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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 126 Anmälan av extra ärenden 3
§ 127 Granskning för ny detaljplan för Ludvika 

5:70 med flera "Stora Hillänget"
2018/420 4 - 5

§ 128 Godkännande av granskningsutlåtande 
och beslut om antagande av detaljplan för 
del av Lorentsberga 3:47 med flera 
”Genomfart: Korsning Gonäsvägen – 
Snöåvägen” 

2018/421 6 - 7

§ 129 Antagande av styrdokument för Ludvika 
Kommun Stadshus AB, Ludvika 
Kommunfastigheter AB, Ludvika Hem 
AB, Stora Brunnsvik AB, 
Västerbergslagen kraft AB och val av 
lekmannarevisor och styrelseledamöter

2017/387 8 - 10

§ 130 Överföring skolidrottshallar från SUN till 
KFN

2017/480 11 - 12

§ 131 Samverkansavtal för E-arkivcentrum 
Dalarna

2018/400 13

§ 132 Remiss inför antagande av 
Integrationspolicy

2017/464 14

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

2018/164 15 - 16

§ 134 Svar på motion - Folkomröstning om 
invandring

2018/323 17

§ 135 Ung påverkan-stämpel - Förslag från 
Ungdomskommittén

2018/436 18 - 19

§ 136 Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro 2017/194 20
§ 137 Rekrytering av förvaltningschef till vård- 

och omsrogsförvaltningen
21
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 126 Dnr  Dnr.

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende läggs till:

- Rekrytering av förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen. 
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 127 Dnr 2018/420

Granskning för ny detaljplan för Ludvika 5:70 med 
flera "Stora Hillänget"

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot granskning av 
detaljplan för Ludvika 5:70 med flera ”Stora Hillänget”.

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra området för flerbostäder så att 
Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses. Området bedöms vara 
attraktivt för bostäder genom att det både är sjönära och ligger inom Ludvika 
tätort. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog under samrådstiden att istället för 
handelsområde och parkeringsplatser utöka naturområdet. Denna fråga togs i 
beaktande under planberedningen den 7 december 2017 och ingen motsatte sig 
detta. Det bestämdes att handelsområdet lämnas kvar i planen.

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt samrådsredogörelsen samt beslutat om 
att skicka ut detaljplanen för granskning på sitt möte den 24 oktober 2018 § 
122. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 5 novmeber 

2018. 
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden daterad den 24 oktober 

2018 § 122. 
3. Granskningshandlingar

 Planbeskrivning upprättad i upprättad i september 2018
 Plankarta upprättad i september 2018
 Samrådsredogörelse upprättad i september 2018

4. Miljöteknisk undersökning, daterad den 10 april 2018
5. Arkeologisk undersökning, daterad den 20 september 2018

Behandling
Planarkitekt Anas Skaef från samhällsbyggnadsförvaltningen föredrar ärendet.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 128 Dnr 2018/421

Godkännande av granskningsutlåtande och beslut om 
antagande av detaljplan för del av Lorentsberga 3:47 
med flera ”Genomfart: Korsning Gonäsvägen – 
Snöåvägen” 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige antar ny detaljplan för del av Lorentsberga 3:47 med flera, 
”Genomfart: Korsningen Gonäsvägen – Snöåvägen” enligt 5 kapitlet 27 § plan- 
och bygglagen (2010:900).

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra Trafikverkets vägplan och  
detaljplanen är en del av projektet Genomfart Ludvika. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra genomfartsprojektet och bland annat 
bygga en cirkulationsplats i korsningen Gonäsvägen – Snöåvägen för att 
förbättra trafikflödet genom Ludvika tätort. Detaljplanen hanteras enligt 
reglerna för utökat förfarande.

Kommunstyrelsen har inte haft något att erinra mot planen varken under 
samrådstiden eller under granskningstiden. Samhällsbyggnadsnämnden har 
godkänt granskningsutlåtandet på sitt möte den 24 oktober 2018 § 121 och 
lämnar ärendet vidare till fullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 1 november 

2018. 
2. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden 24 oktober 2018 § 

121. 
3. Antagandehandlingar: 

- Planbeskrivning upprättad i maj 2018, reviderad i september 2018.
- Granskningsutlåtande, upprättat i september 2018.
- Plankarta upprättad i maj 2018, reviderad i september 2018. 

4. Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods, daterad 
13 mars 2018. 

______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 129 Dnr 2017/387

Antagande av styrdokument för Ludvika Kommun 
Stadshus AB, Ludvika Kommunfastigheter AB, 
Ludvika Hem AB, Stora Brunnsvik AB, 
Västerbergslagen kraft AB och val av lekmannarevisor 
och styrelseledamöter 

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige antar företagspolicy för Ludvika Kommun Stadshus AB, 

daterad den 29 oktober 2018. 

2. Fullmäktige antar gemensamma ägardirektiv för de helägda bolagen i 
Ludvika Kommun Stadshus AB, daterad den 29 oktober 2018. 

3. Fullmäktige antar särskilda ägardirektiv för Ludvika Kommunfastigheter 
AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB, Västerbergslagens Kraft AB, 
daterade den 29 oktober 2018.

4. Fullmäktige antar bolagsordningar för Ludvika Kommunfastigheter AB, 
LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB och Västerbergslagens Kraft AB, 
daterade den 29 oktober 2018.

5. Fullmäktige utser lägst 5 men högst 9 stycken styrelseledamöter i Ludvika 
Kommun Stadshus AB.

6. Fullmäktige utser en lekmannarevisor i Ludvika kommun Stadshus AB. 

Beslut 1-6 fattas under förutsättning att fullmäktige beslutar att bilda en 
stadshuskoncern. 

Beslut
1. Arbetsutskottet beslutar att miljömålen i punkt e och g i ägardirektiven för 

VB Kraft ska strykas och istället lägga till naturvårdsmål i det gemensamma 
ägardirektivet.

2. Arbetsutskottet beslutar att stryka ”varav en sakkunnig” i § 8, bolags-
ordningen för VB Kraft.

3. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att revidera VB Krafts 
ägardirektiv till nästkommande kommunstyrelse. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari § 34 att uppdra till dåvarande stöd- 
och styrningsförvaltningen, idag kommunstyrelsens förvaltning, att ta fram ett 
förslag till gemensamt ägardirektiv för kommunens bolag, med ett förtydligande 
kring samverkan, nyinvesteringar, hållbarhetsfrågor, värdeöverföringar och 
utdelningskrav. Detta arbete har pågått parallellt med uppdraget att utreda 
effekterna av att bilda en stadshuskoncern. 

I kommunallagen framgår det i kapitel 10 § 3 att om en kommun med stöd av  
§ 1 lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt 
kommunalt bolag ska fullmäktige bl.a.:

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 

2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 
befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 

3. utse samtliga styrelseledamöter, 

4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt innan det fatas, 

5. utse minst en lekmannarevisor.

Mot den bakgrunden och om fullmäktige beslutar att bilda Ludvika Kommun 
Stadshus AB krävs det ett nytt antagande av bolagsordningarna och 
ägardirektiven för Ludvika Kommun Stadshus AB och dess dotterbolag. Vidare 
måste beslut ske om en lekmannarevisor och styrelseledamöter 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt 
föreliggande förslag punkt 1-6 ovan. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 oktober 

2018. Gemensamt ägardirektiv för kommunens helägda och delägda bolag, 
daterad den 29 oktober 2018.

2. Bolagsordning för Ludvika Kommunfastigheter AB, daterad den 
3. Bolagsordning för Ludvika Hem AB, daterad den 29 oktober 2018.
4. Bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 29 oktober 2018.
5. Bolagsordning för VB-kraft AB, daterad den 29 oktober 2018.
6. Ägardirektiv ör Ludvika Kommunfastigheter AB, daterad den 29 oktober 

2018.
7. Ägardirektiv för Ludvika Hem AB, daterad den 29 oktober 2018.
8. Ägardirektiv för Stora Brunnsvik AB, daterad den 29 oktober 2018.
9. Ägardirektiv för VB-kraft AB, daterad den 29 oktober 2018.
10. Företagspolicy daterad den 29 oktober 2018.

