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§ 82 Yttrande över samråd om ändring av 
detaljplaner för delar av stadsdelarna 
Högberget och Magnet i Ludvika 

2019/331 3 - 4

§ 83 Redovisning av erhållet partistöd 2018, 
för utbetalning 2019

2019/126 5

§ 84 Begäran om utökad borgen för Ludvika 
kommun fastigheter AB

2019/163 6 - 8

§ 85 Remiss av förslag till nya 
avfallsföreskrifter Ludvika kommun

2019/312 9

§ 86 Överföring av verksamheten 
fältassistenter från 
utbildningsverksamheten till social 
välfärd

2019/323 10

§ 87 Revidering av bolagsordningar efter 
föreläggande från Bolagsverket

2019/326 11

§ 88 Fortsatt deltagande i Partnerskap 
Bergslagsdiagonalen 2019-2021

2019/302 12

§ 89 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning

2019/242 13

§ 90 Åtgärdsplan BRÅ 2019-2020 2019/275 14 - 15
§ 91 Firmateckning för kommunstyrelsen 2018/563 16
§ 92 Beslut om ansvarsfrihet för 

Kommunalförbundet Region Dalarna för 
verksamhetsåret 2018 

2019/347 17 - 18

§ 93 Reviderad Överenskommelse Samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård 2019

2019/173 19 - 20
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centrala delarna av Fredriksberg

2018/327 21

§ 95 Svar på motion om utevistelsegaranti för 
alla på vård- och omsorgsboenden i 
Ludvika kommun

2018/119 22 - 23
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 82 Dnr 2019/331

Yttrande över samråd om ändring av detaljplaner för 
delar av stadsdelarna Högberget och Magnet i 
Ludvika

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot ändringsförslagen av 
detaljplanerna. 

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har remitterat berörda detaljplaner för delar av 
Stadsdelarna Högberget och magneten för granskning. Samråd pågår till och 
med den 22 augusti 2019. 

Planområdena ligger i Ludvika, söder om järnvägen till Västerås. Berörda 
detaljplaner är detaljplan 27 ” ändring och utvidgning av stadsplan för 
stadsdelen Högberget i Ludvika stad”, detaljplan 28 ”ändring i och utvidgning 
av stadsplan för stadsdelen Magnet i Ludvika stad” och detaljplan 29 ”jämkning 
av stadsplan för kvarteret Handelsmannen m.fl. kvarter inom stadsdelen 
Högberget i Ludvika stad”. 

Konsekvenser vid ett genomförande av aktuell plan är bland annat att 
verksamheterna inom planområdet ges bättre möjligheter att bygga garage och 
uthus inom villakvarter. 

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget och 
föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar några synpunkter. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 2 juli 2019. 

2. Samrådshandlingar upprättade i juni 2019
- Kungörelse
- Planbeskrivning
- Plankarta

______
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Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 83 Dnr 2019/126

Redovisning av utbetalt partistöd 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av utbetalt partistöd avseende 
2018.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av det utbetalda partistödet under 2018 har gjorts av samtliga 
partier i enlighet med det regelverk som tidigare beslutats. Fullmäktiges 
presidium har vid möte 13 maj 2019 haft en genomgång av insänt underlag. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 17 juni.
2. Redovisning av erhållet partistöd på därför avsedd mall från:

- Socialdemokraterna
- Miljöpartiet
- Vänsterpartiet
- Moderaterna
- Liberalerna
- Centerpartiet
- Sverigedemokraterna
- Kristdemokraterna
- Bopartiet

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 84 Dnr 2019/163

Begäran om utökad borgen för Ludvika 
Kommunfastigheter AB

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige beviljar utökning av borgensramen för fastighetsöverföring etapp 
två och det utökade lånebehovet för de pågående investeringarna i Junibackens 
förskola och upprustning av andra fastigheter med 450 mnkr. 

Beslutet om borgen gäller under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att sälja fastigheterna enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige har, genom bildandet av Ludvika Kommunfastigheter AB 
(LKFAB), valt att renodla fastighetsinnehavet till bolaget. Av bolagsordningens 
3 § framgår att bolaget har till uppgift att äga och förvalta fastigheter för att till 
självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. 

