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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 86 Dnr  Dnr.

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende läggs till föredragningslistan:

 Rapport från vänortsbesök i Imatra.
______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 87 Dnr 2018/270

Samråd om ändring genom tillägg av detaljplan 446 
för del av kvarteret Orren 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget. 

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige antog den 24 april 2017 § 68 en ny detaljplan för kvarteret Orren. 
Den 8 juni 2018 föreslog Ludvika kommuns planberedning att detaljplanen ska 
ändras genom tillägg.

Syftet med tillägget är att nuvarande bullerförordning ska kunna tillämpas för 
detaljplanen istället för de krav som rådde då. Nuvarande bullerförordning ger 
större möjligheter att bygga bostäder inom planområdet, bland annat tillåts 
bostäder på bottenvåningen. 

Planområdet ligger i Ludvika centrum vid Engelbrektsgatan, Fredsgatan och 
Carlavägen. Planändringen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med 
standardförfarande. Detaljplanen har en genomförandetid på fem år. 

Huvudsyftet med detaljplanen som antogs 2017 är att tillgodose Ludvikas 
behov av bostäder. Av samrådshandlingen framgår det att kraven enligt den 
gamla bullerförordningen har bedömts vara ett av skälen till att inget 
byggprojekt ännu kommit igång i kvarteret. Då kommunen har som mål att 500 
nya bostäder ska byggas under perioden 2016 och 2020 ser kommunstyrelsens 
förvaltning ingen orsak till att kommunen ska ha striktare bullerkrav än vad nu 
gällande förordning kräver. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 
kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar några synpunkter. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 27 juni 2018. 
2. Samrådshandling, kungörelse, daterad 25 juni 2018.
3. Samrådshandling, tillägg till planbeskrivning, upprättat i juni 2018 inklusive 

plankarta.
______
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Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 88 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 rubricerad detaljplan 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. 

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 pågick fram till den 19 juni 2018. Totalt inkom tre yttranden, ett från en 
privatperson och två från myndigheter, med synpunkter. Samrådsyttrandena 
talade för att planen kunde gå vidare ut på granskning med ett tillägg till 
planbestämmelser om att ett staket ska sättas upp. 

Granskningen pågår till och med den 5 september 2018. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget och 
föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar några synpunkter.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 juli 2018. 
2. Granskningshandling, underrättelse, daterad den 20 juni 2018. 
3. Tillägg till planbestämmelser, upprättat i juni 2018. 
4. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämndens möte den 29 april 

2015 § 29. 
______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 89 Dnr 2018/1

Reglemente för Ludvika kommuns pensionärsråd

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige antar reviderat reglemente för Ludvika kommuns 

pensionärsråd, daterat den 5 januari 2018. 

2. Reglementet ersätter det nuvarande reglementet antaget den 27 november 
2014 § 12.

3. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda 
nomenklaturen kring politiskt tillsatta råd, utskott, kommittéer och grupper. 
Uppdraget ska redovisas senast tredje kvartalet 2019. 

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige antog nuvarande reglemente för pensionärsrådet den 27 november 
2014 § 12. Kommunstyrelsens förvaltning har, tillsammans med 
pensionärsrådets ordförande Lars Handegard, sett över nuvarande reglemente 
och kommit med förslag på nytt reglemente för pensionärsrådet. 
Pensionärsrådet behandlade förslaget på sitt möte den 22 januari 2018 § 6. Man 
beslöt att sända det på remiss till pensionärsorganisationerna, som fick komma 
in med synpunkter till och med den 16 april. 

PRO Ludvikas Samorganisation inkom med ett yttrande där de har en egen 
formulering av § 2. Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med 
pensionärsrådets ordförande tagit ställning till det inkomna yttrandet och funnit 
att de ändringsförslag PRO kommit med inte är förenliga med pensionärsrådets 
uppdrag. 

Några av de ändringar som görs i reglementet är bland annat att man minskar 
antalet ledamöter från 18 till 15, att LudvikaHem AB ska ha en ledamot i 
pensionärsrådet, att processen kring val av representanter från 
pensionärsorganisationerna styrs upp lite mera och tidigareläggs samt att 
kallelsen skickas en vecka innan mötet.

