeökningen vara med och
betala för detaljplanens kostnader.
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Vilka kostnader som åläggs exploatören i det enskilda fallet är beroende av
de särskilda förutsättningarna i varje detaljplan. Kostnader kan handla om
framför allt följande.
Exploateringsersättning
Exploatörens åtagande ska motsvara kostnaden för att vidta eller finansiera
åtgärder för anläggande av gator, vägar, gång/cykelvägar, grönområden
och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och
avlopp samt andra åtgärder. Detta kallas för exploateringsersättning och
betalas av exploatören. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att
detaljplanen ska kunna genomföras.
Medfinansieringsersättning
I tillämpliga fall ska exploateringsavtalet omfatta medfinansieringsersättning
avseende del av kommunens kostnad för bidrag till byggande av en viss
väg eller järnväg som staten eller en region ansvarar för.
Medfinansieringsersättning förutsätter att aktuell infrastrukturåtgärd medför
att berörda fastigheter kan antas öka i värde. Medfinansieringsersättning
kan komma att avse åtgärder som utförts före det att exploateringsavtal
tecknas.
Övriga ersättningar
Även åtgärder som behöver vidtas utanför det område som den aktuella
detaljplanen omfattar, och som är direkt föranledda av detaljplanen, kan tas
upp i exploateringsavtal. Till denna kategori hör åtgärder som behövs för att
ett nytt bebyggelseområde ska kunna fungera, t ex anläggande av gator
och annan infrastruktur. I områden med ett marginellt antal fastboende
(fritidsområden) kan åtgärder även omfatta trygghetsskapande insatser.
Andra åtgärder kan t ex vara markförvärv i syfte att lokalt möjliggöra
avfallshantering med högre närhet och servicegrad än den lagstadgade.
Även tillskapande av långtidsparkering i fritidsområdenas periferi, för att på
så vis motverka att allt för stora centrala ytor ianspråktas för parkering, kan
vara aktuellt.
Exploatörens åtaganden med avseende på dessa kostnader ska stå i
rimligt förhållande till dennes nytta av detaljplanen. Åtagandena avser inte
åtgärder för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet
att enligt lag tillhandahålla.
Vatten och avlopp (VA) samt el
Vid behov tecknas särskilt avtal mellan exploatören och Vatten och Avfall i
Malung-Sälen AB (Vamas) avseende VA-anläggningar samt mellan
exploatören och Malung-Sälens Elnät AB avseende el. Behovet klarläggs
efter dialog med respektive part.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-01

§ 172
Investeringsbehov staket vid kommunförrådet (KS/2022:625)
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen beviljas 300 000 kronor i investeringsbudget år 2023
för investering av staket vid kommunförrådet.
2. Gata- och parkchefen uppdras vidta åtgärder under 2022 för att
genomföra anskaffningen enligt gällande inköpsrutiner.
Beskrivning av ärendet
Staket runt förrådsområdet vid kommunförrådet i Malung är enligt gata- och
parkchefen undermåligt. Därtill finns behov av att stängsla in ett område för
att på säkert sätt förvara övergivna fordon och skrotbilar. Gata- och
parkchefen bedömer att uppsättning och montering kan ske under
kommande verksamhetsår.
Anskaffning och montering av staket medför att investeringsramen för 2023
års investeringsutgifter behöver utökas. Kommunstyrelsens framtida
kapitaltjänstkostnader med anledning av investeringen föreslås inrymmas
inom befintlig driftram. I enlighet med tjänsteutlåtande avseende
”Verksamhetsplan och Budget 2023-2026” saknas utrymme för
tillkommande fördelningar inom föreslagna ramar år 2023.
Kommunstyrelsen, service- och teknik, har i föreslagna ramar 2023
fördelats kompensation för kapitaltjänstkostnader av 2022 års budgeterade
investeringar, som inte prognostiseras genomföras under 2022. Utrymmet
kan användas för kapitaltjänstkostnader staket.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om investering av staket vid kommunförrådet år
2023 med 300 000 kronor.
I och med att investeringsbudget för 2023 är under behandling vid
tjänsteutlåtandets upprättande föreslås att kommunfullmäktige beslutar i
ärendet.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen och chef för service- och teknik föredrar ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motiv staket vid kommunförrådet
Beslutet skickas till
Gata- och parkchef
Chef service- och teknik
Ekonomichef
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-10-18

§ 326
Investeringsbehov staket vid kommunförrådet (KS/2022:625)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Kommunstyrelsen beviljas 300 000 kronor i investeringsbudget år 2023
för investering av staket vid kommunförrådet.
2. Gata- och parkchefen uppdras vidta åtgärder under 2022 för att
genomföra anskaffningen enligt gällande inköpsrutiner.
Beskrivning av ärendet
Staket runt förrådsområdet vid kommunförrådet i Malung är enligt gata- och
parkchefen undermåligt. Därtill finns behov av att stängsla in ett område för
att på säkert sätt förvara övergivna fordon och skrotbilar. Gata- och
parkchefen bedömer att uppsättning och montering kan ske under
kommande verksamhetsår.
Anskaffning och montering av staket medför att investeringsramen för 2023
års investeringsutgifter behöver utökas. Kommunstyrelsens framtida
kapitaltjänstkostnader med anledning av investeringen föreslås inrymmas
inom befintlig driftram. I enlighet med tjänsteutlåtande avseende
”Verksamhetsplan och Budget 2023-2026” saknas utrymme för
tillkommande fördelningar inom föreslagna ramar år 2023.
Kommunstyrelsen, service- och teknik, har i föreslagna ramar 2023
fördelats kompensation för kapitaltjänstkostnader av 2022 års budgeterade
investeringar, som inte prognostiseras genomföras under 2022. Utrymmet
kan användas för kapitaltjänstkostnader staket.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om investering av staket vid kommunförrådet år
2023 med 300 000 kronor.
I och med att investeringsbudget för 2023 är under behandling vid
tjänsteutlåtandets upprättande föreslås att kommunfullmäktige beslutar i
ärendet.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Motiv staket vid kommunförrådet
Beslutet skickas till
Gata- och parkchef
Chef service- och teknik
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ekonomikontoret
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Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:625

Investeringsbehov staket vid kommunförrådet
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljas 300 000 kronor i investeringsbudget år
2023 för investering av staket vid kommunförrådet.
2. Gata- och parkchefen uppdras vidta åtgärder under 2022 för att
genomföra anskaffningen enligt gällande inköpsrutiner.
Beskrivning av ärendet
Staket runt förrådsområdet vid kommunförrådet i Malung är enligt gata- och
parkchefen undermåligt. Därtill finns behov av att stängsla in ett område för
att på säkert sätt förvara övergivna fordon och skrotbilar. Gata- och
parkchefen bedömer att uppsättning och montering kan ske under
kommande verksamhetsår.
Anskaffning och montering av staket medför att investeringsramen för 2023
års investeringsutgifter behöver utökas. Kommunstyrelsens framtida
kapitaltjänstkostnader med anledning av investeringen föreslås inrymmas
inom befintlig driftram. I enlighet med tjänsteutlåtande avseende
”Verksamhetsplan och Budget 2023-2026” saknas utrymme för
tillkommande fördelningar inom föreslagna ramar år 2023.
Kommunstyrelsen, service- och teknik, har i föreslagna ramar 2023 fördelats
kompensation för kapitaltjänstkostnader av 2022 års budgeterade
investeringar, som inte prognostiseras genomföras under 2022. Utrymmet
kan användas för kapitaltjänstkostnader staket.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om investering av staket vid kommunförrådet år
2023 med 300 000 kronor.
I och med att investeringsbudget för 2023 är under behandling vid
tjänsteutlåtandets upprättande föreslås att kommunfullmäktige beslutar i
ärendet.
Beslutsunderlag
Motiv staket vid kommunförrådet
Beslutet skickas till
Gata- och parkchef
Chef service- och teknik
Ekonomichef
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Anders Solin
den 11 oktober 2022 11:57
Helena Steffansson Carlsson
Kommun; Hans Unander
KS 2022:625 Staket vid Kommunförråd

