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Sammanträdesdatum

2018-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 15 Anmälan av extra ärenden 3
§ 16 Granskning av ändring genom tillägg 

detaljplan 391 för del av Öraberget 11:85 
"Före detta kommunalhuset" ursprungligt 
populärnamn "Värdshuset Stopet"

2018/10 4 - 5

§ 17 Extra granskning av ny detaljplan för del 
av Knutsbo 7:221, Övre Marnäs 4:29 
med flera "Laboområdet"

2018/9 6 - 7

§ 18 Upphörande av styrdokument ”Allmänna 
villkor för internhyra och lokalförsörjning 
inklusive gränsdragningslista”.

2017/582 8

§ 19 Återrapport - skapa ett hälso- och 
arbetsmiljöfrämjande pris

2017/542 9 - 10

§ 20 Motion - Måla cykelbanan längs 
Fredsgatan

2017/322 11

§ 21 Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro 2017/194 12
§ 22 Räddningstjänsten Dala Mitt, RDM 13
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 15 Dnr  Dnr.

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet
Följande ärenden läggs till:

 Månadsvis redovisning av sjukfrånvaron.
 Räddningstjänsten Dala Mitt, RDM.

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 16 Dnr 2018/10

Granskning av ändring genom tillägg detaljplan 391 
för del av Öraberget 11:85 "Före detta 
kommunalhuset" ursprungligt populärnamn 
"Värdshuset Stopet"

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott har inte något att invända mot 
granskningsförslaget.

Beskrivning av ärendet
Den 30 januari 2017 § 3 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge 
verksamhetsområde planering i uppdrag att upprätta tillägg av detaljplan 391. 

Granskningshandlingar för framtagande av ändring genom tillägg av detaljplan 
391 för del av Öraberget 11:85 ”före detta kommunalhuset i Grängesberg”, 
ursprungligt namn ”Värdshuset Stopet”, har överlämnats till kommunstyrelsen 
för yttrande. 

Huvudsyftet med ändringen är att möjliggöra för senior eller trygghetsboende i 
före detta kommunalhuset. 

Ändringen är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Samråd har genomförts under perioden 14 augusti till 14 september 2017. 
Under samrådstiden inkom totalt tio yttranden varav fem med synpunkter. 
Efter samrådet har bland annat en bullerutredning och ett 
planbeskrivningskapitel om byggnadskultur kompletterats. Bullerutredning 
gjordes för att kommunhuset ska göras om till ett bostadshus. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade inte något att erinra mot planen under 
samrådstiden. Förslag till beslut från kommunstyrelsens förvaltning är att 
kommunstyrelsens arbetsutskott inte har något att erinra mot detaljplanen 
under granskningsskedet. Yttrandet ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen 
tillhanda senast den 24 januari 2018

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 11 januari 2018.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 30 januari 2017 § 3
3. Granskningshandlingar upprättade i december 2017
4. Underrättelse
5. Tillägg planbestämmelser
6. Tillägg planbeskrivning 
7. Bullerutredning

Behandling
Planarkitekt Torkel Berg föredrar ärendet. 

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 17 Dnr 2018/9

Extra granskning av ny detaljplan för del av Knutsbo 
7:221, Övre Marnäs 4:29 med flera "Laboområdet"

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget.

Beskrivning av ärendet
Den 1 oktober 2014, § 126 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge 
planeringsenheten i uppdrag att genomföra en granskning av detaljplanen 
Knutsbo 7:221, övre Marnäs 4:29 med flera ”Laboområdet”. Granskningen 
genomfördes från den 10 november till den 8 december 2014.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 december 2017, § 137, att ge 
verksamhetsområde planering i uppdrag att genomföra en andra granskning av 
detaljplanen. Granskningen bedöms medföra stora ändringar att en andra 
granskning behövs. En sammanställning av vilka revideringar som föreslås finns 
i slutet av planbeskrivningen. 

I området finns sju bebyggda fastigheter med fritidshus och permanent-
bostäder. Under senare delen av 2017 har bygglov getts för nybyggnation för 
permanentbostäder. Strandskyddet i området begränsar möjligheten att bygga 
fastigheter som under en längre tid varit ianspråktagna som privata tomter. 
Fordon för snöröjning och sophämtning har även haft problem att kunna 
vända i området. 

