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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 1 Dnr 2018/469

Samråd om detaljplan för Ludvika 5:70 med flera 
”Övre Knutsbo” i Ludvika

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens huvudsyfte är att Ludvikas behov av bostäder ska kunna 
tillgodoses i ett attraktivt bostadsområde. 

Planen är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Planärendet inleds med ett standardförfarande, men kan komma 
att övergå till utökat förfarande efter samrådet om det behövs. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot detaljplanen. 
Förvaltningen anser att det är bra att det förbereds för att bygga nya bostäder. 
Detta överensstämmer med Ludvika kommuns översiktsplan samt ett av 
Ludvikas kommunövergripande mål; en tillväxtkommun. 

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna beskrivs mer utförligt i planbeskrivningen 
punkt 7.6. Sammanfattningsvis måstet kommunen stå för genomförandet 
såsom kostnader för fastighetsbildnings- och plantkostnader, gång- och 
cykelvägar etc. Kommunen kommer också få intäkter i samband med 
försäljning av tomter och mark. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 10 december 

2018. 
2. Planbeskrivning och plankarta, upprättad i oktober 2018
3. Skötselplan för naturmark N i detaljplanen Knutsbo, daterad den 9 oktober 

2018.

Behandling
Planarkitekt Torkel Berg föredrar ärendet. 

______
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Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 2 Dnr 2018/465

Samråd om ny detaljplan för Kvarteret Svanen, del av 
kvarteret Pluto och del av Ludvika 6:1

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget. 

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 29 augusti 2017 § 101 att ge planerings-
enheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för rubricerat ärende. 

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra fler bostäder för centrumverksamhet 
i Ludvika centrum. Andra syftet är att ge skydd till byggnadsverk med högt 
kulturhistoriskt värde och att möjliggöra för parkeringsanläggningar på 
kvartersmark, utöver de som krävs för bostäderna och centrumverksamheterna 
inom fastigheterna. 

Detaljplanen inleds med standardförfarande, eftersom förändringen inte 
bedöms ha stort allmänt intresse. Efter samrådet kan detaljplanen att övergå till 
utökat förfarande, planen kan också kommas delas i två delar. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. Förvaltningen 
anser att den överensstämmer med översiktsplanen Ludvika 2030:s syfte om att 
Ludvika tätort ska ha fler attraktiva boendemiljöer och att Ludvika centrum ska 
vara ett levande centrum och ett attraktivt handelscentrum.  

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen erhåller intäkter vid eventuell marknadsförsäljning till Svanen 15 
och Svanen 1 samt intäkter till VA-kollektivet vid anslutning till vatten och 
avlopp. Allmänna platsen som är utpekad i detaljplanen är utbyggd och ska inte 
medföra några kostnader. Kommunen har dock en kostnad för markförvärv av 
Svanen 16, exakt summa är inte utpekad. En annan kostnad är för upprättandet 
av detaljplanen. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 10 december 

2018.
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, daterad den 29 augusti 

2017 § 101.
3. Planbeskrivning och plankarta, upprättade i november 2018.
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Behandling
Planarkitekt Torkel Berg föredrar ärendet. 

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 3 Dnr 2017/194

Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro

Beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar sjukfrånvarostatistiken för 

november månad.

2. Från och med 2019 redovisas sjukfrånvaron enbart till kommunstyrelsens 
personalutskott, vilket innebär att den månadsvisa redovisningen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott avslutas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har uppdraget att rapportera aktuell 
sjukfrånvarostatistik varje månad till kommunstyrelsens arbetsutskott 
(dnr KS 2017/194). Referensmånad är januari 2013 då sjukfrånvarofrekvensen 
var 9,3 procent.

I november månad 2018 var sjukfrånvaron 8,9 procent för kommunen som 
helhet. Det är 0,4 procentenheter högre än föregående månad (8,5 %) och 0,9 
procentenheter högre än november 2017 (8,0 %).