Frågan om fastighetsöverföring från Ludvika kommun till Ludvika 
Kommunfastigheter AB, LKFAB, behandlades i kommunfullmäktige den 23 
april 2018 § 66 samt i samhällsbyggnadsnämnden 18 december 2017 § 145. 

LKFAB beslutade den 7 februari 2019  § 93 att godkänna köp av 33 stycken 
kommunägda fastigheter, se bilaga 2. Köpet ingår som etapp två i överföringen 
av fastigheter från Ludvika kommun till den kommunala fastighetskoncernen.

Styrelsen för LKFAB begär därför om en utökning av borgensramen med 450 
mnkr, från 715 mnkr till 1165 mnkr. Behovet av utökad borgensram är en följd 
av köp av kommunala fastigheter från Ludvika kommun till Ludvika 
Kommunfastigheter AB samt pågående investeringar initierade av kommunen. 
I den utökade borgensramen ingår även ombyggnad av Junibackens skola samt 
åtgärder med anledning av ett antal myndighetskrav på fastigheter. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja 
utökning av borgensramen med 450mnkr. 

Ekonomiska konsekvenser
I och med att Ludvika kommun säljer fastigheterna enligt bilaga 1 till Ludvika 
kommunfastigheter AB till bokfört värde ska kommunen amortera skulder i 
nivå med det belopp som motsvarar det bokförda värdet. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fastighetsöverföringen kan innebära en ökning av låneskulden för koncernen 
om Ludvika kommunfastigheter AB behöver låna till den investeringsmoms 
som läggs ovanpå det bokförda värdet. Investeringsmomsen ska kommunen 
betala till skatteverket.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 30 juli 2019. 
2. Fastighetsöverföring från Ludvika kommun till Ludvika 

Kommunfastigheter inkom den 14 mars 2019.
3. Fastighetsförteckning daterad den 14 mars 2019.
4. Fullmäktiges protokollsutdrag daterad den 3 juni 2019 § 97.

Behandling
HåGe Persson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Bilaga
Fastighetsöverföring från Ludvika kommun till Ludvika Kommunfastigheter 
AB, daterad 28 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 85 Dnr 2019/312

Yttrande över förslag till nya avfallsföreskrifter i 
Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 27 juni 2019 som sitt eget 
och översänder det till WBAB.

Beskrivning av ärendet
Innan de nya avfallsföreskrifterna för Ludvika kommun kan antas av 
kommunfullmäktige, ska de ut på remiss. Det innebär att kommuninvånare, 
fritidsboende, företag och verksamheter har möjlighet att lämna synpunkter.

Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning. Den utgörs 
av kommunens lokala avfallsföreskrifter och avfallsplan. Båda dessa ska 
fastställas av kommunfullmäktige.

Tjänstemän i WBAB och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans 
arbetat fram föreslagna föreskrifter för avfallshanteringen inom Ludvika 
kommun.

Avfallsföreskrifterna styr sådant som vad som ska sorteras och hur, 
hämtningsintervall samt förutsättningar för sophämtning och slamsugning.

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till yttrande över förslag 
till avfallsföreskrifter, daterat 27 juni 2019. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 26 juni  2019. 
2. Förslag på nya avfallsföreskrifter daterat 16 maj 2019.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 86 Dnr 2019/323

Överföring av budgetmedel inom social- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att omfördela budgetmedel och dess upplupna kostnader 
våren 2019 från utbildningsverksamheten till social välfärd inom social- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden har begärt att fullmäktige beslutar att 
omfördela budgetmedel och dess upplupna kostnader för fältfritidsassistenter 
under året 2019. Nämnden har internt diskuterat var den typen av verksamhet 
bäst hör hemma i förvaltningen och kommit fram till att den ska flyttas från 
utbildningsverksamheten till social välfärd. Därmed behöver fullmäktige besluta 
om att omfördela budgetmedel däremellan. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 27 juni 2019. 
2. Sammanträdesprotokoll social- och utbildningsnämnden 12 juni 2019 § 93
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 87 Dnr 2019/326

Revidering av bolagsordningar för delar av 
kommunens helägda bolag

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige antar föreslagna revideringar av paragraf 8 och 10 i 
bolagsordningarna för Ludvika Kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, 
Stora Brunnsvik AB och Västerbergslagens Kraft AB, daterade den 3 juli 2019. 