Den 15 maj 2018 § 114 återremitterade kommunstyrelsen reglementet till 
kommunstyrelsens förvaltning för kontroll av att dokumentet har rätt 
nomenklatur. Kommunstyrelsens förvaltning har kontrollerat frågan och det 
finns inga juridiska hinder för att dokumentet heter reglemente. Förvaltningen 
ser behov av att utreda nomenklaturen på dokumenten som styr de kommunala 
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råden, kommittéerna och utskotten och föreslår därför att fullmäktige ger 
förvaltningen uppdraget att utreda denna fråga. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 7 juni 2018. 
2. Reglemente för Ludvika kommuns pensionärsråd, daterat den 5 januari 

2018.
3. Nuvarande reglemente för Ludvika kommuns pensionärsråd, antaget den 

27 november 2014 § 12.
4. Yttrande från PRO daterat den 28 mars 2018.
5. Protokollsutdrag från pensionärsrådets sammanträde den 22 februari 2018 

§ 6. 
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträden den 15 maj 2018 

§ 114.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 90 Dnr 2017/360

Översyn arvodesreglementet

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

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arvodesutskott bestående av ordförande Maino Wohlfeil 
(S), Gaby Back (M) och Peter Cyrillus (S) har tillsammans med förvaltningen 
arbetat fram ett nytt förslag till arvodesregler som ska gälla för förtroendevalda 
från 1 januari 2019. 

Nuvarande arvodesregler antogs i fullmäktige för innevarande mandatperiod 
26 januari 2015 § 108 och har sedan dess reviderats ett antal gånger med bland 
annat justerade belopp i bilaga 1 samt arvode för de helägda bolagen i bilaga 2. 

Under våren 2018 har arvodesutskottet arbetat fram nya arvodesregler. De tre 
största förändringarna som skett i arvodesöversynen är att arvodena för 
förtroendevalda baseras på riksdagsarvode samt att vice ordförande i de fyra 
helägda bolagen arvoderas. Särskilda regler utgår också till kommunalråd och 
oppositionsråd med mer än 40 procent sysselsättningsgrad, i enlighet med 4 kap 
18 § kommunallag (2017:725), KL. I övrigt har arvodesreglerna genomgått 
språkliga förändringar och förtydliganden med fotnoter.

Kommunstyrelsen beslutade återremittera arvodesreglerna 15 maj 2018 §116 
med motiveringen ”Kommunstyrelsen återremitterar Arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i Ludvika kommun från och med 1 januari 2019 för komplettering av 
uppdragsomfattning gällande uppdrag under 40 procent. 

Arvodesutskottet har efter beslutet om återremiss sammanträtt två gånger samt 
ställt frågan till ordförande med uppdrag understigande 40 procent om hur 
många timmar ordförandeskapet tar i procent av en heltid samt frågan om 
uppdragsomfattning, där uppdraget specificeras vad som utförs under den 
angivna tiden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 18 juni 2018. 
2. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Ludvika kommun från och 

med 1 januari 2019, daterad 7 juni 2018.
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Behandling
Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 91 Dnr 2018/243

Revidering av allmänna reglementet

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige antar reviderat Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, daterat 26 juni 2018. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har upptäckt en felaktig hänvisning i det 
allmänna reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

I § 3 ska hänvisningen för undantagen, då nämnderna inte får hantera 
personalfrågor och arbetsmiljöfrågor, gå till § 9 i kommunstyrelsens reglemente, 
inte § 8 i Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Samtidigt har förvaltningen uppdaterat listan över vilka gemensamma nämnder 
som inte omfattas av detta reglemente med språktolknämnden i Dalarna.

