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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 43 Dnr  Dnr.

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärenden utgår:
 Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 1, 2018.
 Inträde i Räddningstjänsten Dala Mitt.

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 44 Dnr 2018/48

Yttrande över granskning av detaljplan gällande del 
av Brunnsvik 1:68 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2018 § 3 att genomföra en 
granskning av detaljplan för del av Brunnsvik 1:68 i Ludvika kommun. 

Planområdet ligger i Brunnsvik, cirka sju km. nordväst om Ludvika tätort 
längsmed riksväg66/länsväg 245, och omfattar fastigheten Brunnsvik 1:68 som 
i sin helhet ägs av Stora Brunnsvik AB. 

Syftet med detaljplanen är att göra planområdet mer flexibelt för olika sorters 
användning i jämförelse med gällande detaljplan. Främst ska området utvecklas 
för fler bostäder och centrumverksamhet m.m.  

Man avser att upphäva strandskyddet enligt beslut från Länsstyrelsen. 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande. Detaljplanen 
hanteras enligt reglerna för utökat förfarande. Planen avviker inte från gällande 
översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Samråd har genomförts och pågick mellan den 30 mars till den 11 maj 2017. 
Under samrådstiden inkom det elva yttranden varav sju med synpunkter och 
fyra utan erinran. De yttrandena som inkom med synpunkter på planen handlar 
bl.a. om trafikåtgärder och om kulturvärdet i området.  Några justeringar enligt 
Trafikverket och Länsstyrelsens synpunkterhar gjorts efter samrådet. 

Under samrådstiden beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 maj 2017 
§ 46 att inte ha någon erinran mot förslag till detaljplan. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar att inte ha något att erinra mot detaljplanen under granskningsskedet. 
Yttrandet ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 6 mars 
2018. 
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 22 februari 

2018. 

2. Protokollsutdrag § 3 från samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 31 
januari 2018. 

3. Planbeskrivning upprättad i december 2017. 

4. Samrådsredogörelse upprättade i december 2017

5. Utredning om kulturvärdet Brunnsviks folkhögskola, upprättad i december 
2017.

6. Riskutredning i planprocessen, del av Brunnsvik 1:68, Ludvika version 2, 
upprättade i juli 2017.

7. Skötselplan inom detaljplanen för del av Brunnsvik 1:68, upprättad i 
februari 2018. 

8. Plankarta, upprättad i december 2017.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen för verkställighet 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 45 Dnr 2018/82

Yttrande över samråd över detaljplan gällande 
kvarteret Diamanten med flera

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget till ny 
detaljplan.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har remitterat en ny detaljplan för kvarteret 
Diamanten med flera för granskning. Samråd pågår från den 6 mars till den 11 
april 2018. 

Planområdet ligger i området Notgården i västra delen av Ludvika tätort. 
Huvudsyftet med detaljplanen är att göra en översyn av byggrätten för befintligt 
småindustriområde samt utreda ifall fastigheten Diamanten 7 är lämplig att 
planlägga för bostäder. Därtill förtydligas användandet av den allmänna platsen 
från den befintliga utfarten från fastigheten Kontrollanten 2 till Gonäsvägen. 

Konsekvenser vid ett genomförande av aktuell plan är bland annat att 
verksamheterna inom planområdet ges bättre möjligheter att utvecklas och 
önskad tillbyggnad från fastighetsägare kan ske. Likaså kan den östra delen av 
kvarteret Diamanten nyttjas för verksamheter. Detaljplanen medför en 
förtätning av Ludvika tätort. 

Planen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan 
komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet om det behövs. 
Detaljplanen har en genomförandetid på fem år. 

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 6 mars 2018. 

2. Samrådshandlingar upprättade i mars 2018
- kungörelse
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- planbeskrivning 
- plankarta

3. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll, 26 april 2017 § 49.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

7



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 46 Dnr  Dnr.

Kommunstyrelsens interna bokslut

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

Beskrivning av ärendet
I avvaktan på kompletterande handlingar lämnar arbetsutskottet ärendet vidare 
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 47 Dnr  Dnr.

Kommunens preliminära årsredovisning

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

Beskrivning av ärendet
I avvaktan på kompletterande handlingar lämnar arbetsutskottet ärendet vidare 
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 48 Dnr 2018/90

Utredning om effekterna av att bilda en 
stadshuskoncern

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utreda effekterna av att bilda 
en stadshuskoncern. Förslaget ska redovisas på kommunstyrelsen under första 
halvåret 2018.