Syftet med planen är bland annat att ge byggrätter som möjliggör hus för 
permanentboende med tillhörande komplementbyggnader. Ett annat syfte är att 
tillgodose möjligheten att nå fastigheter och arrenden inom området på ett 
lämpligt sätt och samtidigt förbättra förhållandena för sophämtning och 
snöröjning. Strandskyddet kommer att upphävas inom kvartersmark och mark 
för lokalgata för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

Planen är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Samråd och en första granskning har genomförts. Under första gransknings-
tiden inkom tolv yttranden. De yttrandena som inkom med synpunkter på 
planen var framförallt frågor om den norra delen av planen, bland annat 
angående en möjlig vändplan, en möjlig passage och strandskyddet. 
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Under samrådstiden beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 juni 
2014, § 83, att inte ha några erinringar mot förslag till detaljplan. 

Förslag till beslut från kommunstyrelsens förvaltning är att kommunstyrelsen 
arbetsutskott inte har något att erinra mot detaljplanen under det extra 
granskningsskedet. Yttrandet ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda 
senast den 31 januari 2018. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 11 januari 

2018.

2. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 18 december 2017 § 137

3. Granskningshandlingar upprättade 2014, reviderad i november 2017

4. Plankarta

5. Planbeskrivning

6. Granskningsutlåtande från första granskning

Behandling
Planarkitekt Torkel Berg föredrar ärendet.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 18 Dnr 2017/582

Upphörande av styrdokument ”Allmänna villkor för 
internhyra och lokalförsörjning inklusive 
gränsdragningslista”.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att dokumentet ”Allmänna villkor för internhyra och 
lokalförsörjning” upphör att gälla från och med 1 januari 2018. 

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har på sitt möte den 18 december 2017, § 143 fattat 
beslut om att föreslå fullmäktige att dokumentet ”Allmänna villkor för 
internhyra och lokalförsörjning” ska upphöra att gälla från och med 1 januari 
2018. Fullmäktige antog dokumentet den 22 februari 1990, § 34 och en 
reviderad version av dokumentet gäller sedan 8 augusti 2001.

Av tjänsteskrivelsen framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans 
med Ludvika kommunfastigheter AB håller på att ta fram ett nytt 
förvaltningsavtal mellan parterna. Nytt avtal ska gälla från och med 2018. 

I samband med det nya förvaltningsavtalet behöver gällande styrdokument 
”Allmänna villkor för internhyra och lokalförsörjning inklusive 
gränsdragningslista” anpassas och harmoniseras med nytt förvaltningsavtal. Ett 
nytt styrdokument kommer att upprättas och beslutas av 
samhällsbyggnadsnämnden enligt gällande reglemente. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 9 januari 2018.

2. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 18 december 2017 § 143.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen 

8



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 19 Dnr 2017/542

Återrapport - skapa ett hälso- och 
arbetsmiljöfrämjande pris

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att införa det 

föreslagna hälso- och arbetsmiljöfrämjande priset.
2. Priset ska delas ut från och med 2018.

Beskrivning av ärendet
Hanna Lindgren (S) föreslår i en motion daterad 14 december 2016 att inrätta 
ett idépris där insatser för en bättre arbetsmiljö på arbetsplatserna uppmärk-
sammas. Fullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 42, att ge stöd- och 
styrningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett hälso- och 
arbetsmiljöfrämjande pris och rapportera förslaget till fullmäktige under fjärde 
kvartalet 2017.

Stöd- och styrningsförvaltningen ser inga hinder med att inrätta ett pris. De 
risker som förvaltningen beaktat är eventuella lagliga hinder, hur verksam-
heterna belastas och hur prispengar fördelas.