Kommunstyrelsen förvaltning föreslår att fullmäktige antar det reviderade 
reglementet daterat den 26 juni 2018. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 26 juni 2018. 
2. Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, daterat den 

26 juni 2018.
3. Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder antaget den 

23 april 2018 § 65. 
4. Kommunstyrelsens reglemente antaget den 18 december 2017 § 251.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 92 Dnr 2018/245

Riktlinjer för bevarande av digital information

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade riktlinjer för bevarande av digital 
information, daterade den 12 juni 2018.

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 helägda 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 kommunstyrelsen antar reviderade 
riktlinjer för bevarande av digital information samt att dessa revideras en gång 
per mandatperiod. Revideringen avser ansvarsfördelningen mellan nämnd och 
förvaltning samt marginella språkliga ändringar.

Fullmäktige beslutade den 23 april 2018 § 64 att anta riktlinjer för bevarande av 
digital information, daterat den 6 mars 2018. Enligt riktlinjer för styrdokument 
ska riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen eller respektive nämnd. Därmed 
kommer revidering av riktlinjen att antas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 12 juni 2018.

2. Riktlinjer för bevarande av digital information daterade 12 juni 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 93 Dnr 2018/62

Avgift för utlämnande av allmän handling

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige antar reglerna Avgift för utlämnande av allmän handling i Ludvika 
kommun, daterad 3 juli 2018. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram regler gällande avgift för 
utlämnande av allmän handling. Avgiften som tas ut för de allmänna 
handlingarna kan hämma överuttag av utskrifter och reglerna har efterfrågats i 
kommunen.

Den som önskar har rätt att på begäran få läsa allmän handling på stället eller få 
en kopia, utskrift eller avskrift av handlingen. Vad som avses med allmän 
handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen, TF, (1949:105). En 
grundförutsättning för att kommunen ska kunna ta ut avgifter för kopior och 
avskrifter är att det finns en på förhand fastställd taxa enligt 2 kap 13 § TF. 
Avgiftens storlek regleras i avgiftsförordningen (1992:191). I de fall 
avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp, ska avgift 
tas ut med ett belopp som motsvarar förvaltningens eller bolagens beräknade 
kostnad för att utföra och tillhandahålla beställningen (självkostnad). Detta 
gäller när uppgifterna kan tas fram med ”rutinbetonade arbetsinsatser”.  
Ludvika kommun har utformat sina avgifter med ledning av avgifts-
förordningen. 

Förvaltningen har sänt reglerna på tjänstemannaremiss till samtliga 
förvaltningar och till de helägda bolagen samt för kännedom till VBU och 
WBAB. Tjänstemannayttranden har inkommit från tre förvaltningar och ett 
bolag. Förvaltningen har bearbetat yttrandena och delvis omarbetat reglerna 
efter de synpunkter som inkommit. Yttranden och förvaltningens svar på 
synpunkterna redovisas i separat bilaga till tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 4 juli 2018. 
2. Avgift för utlämnande av allmän handling i Ludvika kommun, daterad 

3 juli 2018.
3. Sammanställning av inkomna remissvar på förslaget till Avgift för utlämnande 

av allmän handling, daterad den 5 juli 2018.
______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 94 Dnr 2018/268

Kommunalt övertagande av "vägföreningsvägar"

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att göra en 

utredning huruvida tekniska nämndens beslut den 9 december 2009 
§ 102 fortfarande är aktuellt för verkställighet. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att återrapportera 
resultatet av utredningen senast kvartal 3, år 2019. 

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden, TN,  har i beslut den 9 december 2009 § 102 föreslagit 
fullmäktige att: 

1. Upphäva fullmäktiges beslut från den 25 oktober 2001 § 141

2. Uppdra till mark- och planeringskontoret att påbörja arbetet med 
övertagandet av Fredriksbergs Vägförening.

3. Uppdra till mark- och planeringskontoret att begära förrättningar för 
bildande av gemensamhetsföreningar för vägarna i Sunnansjö, Saxdalen, 
Brunnsvik-Sörvik, HåksbergLandforsen, Grangärde-Nyhammar och 
Gonäs. 

