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§ 74   

 

Ändring i fördragningslistan 

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende nr 10 och 11 flyttas längst till nr 3 och 4 i ärendelistan. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 75  Dnr 2018/181 

 

Antagande av riktlinjer vid hot och våld mot anställda 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar ”Riktlinjer vid hot och våld mot anställda”, 

daterade 22 maj 2018.  

2. Riktlinjerna ersätter ”Riktlinjer för hantering av hot och våld mot 
förtroendevalda och anställda” som kommunstyrelsen antog den 6 maj 
2014 § 59.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har sett över riktlinjer för hantering av hot och 
våld mot förtroendevalda och anställda från 2014. Förvaltningen föreslår 
kommunstyrelsen att separera anställda och förtroendevalda politiker, då 
kommunen inte har arbetsmiljöansvar för förtroendevalda.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen antar de nya 
riktlinjerna vid hot och våld mot anställda, daterade 22 maj 2018, och att dessa 
ersätter de befintliga riktlinjerna för hantering av hot och våld mot 
förtroendevalda och anställda.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 22 maj 2018.  
2. Riktlinjer vid hot och våld mot anställda, daterade 22 maj 2018.  
3. Riktlinjer för hantering av hot och våld mot förtroendevalda och anställda, 

antagna av kommunstyrelsen den 6 maj 2014 § 59. 

Behandling 
Mikaela Nordling och David Helsing föredrar ärendet. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 76  Dnr 2018/164 

 

Antagande av riktlinjer vid hot, våld och trakasserier 
mot förtroendevalda politiker 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar ”Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot 

förtroendevalda politiker”, daterade 27 april 2018. 

2. Riktlinjerna ersätter ”Riktlinjer för hantering av hot och våld mot 
förtroendevalda och anställda” som kommunstyrelsen antog den 6 maj 
2014 § 59.  

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att 
kommunicera ut riktlinjerna till förtroendevalda politiker i Ludvika 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Politikernas trygghetsundersökning visade år 2016 att 25 procent av 
ledamöterna i Sveriges riksdag och i kommunernas fullmäktigeförsamlingar 
utsattes för hot, våld eller trakasserier.  

Frågan är viktig och även om kommunen inte har ett arbetsgivaransvar för de 
förtroendevalda politikerna ligger det i kommunens intresse att bistå 
förtroendevalda med kunskap kring hot, våld och trakasserier då kommunen är 
en politiskt styrd organisation.  

Idag har Ludvika kommun gemensamma riktlinjer för hantering av hot och 
våld mot förtroendevalda och anställda. Dessa föreslår nu kommunstyrelsens 
förvaltning att ersätts med ”Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda politiker”.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 27 april 2018.  

2. Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda politiker, 
daterade 27 april 2018. 

3. Riktlinjer för hantering av hot och våld mot förtroendevalda och anställda,  
antagna den 6 maj 2014.   
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Behandling 
Mikaela Nordling och David Helsing föredrar ärendet.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 77  Dnr 2018/162 

 

Borgen för upptagande av lån Ludvika Musikkår 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ludvika Musikkårs begäran om 
kommunal borgen på 1,4 miljoner kronor för upptagande av lån i samband med 
renovering av tak med flera åtgärder på kårens repetitionslokal (f d Baptist-
kyrkan) Tingshusgatan 9 i Ludvika.  

Samtliga punkter för beviljande av borgen i gällande finanspolicy har uppfyllts. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika Musikkår har inkommit med en skrivelse där de anhåller om 
kommunal borgen om 1,4 miljoner kronor för upptagande av lån i samband 
med renovering av repetitionslokalen (före detta Baptistkyrkan). Musikkåren 
har vid tre tillfällen ansökt hos Boverket om investeringsbidrag för renovering 
av tak på fastigheten Oden 6, Tingshusgatan. Ansökan har avslagits vid samtliga 
tre tillfällen. Ludvika kommun har nyligen utbetalat ett investeringsbidrag om 
500 000 kronor till Ludvika Musikkår. Efter avslagen från Boverket har 
musikkåren beslutat att gå vidare med renovering och att i stället för 
investeringsbidrag från Boverket göra en egen satsning, förutom kommunens 
bidrag, genom att uppta lån. För detta kräver långivaren kommunal borgen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 april 2018. 
2. Ludvika Musikkårs ansökan om utökad borgen. 
3. 2015 och 2016 års bokslut inklusive revisionsrapporter. 
4. Värderingshandlingar från Fastighetsbyrån och Svensk 