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige behöver revidera paragraf åtta och tio i bolagsordningarna för delar 
av kommunens helägda bolag till följd av att bolagsverket meddelat tre 
förelägganden. 

I paragraf åtta godkänner Bolagsverket inte skriften ”möjlighet till x antal 
ledamöter”, det måste vara ett konkret antal styrelseledamöter. De önskar även 
ett förtydligande i paragraf tio där de vill att vi skriver hur många 
lekmannarevisorssuppleanter som utses. Bolagsverket godkänner inte heller 
ordvalet ”digital distribution” i paragraf elva. Denna ändring har redan gjorts i 
alla bolagsordningar för kommunens helägda bolag och antogs av fullmäktige 
den 3 juni 2019 § 99. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 juli 2019. 
2. Bolagsordning för Ludvika Kommunfastigheter AB, daterad 3 juli 2019. 
3. Bolagsordning för Ludvika Hem AB, daterad 3 juli 2019.
4. Bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad 3 juli 2019.
5. Bolagsordning för VB-kraft AB, daterad 3 juli 2019.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 88 Dnr 2019/302

Fortsatt deltagande i Partnerskap 
Bergslagsdiagonalen perioden 2019-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar Partnerskap Bergslagsdiagonalen med 40 000 
kronor per år under perioden 2019-2021 med finansiering ur kommunstabens 
verksamhet, näringsliv.

Beskrivning av ärendet
Partnerskap Bergslagsdiagonalen har i skrivelse daterad 27 maj 2019 ansökt om 
fortsatt medfinansiering på 40 000 kronor per år under perioden 2019-2021. 

Partnerskap Bergslagsdiagonalen är sedan 1994 ett organiserat regionalpolitiskt 
samarbetsprojekt mellan 15 kommuner och berörda regioner. Projektet syftar 
till att genom aktiviteter för förbättrad väginfrastruktur understödja 
regionförstoring samt stärka och utveckla det mellansvenska inlandets tillväxt 
och konkurrenskraft för näringsliv, turism och sysselsättning. 

Kommunstyrelsens stab föreslår att kommunstyrelsen medfinansierar 
Partnerskap Bergslagsdiagonalen med 40 000 kr per år under perioden 2019-
2021, med finansiering ur kommunstabens verksamhet, näringsliv. 

Representanter från Ludvika kommun har redan genom särskilt beslut utsetts 
till Leif Pettersson (S) och Henrik Axelsson (tjänsteperson). 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 juni 2019.
2. Inbjudan till Partnerskap Bergslagsdiagonalen år 2019-2021.

daterad 27 maj 2019.

Behandling
Utskottet noterar att det i tjänsteskrivelsen står fel årtal både i beslut och i tredje 
stycket i ärendebeskrivningen. Rätt årtal ska vara 2019-2021.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 89 Dnr 2019/242

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reviderad delegationsordning, daterad 6 maj 2019. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen antog nuvarande delegationsordning den 19 mars 2019 § 73. 
Förvaltningen har noterat ett behov av att revidera delegationsordningen. Detta 
till följd av att kommunchef och stöd- och styrningschef inte får direkt-
upphandla varor och tjänster för mindre än två prisbasbelopp gällande varor 
och tre prisbasbelopp gällande tjänster. Denna rätt har enbart enhetschef och 
sektionschef idag. 