I fullmäktiges beslut 25 oktober 2001 § 141 står att fullmäktige antar ett 
policybeslut att kommunen på sikt övertar ansvaret för väghållning i orterna; 
Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, Nyhammar, 
Håksberg, Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och Blötberget. Övertagande 
inleds i orterna; Grängesberg, Fredriksberg, Håksberg, Landforsen, Sörvik och 
Gonäs och att kommunen skapar en "stödfunktion" som möjliggör en fortsatt 
lokal skötsel av vägarna. Med anledning av ovan beslöt fullmäktige den 29 mars 
2007 § 63 att samtliga vägar som sköts av Grängesbergs vägförening ska 
omfattas av det kommunala övertagandet.

Efter att tekniska nämnden fattat beslut i ärendet den 9 december 2009 har 
omorganisation skett. Ärendet har därmed ännu inte slutbehandlats i 
fullmäktige på grund av omorganisering och omfördelning av ärenden mellan 
förvaltningarna i kommunen. 

Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att behov finns av en utredning 
hur nuläget ser ut när det gäller berörda vägar i beslutet från 2009. Utredningen 
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bör visa om besluten som tekniska nämnden fattade 9 december 2009 § 102 
fortfarande är aktuella för verkställighet eller om något förändrats sedan 
besluten togs. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen uppdrar till 
samhällsbyggnadsnämnden att utföra utredningen samt att återrapportera 
resultatet senast kvartal 3 år 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 26 juni 2018. 
2. Protokoll tekniska nämnden daterad den 9 december 2009 § 102.
3. Protokoll fullmäktige daterad den 29 mars 2007 § 63.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 95 Dnr 2017/307

"Hela familjen" - Projekt för att minska långvarigt 
försörjningsstöd bland barnfamiljer.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen för projektet Hela familjen.

Beskrivning av ärendet
Hela Familjen är ett projekt som pågått sedan januari 2015 i syfte att hitta vägar 
för familjer till egen försörjning. Projektet har finansierats med medel ur den 
sociala investeringsfonden. Projektets metod har under åren visat goda resultat 
för de familjer som deltagit.

Vid projekttidens slut har arbetet med kartläggning genom metoden FIA 
(Förutsättningar Inför Arbete) fortsatt att erbjudas alla vuxna som beräknas bli 
långvariga försörjningsstödstagare för att kunna hitta rätt insats utifrån klientens 
behov av stöd och hjälp. Det är ett av implementeringsmålen. Ytterligare mål är 
att ha tät uppföljning med försörjningsstödstagarna samt nära samarbete med 
samverkanspartners. Detta beräknas kunna genomföras med olika förändringar 
på enheten för att frigöra socialsekreterarna från administrativt tid till socialt 
arbete.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 juli 2018. 
2. Protokoll social- och utbildningsnämnden daterad 7 februari 2018, § 3.
3. Tjänsteskrivelse från social- och utbildningsförvaltningen daterad den 

5 januari 2018.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 96 Dnr 2018/202

Social- och utbildningsnämnden ansöker om utökad 
ram för år 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå social- och 
utbildningsnämndens ansökan om utökning av budgetramen.

Beslut
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ur ett kommunövergripande 
perspektiv ta fram åtgärder för att uppnå budgeterat resultat. Återrapport vid 
budgetdialog i september.

Beskrivning av ärendet
Social och utbildningsnämnden ansöker hos fullmäktige om utökning av 2018 
års budgetram med 44 400 000 kronor.

Social och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse daterad 27 april 
presenterat uppföljning och förväntat ekonomiskt utfall för 2018. Prognosen 
för område Utbildning ligger i nivå med beslutad budget, problemet är Social 
välfärd som prognosticerar ett budgetöverdrag på 44 400 tkr. Social- och 
utbildningsnämnden beslutade den 9 maj att hos fullmäktige äska om en 
utökning av ram med 44 400 tkr samt att komplettera ansökan med ett 
åtgärdsprogram. En åtgärdsplan för Social välfärds budget presenterades på 
Social- och utbildningsnämndens möte 13 juni. Åtgärdsplanen visar att en 
besparing på minst 7 600 tkr skulle kunna göras, men har inte påverkat 
nämndens ansökan om utökad ram. 