Fastighetsförmedling. 
5. Försäkringshandling från Länsförsäkringar. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 78  Dnr 2018/158 

 

Uppskrivning av aktievärde VB Kraft AB 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om en uppskrivning av 
aktievärdet för de sedan tidigare ägda 42 procent i VB Kraft med 21 603 448 kr. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2017 § 28 att förvärva 89 725 
aktier i Västerbergslagens Kraft AB till ett belopp av 112 miljoner kronor. Per 
aktie blir förvärvskostnaden 1 248,26 kr. Dessa aktier motsvarar 58 procent av 
det totala antalet aktier. Resterande antalet aktier (42 procent, 64 974 st) ägde 
kommunen sedan tidigare och efter den av kommunfullmäktige beslutade 
uppskrivningen den 25 februari 2010 § 40 är det bokförda värdet 59,5 miljoner 
kronor, 915,75 kr per aktie. 

I dagsläget har samma typ av aktie olika bokfört värde beroende på när 
förvärvet skedde, detta kan verka ologiskt samt att det blir problematiskt vid en 
eventuell framtida försäljning av aktier. 

I den nya kommunala redovisningslagen som börjar gälla 2019 tas möjligheten 
till uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar bort. Detta innebär att det 
är nu kommunen har möjlighet att genom en uppskrivning av ”de gamla” 
aktierna med 332,49 per aktie, totalt 21 603 448 kr sätta samma värde på 
aktierna. Uppskrivningen får ingen påverkan på resultatet utan bokas mot eget 
kapital. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 april 2018. 

Behandling 
Leif Pettersson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 79  Dnr 2018/183 

 

Yttrande över granskning av detaljplan gällande 
kvarteret Diamanten 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget till ny 
detaljplan för kvarteret Diamanten med flera. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för 
kvarteret Diamanten med flera.  

Planområdet ligger i området Notgården i västra delen av Ludvika tätort. 
Huvudsyftet med detaljplanen är att utreda om området är lämpligt att 
planlägga för verksamheter samt att möjliggöra en fortsatt utveckling av 
befintliga verksamheter inom planområdet genom att förändra byggrätterna för 
befintligt småindustriområde. Därtill förtydligas användandet av den allmänna 
platsen från den befintliga utfarten från fastigheten Kontrollanten 2 till 
Gonäsvägen.  

Planen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Detaljplanen har en genomförandetid på fem år. 

Samråd pågick mellan 27 februari och 27 mars 2017. Under samrådstiden 
inkom 14 yttranden varav sju med synpunkter. Synpunkterna tangerar bland 
annat kablar under jorden, flytt av infart så Alvägen får minskad trafik, att 
Alvägen 7 ska ses som bostadsyta och översvämningsrisk. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott yttrade sig den 27 mars 2017 § 45 angående detaljplanen och hade 
då inget att erinra mot planen.  

Granskning pågår från 7 maj till 30 maj 2018. Kommunstyrelsens förvaltning 
har inte något att erinra mot förslaget och föreslår kommunstyrelsens 
arbetsutskott att inte lämna några synpunkter.  

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

2. Granskningshandlingar  
- Underrättelse, daterad 4 maj 2018 
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- Samrådsredogörelse, daterad 4 maj 2018 
- Planbeskrivning, upprättad i maj 2018 
- Plankarta, upprättad i maj 2018 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 80  Dnr 2018/185 

 

Samråd om ändring genom tillägg av detaljplan för 
kvarteret Grodan med mera i Ludvika stad 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 29 april 2015 § 45 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta alla nödvändiga nya 
detaljplaner som behövs för att genomföra projektet ”Genomfart Ludvika”.  

Tillägget till detaljplan 97 ”Förslag till ändring av stadsplan för kv. Grodan 
m.m. i Ludvika stad” är ett tillägg till en befintlig detaljplan som behöver göras 
om för att projekt ”Genomfart Ludvika” ska kunna genomföras.  

Syftet är att möjliggöra stängning av järnvägsövergången mellan väg 50 och 
Lyviksvägen för både motortrafikanter och gång- och cykeltrafikanter.  

