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§ §.  Dnr 2021/123 

 

Allmänna reglementet för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat ”Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder”, daterat den 3 maj 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har reviderat ”Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder” till följd av fullmäktiges beslut den 7 
oktober 2019 § 130 om att anta en enhetlig nomenklatur för politiska instanser i 
Ludvika kommun.  

De ändringar som föreslås är att paragraf 27, som handlar om utskott, 
kompletteras med ett stycke där det framgår att utskottens ansvars- och 
verksamhetsområden regleras i en instruktion, samt vad annat som regleras i 
den instruktionen. Vidare har nästsista stycket ändrats så ansvarig tjänsteperson, 
inte enbart kommundirektör/förvaltningschef, kan överlämna ärenden till 
utskottet.  

Därtill har titeln kommunchef ersatts med kommundirektör i reglementet och 
den gemensamma servicenämnden har lagts till i listan över gemensamma 
nämnder för vilka reglementet inte gäller. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2021. 
2. Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, daterat den 

3 maj 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ §.  Dnr 2021/124 

 

Antagande av instruktion för kommunstyrelsens 
utskott  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar instruktion för kommunstyrelsens utskott daterad den 
17 maj 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 § 130 att anta förslag till nomenklatur 
för politiska instanser i Ludvika kommun, daterat den 26 augusti 2019. Av 
beslutet framgår att utskotten ska styras genom en instruktion. Den 23 mars 
2021 § 58 beslöt kommunstyrelsen att förhandlingsutskottet upphävs den 30 
juni och att utskottets ansvarsområden ska övergå till personalutskottet.  

Med anledning av dessa beslut har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram en 
instruktion för kommunstyrelsens utskott. Instruktionen innehåller information 
om ansvars- och verksamhetsområde, sammansättning, administration och 
närvarorätt för kommunstyrelsens fyra utskott. Dessa är arbetsutskottet, 
finansutskottet, personalutskottet och arvodesutskottet.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2021.  
2. Instruktion för kommunstyrelsens utskott daterad den 17 maj 2021.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ §.  Dnr 2021/182 

 

Revidering av Kommundirektörens instruktion  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommundirektörens instruktion daterad 18 maj 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har med anledning av omorganisationen i 
förvaltningen sett över styrande dokument och överlämnar till styrelsen förslag 
på förändringar. Kommundirektörens instruktion har uppdaterats med 
förtydliganden kring hur kommundirektören kan fördela arbetsuppgifter 
tillbiträdande kommundirektör.  

Förtydliganden har också gjort avseende kommunstyrelsens rätt att överlämna 
uppdrag till ansvariga chefer inom respektive ansvarsområde. Vilket medför att 
tjänsteskrivelser framöver kommer att signeras av respektive chef.  

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens instruktion daterad 18 maj 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ §.  Dnr 2021/146 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter till förvaltningen att till kommande kommunstyrelse 
synka informationen i delegationsordningen med Instruktion för 
kommunstyrelsens utskott. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar delegationsordning daterad 18 maj 2021. 

2. Delegationsordningen träder i kraft 1 juli 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen förvaltning har gjort en översyn av delegationsordningen 
och föreslår följande förändringar.  

Ändras  
Följande titlar ändras:  

- Biträdande kommundirektör läggs till 

- Verksamhetschef och enhetschef läggs till  

- Sektionschef tas bort 

- Samtliga punkter som tidigare förhandlingsutskottet var delegat på har 
fördelats till personalutskott, HR-chef, förhandlingschef och styrelsens 
ordförande. Ändringarna avser framförallt avsnitt 4 i 
delegationsordningen.  

- Varje avsnitt har fått en ny numrering. 

 Tas bort: 
- Ledighet som inte är i lag reglerad eller avtalsbunden upp till sex 

månader för personal. 

Anledning: Bedömningen är att dessa ledigheter utgör verkställighet. Intention 
är att minska blanketthanteringen så att systemstödet kan utvecklas. Därmed 
kan den anställde söka ledigheten i Självservice i Heroma och chef kan då 
bevilja eller avslå ledigheten i Chefens Meny. Vinsten blir en miljövänlig och 
effektiv hantering för både chefer och medarbetare. 

- Bidrag till föreningar för integrationsarbete. 
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Anledning: Bidrag till föreningar för integrationsarbete betalas inte längre ut.  

- Punkter kopplade till direktupphandling 

Anledning: I och med antagandet av inköpsriktlinjer fastställdes det i 
dokumentet vem som är ansvarig för direktupphandling, inköp och avrop. En 
revidering av inköpsriktlinjerna har satts igång och ny riktlinjer kommer att 
presenteras under hösten 2021. När inköpsriktlinjerna revideras kommer även 
delegationsordningen att uppdateras igen.  