Vi har under flera år haft ett kraftigt undermåligt staket runt förrådsområdet som resulterat i att obehöriga kommit
in på området detta är inte bra utifrån stöldrisker och skaderisker . Vi har dessutom fått ett uppdrag från politiken
att hitta en lösning på att ta hand om skrotbilar och övergivna bilar i kommunen och då behöver det säkerställas att
ingen utomstående kan stjäla eller förstöra dessa då vi i detta fall kommer att bli ansvariga och ersättningskyldiga
för eventuell skadegörelse eller stölder.
Offerten från maj låg på 292 000:- + moms och fått klartecken från Heros idag 2022-10-11 att den är giltig än.
Med vänlig hälsning

Service- & teknikförvaltningen
Anders Solin
Gatu- & parkchef
Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung
Tel: 0280-185 89 (mobil ankn)
Växel: 0280-181 00
www.malung-salen.se
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-11-01

§ 175
Översyn av arvodesreglemente- arvodering i kommunstyrelsen
(KS/2022:220)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen under mandatperioden 20232026 arvoderas med 70%.
2. Arvodesreglementet för Malung-Sälens kommun revideras med
förändrad procentsats för kommunstyrelsen att fördela inom majoriteten
till 170%.
3. Bestämmelserna gäller från 2023-01-01.
Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Efter valresultatet 2022 så kom de två största partierna i kommunen fram
till att samarbeta för kommunens bästa utveckling i mandatperioden 20232026. Efter dialog mellan parterna framkom det en bild att tidigare
fördelning av arvoderade poster i kommunstyrelsen inte var rättvis utifrån
valresultatet.
Socialdemokraterna och Moderaterna föreslår därför till kommunfullmäktige
att revidera arvodet på förste vice ordförande i kommunstyrelsen till 70%.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Lönekontoret
Nämndskansliet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-10-18

§ 329
Översyn av arvodesreglemente- arvodering i kommunstyrelsen
(KS/2022:220)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen under mandatperioden
2023-2026 arvoderas med 70%.
2. Arvodesreglementet för Malung-Sälens kommun revideras med
förändrad procentsats för kommunstyrelsen att fördela inom
majoriteten till 170%.
3. Bestämmelserna gäller från 2023-01-01.
Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Efter valresultatet 2022 så kom de två största partierna i kommunen fram
till att samarbeta för kommunens bästa utveckling i mandatperioden 20232026. Efter dialog mellan parterna framkom det en bild att tidigare
fördelning av arvoderade poster i kommunstyrelsen inte var rättvis utifrån
valresultatet.
Socialdemokraterna och Moderaterna föreslår därför till kommunfullmäktige
att revidera arvodet på förste vice ordförande i kommunstyrelsen till 70%.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att förste vice ordförande i kommunstyrelsen
under mandatperioden 2023-2026 arvoderas med 70%, att
arvodesreglementet för Malung-Sälens kommun revideras med förändrad
procentsats för kommunstyrelsen att fördela inom majoriteten till 170%
samt att bestämmelserna gäller från 2023-01-01.
Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Lönekontoret
Nämndskansliet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Arvodesreglemente
(bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda)
Beslutat av: Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 71
Gäller fr o m: 2023-01-01
Dnr: KS/2022:220
Reviderad:

Ersättning utgår i huvudsak enligt följande:
1. Arvoden.
2. Sammanträdesarvode (även utbildningar etc.).
3. Ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst.
4. Ersättning för resor.
De bolag där Malung-Sälens kommun utser styrelseledamöter, fastställer egna ersättningsregler. I
den mån inte särskilda regler eller beslut är antagna, gäller föreliggande reglemente.
Det som anges gälla för ledamot gäller även för tjänstgörande ersättare.
Fasta månadsarvoden utgör ersättning för:
 att regelmässigt och regelbundet följa förvaltningarnas och bolagens verksamhet via
kommunstyrelsen/nämnderna,
 att förbereda ärenden och sammanträden,
 att lämna information till kommunmedlemmar, massmedia, organisationer m.m.
 att initiera och upprätthålla samråd med övriga ledamöter (presidium).
 att leda nämnden och leda utvärderingen av verksamheten (ordförande).

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1
FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen (2017:725).
Grunden för arvoden och ersättningar är de som avses i kommunallagen.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag med årsarvode om minst 40 % av heltid gäller särskilt
angivna regler.

§2
ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN OCH UPPDRAG
Ersättning medges för,
a) sammanträde med kommunfullmäktige samt partigruppmöte som hålls med anledning av
eller i direkt anslutning till sådant sammanträde,
b) protokollfört sammanträde med fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden,
c) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
d) protokolljustering, om särskild tid och plats bestämts för detta,
e) partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till sammanträde med
kommunstyrelse samt övriga nämnder.
f)

konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget,

g) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen,
h) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv
tillhör,
i)

sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ samt rådsmöten
om man är vald till rådet i egenskap av kommunalt förtroendevald,

j)

överläggning med förvaltningschefer eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör,

k) presidiemöte i nämnd eller utskott samt fullmäktigeberedning,
l)

besiktning eller inspektion,

m) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
n) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,
o) fullgörande av styrelseuppdrag.
Samtliga punkter redovisas på rapport för att få sammanträdesarvode och reseersättning eller
reseräkning för förtroendevald, som signeras av närvarande ordförande/sekreterare/uppdragsgivare.
Ersättare som är kallad att tjänstgöra erhåller arvode enligt ovan.
Anmärkning
Varje nämnd och styrelse får till ett sammanträde per år kalla ersättare för information om
nämndens löpande arbete, varvid även närvarande, men ej tjänstgörande, ersättare har rätt till
ersättning.

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR
FÖRLORAD PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅN
§3
FÖRLORAD ARBETSINKOMST
Arbetstagares förlust av arbetsförtjänst ska styrkas av arbetsgivaren genom att fylla i särskild
blankett, bilaga 1.
Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst per dag utgår med 3 % av kommunstyrelsens
ordförandes arvode/månad.
Förlust av arbetsinkomst ska styrkas av arbetsgivare. Om uppgift inte har styrkts utgår ingen
ersättning.
För personer med timanställning gäller att de ska kunna styrka förlust av arbetstidsförtjänst där det
dels ska framgå hur många timmar som gått förlorade, dels aktuell timlön.
För egna företagare beräknas ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst genom utdrag av den
rapporterade sjukdomsgrundade inkomsten (SGI) som redovisats till Försäkringskassan.
För förtroendevalda som är anställda av Malung-Sälens kommun, med annan anställning än
timanställning, utgår inte ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst för deltagande vid arvoderad
förrättning. Något löneavdrag görs inte för dessa utan ordinarie lön utgår. Dock ska berörda personer
anmäla frånvaron till sin personalredogörare, som sedan anmäler detta till lönekontoret, enligt bilaga
2. De extra kostnader för vikarier och dylikt som uppstår belastar centrala medel.
Av Malung-Sälens kommun anställd personal som deltar i sammanträde ska i normalfallet inställa sig
på sin ordinarie arbetsplats före och efter sammanträdets slut.
Förtroendevald med årsarvode, som har annan arbetsgivare än Malung-Sälens kommun och som
deltar vid förrättning utöver vad som följer av det uppdrag för vilken den erhåller årsarvode, har rätt
till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid sådan förrättning där deltagandet sker på direkt
uppdrag av annan nämnd eller styrelsen än för vilken den förtroendevalda tjänstgör med rätt till
årsarvode. Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska styrkas på samma vis som anges ovan.
§4
FÖRLORAD PENSIONSFÖRMÅN
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån enligt KAP-KLs gällande
pensionsavtal.
§5
FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst 12 %.
§6
SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses skäligt att de
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.

Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande
och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för styrkta förlorade
pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade
inkomsten eller de förlorade förmånerna.
Ersättning till arbetslösa vid förtroendeuppdrag ska vara lika stor som den dagpenninggrundande
inkomsten, alltså den förvärvsinkomst som A-kasseersättningen är baserad på. Styrkt underlag ska
uppvisas för att erhålla denna ersättning.
§7
ÅRSARVODE
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till
årsarvode, enligt nedan.
Kommunfullmäktige kan besluta om begränsat årsarvode för förtroendevald som fullgör ett särskilt
beslutat uppdrag på mindre än 40 % av heltid.
Arvode till ordförande och vice ordförande i nämnder fastställs av kommunfullmäktige.
Årsarvode och begränsat årsarvode ska fastställas uppgå till en bestämd del, satt i jämförelse med
årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Årsarvoden
 Uppräkning av arvodet för kommunstyrelsens ordförande följer uppräkning av
riksdagsmannaarvodet.
 Arvoden för övriga förtroendevalda beräknas utifrån 90 % av arvodet för kommunstyrelsens
ordförande.
 Bestämmelserna gäller från och med 2023-01-01.
Kommunstyrelsen
Att fördela inom majoriteten (inkl
kommunstyrelsens ordförande,
förste och andre vice ordförande)**
Att fördela inom oppositionen (inkl
oppositionsråd)**

140 %

60 %

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande
Vice ordförande

40 %
8%

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Ordförande
Vice ordförande

30 %
6%

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande
Vice ordförande

10 %
2%

Kommunfullmäktige
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande

10 %
2%
2%

Revisorer
Ordförande
Revisorer

8%
5%

Räddningsnämnden
Ordförande
Vice ordförande

10 %
2%

Socialnämnden
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande

50 % (inkl jourersättning)
10 % (inkl jourersättning)
10 % (inkl jourersättning)

Valnämnden
Ordförande

6%

Överförmyndarverksamhet
Överförmyndare
10 %
Ersättare
5%
** Fördelningen ska fastställas av kommunfullmäktige
§8
BEGRÄNSAT ÅRSARVODE
Kommunfullmäktige kan besluta om begränsat årsarvode för förtroendevald som fullgör ett särskilt
beslutat uppdrag på mindre än 40 % av heltid.
§9
ÅRSARVODE TILL ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I NÄMNDER
Arvode till ordförande och vice ordförande i nämnder fastställs av kommunfullmäktige.
Årsarvode och begränsat årsarvode ska fastställas uppgå till en bestämd del, satt i jämförelse med
årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
§ 10
ARVODE FÖR SAMMANTRÄDEN OCH UPPDRAG
För nämndssammanträden ska arvodet vara 0,35 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens
ordförande för sammanträden upp till en timme, halvdagsersättning ska utgå för sammanträden över
1 timme upp till 4 timmar och heldagsersättning för sammanträden över 4 timmar (samtliga är
inklusive inläsningstid vilket motsvarar 0,07% av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande).
(Halvdagsersättning är 0,35 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande gånger 4.
Heldagsersättning är 0,35 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande gånger 8 ).
För övriga politiska uppdrag ska arvodet vara 0,28 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens
ordförande för uppdrag upp till en timme, halvdagsersättning ska utgå för uppdrag över 1 timme upp
till 4 timmar och heldagsersättning för uppdrag över 4 timmar.
(Halvdagsersättning är 0,28 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande gånger 4.
Heldagsersättning är 0,28 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande gånger 8).

Kommunfullmäktigesammanträde med gruppmöte ska ge ett sammanträdesarvode på 8 timmar. För
att ledamot ska anses berättigad till sådant sammanträdesarvode krävs närvaro vid minst en timme
av gruppmötet samt fullständig närvaro vid det aktuella sammanträdet. Ledamot som inte uppfyller
detta krav ska arvoderas enligt bestämmelsen ovan.
För ledamot som fullgör sitt uppdrag på minst 40 % av heltid utgår inte arvode för enskilda
sammanträden, enligt § 2 b-n, där ledamoten deltar utifrån uppdraget för vilket den erhåller
årsarvode.
För ledamot, eller tjänstgörande ersättare, som fullgör sitt uppdrag på minst 40 % av heltid utgår
arvode för enskilda sammanträden, enligt § 2 a och o.
Restiden till och från arvoderade sammanträden och uppdrag ingår i sammanträdestiden, det vill
säga ersättning utgår för den tid det tar att resa till och från sammanträdet eller uppdraget.
§ 11
SÄRSKILDA REGLER FÖR ARVODE
Sammanträden som hålls i direkt anslutning till kommunfullmäktige berättigar inte till arvode, om
sammanträdet är påkallat för att behandla fråga som ska avgöras vid det näraliggande
kommunfullmäktigesammanträdet.
§ 12
ARVODE VID JUSTERING AV PROTOKOLL
För justering av protokoll utgår arvode för en timme.
Resulterar ett sammanträde i två eller fler protokoll utgår fortfarande endast ett arvode per
justerare.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut endast då särskild tid och plats bestämts för
justeringen.
För förtroendevalda med årsarvode på 40 % eller mer, utgår inget arvode för justering av protokoll.
§ 13
KOMMUNAL PENSION
För förtroendevalda med årsarvode påbörjat 2019-01-01 eller senare gäller pensionsavtal enligt PBF
samt OPF-KL 18.
För förtroendevalda som påbörjat sitt uppdrag före valet 2018 med uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid omfattas av bestämmelserna om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda,(PBF-KL).
§ 14
RESEKOSTNADER
Ersättning utgår för resa till och från sammanträde, då resan är längre än sammanlagt sex kilometer.
Reseersättning för resa i samband med justering av protokoll ska utgå om justeringen inte sker i
anslutning till annan arvoderad förrättning.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som
fastställts för kommunens arbetstagare i det lokala kollektivavtalet.

Ersättning för resa till och från sammanträde liksom till och från justering av protokoll, enligt ovan,
beräknas utifrån den förtroendevaldas hemortsadress och förutsätter att den förtroendevalda är
fortsatt valbar för förtroendeuppdrag i Malung-Sälens kommun.
§ 15
ERSÄTTNING FÖR BARNTILLSYNSKOSTNADER
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under
kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning betalas ut även för
barn över 10 år. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och inte heller om barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Förtroendevald som får extra kostnader till följd av barntillsyn har rätt till ersättning.
För heldagsuppdrag, utgår ersättning för barntillsyn med högst 2 % av kommunstyrelseordförandes
arvode per dag.
För halvdagsuppdrag, utgår ersättning för barntillsyn med högst 1 % av kommunstyrelseordförandes
arvode per halvdag.
Ersättning betalas ut mot styrkt underlag.
§ 16
KOSTNADER FÖR VÅRD OCH TILLSYN AV PERSON MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER SVÅRT
SJUK PERSON
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som
vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning beräknas utifrån fastställd taxa för hemtjänst och fastställt högkostnadsbelopp.
Ersättning per timme beräknas utifrån fastställt högkostnadsbelopp, dividerat med sju (timmar).
Ersättning utgår för faktisk sammanträdestid samt för en timme före sammanträde och en timme
efter sammanträde, upp till fastställt högkostnadsbelopp för hemtjänst.
Ersättning kan inte överstiga fastställt högkostnadsbelopp per månad.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförts av egen familjemedlem eller av annan närstående.
Ersättning betalas ut mot styrkt underlag.
§ 17
FÖRTROENDEVALDA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersatts på
annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av
handling och liknande.
Ersättning betalas ut mot styrkt underlag.