Beskrivning av ärendet
Flertal kommuner bedriver sin verksamhet inom en så kallad stadshuskoncern. 

Ludvika kommun har på senare år både förvärvat ett antal bolag, bildat 
underkoncern och ingått i bolagssamarbete med annan kommun 
(Smedjebacken). I närtid föreligger tankar om samarbete inom 
räddningstjänsten och bildande av anläggningsbolag för VA/renhållning. 

Behovet av att få svar på om en stadshuskoncern är något för Ludvika, hur den 
skulle kunna se ut och vad det skulle kunna ge för mervärde bör utredas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 9 mars 2018.

Behandling
HåGe Persson (M) yrkar bifall till förslaget.

_____

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 49 Dnr 2018/87

Uppföljning av intern kontroll 2017 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner de inkomna nämndernas och bolagens 
uppföljningar av 2017 års planer för intern kontroll.

Beslut
Arbetsutskottet uppmanar myndighetsnämnden miljö och bygg och 
samhällsbyggnadsnämnden att komma in med sina uppföljningar av 2017 års 
planer för intern kontroll.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2016 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2017 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag skulle följa upp:

1. Följs gällande lagstiftning och interna riktlinjer vid diarieföring?

2. Följs gällande lagstiftning och interna riktlinjer vid direktupphandling? 

Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern 
kontroll 2017, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp.

Senast 20 februari 2018 skulle nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen ha 
rapporterat sina uppföljningar av 2017 års planer och kontrollpunkter. Med 
undantag för myndighetsnämnden miljö och bygg, räddningsnämnden 
Västerbergslagen samt samhällsbyggnadsnämnden har samtliga nämnder och 
helägda bolag kommit in med uppföljningar.

I flertalet fall visar uppföljningarna av de kommungemensamma punkterna att 
det inte finns några omfattande anmärkningar, men det finns också enstaka 
brister i diarieföringen och direktupphandlingen i några fall. I de fall 
uppföljningen pekar på brister har berörda nämnder antingen redan vidtagit 
förbättringsåtgärder eller angivit vilka åtgärder som kommer vidtas under 2018.

Myndighetsnämnden miljö och bygg och samhällsbyggnadsnämnden bör 
snarast komma in med sina uppföljningar av 2017 års planer för intern kontroll. 
Mot bakgrund av resursbrist kopplat till en eventuell omorganisation bör 
däremot räddningsnämnden denna gång undantas från kravet att komma in 
med en uppföljning av 2017 års plan för intern kontroll.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 21 mars 2018.
2. Kommunstyrelsens uppföljning av plan för intern kontroll 2017

3. Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2017
4. Social- och utbildningsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 

2017
5. Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2017
6. Västerbergslagens kulturskolenämnds uppföljning av plan för intern 

kontroll 2017
7. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av plan 

för intern kontroll 2017
8. Ludvika kommunfastigheters/LudvikaHems uppföljning av plan för intern 

kontroll 2017

Behandling
Arbetsutskottet beslutar att punkt 2 i beslutet ändras från "Kommunstyrelsen 
uppmanar …." till " Arbetsutskottet uppmanar …"

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden miljö och bygg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 50 Dnr 2018/64

Förslag till överföring av kultur- och 
fritidsverksamheten till 
samhällsbyggnadsförvaltningen och 
integrationsverksamheten till kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige beslutar att upplösa kultur- och fritidsförvaltningen. 

2. Fullmäktige beslutar enligt förslag, daterat den 8 mars 2018, att 
verksamhetsområdena kultur och ungdom, fritid och idrott samt 
administrativ personal överförs från kultur- och fritidsförvaltningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

3. Fullmäktige beslutar enligt förslag, daterat den 8 mars 2018, att 
verksamhetsområde integration- och etableringscenter överförs från kultur- 
och fritidsförvaltningen som en egen enhet inom verksamhetsområde stöd 
och styrning till kommunstyrelsens förvaltning 

4. Fullmäktige beslutar att överföra personal och motsvarande budgetmedel 
från kultur- fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden.

5. Fullmäktige beslutar att överföringen genomförs 1 juli 2018. 

6. Fullmäktige antar reviderat allmänt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, daterat den 8 mars 2018, under förutsättning att 
fullmäktige beslutar att upplösa kultur- och fritidsförvaltningen.