Behandling
Utredare Malin Ekholm föredrar ärendet. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Hans Gleimar (C) gör ett ändringsyrkande som innebär att miljömålen i punkt e 
och g i ägardirektiven för VB Kraft ska strykas och istället lägga till 
naturvårdsmål i det gemensamma ägardirektivet.

Leif Pettersson (S) föreslår att texten ”varav en sakkunnig” § 8 i bolags-
ordningen för VB Kraft stryks. Vidare föreslår han att kommunstyrelsens 
förvaltning får i uppdrag att revidera VB Krafts ägardirektiv till nästkommande 
kommunstyrelse. 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandena och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt dessa.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 130 Dnr 2017/480

Överföring skolidrottshallar från social- och 
utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utredningen och att lägga den till 
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ärendet om skolidrottshallar har diskuterats sedan 2015. Inför 2018 planerade 
kultur- och fritidsnämnden och social- och utbildningsnämnden att flytta 
ansvaret för skolidrottshallarna till kultur- och fritidsförvaltningen. Med 
ansvaret planerades även budgetmedel för hyra och lokalvård att flyttas mellan 
nämnderna men detta har inte skett. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 april § 93 att ge kommunchef i uppdrag att 
undersöka ärendet om överföringen av skolidrottshallar från social- och 
utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. 

Då erforderliga beslut inte togs i nämnderna fattades inte heller ett beslut i 
fullmäktige ang. överföringen inkl. budgetmedlen omfattande 5 128 tkr. Vilket 
innebär att medlen finns inom social- och utbildningsnämndens budgetram, 
dock har dessa medel fördelats på andra poster inom förvaltningen. 

Kommunstyrelsens förvaltnings utredning har kommit fram till att det finns en 
vinst med att kultur- och fritidsnämnden får helhetsansvaret för skolidrotts-
hallarna. Det är fördelaktigt att man följer den struktur som finns i dagsläget 
dvs. att den som är fastighetsansvarig tar de övergripande ansvaret kring 
fastigheterna och dess tillhörande kostnader. 

En dialog fördes i ärendet den 23 oktober 2018 med berörda förvaltnings-
chefer, kanslichef på kommunstyrelsens förvaltning, ansvarig utredare och 
kommunchefen. Då kostnader för skolidrottshallarna inte är budgeterat i social- 
och utbildningsnämndens eller kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 
finns det svårigheter att överföra ansvaret till kultur- och fritidsnämnden. Då de 
ekonomiska förutsättningarna inte är klarlagda är inte att en överföring inte är 
möjlig i dagsläget. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
godkänna utredningen och att lägga den till handlingarna. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 oktober 

2018.
2. Utredning om överföring av skolidrottshallarna från social- och 

utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden, daterad den 3 oktober 
2018.

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterad den 10 april 2018 § 93. 
4. Gränsdragningslita daterad den 3 juli 2018.
5. Ekonomiskkalkyl daterad den 3 juli 2018.
6. Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 30 augusti 2018. 
7. Yttrande gällande gränsdragningslista från social- och 

utbildningsförvaltningen daterad den 17 augusti 2018. 
8. Yttrande gällande ekonomiskkalkyl från social- och 

utbildningsförvaltningen daterad den 17 augusti 2018. 
9. Protokollsutdrag från fullmäktige daterad den 6 november 2017 § 220
10. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterad den 20 november 2017 § 

228.
11. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden daterad den 24 oktober 

2017 § 56. 
______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomienheten 
Verksamhetschef för fritid/idrott 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 131 Dnr 2018/400

Antagande av samverkansavtal för länsgemensamt e-
arkiv Dalarna

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att anta samverkansavtal avseende E-arkivcentrum 
Dalarna. 

Beskrivning av ärendet
Den 5 april 2016 § 90 beslutade kommunstyrelsen att Ludvika kommun ska 
delta i det gemensamma projektet för e-arkiv för kommunerna i Dalarna. 