Lastbilar kommer i fortsättningen att behöva åka till industriområdet via 
Gonäsvägen. Personbilar kan åka via Gonäsvägen eller nya Kajbron. Ny 
anslutning för oskyddade trafikanter till Lyviksvägen kommer att byggas från 
Tunnelgatan, enligt plan ska byggstart ske under 2018. En stängning av 
järnvägsövergången bedöms öka trafiksäkerheten.  

Översiktsplanen anger inget särskilt för det aktuella området. De förändringar 
som detaljplanen medför bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan.  

Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära kostnader. Då åtgärderna 
är en del i projektet ”Genomfart Ludvika” regleras kostnaderna i ett 
medfinansieringsavtal samt genomförandeavtal mellan Trafikverket och 
kommunen.  

Samråd pågår till och med den 19 juni 2018.  

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 15 maj 2018. 
2. Samrådshandling, underrättelse, daterad 8 maj 2018. 
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3. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämndens möte den 29 april 
2015, § 45. 

4. Samrådshandling, tillägg till planbeskrivning, upprättad i april 2018. 
5. Tillägg till planbestämmelser, upprättad i maj 2018.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 81  Dnr 2018/166 

 

Utställning om fördjupad översiktsplan för 
Klenshyttan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot den utställda 
översiktsplanen för Klenshyttan. 

Beskrivning av ärendet 
Den 26 augusti 2013 § 143 beslutade kommunfullmäktige att ge 
planeringsenheten i uppdrag att genomföra fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Klenshyttan. Syftet med FÖP:en för Klenshyttan är att se över frågor gällande 
buller, kulturmiljö och utbyggnadsmöjligheter. Planen är tänkt att strukturera 
upp riktlinjer gällande dessa frågor. Att denna FÖP skulle genomföras med 
fokus på dessa frågor slogs fast i gällande kommunövertäckande översiktsplan 
som vann laga kraft den 25 september 2013.  

Samrådet genomfördes den 29 september till 18 december 2017. Samrådstiden 
förlängdes med en månad då länsstyrelsen behövde mer tid. Sex yttranden 
inkom under samrådstiden varav fem med synpunkter. Kulturmiljön och 
bullermiljön vad de centrala frågorna i yttranden och föranledde ändringar i 
planhandlingen, dessa punkter är tillgodosedda.  

Efter samrådsredogörelsen beslutade Samhällsbyggnadsnämnden den 28 
februari 2018 § 20 att genomföra utställning av FÖP:en. Utställningen pågår 
fram till och med 2 juli 2018. 

Den 24 april 2018 inkom samhällsbyggnadsförvaltningen med en kungörelse 
samt bilagor ang. utställningen om fördjupad översiktsplan för Klenshyttan för 
inhämtande av synpunkter.  

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter  
Förvaltningen har inget att erinra mot den utställda fördjupade översiktsplanen 
för Klenshyttan och föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
inte erinra något i sitt yttrande till samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 maj 2018. 
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 1 2, daterad den 28 

februari 2018.  
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3. Planbeskrivning, upprättad i september 2017.  
4. Samrådsredogörelse, daterad den 22 augusti 2017. 
5. Plankarta över området Klenshyttan.  
6. Översiktlig inventering sav naturvärden inom fördjupad översiktsplan i 

Klenshyttan, daterad den 31 mars 2016.  
7. Översiktlig inventering av naturvärden inom fördjupad översiktsplan i 

Klenshyttan, daterad den 31 2016.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom 
Akten 
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§ 82  Dnr 2017/399 

 

Förändringar i aktieägaravtalet för Falun Borlänge 
Regionen AB 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar förslag till ändringar i aktieägaravtalet i Falun Borlänge-
regionen AB, under förutsättning att likalydande beslut fattas av alla 
ägarkommuner. 

Beskrivning av ärendet 
Enlig gällande avtal för Falun Borlänge-regionen AB ska ordförandeposten 
cirkulera årligen mellan ägarnas ordinarie styrelseledamöter.  

Styrelsen för Falun Borlänge-regionen AB har ansett att tidsperioden på ett år 
inte ger tillräcklig kontinuitet i styrningen av bolaget och har därför föreslagit en 
förändring till längre tidsintervall.  