7. Fullmäktige antar reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, 
kultur- fritidsnämnden och kommunstyrelsen, daterat den 8 mars 2018, 
under förutsättning att fullmäktige beslutar att upplösa kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

8. Fullmäktige uppdrar till berörda nämnder att uppdatera sina 
delegationsordningar, under förutsättning att fullmäktige beslutar att 
upplösa kultur- och fritidsförvaltningen. 

9. Fullmäktige beslutar att ge kommunchefen delegation, under förutsättning 
att fullmäktige beslutar att upplösa kultur- och fritidsförvaltningen, att fatta 
beslut om överföring av budgetmedel mellan samhällsbyggnadsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden år 2018.
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10. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att fullmäktige genomför 
överföringen, att integrations- och etableringscenters byter namn till 
integrationsenheten.

HåGe Persson (M)  deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund 
Den 29 december 2016 inkom en motion från Ingvar Henriksson (S) om att 
utreda möjligheten att kultur- och fritidsförvaltningsverksamheten ska 
överföras till samhällsbyggnadsförvaltningen och att integrationsverksamheten 
ska överföras till kommunstyrelsen. 

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 22 
februari 2017 § 24 och framhöll att frågan bör utredas vidare men att man ser 
det som både politiskt, organisatoriskt och ekonomiskt möjligt att genomföra 
förslaget. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 26 mars § 15 
och framhöll att frågan bör utredas vidare samt att det ska göras en risk- och 
konsekvensanalys utifrån ett medborgarperspektiv, men att man ser det som 
både politiskt, organisatoriskt och ekonomiskt möjligt att genomföra förslaget.

Kommunstyrelsens förvaltning, dåvarande stöd- och styrningsförvaltning, 
föreslog att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i samband med 
det pågående uppdraget att se över kommunstyrelsens förvaltningsorganisation 
även inkludera förslaget om att överföra kultur- och fritidsförvaltningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen och integrationsenheten till kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 3 oktober 2017 § 128 och beslutade 
enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 oktober 2017 § 216 och 
beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Fullmäktige behandlade ärendet den 30 oktober 2017 § 205 och beslutade enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Förslag till organisationsförändring
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden kultur- och ungdom 
samt fritid- och idrott överförs tillsammans med administrativ personal från 
kultur- och fritidsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarig 
nämnd för verksamhetsfrågor blir kultur- och fritidsnämnden. 

Personal från verksamhetsområdena kultur- och ungdom samt fritid- och idrott 
kommer att anställs under samhällsbyggnadsnämnden. 

Integrations- och etableringscenter byter namn till integrationsenheten och blir 
en egen enhet parallellt med övriga enheter inom kommunstyrelsens 
förvaltning. Ansvarig nämnd blir kommunstyrelsen. 
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Kultur- och fritidsnämnden behålls som egen nämnd och reglementet anpassas 
för dess kommande ansvarsområden.

Genomförande

Riskbedömning
Kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
kommunstyrelsens förvaltning har genom förvaltningscheferna utfört 
riskbedömningar tillsammans med medarbetare och fackliga organisationer. 
Vidare åtgärder utifrån riskbedömningar ansvarar förvaltningscheferna för.  

Samverkan vid eventuell överföring
Förvaltningschefer inom kultur- och fritidsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning informerar 
om beslut på respektive förvaltningssamverkan. Vidare kommer organisations-
förändringen förhandlas på central samverkan CESAM. 

Överföringen genomförs från 1 juli 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 mars 2018.

2. Utredning inför eventuell överföring av kultur- och fritidsförvaltningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning, daterad 
den 8 mars 2018. 

3. Riskbedömning och handlingsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 
daterad 24 januari 2018.

4. Riskbedömning och handlingsplan för kultur- och fritidsförvaltningen 
daterad 18 januari 2018.

5. Riskbedömning och handlingsplan för överföring av kultur- och 
fritidsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 18 januari 
2018.

6. Riskbedömning och handlingsplan för överföring av integration- och 
etableringscenter till kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 februari 
2018.

7. Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, daterat den 8 mars 
2018

8. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, daterat den 8 mars 
2018

9. Reviderat allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
daterat den 8 mars 2018.
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Behandling
HåGe Persson (M) deltar inte i beslutet.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 51 Dnr 2017/583

Landsbygdsprogram för Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen skickar förslag på landsbygdsprogram för Ludvika 

kommun, med de ändringar som nämns nedan, på remiss till alla nämnder 
och helägda kommunala bolag. Remisstiden sätts till två månader. 