Läggs till  
- Beslut om att vid behov teckna alternativt omsätta leasingavtal av den 

typ som är att jämställa med lån upp till 200 000 kronor under 
avtalstiden. 

- Beslut om tillsvidareanställning av verksamhetschef, enhetschef 
underställda kommundirektören eller biträdande kommundirektören 

- Beslut om tidsbegränsad anställning av verksamhetschef, enhetschef 
underställda kommundirektören eller biträdande kommundirektören 

Förtydligande 
Beslut om tillsvidare anställning av kommundirektör fattas av kommunstyrelsen 
och återfinns därmed inte i delegationsordningen, likt alla andra beslut som 
åligger kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Delegationsordning daterad 18 maj 2021. 

Behandling 
Roland Johansson (SD) yrkar på att punkt 1.28 i delegationsordningen rörande 
arvodesfrågor omformuleras så den bättre stämmer överens med skrivningen i 
Instruktion för kommunstyrelsens utskott. 

Leif Pettersson (S) instämmer i Roland Johanssons yrkande och föreslår att 
arbetsutskottet hänskjuter till förvaltningen att till kommande kommunstyrelse 
synka informationen i delegationsordningen med Instruktion för 
kommunstyrelsens utskott och i övrigt föreslå kommunstyrelsen att anta 
delegationsordning daterad 18 maj 2021. 

Ordföranden frågar arbetsutskottet kan besluta enligt eget lagt förslag och 
finner att arbetsutskottet gör det.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ §.  Dnr 2020/381 

 

Revidering av styrdokument med anledning av 
fordonspool 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder förslag på riktlinjer för tjänsteresor och 
trafiksäkerhet daterade den 22 april 2021 på remiss till kommunens nämnder. 
Remisstiden är tre månader.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 7 september 2020 § 121 bland annat att inrätta en 
kommunövergripande fordonsorganisation med placering under dåvarande 
samhällsbyggnadsnämnden och att de befintliga styrdokumenten skulle ses 
över. Kommunstyrelsens förvaltning har, i samverkan med projektgruppen för 
införandet av fordonsorganisationen, arbetet fram förslag på riktlinjer för 
tjänsteresor och trafiksäkerhet. De nya riktlinjerna föreslås ersätta de fyra 
styrdokument som finns idag; policy för tjänsteresor, policy för trafiksäkerhet, 
riktlinjer för tjänsteresor och riktlinjer för trafiksäkerhet.  

Syftet med riktlinjerna är att bidra till resurseffektiva tjänsteresor och god 
trafiksäkerhet och därmed en trygg och säker arbetsmiljö. Riktlinjerna ska även 
bidra till att anställda och förtroendevalda som reser i tjänsten eller sitt uppdrag 
ska agera föredömligt i såväl trafiken som under tjänsteresan.  

Riktlinjerna innehåller bland annat information om hur ansvarsfördelningen ser 
ut och vilka ansvarsområden fordonsorganisationen har, vad som gäller vid 
planering av resor och för de olika färdmedlen. Därtill innehåller riktlinjerna ett 
kapitel om logi, utlandsresor, ersättningar och försäkringar och slutligen ett 
kapitel om trafiksäkerhet, i vilket bland annat det systematiska 
trafiksäkerhetsarbetet lyfts in. Riktlinjerna kommer att kompletteras med 
rutiner, som färdigställs då fordonsorganisationen är på plats.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021. 
2. Förslag till riktlinjer för tjänsteresor och trafiksäkerhet daterade den 22 april 

2021.  
3. Policy för trafiksäkerhet beslutad av kommunstyrelsen den 3 juni 2008 § 

113. 
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4. Riktlinjer för trafiksäkerhet beslutade av kommunstyrelsen den 3 juni 2008 
§ 114. 

5. Policy för tjänsteresor beslutad av fullmäktige den 18 juni 2008 § 92. 
6. Riktlinjer för tjänsteresor beslutade av fullmäktige den 18 juni 2008 § 93. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder på remiss 
Akten
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§ §.  Dnr 2021/204 

 

Samråd om ny detaljplan för del av Gonäs 1:36 med 
flera ”Väsmansbacken” 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra förslaget till ny detaljplan 
för del av Gonäs 1:36 med flera ”Väsmansbacken”.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 15 juni 2020 § 64 planbesked för att 
inleda planläggning av rubricerat område. Samråd för detaljplanen pågår till och 
med den 9 juni och kommunstyrelsen har fått detaljplanen på remiss.  

