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§ 47  

Ändringar i föredragningslistan 

Beslut 

Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.  

Följande ärenden läggs till: 

 Flytt av investeringsmedel för parkeringshus 

 Utökat anslag för förbättring av utemiljö vid Kyrkskolan 

 Utökat anslag för om- och tillbyggnad vid Räfsnäs ridanläggning 
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§ 48 Dnr KS 2017/223 - 04 

Flytt av investeringsmedel för parkeringshus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden tidigarelägger 

budgetanslag för parkeringshus med 10 miljoner kr från 2018 respektive 51 

miljoner kr från 2019 till 10 miljoner kr 2017 och 51 miljoner kr 2018. 

Reservation 

Jan Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med att exploatera kvarteret Orren, 

Folkets Hus parkeringen. Arbetet fortgår och för att kunna bygga bostäder på 

parkeringen måste ett parkeringshus först uppföras. 

Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för parkeringshus avsatt 61 

miljoner kr fördelat på10 miljoner kr 2018 och 51 miljoner kr 2019. 

Eftersom bygget beräknas starta redan 2017 och färdigställas under 2018 

behöver medel tidigareläggas med ett år. Medel behövs med 10 miljoner kr 2017 

och 51 miljoner kr 2017. Vad den slutgiltiga investeringen blir är i dagsläget svårt 

att säga, men blir klarare efter det att upphandlingen är gjord. 

Tabell. Investeringsmedel P -hus,  mnkr. 
 

 2017        2018 2019 TOTALT mnkr 

Enligt KF 2016-11-28  10 51 61 

Nytt förslag 10 51  61 

Skulle medel inte beviljas tidigare kommer processen med att bygga ett 

parkeringshus att senareläggas. Därmed kommer möjligheterna att bygga 

bostäder på Folkets hus parkeringen skjutas lika lång tid framåt. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 28 april 2017. 
2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 26 april 2017 § 55. 
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Behandling 

Jan Karlsson (C) gör ett tilläggsyrkande om att avvakta starten av bygget tills det 

finns en seriös intressent för att genomföra delar av Orren-projektet. 

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Jan Karlssons tilläggsyrkande 

och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 49 Dnr KS 2017/221 - 04 

Utökat investeringsanslag till förbättring av utemiljö 

vid Kyrkskolan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden 2 miljoner kr i ett 

utökat investeringsanslag till förbättring av utemiljön vid Kyrkskolan. 

2. Finansiering sker via eget kapital. 

Beskrivning av ärendet 

I budgetprocessen för år 2017 äskades 4 miljoner kr till åtgärder för att 

förbättra utemiljön vid Kyrkskolan. Dock beviljades endast 2 miljoner kr. 

Tanken var att bidrag för upprustning av utemiljö vid skolor som lämnas av 

Boverket skulle  täcka upp för justeringen av anslaget. 

Då det endast finns 2 miljoner kr i anslagna medel är det för riskabelt att 

upphandla en entreprenad för det dubbla beloppet. Skulle bidraget utebli 

måste projektet prutas kraftigt och hela processen göras om. Detta skulle 

innebära att inga åtgärder skulle kunna utföras under 2017. 

För att kunna fullfölja upphandlingen av förbättring av skolgården vid  

Kyrkskolan motsvarande 4 miljoner kr behöver projektet tillföras medel med  

2 miljoner kr. 

Beviljas bidrag från Boverket kommer motsvarande belopp att återlämnas  till 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad den 27 april 
2017. 

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 26 april 2017, § 53. 

Behandling 

Lotta Wedman (MP), Hanna Lindgren (S) och HåGe Persson (M) yrkar bifall 

till förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottet beslutar att i beslutet göra ett tillägg om att finansiering sker via 

eget kapital. 
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§ 50 Dnr KS 2017/220 - 04 

Utökat investeringsanslag för om- och tillbyggnad vid 

Räfsnäs ridanläggning 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden 1,2 miljoner kr i 

ett utökat investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Räfsnäs. 

ridanläggning. 

2. Finansiering sker via eget kapital. 

Beskrivning av ärendet 

Investering ny ridanläggning i Räfsnäs har totalt anslagits till 15,1 miljoner kr. 

Inkommande anbud för Räfsnäs ridanläggning är högre än tilldelade anslag. 

Med anledning av detta har entreprenaden delats upp i två delar, vara av den 

ena blivit beställd och den andra ligger som option 1,2 miljoner kr. Ridklubben 

tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ansöka om bidrag 

som i bästa fall kan täcka optionen. 