Förslag till ändring är att ordförandeposten cirkulerar i tvåårsintervall i 
bokstavsordning för ägarkommunerna. Vice ordförandeposten följer efter 
ordförandeskapet så respektive kommun först är ordförande i två år och sedan 
vice ordförande i två år. Förändringen kan ske från och med årsstämman 2019.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra förslaget och förordar att 
förändringarna i aktieägaravtalet för Falun Borlänge-regionen AB antas, under 
förutsättning att likalydande beslut fattas av alla ägarkommuner. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 maj 2018. 
2.  Protokollsutdrag från styrelsen för Falun Borlänge-regionen AB, daterad 

den 13 december 2017.   
3. Reviderat aktieägaravtal Falun Borlänge-regionen AB.  
4. Aktieägaravtal Falun Borlänge-regionen AB, daterad den 22 december 2010.  
 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(1) 

2018-05-29 
 
 

  
 
 

§ 83  Dnr 2017/256 

 

Rapportering av vakanta hyresobjekt  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av vakanta objekts hyreskostnader. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 § 115 punkt 8 att 
samhällsbyggnadsnämnden ska särredovisa vakanta objekts hyreskostnader till 
kommunstyrelsen i samband med periodrapporteringen februari, maj och 
augusti.  

Summan för rapporterade vakanta objekt gällande januari och februari 2018 
uppgår till 293 253 kr enligt bilaga från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Förvaltningens kommentar till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förvaltning vill göra kommunstyrelsen uppmärksam på att 
rapporteringen om totalsumman för vakanta hyresobjekt i bilaga 1 enbart gäller 
7 av totalt 16 vakanta objekt.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 11 maj 2018.  
2. Hyreskostnader fördelat på objektsnivå. 
3. Sammanträdesprotokoll från Samhällsbyggnadsnämnden daterad 25 april 

2018, § 50. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 84  Dnr 2017/333 

 

Återrapport - Motion, Duschbås i skolan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar återrapporten rörande upplevd otrygghet vid 
duschar, daterad 16 april 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 29 maj 2017 § 100 att anse Hans Esselövs (V) motion 
om att inrätta duschbås i de omklädningsrum som används för idrottslektioner i 
kommunens grundskolor tillgodosedd. I samband med beslutet gav fullmäktige 
dåvarande stöd- och styrningsförvaltningen i uppdrag att lämna en återrapport 
till kommunstyrelsen över hur arbetet går. En kartläggning av hur stort 
problemet är skulle ingå i återrapporten.  

Kommunstyrelsens förvaltning har haft dialog med Jonas Fors, 
verksamhetschef skola. Han har kartlagt problemet genom att fråga rektorerna 
om de fått kännedom om problem vid duscharna. Hans rapport finns bifogad i 
tjänsteskrivelsen.  

Av rapporten framgår att skolorna jobbar med frågan, bland annat kommer 
duschdraperier att sättas upp på Lorensbergaskolan under våren och i 
Blötbergets skola har man nyligen byggt om och införskaffat duschdraperier. 
Flera andra skolor har också införskaffat duschdraperier. Förutom att skolorna 
jobbar med att sätta upp draperier erbjuder de även enskilda elever särlösningar, 
till exempel kan de få byta om och duscha i ett separat utrymme. Skolorna har 
även som målsättning att det ska finnas extra vuxentillsyn i samband med 
ombyte och dusch. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen noterar 
återrapporten rörande upplevd otrygghet vid duschar, daterad 16 april 2018.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 april 2018. 
2. Rapport rörande upplevd otrygghet vid duschar, daterad 16 april 2018. 
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§ 85  Dnr 2017/194 

 

Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar redovisningen av sjukfrånvaron för april 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 april månad 2018 var sjukfrånvaron för kommunen som helhet 8,5 procent. 
Det är 0,8 procentenhet lägre jämfört med föregående månad (9,3 %) och 0,4 
procentenhet högre än april 2017 (8,1 %). 

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

− 1-7 sjukdagar: från 2,4 till 2,6 procent. 
− 8-59 sjukdagar: från 1,7 till 1,6 procent. 
− 60-365 sjukdagar: från 2,1 till 3,2 procent 
− 366 och fler sjukdagar: från 1,8 till 1,1 procent 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från kommunstyrelsens förvaltning daterad 29 
maj 2018. 

______ 
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