2. Kommunstyrelsen ändrar följande saker i landsbygdsprogrammet utifrån 
riktlinjer för styrdokument i Ludvika kommun: 

 landsbygdsprogrammet byter namn till landsbygdsstrategi för 
Ludvika kommun, 

 strategin ska, då den varit på remiss, antas av kommunstyrelsen,

 strategin ska göras om utifrån aktuell styrdokumentsmall. 

3. Kommunstyrelsen ändrar landsbygdsgruppen till ett landsbygdsråd. 

4. Kommunstyrelsen stryker meningen ”Den kan vara en remissinstans och 
stödja arbetet med landsbygdsutveckling” på sid 12.

5. Kommunstyrelsen noterar att de ekonomiska konsekvenserna av ett 
eventuellt införande av landsbygdsprogrammet inte är utredda. 
Kommunstyrelsen uppdrar samhällsbyggnadsnämnden att innan 
remisstidens utgång ta fram en ekonomisk kalkyl för införandet av 
programmet. 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att stryka punkt 4 i förvaltningens förslag till beslut: 
"Kommunstyrelsen stryker viljeyttring tre på sid 12." (i landsbygdsprogrammet)

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har på sitt sammanträde den 18 december 2017 § 
135 föreslagit fullmäktige att anta landsbygdsprogrammet för Ludvika kommun. 
Kommunstyrelsens förvaltning har några synpunkter man vill uppmärksamma 
kommunstyrelsen på, bland annat att riktlinjerna för styrdokument i Ludvika 
kommun påverkar namnsättning och beslutsförfarande och att 
landsbygdsgruppen föreslås byta namn till landsbygdsråd. 
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Förvaltningen noterar också att någon ekonomisk analys av vad ett antagande 
av programmet skulle kosta Ludvika kommun inte framgår. Därför föreslår 
förvaltningen att kommunstyrelsen ber samhällsbyggnadsnämnden ta fram en 
ekonomisk kalkyl för införandet av programmet under remisstiden. 

Eftersom landsbygdsprogrammet är övergripande bör alla nämnder och de 
helägda kommunala bolagen ges möjlighet att yttra sig över programmet. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen skickar ut 
landsbygdsprogram för Ludvika kommun till samtliga nämnder och helägda 
kommunala bolag på remiss. Med landsbygdsprogrammet skickas protokollet 
från detta sammanträde och denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 februari 

2018.

2. Landsbygdsprogram för Ludvika kommun. 

3. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämndens möte den 18 
december 2017 § 135. 

4. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen datera 4 oktober 2017.

Behandling
Lotta Wedman (MP) yrkar på att punkt 4 i förvaltningens förslag till beslut 
stryks "Kommunstyrelsen stryker viljeyttring tre på sid 12." 

Sten G Johansson (V), Jan Karlsson (C) och Leif Pettersson (S) yrkar bifall till 
Lotta Wedmans förslag.

Ordföranden ställer proposition på Lotta Wedman m fl ändringsyrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lotta Wedman m fl förslag. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 52 Dnr 2018/83

Riktlinjer för bevarande av digital information

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för bevarande av digital 

information, daterat den 6 mars 2018.

2. Riktlinjer för bevarande av digital information ska revideras varje 
mandatperiod.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i projektet för införande av ett länsgemensamt e-arkiv för att bevara 
och tillgängliggöra digital information realiserades behovet av samsyn och delat 
ansvar mellan förvaltningarna och arkivmyndigheten inom Ludvika kommun

Digitalt bevarande innebär att information exporteras från myndighetens 
verksamhetssystem till arkivmyndighetens system för långtidsbevarande av 
digitala handlingar.

Riktlinjerna gäller även för bolag, stiftelser, och ekonomiska föreningar där 
kommunen utövar ett rättsligt inflytande samt de samägda företag för vilka 
kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige antar 
riktlinjerna för bevarande av digital information samt att detta ska revideras en 
gång per mandatperiod.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 6 mars 2018.

2. Riktlinjer för bevarande av digital information daterat 6 mars 2018.
_____

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 53 Dnr 2018/47

Förslag om bildande av ett kommunförbund

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige beslutar att Ludvika kommun ska delta som medlem i 

kommunförbundet från start.

2. Fullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande i Ludvika kommun som 
ombud till det konstituerande förbundsmötet.

Beskrivning av ärendet
Landstinget Dalarna har ansökt hos regeringen om bildande av en direktvald 
region i Dalarna 2019. En region som då övertar det regionala utvecklings-
ansvaret i Dalarna vilket bland annat medför att nuvarande Region Dalarna 
upphör. 