Det länsgemensamma projektet Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv), fick i 
uppdrag av Dalarnas kommunchefer att utreda frågan om hur kommunerna i 
Dalarna kan samarbeta kring frågan om att långtidsbevara digital information 
(e-arkiv). Projektet rekommenderade i sin delrapport att kommunerna i Dalarna 
samverkar genom avtal om en gemensam central organisation som är stödjande 
i leveransprojekt samt förvaltar ett arkivsystem. Alla samverkanskommuner 
lämnade under våren 2018 avsiktsförklaringar om att fortsätta arbetet med att 
upphandla ett system och etablera en organisation. 

E-arkivcentrum Dalarna har nu ett leverantörsavtal tecknats mellan alla 
kommuner och leverantören av e-arkivsystemet Ida Infront. För att kunna ta 
del av fördelarna kring en samverkan så behöver alla samverkanskommuner 
teckna ett samverkansavtal med Säters kommun, som är samordnande kommun 
för e-arkiv. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 23 oktober 

2018. 
2. Delrapport Länsgemensamt e-arkiv Dalarna.
3. Protokoll från fullmäktige i Säters kommun15 oktober 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 132 Dnr 2017/464

Integrationspolicy

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder förslag på integrationspolicy daterad 
26 oktober 2018 på remiss till samtliga kommunala nämnder och helägda bolag 
samt till WessmanBarken Vatten & Återvinning. Remisstiden är tre månader. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till integrationspolicy. 
Av policyn framgår det att integration inte är en fråga för en enskild nämnd 
eller verksamhet, utan samverkan krävs. Policyn pekar ut sex prioriterade 
områden, däribland språkkunskap och egenförsörjning genom arbete.  
Eftersom policyn är ett övergripande styrdokument ska den gå på remiss till 
berörda nämnder och helägda bolag. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 26 oktober 

2018. 
2. Integrationspolicy daterad 26 oktober 2018. 
3. Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens möte den 6 december 2016 

§ 293. 
4. Vägen in Samverkan för ett bärkraftigt, gränslöst och attraktivt Dalarna. 

Regional överenskommelse för etablering av nyanlända 2015-2020. 
______

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och helägda bolag i Ludvika kommun 
WessmanBarken Vatten & Återvinning 
Integrationsenheten
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 133 Dnr 2018/164

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 22 oktober 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. Högskolan Dalarnas rapport över 
förtroendevaldas trygghet i Ludvika visar att 56 procent av de svarande har 
upplevt utsatthet eller oro av något slag under den senaste mandatperioden.

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 23 oktober 

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

daterade 22 oktober 2018.
3. Riktlinjer för hantering av hot och våld mot förtroendevalda och anställda,  

antagna den 6 maj 2014. 
______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 134 Dnr 2018/323

Svar på motion - Folkomröstning om invandring

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige avslår motionen då folkomröstning om invandring inte är en 
kommunal angelägenhet.

Beskrivning av ärendet
Pär Öberg (SD) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska hålla en 
kommunal folkomröstning om massinvandring vid nästa kommunval (2022). 
Motionären menar på att massinvandringen skapar problem för kommunens 
välfärd. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att en folkomröstning så som 
det föreslås i motionen inte är förenlig inom kommunala angelägenheterna eller 
med den gällande lagstiftningen. Mottagandet regleras i lag och är därmed inget 
kommunen själv kan påverka. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i och 
med det att fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 oktober 

2018. 
2. Motion daterad 3 september 2018.

Behandling
Lotta Wedman (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Lars Handegard (V) och Leif Pettersson (S) yrkar avslag till motionen och bifall 
till föreliggande förslag. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 135 Dnr 2018/436

Ung påverkan-stämpel - Förslag från 
Ungdomskommittén

Beslut
1. Frågan väcks i arbetsutskottet som beslutar att ge kommunchefen i uppdrag 

att titta på förutsättningarna för att införa någon form av Ung påverkan-
stämpel av beslut i Ludvika kommun. 

2. Uppdraget återrapporteras skriftlig till arbetsutskottet kvartal 2, 2019.

Beskrivning av ärendet
Frågan från Ungdomskommittén väcks i arbetsutskottet via skrivelse som 
lämnats in av Lotta Wedman (MP).