§ 18
ÖVRIGA KOSTNADER
För andra kostnader än som avses i 14-17 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att
särskilda skäl föranlett dessa kostnader.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
§ 19
ATT BEGÄRA ERSÄTTNING
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 13-17 §§ ska den förtroendevalde rapportera sina förluster
eller kostnader. Ersättning för arvode enligt § 10 och § 14 rapporteras på lista på sammanträde. Finns
inte möjlighet att anmäla deltagande i en rapport om sammanträdesarvode och reseersättning vid
sammanträdet, ansvarar den förtroendevalda själv för att skicka en ifylld rapport till fullmäktiges
eller nämndens sekreterare, bilaga 3.
Förluster eller kostnader för 15-17 §§ ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller
till annan som utsetts att ta emot rapporten, enligt bilaga 4.
Arvode enligt 7-12 §§ betalas ut utan föregående anmälan.
§ 20
TIDSGRÄNS FÖR YRKANDE OM ERSÄTTNING
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett (1) år från dagen
för sammanträde eller motsvarande.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två (2) år från dagen
för sammanträde eller motsvarande.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast inom två (2) år från
pensionstillfället.
§ 21
TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
§ 22
UTBETALNING
Arvoden enligt 7-8 §§ betalas ut med 1/12 per månad, avrundat till närmast högre hundratal kronor.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.
§ 23
FÖRTYDLIGANDE AV ARBETSUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR ÅRSARVODE
Exempel på arbetsuppgifter som ska anses täckas av ordförandens årsarvode:
 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd
med anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt
 Rutinmässigt följa förvaltningens arbete
 Besök på förvaltningar för information
 Påskrift av handlingar




Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt
Utövande av delegationsbeslut

Exempel på arbetsuppgifter som ska anses ingå i 1:e och 2:e vice ordförandes uppgifter inom ramen
för årsarvodet:
 Ersätta ordföranden vid dennes frånvaro
 Beredningar av ärenden tillsammans med ordföranden
 Rutinmässigt följa förvaltningens arbete
 Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-01

§ 176
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Malung-Sälens kommun kan ingå i samarbetet.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 126 beslutade att återremittera beslut
om Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa till barn- och
utbildningsnämnden för ytterligare beredning gällande punkt 3.2.2 och 3.4 i
överenskommelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har inlämnat ett yttrande till
kommunfullmäktige, BUN 2022-01-26 § 9 i enlighet med återremitteringen.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-26 § 45 att Malung-Sälens kommun
avvaktar med undertecknandet av avtalet tills Region Dalarna kan
garantera sin delaktighet samt att barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott får i uppdrag att bevaka när Region Dalarna uppfyller sina
åtaganden i överenskommelsen.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott anger i sitt beslut 2022-06-13
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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2022-11-01

§ 78 att samarbetet har startat på lokal nivå och därför ser att vi kan ingå i
samarbetet samt att diskussion har förts i Polsam.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
BUNAU 2022-06-13 § 78 Återremitterat ärende: Länsövergripande
samverkan för barns och ungas hälsa
KF 2022-04-26 § 45 Länsövergripande överenskommelse om samverkan
för kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
BUN §9 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner
och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Bilaga 1 yttrande barn- och utbildningsnämnden
KF §126 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Underlag överenskommelse
SN §105 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarna kring barn och ungas hälsa
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Region Dalarna
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§ 331
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Malung-Sälens kommun kan ingå i samarbetet.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 126 beslutade att återremittera beslut
om Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa till barn- och
utbildningsnämnden för ytterligare beredning gällande punkt 3.2.2 och 3.4 i
överenskommelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har inlämnat ett yttrande till
kommunfullmäktige, BUN 2022-01-26 § 9 i enlighet med återremitteringen.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-26 § 45 att Malung-Sälens kommun
avvaktar med undertecknandet av avtalet tills Region Dalarna kan
garantera sin delaktighet samt att barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott får i uppdrag att bevaka när Region Dalarna uppfyller sina
åtaganden i överenskommelsen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott anger i sitt beslut 2022-06-13
§ 78 att samarbetet har startat på lokal nivå och därför ser att vi kan ingå i
samarbetet samt att diskussion har förts i Polsam.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att Malung-Sälens
kommun kan ingå i samarbetet.
Beslutsunderlag
BUNAU 2022-06-13 § 78 Återremitterat ärende: Länsövergripande
samverkan för barns och ungas hälsa
KF 2022-04-26 § 45 Länsövergripande överenskommelse om samverkan
för kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
BUN §9 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner
och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Bilaga 1 yttrande barn- och utbildningsnämnden
KF §126 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Underlag överenskommelse
SN §105 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarna kring barn och ungas hälsa
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Region Dalarna
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§ 78
Återrremitterat ärende: Länsövergripande samverkan för barns
och ungas hälsa (BUN/2022:173)
Arbetsutskottets beslut
Malung-Sälens kommun kan ingå i samarbetet.
Beskrivning av ärendet
BUN:AU har fått i uppdrag av KF att bevaka när Region Dalarna uppfyller
sina åtaganden i överenskommelsen.
Samarbetet har startat på lokal nivå. Därför ser vi att vi kan ingå i
samarbetet. Diskussion har förts i Polsam.
Dagens sammanträde
Ordföranden redogör för ärendet.
Ordföranden finner att arbetsutskottet skickar ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.
Beslutsunderlag
KF/2021:45
KS/2021:717
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
Ordförande kommunstyrelsen
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§ 45
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Malung-Sälens kommun avvaktar med undertecknandet av avtalet tills
Region Dalarna kan garantera sin delaktighet.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott får i uppdrag att bevaka
när Region Dalarna uppfyller sina åtaganden i överenskommelsen.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 126 beslutade att återremittera beslut
om Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa till barn- och
utbildningsnämnden för ytterligare beredning gällande punkt 3.2.2 och 3.4 i
överenskommelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har inlämnat ett yttrande till
kommunfullmäktige, BUN 2022-01-26 § 9 i enlighet med återremitteringen.
Yttrande angående punkt 3.2.2 Samverkan 6–12
Barn-och utbildningsnämnden vill markera att elevhälsans insatser regleras
i skolans styrdokument och överenskommelser om annat kan inte träffas.
Elevhälsans behandlande och utredande insatser är begränsade både vad
Justerare
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gäller de medicinska insatserna såväl som de psykologiska. Elevhälsans
uppdrag ska vara förebyggande, hälsofrämjande och med enklare
sjukvårdsinsatser. Vi ser en fara i att Regionen i och med denna
överenskommelse lägger över ett större ansvar på skolans elevhälsa vad
gäller behandlande och utredande insatser än vad som ingår i uppdraget
från lagstiftarna.
Yttrande angående punkt 3.4 Policy för hjälpmedel i skolan
Barn-och utbildningsnämnden anser att överenskommelsen inte kan
hänvisa till en policy som ännu inte är framtagen.
Dagens sammanträde
Thomas Ericsson (L) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
får i uppdrag att bevaka när Region Dalarna uppfyller sina åtaganden i
överenskommelsen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag med tillägg av Thomas Ericssons (L)
tilläggsyrkande enligt ovan.
Beslutsunderlag
BUN §9 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner
och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Bilaga 1 yttrande barn- och utbildningsnämnden
KF §126 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Underlag överenskommelse
SN §105 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarna kring barn och ungas hälsa
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Region Dalarna
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§ 55
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Malung-Sälens kommun avvaktar med godkännande av Länsövergripande
överenskommelse tills Region Dalarna kan garantera sin delaktighet.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 126 beslutade att återremittera beslut
om Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa till barn- och
utbildningsnämnden för ytterligare beredning gällande punkt 3.2.2 och 3.4 i
överenskommelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har inlämnat ett yttrande till
kommunfullmäktige, BUN 2022-01-26 § 9 i enlighet med återremitteringen.
Yttrande angående punkt 3.2.2 Samverkan 6–12
Barn-och utbildningsnämnden vill markera att elevhälsans insatser regleras
i skolans styrdokument och överenskommelser om annat kan inte träffas.
Elevhälsans behandlande och utredande insatser är begränsade både vad
gäller de medicinska insatserna såväl som de psykologiska. Elevhälsans
uppdrag ska vara förebyggande, hälsofrämjande och med enklare
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sjukvårdsinsatser. Vi ser en fara i att Regionen i och med denna
överenskommelse lägger över ett större ansvar på skolans elevhälsa vad
gäller behandlande och utredande insatser än vad som ingår i uppdraget
från lagstiftarna.
Yttrande angående punkt 3.4 Policy för hjälpmedel i skolan
Barn-och utbildningsnämnden anser att överenskommelsen inte kan
hänvisa till en policy som ännu inte är framtagen.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att
Malung-Sälens kommun avvaktar med godkännande av Länsövergripande
överenskommelse tills Region Dalarna kan garantera sin delaktighet.
Beslutsunderlag
BUN §9 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner
och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Bilaga 1 yttrande barn- och utbildningsnämnden
KF §126 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Underlag överenskommelse
SN §105 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarna kring barn och ungas hälsa
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-03-22