Förvaltningen föreslår att kommunchef och stöd- och styrningschef även ska få 
delegation att vid behov direktupphandla varor och tjänster för summor under 
de angivna. Förvaltningen föreslår därför att kommunchef och stöd- och 
styrningschef läggs till som delegater i punkt 40. Samtidigt föreslår 
förvaltningen att kommunstyrelsen förtydligar punkt 39, så det står att 
direktupphandlingen över tre prisbasbelopp exklusive moms till ett maximalt 
kontraktsvärde enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för tjänster. 
Idag står inget specificerat. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 6 maj 2019. 
2. Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, daterad 6 maj 2019. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 90 Dnr 2019/275

Fastställande av brottsförebyggande rådets (BRÅ) 
åtgärdsplan för perioden 2019-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar förslag till åtgärdsplan daterad 8 maj 2019. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att brottsförebyggande rådet ska lämna en 
rapport för hur föregående års åtgärdsplan förverkligats i samband med att 
kommunstyrelsen ska anta en ny åtgärdsplan. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2012, § 124 ett reviderat program för 
brottsförebyggande rådet. Av programmet framgår att brottsförebyggande rådet 
varje år ska utarbeta en åtgärdsplan. Planen, som fastställs av kommunstyrelsen, 
ska innehålla mätbara mål för respektive område. 

Brottsförebyggande rådet har behandlat planen vid sitt möte den 14 maj 2019.

Kommunstyrelsen har inte fått någon rapport över hur tidigare åtgärdsplaner 
utfallit; åtgärdsplanen har följts upp av brottsförebyggande rådet. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att brottsförebyggande rådet kort får 
redogöra för utfallet av åtgärdsplanen till kommunstyrelsen i samband med 
fastställandet av nästa års åtgärdsplan. Den första uppföljningen föreslår 
förvaltningen att sker år 2020 av åtgärdsplanen för 2019-2020. Förvaltningen 
anser att det vore naturligt att kommunstyrelsen får ta del av uppföljningen då 
kommunstyrelsen är den instans som fastställer åtgärdsplanen. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 27 maj 2019. 
2. Åtgärdsplan 2019-2020, daterad 8 maj 2019.

Behandling
Leif Pettersson (S) föreslår en justering av beslutssats 2, som innebär att ändra 
kort redogörelse till rapport.

Ordföranden ställer proposition på eget lagt förslag och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt detta.

______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 91 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
- tf stöd- och styrningschef Laila Dufström
- 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 22 januari 2019 § 15.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 1 juli 2019.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 92 Dnr 2019/347

Beviljande av ansvarsfrihet för Kommunalförbundet 
Region Dalarna gällande verksamhetsåret 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige beviljar kommunalförbundet Region Dalarna ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

Jäv
Leif Petterson (S) och HåGe Persson (M) deltar inte i handläggningen av 
ärendet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet
Den 14 juni 2019 inkom Region Dalarna med en verksamhetsberättelse för år 
2018 för kommunalförbundet Region Dalarna. Det är sista året som 
kommunalförbundet Region Dalarna bedrev ordinarie verksamhet innan 
verksamhetsövergången 2018/2019. Region Dalarna vill nu att respektive 
förbundsmedlems fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet gällande 
kommunalförbundet Region Dalarna för verksamhetsåret 2018. 

Region Dalarnas uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det 
regionala utvecklingsarbetet i Dalarna. Kommunalförbundet hade under 2018 
vid årets slut ett negativt resultat på minus 2 969 tkr. För vidare information läs 
verksamhetsberättelse och årsredovisning för kommunalförbundet Region 
Dalarna, daterad den 10 juni 2019. 

Enligt kommunallagen ska beslut om ansvarsfrihet beviljas innan juni månads 
utgång, kap. 5 § 24. Då årsredovisning och verksamhetsberättelse inkommit 
försent till kommunen, på grund av att de inte färdigställts i rätt tid, har ärendet 
inte behandlats i fullmäktige. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att 
fullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet Region 
Dalarna för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 8 juli 2019.

2. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för kommunalförbundet Region 
Dalarna, daterad den 10 juni 2019.

______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 93 Dnr 2019/173

Förlängning av överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård och viss 
förändring av dess innehåll

Beslut
Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut.  

Beskrivning av ärendet
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso– och sjukvård. En lag som gäller sedan 1 januari 2018. 

Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om samordnad 
vårdplanering som tecknats mellan dåvarande landstinget och kommunerna.

Förändringen som skett är att överenskommelsen har anpassats till att även 
gälla psykiatrisk vård i enlighet med lagstiftningen. Utöver detta har ett antal 
justeringar gjorts i texten för att ytterliga förtydliga sakfrågan. Ingen förändring 
är gjord som påverkar den ekonomiska regleringen.

Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet den 24 april 2019 § 38, och 
rekommenderar att godkänna överenskommelsen. 

Region Dalarna har i missiv till kommunerna redogjort för att överens-
kommelsen gäller från och med 1 januari 2019 och gäller i ett år. Det 
framkommer också att länsnätverkets förvaltningschefer ställer sig bakom 
förändringarna i överenskommelsen och att kommunerna rekommenderas att 
godkänna överenskommelsen mellan Region Dalarna och kommunerna. 

Tidigare beslut om att godkänna överenskommelsen fattades av 
kommunfullmäktige 18 december 2017 § 257 och därmed bör förändringar i 
befintligt avtal godkännas av kommunfullmäktige. Det pågår ett arbete med att 
ta fram en ny överenskommelse och också se över kostnaderna för insatserna. 
Förslaget bör komma kommunerna till del under hösten 2019 då 
överenskommelsen endast gäller till och med 31 december 2019. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 juli 2019. 
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2. Länsövergripande överenskommelse mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarna – samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso –och sjukvård giltigt från och med 2 januari 2019.

3. Missiv från Region Dalarna daterat 15 mars 2019.

Behandling
Leif Pettersson (S) föreslår att ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.

Ordföranden ställer proposition på eget lagt förslag och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt detta. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 94 Dnr 2018/327

Svar på motion - Upprustning av de centrala delarna 
av Fredriksberg

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då det finns planerade 

investeringsmedel i budgeten för en utredning, ”Vision Fredriksberg”. 

2. Fullmäktige uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att ta motionärens 
förslag i beaktande i det fortsatta arbetet med ”Vision Fredriksberg”. 

Beskrivning av ärendet
Anna- Lena Andersson (S) föreslår i motion daterad 30 augusti 2018 att 
området i centrala delar av Fredriksberg behöver iordningställas utifrån 
långvarigt slitage.

Samhällsbyggnadsnämnden och kultur-och fritidsnämnden har yttrat sig om 
motionen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att fullmäktige anser motionen 
är besvarad. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att fullmäktige bifaller 
motionen. Eftersom den politiska majoriteten har med fortsatt utveckling på 
Fredriksberg i den rådande budgeten för mandatperioden och att 
samhällsbyggnadsnämnden har planerat in investeringsbudget för en utredning, 
”Vision Fredriksberg”, föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen ska 
anses vara tillgodosedd och att motionärens förslag beaktas i det fortsatta 
visionsarbetet. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 2 juli 2019. 
2. Motion daterad den 30 augusti 2018.
3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens möte den 27 februari 

2019 § 16.
4. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens möte den 11 december 

2018 § 77.
5. Motion daterad den 6 september 2018. 
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-08-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 95 Dnr 2018/119

Svar på motion - Utevistelsegaranti för alla på vård- 
och omsorgsboenden i Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beskrivning av ärendet
HåGe Persson (M), Johnny Karlsson (L), Jan Kalrsson (C) och Ann-Christine 
Anderberg (BOP) föreslår i motion inkommen 27 mars 2018 att Ludvika 
kommun formulerar en garanti för utevistelse för samtliga brukare på vård- och 
omsorgsboende i kommunen.

Vård- och omsorgsnämnden behandlade motionen den 24 april 2019 § 39 och 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. Nämnden konstaterar att 
trots att det finns tre värdighetsgarantier som tillsammans med den lagstadgade 
genomförandeplanen är redskap som redan idag garanterar den enskilde 
utevistelse så behöver de ses över. Motionen väcker frågan om 
värdighetsgarantier, arbetssätt och kännedom om garantierna.