En politisk arbetsgrupp har fått i uppdrag att bedöma huruvida en 
regionbildning i Dalarna medför ett behov av en ny kommunal samordning och 
organisering i form av ett kommunförbund. Gruppen har slutfört sitt arbete 
och föreslår att ett kommunförbund ska bildas för Dalarna under 2018. 
Arbetsgruppens slutförslag inklusive förslag till stadgar för kommunförbundet 
ligger till grund för beslutet.

Då kommunförbundet föreslås ha en viktig roll i att medverka i samverkan 
mellan den nya regionen och kommunerna samt att det kommer att ingå en 
verksamhetsöverföring och personalövergång från Region Dalarna, har 
arbetsgruppen bedömt att kommunförbundet ska starta under 2018. Ett 
konstituerande förbundsmöte för kommunförbundet är föreslaget den 30 maj 
2018.

Arbetsgruppen har nu sänt kommunerna i Dalarna sitt förslag för slutligt 
ställningstagande om medlemskap i kommunförbundet.

Kommunstyrelsen beslöt den 5 december 2017 § 266 bland annat att 
kommunstyrelsen är positiv till någon form av kommunalt samarbete efter 
regionbildningen och att form för samarbete och innehåll bör motiveras 
tydligare. Vidare önskade kommunstyrelsen få kompletta underlag innan 
sommaren 2018 för att hinna beakta ett eventuellt inträde i ett kommunförbund 
i budgetprocessen för år 2019.
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Den 12 februari 2018 inkom arbetsgruppens slutförslag inklusive stadgar  
daterade 8 februari 2018. I slutförslaget föreslår arbetsgruppen att Dalarnas 
kommuner beslutar om kommunen ska delta som medlem i det föreslagna 
kommunförbundet från start samt utse ett ombud till det konstituerande 
förbundsmötet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 6 mars 2018.
2. Kommunernas samordning och organisering vid Regionbildning 2019, 

arbetsgruppens slutförslag daterat 8 februari 2018.
3. Förslag till stadgar för Dalarnas Kommunförbund daterade 8 februari 2018.
4. Kommunstyrelsens protokoll från 5 december 2017, § 266.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 54 Dnr 2018/38

Verksamhetsområde vatten och spillvatten Dröverka

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att bestämma verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten omfattande Dröverka enligt ritningar i bilaga 2 till tjänsteskrivelse 
daterad 16 februari 2018.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige antog den 27 mars 2017 § 39 en VA-plan för Ludvika kommun. Av 
planen framgår att utbyggnad av kommunalt VA ska göras där det ger den 
effektivaste miljö- och samhällsnyttan i förhållande till nedlagda kostnader. 

Ett kommunalt verksamhetsområde är ett geografiskt definierat område som 
innebär att kommunen är skyldig att dra fram VA-ledningar till 
fastighetsgränsen samtidigt som varje fastighetsägare inom verksamhetsområdet 
ska erlägga anläggningsavgift. När VA-utbyggnaden är klar kommer området att 
ingå i kommunens VA-verksamhetsområde med gällande regler och taxor. 

Dröverka har identifierats som ett VA-verksamhetsområde. För 
Dröverkaområdet är dricksvatten och spillvatten aktuella vattentjänster. 
Byggstart beräknas till 2018, inkoppling av vatten och spillvatten beräknas 
kunna ske med start 2020. 

Samhällsbyggnadsnämnden har den 31 januari 2018 § 9 beslutat föreslå 
fullmäktige att bestämma verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
omfattande Dröverka enligt ritningar i bilaga 2. Kommunstyrelsens förvaltning 
föreslår fullmäktige att besluta enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 februari 

2018.
2. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 31 januari 2018 § 9. 

3. Information om bildande av verksamhetsområde för vatten och avlopp i 
Dröverkaområdet, daterad 1 december 2017. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 55 Dnr 2018/40

Huvudmannaskap för marksanering inom 
Fredriksbergs fabriksområde

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att för Ludvika kommun begära att Sveriges 

Geologiska Undersökning (SGU) tar över huvudmannaskapet för sanering 
av mark och byggnader inom Fredriksbergs industriområde på fastigheten 
Säfsen 3:2 och närliggande områden som har påverkats av brukets 
verksamheter. 