Planområdet ligger mellan Väsman och Gonäsvägen. Huvudsyftet är att 
möjliggöra för ett mindre och småskaligt bostadsområde med sjöutsikt, placerat 
utanför strandskyddat område och på tillräckligt avstånd från Gonäsvägen. Ett 
annat syfte är att flytta infarten till Väsmansbacken.  

Detaljplanen är inte i strid med översiktsplanen och den bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Strandskydd upphävs bara för vägar och ett pumphus 
med ledningar till Blötbergets gruva. Av planbeskrivningen framgår det att vid 
en eventuell ändring av översiktsplanen kan området vara aktuellt för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, i så fall skulle området kunna utökas 
med bostäder närmare Väsman.  

Detaljplanen har en genomförandetid på 15 år och planarbetet inleds med 
standardplanförfarande. Efter samrådet kan det övergå i utökat planförfarande 
om det bedöms behövas. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott inte 
har något att erinra förslaget till ny detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar:  

 Underrättelse daterad den 30 april 2021. 
 Planbeskrivning upprättad i april 2021. 
 Plankarta upprättad i april 2021. 

 

______ 
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§ §.  Dnr 2021/184 

 

Arkivreglemente för Västerbergslagens 
utbildningsförbund 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar arkivreglemente för Västerbergslagens 

utbildningsförbund daterat den 18 februari 2021.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige i Smedjebackens kommun 
fattar motsvarande beslut.  

Beskrivning av ärendet 
Direktionen för Västerbergslagens utbildningsförbund har den 15 april 2021 § 
33 beslutat föreslå att fullmäktige i Ludvika och Smedjebackens kommuner 
antar arkivreglemente för Västerbergslagens utbildningsförbund, daterat den 18 
februari 2021.  

Västerbergslagens utbildningsförbund, som är ett kommunalförbund, omfattas 
inte av de arkivreglementen som medlemskommunerna har, utan ska ha ett 
eget. Tidigare har man utgått ifrån att kommunalförbund upprättar och utfärdar 
egna föreskrifter om sin arkivvård, men detta har ändrats i och med en dom i 
Högsta förvaltningsdomstolen (mål 3835-12). Rent konkret innebär detta att 
föreskrifter om arkiv måste antas av fullmäktige i medlemskommunerna i 
kommunalförbundet. Kommunalförbundet är dock i övrigt sin egen 
arkivmyndighet i den mening att man som en kommun har tillsyn enligt 
arkivlagen.  

Arkivreglementet har sin utgångspunkt i arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) och förtydligar vad som gäller för 
Västerbergslagens utbildningsförbunds arkivhantering och arkivvård.  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till arkivreglemente för Västerbergslagens utbildningsförbund, 

daterat den 18 februari 2021.  
2. Protokollsutdrag från direktionen för Västerbergslagens 

utbildningsförbunds sammanträde den 15 april 2021 § 33. 
 

______ 
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§ §.  Dnr 2019/403 

 

Program för mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka ”Program för mål och 
uppföljning av privata utförare”, daterat den 4 maj 2021, på remiss till samtliga 
nämnder och helägda bolag. Remisstiden är tre månader.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagens 5 kap. 3 § ska fullmäktige för varje mandatperiod anta 
ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges 
mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Kommunstyrelsens förvaltning har, tillsammans med representanter från övriga 
förvaltningar, arbetat fram ett förslag till program för mål och uppföljning av 
privata utförare. Av programmet framgår bland annat att nämnder och helägda 
bolag i samband med upphandling och avtalsskrivande ska lyfta in 
möjligheterna till uppföljning, kontroll och insyn, samt ange mål i det fall 
privata utförare ska efterleva dem. Vidare lyfts det i programmet att nämnder 
och bolag ska anta riktlinjer för uppföljning och kontroll årligen, i de fall de har 
verksamhet som utförs av privata utförare. Nämnderna och bolagen ska 
redovisa uppföljningen av riktlinjerna till kommunstyrelsen, som ansvarar för 
att återrapportera till fullmäktige.  

Förvaltningens plan är att fullmäktige i december ska kunna anta programmet 
och att det ska börja tillämpas från och med 1 januari 2022.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2021. 

2. Program för mål och uppföljning av privata utförare daterat den 4 maj 
2021.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och helägda bolag på remiss  
Akten
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§ §.  Dnr 2020/355 

 

Näringslivsstrategi 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar näringslivsstrategi daterad 17 maj 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 november 2020 § 137 sända 
upprättad näringslivsstrategi på remiss till berörda instanser. Remisstiden sattes 
till tre månader men förlängdes med anledning av pandemin. Under remisstiden 
har nio yttranden inkommit.  