Det är osäkert när bidraget beviljas och till vilket belopp. För att kunna göra 

hela tillbyggnaden på en gång så skulle medel behöva tillgås så att optionen kan 

beställas.  

Skulle bidrag erhållas så lämnas motsvarande medel tillbaks till 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad den 27 april 
2017. 

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 26 april 2017 § 54. 

Behandling 

Hanna Lindgren (S) och HåGe Persson (M) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Arbetsutskottet beslutar att i beslutet göra ett tillägg om att finansiering sker via 

eget kapital. 
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§ 51 Dnr KS 2017/191 - 21 

Granskning för ny detaljplan för del av Ludvika 7:10 

med flera "Genomfart: Stationsområdet Ludvika" 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Planområdet ligger vid stationsområdet och resecentrum i Ludvika. 

Huvudsyftet med planen är att strukturera upp stationsområdet och göra den 

södra delen till område för allmänheten medan den norra delen ska vara till för 

busstrafik. Syftet är även att göra det lättare att ta sig till stationsområdet. 

Planen är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. Planärendet hanteras enligt reglerna för utökat förfarande.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 11 april 2017. 

2. Kungörelse. Granskning för ny detaljplan för del av Ludvika 7:10 med flera 
”Genomfart: Stationsområdet Ludvika”, daterad 31 mars 2017. 

3. Granskningshandling, Planbeskrivning tillhörande ny detaljplan för del av 
Ludvika 7:10 med flera ”Genomfart: Stationsområdet Ludvika”. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 32, daterad den 29 mars 2017. 

  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(23) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr KS 2017/193 - 00 

Yttrande över bildandet av regionkommun i Dalarna – 

Region Dalarna 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till yttrande daterat 18 april 2017 

som sitt eget och översänder det till landstingsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Landstinget Dalarna planerar att på landstingsfullmäktige den 25 september 

2017 pröva frågan om att hos regeringen ansöka om att den 1 januari 2019 bilda 

en region med ett direktvalt fullmäktige. 

Det pågår ett förberedelsearbete för en regionbildning med olika politiska 

arbetsgrupper och med en projektledare. I det förberedelsearbetet ingår att 

genomföra en remissomgång till dalarnas kommuner och Region Dalarna, och 

remissvaren ska bifogas en eventuell ansökan till regeringen.  

Landstingsstyrelsen beslutade den 10 april 2017 § 33 att remittera frågan till 

länets kommuner och Region Dalarna. Till ärendet bifogas också ett 

kunskapsunderlag om regionbildning. Kommunerna ska ta ställning till om 

kommunerna och Region Dalarna tillstyrker att Landstinget Dalarna ansöker 

om att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag 

om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2016:630) och därmed att det i 

Dalarna bildas en region med ett direktvalt fullmäktige. 

Ludvika kommuns förslag till yttrande bifogas detta ärende och utgångspunkten 

är att Ludvika kommun är positiv till att Landstinget Dalarna ansöker om 

regionbildning och tillstyrker förfarandet.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 18 april 2017. 

2. Förslag till yttrande daterat 18 april 2017. 

3. Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen den 10 april 2017 § 33 inkl bilagor. 

Behandling 

Jan Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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§ 53 Dnr KS 2017/77 - 04 

Medfinansiering av Ludvika Hembygdsförenings 

ansökan om investeringsbidrag hos Jordbruksverket 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Ludvika Hembygdsförening ett 

investeringsbidrag om 116.730 kronor för byggnation av en handikapp-

toalett på Ludvika gammelgård.  

2. Bidraget finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 

Beskrivning av ärendet 

Av en tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterad 11januari 

2017 framgår att behovet av en handikapptoalett på Ludvika gammelgård är 

motiverat med anledning av det stora antalet besökare. Ludvika 

Hembygdsförening står för 10 % av den totala kostnaden. 

Av de resterande 90 % har hembygdsföreningen finansiering från 

Jordbruksverket med 75 % om de får "övrig offentlig finansiering'' med 25 %. 

25 % motsvarar 116.730 kr. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 18 april 2017. 
2. Protokoll kultur- och fritidsnämnden 31 januari 2017 § 8. 
3. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterad 11 januari 

2017. 
4. Ansökan om projektbeskrivning Ludvika Hembygdsförening. 
5. Länsstyrelsen, tillstånd att sätta upp toalettbyggnad. 
 

  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 54 Dnr Ks 2017/170 - 43 

Ansökan om bidrag ur Lisjöns vattenregleringsfond 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen yttrar till länsstyrelsen att Skifsens Vänner föreslås få bidrag 

ur Lisjöns vattenregleringsfond i första hand. Tyfors byalag föreslås få bidrag i 

andra hand. 