§ 116
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Arbetsutskottets beslut
Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 126 beslutade att återremittera beslut
om Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa till barn- och
utbildningsnämnden för ytterligare beredning gällande punkt 3.2.2 och 3.4 i
överenskommelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har inlämnat ett yttrande till
kommunfullmäktige, BUN 2022-01-26 § 9 i enlighet med återremitteringen.
Yttrande angående punkt 3.2.2 Samverkan 6–12
Barn-och utbildningsnämnden vill markera att elevhälsans insatser regleras
i skolans styrdokument och överenskommelser om annat kan inte träffas.
Elevhälsans behandlande och utredande insatser är begränsade både vad
gäller de medicinska insatserna såväl som de psykologiska. Elevhälsans
uppdrag ska vara förebyggande, hälsofrämjande och med enklare
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sjukvårdsinsatser. Vi ser en fara i att Regionen i och med denna
överenskommelse lägger över ett större ansvar på skolans elevhälsa vad
gäller behandlande och utredande insatser än vad som ingår i uppdraget
från lagstiftarna.
Yttrande angående punkt 3.4 Policy för hjälpmedel i skolan
Barn-och utbildningsnämnden anser att överenskommelsen inte kan
hänvisa till en policy som ännu inte är framtagen.
Dagens sammanträde
Skolchefen ger information från möte med Region Dalarna kring ärendet.
Hon ser inga hinder med att ingå i den länsövergripande
överenskommelsen.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att skicka ärendet vidare till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunfullmäktige avgör ärendet
slutligt.
Beslutsunderlag
BUN §9 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner
och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Bilaga 1 yttrande barn- och utbildningsnämnden
KF §126 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Underlag överenskommelse
SN §105 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarna kring barn och ungas hälsa
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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§9
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(BUN/2021:237)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Kommunfullmäktige
enligt
Bilaga 1 – Yttrande – Barn- och utbildningsnämnden.
 Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Kommunfullmäktige att
avvakta med undertecknandet av avtalet tills regionen kan garantera sin
delaktighet.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige 2021-12-13 beslutade att återremittera beslut om
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa till BUN för ytterligare
beredning gällande punkt 3.2.2 och 3.4 i överenskommelsen.
Dagens sammanträde
T.f skolchef och för- och grundskolechef redogör för ärendet.
Ordföranden, med bifall av Thomas Ericsson (L) finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller tjänsteutlåtandets förslag till beslut med
tillägget att Barn- och utbildningsnämnden att rekommendera
kommunfullmäktige att avvakta med undertecknandet av avtalet tills
regionen kan garantera sin delaktighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-12
Bilaga 1 – Yttrande – Barn- och utbildningsnämnden
KF §126 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarna kring barn och ungas hälsa
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarna kring barn och ungas hälsa
Underlag överenskommelse
Missiv överenskommelse
Bilagor
Bilaga 1 – Yttrande – Barn- och utbildningsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 105
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(SN/2021:322)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår Malung-Sälens kommun att godkänna
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och
ungas hälsa.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut.
Beskrivning av ärende
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträdet den 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för
Välfärdsrådets beslut om rekommendation.
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Barn och unga möter många instanser med betydelse för hälsan under sin
barndom och sina ungdomsår. Det ofödda barnet kommer i stort sett alltid i
kontakt med mödrahälsovården (MHV) och senare med barnhälsovården
(BHV). Vidare möter barn och unga tandvården, förskolan, grundskolan,
elevhälsan, gymnasieskolan, vårdcentralen, inklusive samtalsmottagningen
för barn och unga/SBU ungdomsmottagningen/ungdomshälsan (UM/UH)
och vid behov habiliteringen (HAB), barn- och ungdomsmedicinska
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mottagningen (BUM), logopedimottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) samt socialtjänsten. Inte sällan krävs insatser från flera aktörer i
samverkan och barnets, ungdomens eller den unge vuxnes hälsa behöver
ses i ett helhetsperspektiv.
I Dalarna har samverkan hitintills reglerats i flera olika överenskommelser
för separata verksamheter eller insatser. Denna överenskommelse är en ny
och bredare överenskommelse mellan Region Dalarna och Dalarnas 15
kommuner om samverkan gällande barns och ungas hälsa/ohälsa ur ett
helhetsperspektiv. Överenskommelsen gäller såväl fysisk som psykisk
hälsa och ett främjande, förebyggande som behandlande perspektiv, från
basnivå till specialistnivå. Överenskommelsen ska stödja den regionala och
lokala nivån i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa.
Överenskommelsen innehåller även delar som rör unga vuxna till och med
24 år.
Syftet med överenskommelsen är:
att stärka samverkan mellan huvudmännen, kommun och region, gällande
barns och ungas hälsa/ohälsa, så att barn, unga och i förekommande fall
deras vårdnadshavare, upplever att de får ett adekvat, snabbt och
sammanhållet stöd utifrån behov.
att klargöra huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden som
förutsätter ett gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser gällande barns
och ungas hälsa/ohälsa för att på så vis tillgodose individens behov av stöd
utifrån ett helhetsperspektiv.
att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidensoch erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen.
Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en behovsanpassad,
personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av hög kvalitet för
barn, unga och unga vuxna.
Målgruppen för överenskommelsen är:
Alla barn upp till och med 17 år.
Barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.
Barn upp till och med 17 år med psykisk funktionsnedsättning.
Unga och unga vuxna upp till och med 24 år utifrån
ungdomsmottagningens/ungdomshälsans uppdrag.
Barn, unga och unga vuxna som ingår i elevhälsans målgrupp.
Gällande barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det
egna hemmet liksom barn upp till och med 17 år med psykisk
funktionsnedsättning, har kommuner och region en lagstadgad skyldighet
att ingå överenskommelser om samverkan.
Målen med överenskommelsen är:
att alla barns, ungas och unga vuxnas bästa uppnåeliga hälsa ska
säkerställas i hela länet.
att förskola, skola, region och socialtjänst samordnar sitt arbete med barn,
unga och familjer, gällande såväl främjande och förebyggande arbete som
vid indikerat behov av stöd, så att barn, unga och familjer i Dalarna får rätt