Nedan visas sjukfrånvaroprofilen för perioden, det vill säga hur sjukperiodernas 
läng fördelar sig sett till fyra olika dagintervaller. Förändringen mellan oktober 
2017 och 2018, för kommunen som helhet, är:

- 1-7 sjukdagar: från 2,7 till 2,8 procent.

- 8-59 sjukdagar: från 1,6 till 1,9 procent.

- 60-365 sjukdagar: från 2,6 till 3,1 procent.

- 366 och fler sjukdagar: från 1,2 till 1,2 procent.

Sjukfrånvaroprofilerna ser olika ut för respektive förvaltning.

Nivån av sjukfrånvaro i kommunen följer till stor del en årstidsvariation som är 
snarlik mellan åren. Dessutom kan t.ex. en influensaperiod påverka nivån av 
sjukfrånvaron tillfälligt. Att se till enskild månad är därför svårt, om syftet är att 
följa sjukfrånvarons förändring i positiv eller negativ riktning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 18 december 

2018.
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2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 30 november 
2018.

______

Beslut skickas till
Personalenheten
Akten

8



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 4 Dnr 2018/415

Kulturstrategi för Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar kulturstrategin till kultur- och 

fritidsnämnden för utskick på remiss till kommunala nämnder och helägda 
bolag. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att redogöra för 
de ekonomiska konsekvenserna av ett antagande av kulturstrategin. 

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har skickat förslag till kulturstrategi till 
kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen noterar att strategin inte sänts 
till kommunala nämnder och bolag fastän det var intentionen. Eftersom 
strategin är ett övergripande styrdokument som berör samtliga kommunala 
nämnder och helägda bolag ska de ges tillfälle att yttra sig innan strategin antas. 
En redogörelse för de ekonomiska konsekvenserna av införandet av 
kulturstrategin saknas även. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 november 

2018. 
2. Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämnden daterat den 22 

oktober 2018 § 67.
3. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 29 september 

2018. 
4. Kulturstrategi daterad 29 september 2018. 

Behandling
Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 5 Dnr 2018/557

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 18) i enlighet med bilaga daterad 14 september 
2018 med följande förändring: 

Kapitel 2 , § 6: Ekonomiskt omställningsstöd samordnas även första 
året med undantag för ett prisbasbelopp. 

2. Fullmäktige beslutar att kostnaderna för aktiva åtgärder i samband med 
omställning efter avslutat förtroendeuppdrag fastställs till maximalt den av 
Omställningsfonden fastställda avgiften för insats. För år 2018 uppgår 
avgiften till 45 000 kronor exklusive moms för insatser under sex månader.  

3. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för 
förtroendevalda i Ludvika kommun. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att arvodesutskottet är beredande organ för 
pensionsmyndigheten för förtroendevalda i Ludvika kommun. 

5. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utifrån bestämmelserna ta 
fram och anta behövliga anvisningar.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslöt den 26 januari 2015 § 103 att anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Dessa kallas 
numera OPF-KL14.

Sveriges Kommuner och Landsting har nu tagit fram OPF-KL18 som ska gälla 
för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14, eller som tillträder 
vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL. Kommunerna 
föreslås anta de reviderade bestämmelserna. Revideringen avser främst 
förändringar gällande möjligheter till aktiva omställningsinsatser och familje-
skyddet. Till följd av bestämmelserna behöver en pensionsmyndighet för 
förtroendevalda utses samt anvisningar för hur bestämmelserna ska tillämpas 
tas fram. Kommunstyrelsen föreslås vara pensionsmyndighet för förtroende-
valda i Ludvika kommun och arvodesutskottet beredande organ för pensions-
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myndigheten. En begränsning på max sex månaders aktiva omställningsinsatser 
föreslås. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 december 

2018. 
2. SKL:s cirkulär 18:31.
3. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda daterat 14 september 2018.
4. Kommentarer till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda daterat 14 september 2018. 
5. Vissa förtydliganden till OPF-KL.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 6 Dnr 2018/66

Redovisning av obesvarade motioner

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige noterar redovisningen av de obesvarade motionerna.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion om möjligt beredas på sådant 
sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen lämnats in. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

För närvarande är 46 motioner obesvarade varav11 är äldre än 1 år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 december 

2018. 