Det budgeterade resultatet för kommunen 2018 uppgår till 32 331 tkr. Beslutar 
fullmäktige enligt nämndens ansökan skulle det innebära att det budgeterade 
resultatet för 2018 skulle bli negativt och det är inte tillåtet enligt lag. Ett annat 
scenario skulle kunna vara att kommunen budgeterar ett nollresultat och det 
som saknas fördelas på övriga nämnder, men det är inte rimligt att göra om alla 
nämnders budgetar. Social välfärds befarade underskott är en prognos som det 
finns möjlighet att påverka under resterande del av året. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 oktober 

2018.
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2. Beslut social- och utbildningsnämnden den 13 juni 2018 § 83.
3. Beslut social- och utbildningsnämnden den 9 maj 2018 § 73.
4. Tjänsteskrivelse från social- och utbildningsförvaltningen daterad 9 maj 

2018.
5. Bilaga till förvaltningens budgetuppföljning daterad 26 april 2018.

Behandling
Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ur ett kommun-
övergripande perspektiv ta fram åtgärder för att uppnå budgeterat resultat. 
Återrapport vid budgetdialog i september.

______

Beslut skickas till
Kommunchefen för verkställighet och återrapport.
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 97 Dnr 2018/110

Årsredovisning 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen som svar på rapporten från 
revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Kommunens förtroendevalda revisorer önskar svar på hur de 
utvecklingsområden som påtalas i revisionsrapporten kommer att åtgärdas.

I revisionsrapporten framförs synpunkter på att vissa tilläggsupplysningar och 
redovisningsprinciper saknas.

- Det kan konstateras att det finns ett antal rekommendationer från Rådet för 
Kommunal Redovisning (RKR) som inte tillräckligt tydligt lämnats och i 
några fall saknas. Detta är något som givetvis ska åtgärdas. Vissa är lättare 
att åtgärda andra kan vara något svårare men alla kommer att åtgärdas så 
fort det är möjligt. 

Interna redovisningsprinciper ska inte anges och detta ska ses över.

Investeringsredovisning är en del av räkenskapsredovisningen, upplysningar om 
budgetavvikelser för större enskilda investeringar lämnas inte. 

- Några upplysningar lämnas under respektive nämnd, men skulle kunna 
lämnas gemensamt.

Utvärdering av ekonomisk ställning saknas, mål för den finansiella ställningen 
saknas. 

- Det behöver tas fram fler mål för utvärdering av ekonomisk och finansiell 
ställning.

Revisorerna rekommenderar att årsredovisningen kompletteras med ekonomisk 
utvärdering där förslagsvis styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning om 
Ludvika Kommuns ekonomiska ställning.  De rekommenderar vidare att 
förvaltningsberättelsen kompletteras med särskilda upplysningar om ekonomi 
och verksamhet för den samlade kommunala verksamhetens organisation.

- Det är rekommendationer som vi ska ta till oss och ta med i kommande 
förvaltningsberättelser och årsredovisningar.
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Det finns vissa brister i uppställningen av den sammanställda redovisningen 
som gör att god redovisningssed inte följs. Noter lämnas inte i samma 
omfattning som för kommunen.

- Noter i den sammanställda redovisningen kommer att åtgärdas i allt 
väsentligt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 10 augusti 

2018. 
2. Revisionsrapport från pwc, Granskning av årsredovisning 2017 daterad 

april 2018.
3. Revisorernas redogörelse för 2017 daterad 12 april 2018.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 98 Dnr 2018/86

Redovisning av erhållet partistöd 2018, avseende 
2017

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av utbetalt partistöd avseende 
2017.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av det utbetalda partistödet under 2017 har gjorts av samtliga 
partier i enlighet med det regelverk som tidigare beslutats. Fullmäktiges 
presidium har vid möte 28 maj 2018 haft en genomgång av insänt underlag. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 5 juni 2018.

2. Redovisning av erhållet partistöd på därför avsedd mall från:
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Moderaterna
Liberalerna
Bopartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 99 Dnr 2018/85

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering 2018 - 2022 (avfallsplan)

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige antar plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 

2018-2022. 