hjälp i rätt tid.
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att tidiga insatser ges i barnets/den unges naturliga miljö och med samlad
kunskap om dennes hela levnadssituation.
att överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och
implementering av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild
kommun gällande barn, unga och unga vuxna.
En förutsättning för att lyckas i arbetet är att det i varje kommun finns en
tydlig struktur för samverkansfrågor för parterna i överenskommelsen
gällande barn, unga och unga vuxna som inkluderar politisk nivå och
tjänstemannanivå.
Följande tidigare dokument utgår och ersätts av denna nya
överenskommelse:
”Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom
Dalarna, Barn och unga, t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk
funktionsnedsättning”. Giltig fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2019-12-31.
”Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar”. Giltig
fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2019-10-31.
Gällande placerade barn har nedanstående dokument utgått och ersatts av
avsnitt 6 i överenskommelsen i kombination med ”Länsövergripande rutin
vid hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet”.
- ”Regional samverkansrutin vid familjehemsplacering, för socialtjänst,
BVC, förskola och skola.
- ”Länsövergripande överenskommelse om läkarundersökning- för barn
som placeras med [stöd av SoL/LVU]”.
- ”Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning”.
I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade
ansvarsområden enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan
utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga evidens- och
erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den
enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare utgör den regionala
samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram lokala
samverkansöverenskommelser inom varje kommun.
Överenskommelsen är framtagen i bred samverkan mellan kommunerna i
Dalarna och Region Dalarna. I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket
för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande
överenskommelse avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. I mars
2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av Länschefsnätverket varvid
representanter till en arbetsgrupp nominerades av kommunerna och
regionen. Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst,
skola, elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning.
Till arbetet har en referensgrupp varit knuten. Brukarmedverkan i arbetet
har säkerställts genom att Barn-och ungdomspsykiatrins (BUPs) brukarråd
samt att genom stormöte med ett stort antal ungdomsutvecklare från sex
olika kommuner i Dalarna. Den regionala samverkans- och stödstrukturen,
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RSS Dalarna har varit ett stöd i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå
med kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt med
att stödja samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna.
RSS drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region Dalarna.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets
beslut om rekommendation.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-22 § 159 att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
SNAU 2021-09-09 § 159
Tjänsteutlåtande, 2021-09-08
Missiv, 2021-09-07
Välfärdsrådets minnesanteckningar, 2021-08-26
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa, 2021-08-18
Underlag för rekommendation, ÖK BoU Välfärdsrådet, 2021-08-19
______
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§ 126
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträdet den 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för
Välfärdsrådets beslut om rekommendation.
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Barn och unga möter många instanser med betydelse för hälsan under sin
barndom och sina ungdomsår. Det ofödda barnet kommer i stort sett alltid i
kontakt med mödrahälsovården (MHV) och senare med barnhälsovården
(BHV). Vidare möter barn och unga tandvården, förskolan, grundskolan,
elevhälsan, gymnasieskolan, vårdcentralen, inklusive samtalsmottagningen
för barn och unga/SBU ungdomsmottagningen/ungdomshälsan (UM/UH)
och vid behov habiliteringen (HAB), barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen (BUM), logopedimottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) samt socialtjänsten. Inte sällan krävs insatser från flera aktörer i
samverkan och barnets, ungdomens eller den unge vuxnes hälsa behöver
ses i ett helhetsperspektiv.
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I Dalarna har samverkan hitintills reglerats i flera olika överenskommelser
för separata verksamheter eller insatser. Denna överenskommelse är en ny
och bredare överenskommelse mellan Region Dalarna och Dalarnas 15
kommuner om samverkan gällande barns och ungas hälsa/ohälsa ur ett
helhetsperspektiv. Överenskommelsen gäller såväl fysisk som psykisk
hälsa och ett främjande, förebyggande som behandlande perspektiv, från
basnivå till specialistnivå. Överenskommelsen ska stödja den regionala och
lokala nivån i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa.
Överenskommelsen innehåller även delar som rör unga vuxna till och med
24 år.
Syftet med överenskommelsen är:
 att stärka samverkan mellan huvudmännen, kommun och region,
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa, så att barn, unga och i
förekommande fall deras vårdnadshavare, upplever att de får ett
adekvat, snabbt och sammanhållet stöd utifrån behov.
 att klargöra huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden
som förutsätter ett gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa för att på så vis tillgodose
individens behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv.
 att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidensoch erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen.
Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och
vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Målgruppen för överenskommelsen är:
 Alla barn upp till och med 17 år.
 Barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.
 Barn upp till och med 17 år med psykisk funktionsnedsättning.
 Unga och unga vuxna upp till och med 24 år utifrån
ungdomsmottagningens/ungdomshälsans uppdrag.
 Barn, unga och unga vuxna som ingår i elevhälsans målgrupp.
Gällande barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det
egna hemmet liksom barn upp till och med 17 år med psykisk
funktionsnedsättning, har kommuner och region en lagstadgad skyldighet
att ingå överenskommelser om samverkan.
Målen med överenskommelsen är:
 att alla barns, ungas och unga vuxnas bästa uppnåeliga hälsa ska
säkerställas i hela länet.
 att förskola, skola, region och socialtjänst samordnar sitt arbete med
barn, unga och familjer, gällande såväl främjande och förebyggande
arbete som vid indikerat behov av stöd, så att barn, unga och familjer i
Dalarna får rätt hjälp i rätt tid.
 att tidiga insatser ges i barnets/den unges naturliga miljö och med
samlad kunskap om dennes hela levnadssituation.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum

2021-12-13

att överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och
implementering av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild
kommun gällande barn, unga och unga vuxna.

En förutsättning för att lyckas i arbetet är att det i varje kommun finns en
tydlig struktur för samverkansfrågor för parterna i överenskommelsen
gällande barn, unga och unga vuxna som inkluderar politisk nivå och
tjänstemannanivå.
Följande tidigare dokument utgår och ersätts av denna nya
överenskommelse:
”Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom
Dalarna, Barn och unga, t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk
funktionsnedsättning”. Giltig fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2019-12-31.
”Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar”. Giltig
fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2019-10-31.
Gällande placerade barn har nedanstående dokument utgått och ersatts av
avsnitt 6 i överenskommelsen i kombination med ”Länsövergripande rutin
vid hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet”.
- ”Regional samverkansrutin vid familjehemsplacering, för socialtjänst,
BVC, förskola och skola.
- ”Länsövergripande överenskommelse om läkarundersökning- för barn
som placeras med [stöd av SoL/LVU]”.
- ”Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning”.
I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade
ansvarsområden enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan
utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga evidens- och
erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den
enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare utgör den regionala
samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram lokala
samverkansöverenskommelser inom varje kommun.
Överenskommelsen är framtagen i bred samverkan mellan kommunerna i
Dalarna och Region Dalarna. I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket
för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande
överenskommelse avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. I mars
2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av Länschefsnätverket varvid
representanter till en arbetsgrupp nominerades av kommunerna och
regionen. Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst,
skola, elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning.
Till arbetet har en referensgrupp varit knuten. Brukarmedverkan i arbetet
har säkerställts genom att Barn-och ungdomspsykiatrins (BUPs) brukarråd
samt att genom stormöte med ett stort antal ungdomsutvecklare från sex
olika kommuner i Dalarna. Den regionala samverkans- och stödstrukturen,
RSS Dalarna har varit ett stöd i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå
med kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt med
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att stödja samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna.
RSS drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region Dalarna.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets
beslut om rekommendation.
Dagens sammanträde
Sofia Söderström (S) med biträde av Hans Unander (S) yrkar på återremiss
till barn- och utbildningsnämnden för att se över punkten 3.2.2 samt ett
förtydligande av 3.4 i överenskommelsen.
Ordföranden finner att det finns begäran om återremiss och frågar
kommunfullmäktige om ärendet skall avgöras idag och finner att svaret är
enhälligt nej.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
SN 2021-10-06 § 105
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Region Dalarna, avdelningen för Hälsa och välfärd
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§ 179
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Malung-Sälens kommun godkänner- Länsövergripande
överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträdet den 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för
Välfärdsrådets beslut om rekommendation.
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Barn och unga möter många instanser med betydelse för hälsan under sin
barndom och sina ungdomsår. Det ofödda barnet kommer i stort sett alltid i
kontakt med mödrahälsovården (MHV) och senare med barnhälsovården
(BHV). Vidare möter barn och unga tandvården, förskolan, grundskolan,
elevhälsan, gymnasieskolan, vårdcentralen, inklusive samtalsmottagningen
för barn och unga/SBU ungdomsmottagningen/ungdomshälsan (UM/UH)
och vid behov habiliteringen (HAB), barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen (BUM), logopedimottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin
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(BUP) samt socialtjänsten. Inte sällan krävs insatser från flera aktörer i
samverkan och barnets, ungdomens eller den unge vuxnes hälsa behöver
ses i ett helhetsperspektiv.
I Dalarna har samverkan hitintills reglerats i flera olika överenskommelser
för separata verksamheter eller insatser. Denna överenskommelse är en ny
och bredare överenskommelse mellan Region Dalarna och Dalarnas 15
kommuner om samverkan gällande barns och ungas hälsa/ohälsa ur ett
helhetsperspektiv. Överenskommelsen gäller såväl fysisk som psykisk
hälsa och ett främjande, förebyggande som behandlande perspektiv, från
basnivå till specialistnivå. Överenskommelsen ska stödja den regionala och
lokala nivån i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa.
Överenskommelsen innehåller även delar som rör unga vuxna till och med
24 år.
Syftet med överenskommelsen är:
 att stärka samverkan mellan huvudmännen, kommun och region,
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa, så att barn, unga och i
förekommande fall deras vårdnadshavare, upplever att de får ett
adekvat, snabbt och sammanhållet stöd utifrån behov.
 att klargöra huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden
som förutsätter ett gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa för att på så vis tillgodose
individens behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv.
 att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidensoch erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen.
Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och
vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Målgruppen för överenskommelsen är:
 Alla barn upp till och med 17 år.
 Barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.
 Barn upp till och med 17 år med psykisk funktionsnedsättning.
 Unga och unga vuxna upp till och med 24 år utifrån
ungdomsmottagningens/ungdomshälsans uppdrag.
 Barn, unga och unga vuxna som ingår i elevhälsans målgrupp.
Gällande barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det
egna hemmet liksom barn upp till och med 17 år med psykisk
funktionsnedsättning, har kommuner och region en lagstadgad skyldighet
att ingå överenskommelser om samverkan.
Målen med överenskommelsen är:
 att alla barns, ungas och unga vuxnas bästa uppnåeliga hälsa ska
säkerställas i hela länet.
 att förskola, skola, region och socialtjänst samordnar sitt arbete med
barn, unga och familjer, gällande såväl främjande och förebyggande
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arbete som vid indikerat behov av stöd, så att barn, unga och familjer i
Dalarna får rätt hjälp i rätt tid.
RSS Dalarna har varit ett stöd i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå
med kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt med
att stödja samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna.
RSS drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region Dalarna.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets
beslut om rekommendation.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägg av beslutspunkt
2, att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut.
Beslutsunderlag
SN 2021-10-06 § 105
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Region Dalarna, avdelningen för Hälsa och välfärd
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Dnr BUN/2021:237

Bilaga 1 - Yttrande - Barn- och utbildningsnämnden
Remiss länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region
Yttrande

Allmänt
Barn-och utbildningsnämnden anser generellt att det är mycket angeläget
att ha en fungerande samverkan mellan Region och kommun gällande barn
och ungdomars hälsa. Samverkan är också en viktig del i elevhälsans
uppdrag.
Syften med denna överenskommelse är att klargöra huvudmännens
speciella ansvarsområden med utgångspunkt av jämställdhet och jämlikhet
samt god och nära vård. Barn-och utbildningsnämnden ställer sig dock
tveksam till om detta kan ske i dagsläget. Idag vet vi att habiliteringen har
svårt att fullt ut sköta sitt uppdrag (bland annat genom att inte delta på
konsultationsmöten som överenskommits). Vi vet också att
bemanningssituationen på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) är mycket
ansträngd.
Yttrande angående punkt 3.2.2 Samverkan 6–12
Barn-och utbildningsnämnden vill markera att elevhälsans insatser regleras
i skolans styrdokument och överenskommelser om annat kan inte träffas.
Elevhälsans behandlande och utredande insatser är begränsade både vad
gäller de medicinska insatserna såväl som de psykologiska. Elevhälsans
uppdrag ska vara förebyggande, hälsofrämjande och med enklare
sjukvårdsinsatser. Vi ser en fara i att Regionen i och med denna
överenskommelse lägger över ett större ansvar på skolans elevhälsa vad
gäller behandlande och utredande insatser än vad som ingår i uppdraget
från lagstiftarna.
Yttrande angående punkt 3.4 Policy för hjälpmedel i skolan
Barn-och utbildningsnämnden anser att överenskommelsen inte kan
hänvisa till en policy som ännu inte är framtagen.
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§ 366
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Malung-Sälens kommun godkänner- Länsövergripande överenskommelse
om samverkan för barns och ungas hälsa.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträdet den 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för
Välfärdsrådets beslut om rekommendation.
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Barn och unga möter många instanser med betydelse för hälsan under sin
barndom och sina ungdomsår. Det ofödda barnet kommer i stort sett alltid i
kontakt med mödrahälsovården (MHV) och senare med barnhälsovården
(BHV). Vidare möter barn och unga tandvården, förskolan, grundskolan,
elevhälsan, gymnasieskolan, vårdcentralen, inklusive samtalsmottagningen
för barn och unga/SBU ungdomsmottagningen/ungdomshälsan (UM/UH)
och vid behov habiliteringen (HAB), barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen (BUM), logopedimottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) samt socialtjänsten. Inte sällan krävs insatser från flera aktörer i
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samverkan och barnets, ungdomens eller den unge vuxnes hälsa behöver
ses i ett helhetsperspektiv.
I Dalarna har samverkan hitintills reglerats i flera olika överenskommelser
för separata verksamheter eller insatser. Denna överenskommelse är en ny
och bredare överenskommelse mellan Region Dalarna och Dalarnas 15
kommuner om samverkan gällande barns och ungas hälsa/ohälsa ur ett
helhetsperspektiv. Överenskommelsen gäller såväl fysisk som psykisk
hälsa och ett främjande, förebyggande som behandlande perspektiv, från
basnivå till specialistnivå. Överenskommelsen ska stödja den regionala och
lokala nivån i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa.
Överenskommelsen innehåller även delar som rör unga vuxna till och med
24 år.
Syftet med överenskommelsen är:
 att stärka samverkan mellan huvudmännen, kommun och region,
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa, så att barn, unga och i
förekommande fall deras vårdnadshavare, upplever att de får ett
adekvat, snabbt och sammanhållet stöd utifrån behov.
 att klargöra huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden
som förutsätter ett gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa för att på så vis tillgodose
individens behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv.
 att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidensoch erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen.
Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och
vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Målgruppen för överenskommelsen är:
 Alla barn upp till och med 17 år.
 Barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.
 Barn upp till och med 17 år med psykisk funktionsnedsättning.
 Unga och unga vuxna upp till och med 24 år utifrån
ungdomsmottagningens/ungdomshälsans uppdrag.
 Barn, unga och unga vuxna som ingår i elevhälsans målgrupp.
Gällande barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det
egna hemmet liksom barn upp till och med 17 år med psykisk
funktionsnedsättning, har kommuner och region en lagstadgad skyldighet
att ingå överenskommelser om samverkan.
Målen med överenskommelsen är:
 att alla barns, ungas och unga vuxnas bästa uppnåeliga hälsa ska
säkerställas i hela länet.
 att förskola, skola, region och socialtjänst samordnar sitt arbete med
barn, unga och familjer, gällande såväl främjande och förebyggande
arbete som vid indikerat behov av stöd, så att barn, unga och familjer i
Dalarna får rätt hjälp i rätt tid.
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att tidiga insatser ges i barnets/den unges naturliga miljö och med
samlad kunskap om dennes hela levnadssituation.
att överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och
implementering av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild
kommun gällande barn, unga och unga vuxna.