2. Bilaga - Redovisning av obesvarade motioner daterad 19 december 2018. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 7 Dnr 2018/584

Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern 
kontroll 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2018, 
enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 18 december 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2017 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2018 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Kommunstyrelsen har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2018, 
med tre nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp.

I flera fall visar förvaltningens uppföljning att det inte finns några 
anmärkningar, men det finns också exempel på brister. Exempelvis finns brister 
i efterföljandet av kommunens fastställda projektmodell och av den grafiska 
manualen. För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan 
vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 18 december 

2018.
2. Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter för 2018, daterad 18 december 
2018.

3. Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med 
nämndspecifika kontrollpunkter för 2018, daterad 18 december 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 8 Dnr 2018/585

Fastställande av kommunstyrelsens plan för intern 
kontroll 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer plan för intern kontroll 2019, enligt bilaga 1 och 
bilaga 2 daterade 19 december 2018.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att i de 
nämndspecifika kontrollpunkterna lägga till punkten:  Signering av löner för 
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för intern kontroll år 2019. 
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter för 
kommunstyrelsen: 
1. Uppfyllande av krav kopplade till GDPR

2. Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och mäta arbetsmiljöarbete

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd- och styrnings ledningsgrupp, 
kommunstyrelsens förvaltning, där risker och tänkbara kontrollpunkter har 
inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 
kommunövergripande planen ska följas upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?

2. Redovisas representation enligt interna regler?

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 december 

2018.
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2. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll med kommungemensamma 
kontrollpunkter 2019, daterad 19 december 2018.

3. Kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 
kontrollpunkter för 2019, daterad 19 december 2018.

4. Intern kontroll 2019, riskanalys genomförd i stöd- och styrnings 
ledningsgrupp 17 december 2018.

Behandling
HåGe Persson (M) yrkar på att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att i 
de nämndspecifika kontrollpunkterna lägga till punkten:  Signering av löner för 
kommunstyrelsen. 

I övrigt yrkar han bifall till föreliggande förslag. 

Ordföranden ställer proposition på HåGe Perssons tilläggsyrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutar enligt detta. 

______

Beslut skickas till
Stöd- och styrningschef för verkställighet
Kommunstyrelsen

15



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 9 Dnr 2018/448

Närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunchef, stöd- och styrningschef, 
kommunsekreterare, kanslichef samt föredragande handläggare, enligt 
överenskommelse med ordföranden, har närvarorätt vid kommunstyrelsens 
sammanträden. 

Beskrivning av ärendet
Enligt det allmänna reglementet för Ludvika kommun ska samtliga nämnder 
och styrelser fatta beslut om närvarorätt för de tjänstemän som ska delta på 
sammanträdet. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunchef, stöd- och 
styrningschef, kanslichef, kommunsekreterare samt föredragande handläggare 
har närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden. Den sistnämnda ska 
enligt överenskommelse med ordförande bjudas in till aktuellt sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 november 2018. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 10 Dnr 2018/563

Firmateckning för kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsen och utskott utgående 
skrivelser, avtal, fullmakter, låne- och borgensförbindelser ska, i de fall där inte 
annat beslutas, undertecknas av: 

- kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson eller 
- kommunstyrelsens förste vice ordförande HåGe Persson eller
- kommunstyrelsens andre vice ordförande Hans Gleimar.

Kontrasignation av antingen:

- kommunchef Jan Lindström eller
- stöd och styrningschef Jan Sinclair eller
- ekonomichef Åsa Grans.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att nya personer har tillträtt behövs ett nytt beslut om 
kommunstyrelsens firmateckning. Nuvarande beslut om firmateckning togs i 
kommunstyrelsen den 15 maj 2018 § 106.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 december 2018 . 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 11 Dnr 2018/301

Svar på motion - Namngivning på nya vägar och gator 
i kommunen

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att motionen är tillgodosedd i och med att 
samhällsbyggnadsnämndens planeringsenhet jobbar med att beakta 
kvinnonamn vid ny namngivning av vägar, platser med mera. 