Beskrivning av ärendet 

Av ett yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, daterat den 28 mars 2017 

framgår att Ludvika kommun ska yttra sig till länsstyrelsen över ansökningar ur 

Lisjöns vattenregleringsfond. 

Det finns 30 000 kr att dela ut ur fonden för 2017. Då den sammanlagda 

ansökta summan från två föreningar är på 61 000 kr måste en prioritering göras. 

Samhällsbyggnadsnämnden väljer att prioritera Skifsens Vänner som har lämnat 

en mer gedigen ansökan till att uppföra en rökugn i den nya rökstugan/pörtet 

vid finngården Skifsen i Säfsen. I ansökan har de noga redovisat arbetet i 

föreningen och föreningens arbete med tillgänglighet, jämställdhet, barn-

perspektiv och integration. I andra hand prioriteras Tyfors byalags ansökan om 

upprustning av fasaden på byns gamla lanthandel och utbyte av gamla 

gavelingången. 

Motiveringen är att Skifsens Vänner riktar sig också till en större publik och 

håller både kurser och publika evenemang. 

Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att till länsstyrelsen 

yttra att prioritera Skifsens Vänners ansökan till bidrag ur Lisjöns 

vattenregleringsfond. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen dateras 10 april 2017. 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande daterat 28 mars 2017. 
3. Ansökningar. 
  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr KS 2017/101 - 04 

Beslut angående att utöka samordningstjänsten i 

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Ludvika kommun för närvarande inte ställer sig bakom en utökning av 

samordnartjänsten. 

Beskrivning av ärendet 

Ludvika kommun är en av ett trettiotal medlemmar i Gullspångsälvens 

vattenvårdsförbund och vattenråd (GVVF). GVVF:s styrelse föreslår en 

utökning av samordningstjänsten från 50 procent till 100 procent. Detta med 

motiveringen att tjänsten har gått från att vara förvaltande till att vara 

utvecklande och drivande.  

Vatten har kommit allt mer i fokus efter att Havs- och vattenmyndigheten 

bildades. Kommunerna har fått ökade krav på sig genom åtgärdsprogram, 

tillsyn och återrapporteringar.  

Om tjänsten utökas betyder det att kostnaderna för GVVF:s samordningstjänst 

ökar från 380 000 kr till 760 000 kr per år. Kostnaden ska delas på GVVF:s tio 

medlemskommuner. För Ludvika kommuns del innebär detta en ökning med 

42 900 kr, från 54 100 kr till 97 000 kr per år. I denna kostnad ingår även 

avgifterna för vattenundersökningar och omkostnader för övrig administration.  

I ett yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen framkommer det att om 

GVVF kan underlätta arbetet för kommunerna och samordna kommunernas 

arbete med vatten, kan det minska behovet av resurser för kommunerna. Även 

behovet av utredningar kan minska om de görs i GVVF:s regi, som då kan 

samordna dessa mellan medlemskommunerna. Det bör även finnas större 

utrymme för projekt med bidrag som kan ge ett mervärde för kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger vidare att rent ekonomiskt bör en 

utökning av tjänsten kunna ge Ludvika kommun ett resurstillskott över de 

42 900 kr som utökningen kostar kommunen, om kommunen väljer att utnyttja 

GVVF:s resurser. Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar en ökning av 

tjänsten till 100 procent.  

Kommunstyrelsens stab har inte något att erinra mot GVVF:s förslag, och 

föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom en utökning av samordnar-

tjänsten i GVVF från 50 procent till 100 procent.  
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Förslaget är att Ludvika kommuns ökade kostnad för den utökade 

samordningstjänsten tas av Wessman Barken Vatten & Återvinning AB 

(WBAB) och dess vatten- och avloppsverksamhet. I dagsläge är det WBAB 

som betalar Ludvikas del av samordnartjänsten, detta sedan kommunen för 5-6 

år sedan beslöt att flytta kostnaderna för vattenvårdsförbund och föreningar till 

VA-kollektivet. WBAB:s VD Sabine Dahlstedt påpekar att avgifterna egentligen 

inte borde belasta VA-kollektivet, men att WBAB har utrymme för kostnads-

ökningen och att tjänsten därför fortsättningsvis kan finansieras där.   

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 4 april 2017. 
2. Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, daterat 15 mars 2017. 
3. Underlag till förslag att utöka samordnartjänsten, skickat 15 februari 2017. 