”Under det kommunövergripande målet Barn och unga sker idag en mängd 
olika aktiviteter. Ett av de mått som används för att mäta om Ludvika är en bra 
kommun att växa upp i är i vilken grad som ungdomar anser att de kan påverka 
de som bestämmer i kommunen. 

Ungdomskommittén arbetar för att öka andelen som anser att de kan påverka 
genom olika aktiviteter: 

 Ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet får varje år svara på 
LUPP-enkäten. 

 Minst en gång om året träffar Ungdomskommittén elevråden på 
högstadieskolorna och VBU, i så kallade ungdomsting, för att få ungdomars 
synpunkter på aktuella frågor. 

 Mellan ungdomstingen håller Ungdomskommittén kontakt med och 
besöker elevråden.

 Varje sommar anställs kommunutvecklare som har som sitt sommarjobb att 
komma med förbättringsförslag för kommunen. 

Förutom det arbete som Ungdomskommittén leder pågår även ett arbete ute i 
förvaltningarna för att få barns och ungas synpunkter. Inför byggandet av nya 
förskolor/skolor och lekplatser har man dialog med barn och unga, och 
ungdomar bjuds in till trygghetsvandringar m.m.  Ofta leder dessa aktiviteter till 
åtgärder, även om det ibland kan vara svårt att se att det har varit ungdomars 
möjligheter till påverkan som har legat bakom. I Ungdomskommittén har vi 
diskuterat möjligheterna att införa någon typ av Ung påverkan-stämpel för att 
synliggöra barn och ungas påverkansmöjligheter i Ludvika kommun. Denna 
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

stämpel skulle bland annat kunnat användas i marknadsföring av det 
påverkansarbete som sker i kommunen. Eftersom Ungdomskommittén inte har 
något beslutsmandat i den här typen av frågor föreslår vi att Kommunstyrelsen 
ger kommunchefen i uppdrag att titta på förutsättningarna för att införa någon 
form av Ung påverkan-stämpel av beslut i Ludvika kommun.”

Behandling
Lotta Wedman (MP) väcker frågan om Ung påverkan-stämpel.

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att titta på förutsättningarna för 
att införa någon form av Ung påverkan-stämpel av beslut i Ludvika kommun. 

Uppdraget återrapporteras skriftlig till arbetsutskottet kvartal 2 2019.

______

Beslut skickas till
Kommunchef för verkställighet och återrapport
Ungdomskommittén
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 136 Dnr 2017/194

Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar sjukfrånvarostatistiken för september 
månad 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har uppdraget att rapportera aktuell 
sjukfrånvarostatistik varje månad till kommunstyrelsens arbetsutskott (Dnr 
2017/194). Referensmånad är januari 2013 då sjukfrånvarofrekvensen var 9,3 
procent.

I september månad 2018 var sjukfrånvaron för kommunen som helhet 9,1 
procent. Det är 2,4 procentenhet högre än föregående månad (6,7 %) och 1,3 
procentenhet högre än september 2017 (7,8 %).

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

- 1-7 sjukdagar: från 2,6 till 3,4 procent.
- 8-59 sjukdagar: från 1,7 till 2 procent.
- 60-365 sjukdagar: från 2 till 2,5 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 29 oktober 

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

Beslut skickas till
Anm kommunstyrelsen
Personalenheten
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 137 Dnr  Dnr.

Rekrytering av förvaltningschef till vård- och 
omsorgsförvaltningen

Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att leda rekryteringsprocessen med stöd av 
utsedd rekryteringsgrupp.

Beskrivning av ärendet
Rekrytering av ny förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen ska 
påbörjas och en annons har utformats. 

Kommunchefen får i uppdrag att leda rekryteringsprocessen. En rekryterings-
grupp utses som stöd under detta arbete och som kommunchefen kan kalla in 
vid behov.

I rekryteringsgruppen ingår
Leif Pettersson (S)
HåGe Persson (M)
Lars Handegard (V)
Åsa Bergkvist (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 

Behandling
Arbetsutskottet beslutar att kommunchefen ska leda rekryteringsprocessen med 
stöd av utsedd rekryteringsgrupp.

______

Beslut skickas till
Kommunchef för verkställighet
Akten
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