2. Fullmäktige beslutar att Ludvika kommun deltar i konceptet ”Dalarna 
minskar avfallet” som avses utvecklas under planperioden 2018-2022 och 
som ingår som en viktig del i avfallsplanen. 

3. Fullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att besluta om 
revidering av åtgärder i avfallsplanen under planperioden om det behövs för 
att målen ska uppnås. 

Beskrivning av ärendet
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering (avfallsplan). Planen utgör 
tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering 
kommunens renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 

Dalarnas kommuner har sedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, 
genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Samarbetet har 
inneburit att alla kommuner i Dalarna har gemensamma mål med åtgärder som 
genomförs på både regional nivå (län eller del av län) och på kommunal nivå. 
För Ludvika kommun och Smedjebackens kommun har en gemensam 
avfallsplan tagits fram. 

Avfallsplanen har tagits fram via arbete i en regional projektgrupp och lokala 
arbetsgrupper i varje dalakommun. Dessutom har ett flertal regionala nätverk 
använts för att utveckla och förankra mål och åtgärder inom dess 
verksamhetsområden. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 februari 2018 § 18 och 
beslöt bland annat föreslå fullmäktige att anta plan för avfallsförebyggande och 
hållbar avfallshantering 2018-2022. 

Smedjebackens kommuns fullmäktige antog avfallsplanen på sitt möte den 23 
april 2018 § 40. 
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 juni 2018. 
2. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll från den 28 februari 

2018 § 18.
3. Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-

2022 (avfallsplan) för Ludvika kommun och Smedjebackens kommun
4. Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-

2022 (avfallsplan) för Ludvika kommun och Smedjebackens kommun, 
underlag.

5. Sammanträdesprotokoll från fullmäktige i Smedjebackens kommun, 23 april 
2018 § 40. 

6. Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun, 
10 april 2018 § 52. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 100 Dnr 2018/66

Redovisning av obesvarade motioner

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

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

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

För närvarande är 23 motioner obesvarade varav 7 är äldre än 1 år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 10 juli 2018. 
2. Redovisning av obesvarade motioner daterad 20 juli 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 101 Dnr 2017/256

Rapportering av vakanta hyresobjekt 

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

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

Summan för rapporterade vakanta objekt gällande januari till maj 2018 uppgår 
till 943 451 kr enligt bilaga.

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 juli 2018.
2. Hyreskostnader fördelat på objektsnivå.
3. Sammanträdesprotokoll från Samhällsbyggnadsnämnden daterad 

18 juni 2018, § 82.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 102 Dnr 2017/194

Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro

Beslut
Arbetsutskottet noterar sjukfrånvarostatistiken för juni 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 juni månad 2018 var sjukfrånvaron för kommunen som helhet 7,4 procent. 
Det är 0,6 procentenhet lägre jämfört med föregående månad (8 %) och 1 
procentenhet högre än juni 2017 (6,4 %).

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

- 1-7 sjukdagar: 1,5 procent båda åren.

- 8-59 sjukdagar: från 1,4 till 1,8 procent.

- 60-365 sjukdagar: från 2 till 3 procent.

- 366 och fler sjukdagar: från 1,5 till 1,1 procent.

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 10 augusti 

2018. 
2. Sjukfrånvaro jan 2013-juni 2018.
3. Sjukfrånvaro per dagintervall juni 2017-juni 2018.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen som meddelande
Akten

28



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 103 Dnr  Dnr.

Rapport från vänortsbesök i Imatra

Beslut
Arbetsutskottet noterar den muntliga rapporten. 

Beskrivning av ärendet
Lotta Wedman (MP) rapporterar från vänortsbesöket i Imatra. Tre 
representanter från Ludvika var inbjudna till Imatra som har 70-årsjubileum i år.

Diskussioner fördes om framtida samarbete och vikten av att fokusera på barn 
och ungdomar i vänortssamarbetet. 

______

Beslut skickas till
Akten
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