Behandling 

Leif Petterson (S) yrkar på att Ludvika kommun för närvarande inte ställer sig 

bakom en utökning av samordnartjänsten. 

Lotta Wedman (MP) yrkar bifall till Leif Petterssons förslag. 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot eget lagt förslag och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt eget lagt förslag.  

  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 56 Dnr KS 2014/246 - 04 

Godkännande av årsrapport 2016 gällande projektet 

Hela Familjen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra ordet årsredovisning till årsrapport och att 

i övrigt godkänna årsrapport 2016 av projektet Hela Familjen. 

Beskrivning av ärendet 

Hela Familjen är ett projekt som bedrivs vid individ- och familjeomsorgen 

(IFO) med medel ur den utökade sociala investeringsfonden för insatser som 

kan minska beroendet av försörjningsstöd. Verksamheten riktar sig till 

barnfamiljer med mycket långvarigt försörjningsstöd. Ursprungliga tidplanen 

för projektet var juli 2014 till och med juni 2016. Projektet Hela Familjen 

startade i januari 2015 och projektet var tänkt att pågå under två år. Projektet 

har dock blivit förlängt till och med december 2017. 

Rapportering till kommunstyrelsen ska ske löpande under projektet.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 11 april 2017. 
2. Social- och utbildningsnämndens protokoll daterat 15 februari 2017. 
3. Social- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2017. 

Behandling 

Arbetsutskottet förslår att ändra ordet årsredovisning till årsrapport.  
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§ 57 Dnr KS 2017/10 - 02 

Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar sjukfrånvarostatistiken för mars månad 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Stöd- och styrningsförvaltningen har uppdraget att rapportera aktuell sjuk-

frånvarostatistik varje månad till kommunstyrelsens arbetsutskott. Referens-

månad är januari 2013 då sjukfrånvarofrekvensen var 9,3 procent. 

I mars månad 2017 var sjukfrånvaron för kommunen som helhet 8,6 procent. 

Det är 0,4 procentenhet lägre jämfört med föregående månad (9 %) och 1,1 

procentenhet lägre jämfört med mars 2016 (9,7 %). 

Det finns en skillnad i hur sjukfrånvaro fördelar sig på olika dagintervaller för 

kommunen som helhet, om man jämför mars föregående år med mars i år: 

- 1-7 sjukdagar: från 2,3 till 2,9 procent. 

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

- 60-365 sjukdagar: från 3,4 till 2,4 procent. 

- 366 och fler sjukdagar: 1,7 till 1,9 procent. 

 

Sjukfrånvarons fördelning per dagintervaller ser olika ut mellan åren för 

förvaltningarna. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningförvaltningen daterad 24 april 2017. 
2. Sjukfrånvaro jan 2013-mars 2017. 
3. Sjukfrånvaro per dagintervall mars 2016-mars 2017. 
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§ 58 Dnr KS 2016/594 - 29 

Svar på motion, Duschbås i skolan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser att förslaget är tillgodosett eftersom Social- och 

utbildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att modernisera skolornas 

duschutrymmen. Moderniseringen sker succesivt i samband med ny- och 

ombyggnation av skolor.  

Beskrivning av ärendet 

Hans Esselöv, (V), föreslår i motion daterad 16 november 2016 att Ludvika 

kommun inrättar duschbås i de omklädningsrum som används för 

idrottslektionerna i kommunens grundskolor, samt att Ludvika kommuns 

representanter driver inrättandet av duschbås inom kommunalförbundet VBU.  

Bakgrunden till motionen är viljan att minska elevers känsla av utsatthet i 

samband med duschningen efter lektioner i framförallt idrott och hälsa.  

Social- och utbildningsnämnden behandlade motionen på sitt sammanträde 15 

februari 2017 § 12, och redogör för både för- och nackdelar med duschbås 

utifrån nuvarande verksamhet. Nämnden menar att förslaget i motionen av två 

skäl inte föranleder någon åtgärd. För det första eftersom förvaltningen har 

påbörjar ett arbete för att modernisera duschutrymmena och för det andra på 

grund av de ekonomiska konsekvenserna av ett bifall till motionen bör utredas 

vidare. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen på sitt sammanträde  

22 februari 2017 § 23 och har inte något att erinra vad gäller inrättande av 

duschbås i de omklädningsrum som används för idrottslektioner i kommunens 

grundskolor. Där klargörs att ansvaret för att bedöma behovet av duschbås i 

omklädningsrum ägs av verksamhetsansvarig, i detta fall social – och 

utbildningsförvaltningen.  