Inkomna yttranden 
Vem Vad Kommentar 

PRO Framförhållning i 
planarbeten, samt 
prioritera miljöfrågor. 

 

Social- och 
utbildningsnämnden 

Positivt  

Vård- och omsorgsnämnden Tillgänglighet för alla  

Unika Ludvika Starkare värdeord Tillägg görs i 
punkterna där en 
högre ambitionsnivå 
lyfts fram. 

Hitachi ABB Power Grids Betona gemensam 
målbild mellan den 
offentliga- och 
privata sektorn. 

Synpunkten har tagits 
i beaktning 

Jan Pettersson, tidigare VD 
på Väsman Invest 

Gäller strategin bara 
staden Ludvika? 
Olyckligt att 
utelämna resterande 
del av kommunen 
med viktiga företag, 
bl.a. inom 

Rubriken borde 
ändras till exempelvis 
”Framtidens hållbara 
tillväxtkommun” för 
att inkludera hela 
kommunen och dess 
olika näringar. En 
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besöksnäringen. 
Saknar också en 
handlingsplan 
kopplad till strategin. 
Tillägg kring 
hållbarhet och 
Agenda 2030. 

handlingsplan 
inkluderas sedvanligt 
inte i första skedet 
utan tillkommer efter 
att strategin antagits. 

Gösta Samuelsson Bil Efterlyser en 
handlingsplan. 

En handlingsplan 
inkluderas sedvanligt 
inte i första skedet 
utan tillkommer efter 
att strategin antagits. 

Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

Betona hela 
kommunen, inte bara 
lyfta fram staden. 
Inkludera alla 
näringar. Starkare 
värdeord i punkterna. 
Inkludera förskola till 
benämningen 
”Kvalitativ skola”. 

Rubriken borde 
ändras till exempelvis 
”Framtidens hållbara 
tillväxtkommun” för 
att inkludera hela 
kommunen och dess 
olika näringar. Tillägg 
görs i punkterna där 
en högre 
ambitionsnivå lyfts 
fram. 

AB Karl Hedin Vill ändra rubriken 
och inkludera hela 
kommunen och fler 
näringar. 

Lyfta fram vikten av 
kommunikation än 
mer. 

Rubriken borde 
ändras till exempelvis 
”Framtidens hållbara 
tillväxtkommun” för 
att inkludera hela 
kommunen och dess 
olika näringar. 

 

Näringslivsenheten har tagit ställning till inkomna yttranden och arbetat fram 
ett förslag till ny strategi för antagande av fullmäktige.  

Det fortsatta arbetet framöver kommer att bestå av att upprätta en 
handlingsplan för att uppnå de strategiska målsättningarna. Arbetet med 
handlingsplanen beräknas vara klart till årsskiftet 2021/2022.  

Beslutsunderlag 
Näringslivsstrategi daterad 17 maj 2021. 

Behandling 
Håkan Frank (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

16



  
      

 
      

 

3(3) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-06-08 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ §.  Dnr 2021/205 

 

Yttrande över ansökningar om medel från fonder 
förbygdeavgifter (bygdemedel) 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra till Länsstyrelsen följande: 

 Föreningen Ulriksbergs bygdegård beviljas 20 000 kr i bygdemedel, 
 Föreningen Tyfors byförening beviljas 15 000 kronor i bygdemedel, 
 Föreningen Väsman VinterArena beviljas 15 000 kronor i bygdemedel, 

 Grangärdebygdens Intresseförenings ansökan avslås, 
 Folkets Hus Fredriksbergs ansökan avslås, 
 Säfsnäs Fiskevårdsförenings ansökan avslås, 
 Föreningen Grängesberg Disponentparkens vänners ansökan avslås.  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen Dalarnas Län har begärt Ludvika kommuns yttrande över 
ansökningar om bidrag ur fonder för bygdeavgifter. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsens arbetsutskott yttrar sig enligt förslag.  

Länsstyrelsen förvaltar medlen, handlägger och beslutar om bidrag från 
föreningar. Pengarna ska användas till investeringar som främjar näringslivet, 
service eller på annat sätt är till nytta för bygden. Avgörande är projektens 
allmännytta. 