Beskrivning av ärendet
Gun Andersson (C), föreslår i en motion, daterad den 7 augusti 2018, att nya 
områden i kommunen där gator och vägar byggs borde Ludvika kommun 
namnge dessa gator ur ett jämställdhetsperspektiv och välja kvinnonamn efter 
berömda kvinnor som verkat i Ludvika genom historien. 

Motionen skickades på remiss den 17 augusti 2018 till 
samhällsbyggnadsnämnden och räddningstjänsten västerbergslagen. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att fullmäktige bifaller motionen om att 
man ska använda kvinnonamn. Vidare föreslår samhällsbyggnadsnämnden att 
förslaget om att beakta kvinnonamn vid ny namngivning är tillgodosett. 
Räddningstjänsten västerbergslagen har inga synpunkter på motionen, men gör 
ett medskick att man bör meddelas omgående vid namnbyte. 

Fullmäktige antog den 29 april 2009 ett jämställdhetspolitiskt program där 
utgångspunkten är att jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla väsentliga 
vardagsfrågor i kommunens olika verksamheter. Mot den bakgrunden och 
eftersom det pågår ett arbete kring rubricerat ärende från 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
fullmäktige beslutar att motionen är tillgodosedd.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 21 november 

2018. 
2. Motion, namngivning på nya vägar och gator, daterad 7 augusti 2018.
3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden daterad 26 september 

2018 § 107. 
4. Protokollsutdrag från räddningstjänsten västerbergslagen daterad 15 

oktober 2018 § 107. 
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 12 Dnr 2017/347

Motion - Traineeprogram för chefsförsörjning i Ludvika 
kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då medverkan i ett 

aspirantprogram redan planeras.

2. Fullmäktige anser att kommunstyrelsen uppdrag ”att undersöka 
möjligheterna till ett traineeprogram i samarbete med en eller flera 
kommuner i regionen” är verkställd i och med den planerade medverkan i 
det kommungemensamma aspirantprogrammet.

3. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beakta kostnaderna för 
aspirantprogrammet i det fortsatta budgetarbetet. 

Beskrivning av ärendet
Lotta Wedman (MP) föreslår i motion daterad 21 juni 2017 att Ludvika 
kommun inför ett traineeprogram för blivande chefer med motiveringen att ett 
sådant program skulle öka möjligheterna att tillgodose behovet av framtida 
chefsrekryteringar.

Motionen om ett traineeprogram är likt det uppdrag som kommunstyrelsens 
förvaltning tidigare fått av fullmäktige den 28 oktober 2010 § 188, att undersöka 
möjligheten till ett traineeprogram i samarbete med en eller flera kommuner i 
regionen.

Ludvika kommun har medverkat i framtagandet av ett kommungemensamt 
aspirantprogram för potentiella chefer och planerar att delta i kommande 
utbildningsomgång. Aspirantprogrammet syftar till att fånga upp medarbetare 
med förutsättningar och intresse för ett chefsjobb och stärka 
chefsförsörjningen med interna kandidater. Deltagande garanterar ingen 
chefstjänst men medarbetaren ingår i en intressepool. Aspirantprogrammet 
administreras av Falu kommun och ett flertal dalakommuner har medarbetare 
som går programmet. Utbildningstiden sträcker sig över 1 år och kostnaden 
2016 var 56 tkr per deltagare.

Ludvika kommun planerar att medverka i kommande utbildningsomgång, det 
vill säga 2019 eller 2020 beroende på beslut från programmets styrgrupp om när 
nästa utbildningsomgång startas.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 4 oktober 2018. 
2. Motion om traineeprogram för chefsförsörjning i Ludvika kommun, KS 

2017/319, daterad 21 juni 2017.
3. Fullmäktige den 28 oktober 2010 § 188, om Motion om kommunalt 

traineeprogram för rekrytering av kommunala chefer i Ludvika kommun 
2008/1334.

4. Projektplan aspirantprogram 2016 version 161103
______
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