Stöd- och styrningsförvaltningen bedömer att förslaget i motionen är 

tillgodosett då social- och utbildningsförvaltningen har påbörjar ett arbete för 

att modernisera duschutrymmena och därmed ökar tryggheten för eleverna. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltingen daterad 6 april 2017. 
2. Motion från Hans Esselöv (V) daterad 16 november 2016. 
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3. Protokoll från social- och utbildningsnämnden 15 februari 2017 § 12. 
4. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 22 februari 2017 § 23. 

Protokollsanteckning 

Arbetsutskottet skickar en kopia av motionen och ett protokollsutdrag för 

kännedom till ledamöterna i VBU:s direktion.  
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§ 59 Dnr KS 2016/353 - 48 

Svar på motion, Biodling som nyckeln till jobb i 

Ludvika kommun 

Belsut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till 

beslut.  

Beskrivning av ärendet 

Nadja Eriksson, Centerpartiet föreslår i motion daterad 24 maj 2016 att 

arbetsmarknadsenheten startar arbetsmarknadsprojekt kopplat till biodling. 

Yrkandet avser att; 

 Ludvika kommun genom arbetsmarknadsenheten startar ett projekt i 

samarbete med Sveriges Biodlares riksförbund och studieförbund och söker 

bidrag från Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.  

 Att projektet går ut på att gynna tillväxten av bisamhällen i kommunen, 

vilket ligger helt rätt i tiden enligt Jordbruksverket och EU:s intentioner och 

samtidigt skapar det fler arbetstillfällen.  

 Att med tanke på årstiden är det bra om Ludvika kommun inleder en 

undersökning med det snaraste.   

Samhällsbyggnadsnämnden har svarat på remissen utifrån hur biodling påverkar 

natur-och planfrågor. Nämnden avråder från att placera bikupor så de 

konkurrerar med vilda bin. Om bikupor ska sättas ut bör de placeras så att de 

inte utsätts för skadegörelse. I övrigt har samhällsbyggnadsnämnden inget att 

erinra i ärendet.  

Stöd- och styrningsförvaltingen konstaterar att det inte finns några särskilda 

projektmedel att tillgå via Arbetsförmedlingen eller Länsstyrelsen. I den 

utlysning som Länsstyrelsen i Dalarna har för 2016-2017 riktas insatserna mot 

att utveckla flyktingguider och familjekontakter, insatser som är särskilt riktade 

till kommuner som vill underlätta uthyrning av bostäder till nyanlända, samt 

insatser som är särskilt riktade mot asylsökande ensamkommande barn. 

Arbetsförmedlingen har låtit meddela att de inte har några särskilda projekt-

medel att tillgå för ett sådant projekt. För att starta ett liknande arbetsmarknads-

projekt med biodling behöver kommunala medel tillföras AME. 
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Stöd och styrningsförvaltningen anser därför att motion ska avslås. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 13 mars 
2017. 

2. Motion från Nadja Eriksson (C) inkommen den 24 maj 2016. 
3. Remissvar Samhällsbyggnadsnämnden 26 oktober 2016, § 117. 

Behandling 

Leif Pettersson (S) föreslår att ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen utan 

förslag till beslut.  

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot eget lagt förslag och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt eget lagt förslag  
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§ 60 Dnr KS 2017/34 - 00 

Svar på motion, Allas lika värde bör definieras 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Per Öberg (SD) föreslår i motion daterad 18 januari 2017 att Ludvika kommun 

ska författa ett styrdokument där ”allas lika värde” definieras tydligt och på ett 

enkelt språk, bland annat med anledning av att Maria Strömkvist och HåGe 

Persson offentligt använt sig av uttrycket. Stöd- och styrningsförvaltningen ser 

inte behovet av att definiera ett uttryck som knappt används i verksamheten. 

En genomgång av elva kommunala styrdokument visade att uttrycket ”allas lika 

värde” endast användes ordagrant i handikappolicyn och där finns det inget 

utrymme för missförstånd av begreppet.  

Vidare kan och ska kommunen inte reglera vilka ord och uttryck politiker 

använder sig av i olika offentliga sammanhang. Sverige har en omfattande 

yttrandefrihet reglerad i Regeringsformen från 1974, vilket ger var och en rätt 

att uttrycka sig som man vill. Begreppet är även väl inarbetat i och med att det 

utgår från artikel 1 i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Av 

ovannämnda anledningar föreslår stöd- och styrningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 11 april 2017. 
2. Motion ”Allas lika värde bör definieras”, inkom 20 januari 2017 
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