Ludvikas nuvarande värdighetsgarantier är;

- Du erbjuds kontaktpersonal när du har fått ett beslut beviljat. 

- Du erbjuds att skriva ner din levnadsberättelse i ”Livsboken”

- Du som flyttat till särskilt boende med helinackordering erbjuds minst 
en individuell social aktivitet per dag utifrån din genomförandeplan och 
levnadsberättelse.

Vård- och omsorgsnämnden konstaterar också att någon specifik eller 
detaljerad garanti för utevistelse inte är nödvändig utifrån de garantier och 
arbetssätt som redan finns. Däremot finns inte detaljen om utevistelse i 
värdighetsgarantierna och det kan finnas fog för att se över dessa för att skapa 
mer detaljerade värdighetsgarantier. Därför föreslår vård- och 
omsorgsnämnden att motionens ka bifallas. Kommunstyrelsens förvaltning har 
inte något att erinra och konstaterar att om fullmäktige bifaller motionen får 
vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag att arbeta om värdighetsgarantierna 
och återrapportera till kommunfullmäktige när nämnden beslutat om dessa
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 juli 2019. 
2. Motion inkommen 27 mars 2018.
3. Vård- och omsorgsnämndens protokoll från 24 april 2019 § 39.

Behandling
HåGe Persson (M) och Hans Gleimar (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

23


	Protokoll förstasida
	Yttrande över samråd om ändring av detaljplaner för delar av stadsdelarna Högberget och Magnet i Ludvika 
	Beslut KSAU 2019-08-06
Yttrande över samråd om ändring av detaljplaner för delar av stadsdelarna Högberget och Magnet i Ludvika 
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av erhållet partistöd 2018, för utbetalning 2019
	Beslut KSAU 2019-08-06
Redovisning av erhållet partistöd 2018, för utbetalning 2019

	Begäran om utökad borgen för Ludvika kommun fastigheter AB
	Beslut KSAU 2019-08-06
Begäran om utökad borgen för Ludvika kommun fastigheter AB
	Sida 1
	Sida 2

	Fastighetsöverföring etapp 2 från Ludvika kommun till Ludvika kommun fastigheter AB, samt utökad borgen

	Remiss av förslag till nya avfallsföreskrifter Ludvika kommun
	Beslut KSAU 2019-08-06
Remiss av förslag till nya avfallsföreskrifter Ludvika kommun

	Överföring av verksamheten fältassistenter från utbildningsverksamheten till social välfärd
	Beslut KSAU 2019-08-06
Överföring av verksamheten fältassistenter från utbildningsverksamheten till social välfärd

	Revidering av bolagsordningar efter föreläggande från Bolagsverket
	Beslut KSAU 2019-08-06
Revidering av bolagsordningar efter föreläggande från Bolagsverket

	Fortsatt deltagande i Partnerskap Bergslagsdiagonalen 2019-2021
	Beslut KSAU 2019-08-06
Fortsatt deltagande i Partnerskap Bergslagsdiagonalen 2019-2021

	Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
	Beslut KSAU 2019-08-06
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

	Åtgärdsplan BRÅ 2019-2020
	Beslut KSAU 2019-08-06
Åtgärdsplan BRÅ 2019-2020
	Sida 1
	Sida 2


	Firmateckning för kommunstyrelsen
	Beslut KSAU 2019-08-06
Firmateckning för kommunstyrelsen

	Beslut om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Region Dalarna för verksamhetsåret 2018 
	Beslut KSAU 2019-08-06
Beslut om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Region Dalarna för verksamhetsåret 2018 
	Sida 1
	Sida 2


	Reviderad Överenskommelse Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 2019
	Beslut KSAU 2019-08-06
Reviderad Överenskommelse Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion om upprustning av de centrala delarna av Fredriksberg
	Beslut KSAU 2019-08-06
Svar på motion om upprustning av de centrala delarna av Fredriksberg

	Svar på motion om utevistelsegaranti för alla på vård- och omsorgsboenden i Ludvika kommun
	Beslut KSAU 2019-08-06
Svar på motion om utevistelsegaranti för alla på vård- och omsorgsboenden i Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2