Tre föreningar föreslås få beviljade medel. Ulriksbergs bygdegård som har ett 
läckande tak, Tyfors byförening som behöver stöttning för att tillgodose den 
lokala infrastrukturen för den lokala befolkningen samt sommargäster, samt 
Väsman VinterArena som behöver köpa in och bygga om en gammal container. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökningar från  
- Ulriksbergs bygdegårdsförening 
- Tyfors byförening 
- Väsman VinterArena 
- Grangärdebygdens Intresseförening 
- Folkets Hus Fredriksberg 
- Säfsnäs Fiskevårdsförening 
- Grängesberg Disponentparkens vänner 

18



  
      

 
      

 

2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

2. Sammanställning av ansökningar om bygdemedel 2021 för Ludvika 
kommun, daterad den 26 maj 2021 

______ 
 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Dalarnas län inklusive bilaga 2 
Landsbygdsutvecklare 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-06-08 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ §.  Dnr 2020/380 

 

Utredning av ny översiktsplan för Ludvika kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar återrapporten och avslutar arbetsgruppen.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt den 24 november 2020 § 207 att tillsätta en 
arbetsgrupp för att arbeta fram en utredning med förslag till åtgärder och 
budget för arbetet med översiktsplanen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planeringsenheten på 
kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen gjort en översyn av nuvarande 
översiktsplan och tagit fram en möjlig tidplan och budget, som bygger på ett 
uppdrag att ta fram en ny digital översiktsplan. Arbetsgruppen har tagit del av 
översynen och förslagen, och arbetsgruppen beslöt på sitt möte den 20 maj 
2021 att uppdra till kultur- och samhällsbyggnadsnämnden att skriva fram en 
regelrätt aktualitetsprövning. Översiktsplanen ska aktualitetsprövas en gång per 
mandatperiod och senaste aktualitetsprövning gjordes år 2017. Nuvarande 
översiktsplan antogs 2013 och sträcker sig till 2030.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-06-08 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ §.  Dnr 2019/300 

 

Projekt för att skapa en mer kostnadseffektiv och 
fossilfri fordonsflotta avseende personbilar (bilpool) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige noterar återrapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade 7 september 2020 § 121 att inrätta en 
kommunövergripande fordonsorganisation med placering under 
samhällsbyggnadsnämnden. Fullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att genomföra de förslag som föreslogs i rapporten och se över 
befintliga styrdokument. 

Tjänsteperson i kommunstyrelsens förvaltning har varit projektledare för att 
vidta de åtgärder som föreslogs i rapporten och bifogad återrapport överlämnas 
till fullmäktige.  

En plan för fossilfri fordonsflotta har tagits fram inom ramen för projektet. 
Den nya fordonsorganisationen får i uppdrag att stämma av mot planen varje 
gång ett fordon ska införskaffas. 

Beslutsunderlag 
1. Återrapport daterad 14 maj 2021. 
2. Plan för fossilfri fordonsflotta daterad 14 maj 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-06-08 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ §.  Dnr 2021/141 

 

Återrapport: genomförande av scenario 3 kopplat till 
utredningen om gemensam nämndadministration 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar återrapporten.  

Beskrivning av ärendet 
Utredare från kommunstyrelsens förvaltning föredrar ärendet.  

Kommunstyrelsen gav den 23 april 2019 § 99 kommunchef i uppdrag att utreda 
möjligheten att skapa en gemensam nämndadministration. Utredningen 
utmynnade i att kommunstyrelsen den 23 juni 2020 § 137 beslöt att genomföra 
det som i utredningen kallades scenario 3. Scenario 3 bygger bland annat på att 
nämndsekreterare och registratorer fortsatt tillhör sina respektive förvaltningar, 
men att kommunstyrelsens förvaltning får ett mer uttalat uppdrag att leda 
nämndadministrationen och att gemensamma rutiner och en gemensam 
ärendeprocess ska tas fram.  

Genomförandet av scenario 3 inleddes planenligt efter sommaren 2020, och en 
modell för ledning och styrning hann tas fram. Likaså hann projektledaren 
genomföra en workshop med berörda medarbetare för att ta fram 
gemensamma uppdragsbeskrivningar för funktionerna nämndsekreterare och 
registrator, innan styrgruppen pausade projektet till följd av ett pressat 
arbetsläge till följd av covid-19.  

Arbetet återupptogs i slutet på januari 2021, och under våren 2021 har arbetet 
med att ta fram en gemensam ärendeprocess och gemensamma rutiner för de 
berörda funktionerna pågått. Då några medarbetare är såväl nämndsekreterare 
som registrator valde styrgruppen att inte parallell arbeta rutinerna för de 
berörda funktionerna. Arbetet med att ta fram rutiner för registratorer skjuts 
fram till efter sommaren.  

Sammantaget har såväl covid-19 som beslutet att inte parallell arbeta rutinerna 
för de båda funktionerna lett till att styrgruppen beslutat att förlänga 
genomförandetiden för projektet till den 31 december 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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