Föreliggande förslag på ett hälso- och arbetsmiljöfrämjande pris tar fasta på 
motionärens vilja, att priset ska vara ett idépris där goda initiativ lyfts fram och 
kan spridas i organisationen. Kriteriet i bedömningen är en genomförd idé med 
syfte att främja gemenskap, engagemang, jämlikhet, hälsa och delaktighet. 
Prissumman bör möjliggöra att vinnande arbetsplats kan genomföra en 
gemensam aktivitet som främjar deras hälsa och arbetsmiljö, och samtidigt ge 
priset en prestigefull inramning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår 
25 000 kr som prissumma. Medel tas från centrala medel under 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att nomineringsförfarandet görs i 
samverkan. En partsgemensam nomineringsgrupp sköter urvalet och tar fram 
tre initiativ som nomineras. Den slutliga vinnaren utses av centrala 
samverkansgruppen (CESAM). För att ge priset uppmärksamhet och status 
presenteras de tre nominerade initiativen på fullmäktige sista möte för året, där 
priset överlämnas med en tillhörande motivering till vinnaren.
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Kommunstyrelsens förvaltning föreslår, att fullmäktige ger kommunstyrelsens 
förvaltning i uppdrag att införa det förslagna hälso- och arbetsmiljöfrämjande 
pris. Priset delas ut från och med 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 1 december 
2017.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20 Dnr 2017/322

Motion - Måla cykelbanan längs Fredsgatan

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Johnny Karlsson (L) föreslår i motion daterad 22 mars 2017 att kommunen 
låter måla cykelvägen längs Fredsgatan med en klart framträdande färg. 
Trottoaren längs Fredsgatan har fått ge plats för cyklister, vilket är bra enligt 
motionären. Dock uppstår onödiga incidenter då cyklister och fotgängare rör 
sig på fel sida om mitten av trottoaren, enligt motionären. Därför efterlyser han 
att cykelbanan målas med en klart framträdande färg. 

Samhällsbyggnadsnämnden fick motionen på remiss och behandlade den på sitt 
sammanträde den 25 oktober 2017, § 128. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
att motionen ska avslås. Nämnden motiverar det med att det redan idag finns 
en separering i material där cykelbanan är belagd med asfalt och gångbanan 
med sten. Därutöver hänvisar nämnden till att studier visar att målad 
beläggning på cykelvägar leder till ökad olycksrisk på grund av sämre friktion 
mellan däck och markyta. 

Kommunstyrelsens förvaltning finner, utifrån remissvaret från 
samhällsbyggnadsnämnden, att det inte är motiverat att måla cykelvägen och 
föreslår därmed att fullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 5 januari 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 21 Dnr 2017/194

Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro

Beslut
Arbetsutskottet noterar sjukfrånvarostatistiken för december månad 2017 och 
lämnar redovisningen vidare till kommunstyrelsen som meddelande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har uppdraget att rapportera aktuell 
sjukfrånvarostatistik varje månad till kommunstyrelsens arbetsutskott (dnr KS 
2012/452). Referensmånad är januari 2013 då sjukfrånvarofrekvensen var 9,3 
procent.

I december månad 2017 var sjukfrånvaron för kommunen som helhet 9 
procent. Det är 1 procentenhet högre jämfört med föregående månad (8 %) 
och 0,6 procentenhet lägre än december 2016 (9,6 %).

Det finns en skillnad i hur sjukfrånvaro fördelar sig på olika dagintervaller för 
kommunen som helhet, om man jämför december föregående år med 
december i år:

 1-7 sjukdagar: från 3,1 till 3 procent.
 8-59 sjukdagar: från 1,3 till 2 procent.
 60-365 sjukdagar: från 3,3 till 2,9 procent.
 366 och fler sjukdagar: 1,8 till 1,2 procent.

Sjukfrånvarons fördelning per dagintervaller ser olika ut mellan åren för 
förvaltningarna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 januari 

2018. 
2. Sjukfrånvaro jan 2013-dec 2017.
3. Sjukfrånvaro per dagintervall nov 2016-dec 2017.

______

Beslut skickas till
Meddelande till kommunstyrelsen 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 22 Dnr  Dnr.

Fråga om Räddningstjänsten Dala Mitt, RDM

Beskrivning av ärendet
HåGe Persson (M) frågar om tidplanen läget gällande kommunens beslut om 
inträde i RDM.

Kommunchefen informerar om den aktuella tidplanen. 

______

Beslut skickas till
Akten  
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