En förutsättning för att lyckas i arbetet är att det i varje kommun finns en
tydlig struktur för samverkansfrågor för parterna i överenskommelsen
gällande barn, unga och unga vuxna som inkluderar politisk nivå och
tjänstemannanivå.
Följande tidigare dokument utgår och ersätts av denna nya
överenskommelse:
”Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom
Dalarna, Barn och unga, t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk
funktionsnedsättning”. Giltig fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2019-12-31.
”Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar”. Giltig
fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2019-10-31.
Gällande placerade barn har nedanstående dokument utgått och ersatts av
avsnitt 6 i överenskommelsen i kombination med ”Länsövergripande rutin
vid hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet”.
- ”Regional samverkansrutin vid familjehemsplacering, för socialtjänst,
BVC, förskola och skola.
- ”Länsövergripande överenskommelse om läkarundersökning- för barn
som placeras med [stöd av SoL/LVU]”.
- ”Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning”.
I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade
ansvarsområden enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan
utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga evidens- och
erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den
enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare utgör den regionala
samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram lokala
samverkansöverenskommelser inom varje kommun.
Överenskommelsen är framtagen i bred samverkan mellan kommunerna i
Dalarna och Region Dalarna. I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket
för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande
överenskommelse avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. I mars
2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av Länschefsnätverket varvid
representanter till en arbetsgrupp nominerades av kommunerna och
regionen. Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst,
skola, elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning.
Till arbetet har en referensgrupp varit knuten. Brukarmedverkan i arbetet
har säkerställts genom att Barn-och ungdomspsykiatrins (BUPs) brukarråd
samt att genom stormöte med ett stort antal ungdomsutvecklare från sex
olika kommuner i Dalarna. Den regionala samverkans- och stödstrukturen,
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RSS Dalarna har varit ett stöd i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå
med kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt med
att stödja samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna.
RSS drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region Dalarna.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets
beslut om rekommendation.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att Malung-Sälens kommun godkännerLänsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa.
Beslutsunderlag
SN 2021-10-06 § 105
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Region Dalarna, avdelningen för Hälsa och välfärd
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KS/2022:686

28. Val av krisledningsnämnd 2023-2026

KS/2022:688

29. Val av överförmyndare mandatperioden
år 2023-2026

KS/2022:708

30. Val av referensgrupp för arbetet med
översiktsplan 2023-2026

KS/2022:701

31. Val av styrelse, aktieägarombud och
lekmannarevisorer för Gustols AB
mandatperioden 2023-2026

KS/2022:692
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32. Val av styrelse, aktieägarombud och
lekmannarevisorer för Malung-Sälen Turism
AB mandatperioden 2023-2026

KS/2022:699

33. Val av styrelse, aktieägarombud och
lekmannarevisor för Malungshem AB
mandatperioden år 2023-2026

KS/2022:698

34. Val av styrelse, aktieägarombud och
lekmannarevisorer för Malung-Sälens Elverk
AB mandatperioden år 2023-2026

KS/2022:700

35. Val av styrelse, aktieägarombud och
lekmannarevisorer för Vatten & Avfall i
Malung-Sälen AB (Vamas) mandatperioden
år 2023-2026

KS/2022:704

36. Val av ledamot och ersättare i styrelsen
samt lekmannarevisorer för
Intresseföreningen Västerdalsbanan

KS/2022:694

37. Val av styrelseledamot, aktieägarombud
och lekmannarevisor med ersättare för
Ärnäshedens Fastighet AB mandatperioden
år 2023-2026

KS/2022:707

38. Val av styrelseledamot, aktieägarombud
och lekmannarevisor med ersättare för
Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB

KS/2022:705

Sida

39. Val av ledamot och ersättare i direktionen KS/2022:690
för Finsam Västerdalarna
40. Val av ledamot och ersättare i Utveckling
i Dalarna Holding AB

KS/2022:702

41. Val av ledamot i styrelsen för Mill Märtas
Minne mandatperioden år 2023-2026

KS/2022:706

42. Val av ledamot och ersättare i styrelsen
för Hjälpmedelsnämnden Dalarna

KS/2022:693

43. Val av godemän vid
fastighetsbildningsförrättningar Tätortsförhållande samt Jordbruk-och
skogsbruksfrågor

KS/2022:691

44. Val av stämombud och ersättare till
Kommunassurans Syd Försäkring AB

KS/2022:695

45. Val av ombud vid jordägarstämmor i Lima KS/2022:696
Besparingsskog
46. Val av ombud vid jordägarstämmor i
Transtrands Besparingsskog

KS/2022:697
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47. Val av ombud samt ersättare i Små Kom
(SmåKom)

KS/2022:703

48. Val av ombud till förbundsmöte för
Dalarnas kommunförbund (DKF)

KS/2022:689

49. Ersättarnas inträdesordning
mandatperioden 2023-2026

KS/2022:710

Sida

ANMÄLAN AV MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR
Inga motioner, interpellationer eller frågor har inkommit.
HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM
51.
KS/2022:718
Rapport angående ej verkställda beslut enligt LSS
KS/2022:719
Rapport angående ej verkställda beslut SoL
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 2022-11-01
§ 163 IT-utveckling
§ 165 Samråd för Tandådalens Vattentäkt enligt 6 kap 25 §§ miljöbalken
(1998:808)
§ 167 Dagvattenutredning i Sälens by
§ 168 Uppföljning av Internkontrollplan
§ 169 Behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns deklarationer
§ 170 Behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns firma beträffande
bankkonton och bankgiron
§ 171 Inköp av möbler till särskilda boendena Bompabacken och
Skålmogården
§ 173 Investeringsbehov för anpassning lokaler till förskola Sälen
§ 174 Hemställan om fastighetsöverlåtelse, Lärkan 2
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