2. Huvudmannaskapet gäller till att börja med åtgärdsförberedelser och 
planering. I planeringen ska det ingå såväl byggnader som mark-
föroreningar, även om byggnadernas rivning finansieras av kommunen. 

Beskrivning av ärendet
Verksamhet har bedrivits i Fredriksberg sedan början av 1700-talet fram till 
1972. Sulfit- och sulfatmassa har tillverkats i området, men det har även 
bedrivits andra verksamheter som bland annat tapettillverkning och kemtvätt. 
Fastigheten har länge varit utan ägare och det finns miljö- och hälsorisker i 
området som måste åtgärdas. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har för avsikt att lämna in en bidragsansökan till 
Naturvårdsverket för marksaneringsåtgärder inom Fredriksbergs 
fabriksområde. Ludvika kommun som skulle agera huvudman för 
saneringsåtgärderna har inte personella resurser för detta. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ansträngd personalsituation och saknar 
även specialkompetensen som behövs.

Fredriksbergs fabriksområde har i omgångar undersökts av flera konsultfirmor. 
Den senaste och mest kompletta undersökningen färdigställdes av Golder 
Associates under år 2011. Naturvårdsverket var då negativ till bidrag för 
sanering men i nuläget så kan ekonomiska medel var tillgängliga. SGU:s insats 
betalas av staten. 

Länsstyrelsen har aviserat att det inte går att få bidrag för rivning av 
fastigheterna, vilket då antagligen blir en kommunal angelägenhet. 
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Området är, enligt Golder Associates, förorenat på åtta platser. Bland annat 
kisaskeområdet med höga tungmetallhalter, utfyllnadsområdet i väster och 
vägar och banvallar med kisaska. 

De åtgärdsförslag som tidigare förordnats innebär omhändertagande av kisaska, 
rivning av byggnader och skyddsteckning av området.

Området är nu ägarlöst efter en konkurs och vid något tillfälle i processen 
måste kommunen överta ägarskapet. Detta görs antingen genom att väcka 
konkursboendet eller genom expropriation (vilket innebär att kommunen inte 
övertar något saneringsansvar). Att väcka konkursboendet innebär 
ansvarstagande för kommunen men kan vara enklare möjlighet om det finns ett 
beslut om saneringsbidrag. Om detta är möjligt visar sig när ansökan om bidrag 
behandlas. 

Enligt minnesanteckningar från länsstyrelsen daterat den 13 september 2016 
uppskattas kostnaden för hela saneringen till cirka 31 miljoner kronor och 11,5 
miljoner kronor för rivning av byggnaderna. Största delen av kostnaderna för 
rivning av byggnaderna kommer antagligen behöva finansieras av kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2018 § 1 att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att för Ludvika kommun begära att Sveriges 
Geologiska Undersökning (SGU) tar över huvudmannaskapet för sanering av 
mark och byggnader inom Fredriksbergs industriområde på fastigheten Säfsen 
3:2 och närliggande områden som har påverkats av brukets verksamheter. 
Huvudmannaskapet gäller till att börja med åtgärdsförberedelser och planering. 
I planeringen ska det ingå såväl byggnader som markföroreningar, även om 
byggnadernas rivning finansieras av kommunen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinran i frågan föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag daterad 
den 31 januari 2018. 

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

2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden daterad den 31 januari 
2018.

3. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 21 
december 2017.

4. Minnesanteckningar angående åtgärd Fredriksbergs industriområde från 
länsstyrelsen dalarnas län daterad den 13 september 2016.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 56 Dnr 2017/194

Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar sjukfrånvarostatistiken för februari 
månad 2018.

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 februari månad 2018 var sjukfrånvaron för kommunen som helhet 9,7 
procent. Det är 0,2 procentenhet högre jämfört med föregående månad (9,5 %) 
och 0,7 procentenhet högre än februari 2017 (9 %).
                                        
Det finns en skillnad i hur sjukfrånvaro fördelar sig på olika dagintervaller för 
kommunen som helhet, om man jämför februari föregående år med februari i 
år:

 1-7 sjukdagar: från 3,3 till 3,5 procent.
 8-59 sjukdagar: från 1,4 till 1,8 procent.
 60-365 sjukdagar: från 2,5 till 3,3 procent.
 366 och fler sjukdagar: 1,8 till 1,1 procent.

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 21 mars 2018.

2. Sjukfrånvaro jan 2013-feb 2018

3. Sjukfrånvaro per dagintervall feb 2017-feb 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen som meddelande
Akten
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