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§ 61 Dnr KS 2017/252 - 04 

Fastställande av budgetram 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer ramen för driftbudgetens netto för år 2018 

till totalt 1 648 100 tkr. 

2. Kommunfullmäktige fastställer att resultatnivån före extraordinära poster 

ska vara minst 2 % för respektive år 2018-2020. 

Lotta Wedman (MP) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

De ekonomiska förutsättningarna i ramarbetet för perioden 2018-2020 har sin 

utgångspunkt i aktuell skatteprognos och cirkulär från Sveriges kommuner och 

landsting som redovisades i april. Den har uppdaterats med aktuella 

förutsättningar från vårpropositionen. Den 18 april presenterade regeringen 

2017 års vårändringsbudget för 2017 och 2017 års ekonomiska vårproposition. 

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för 

perioden 2017–2020. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. 

Nedan sammanfattas Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)  kommentarer 

kring några av de större satsningarna: 

 Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården med 150 miljoner år 
2017. 

 Ökade medel till grundskolor med låg andel som är behöriga till nationella 
program i gymnasieskolan, 500 miljoner år 2017. 

 Förstärkning till gymnasieskolans introduktionsprogram, 150 miljoner år 
2017. 

 Förstärkning av klimatklivet, 500 miljoner år 2017. 
 

Regeringen gjorde en satsning på kommuner och landsting under våren 2017 

med sammanlagt 10 miljarder, de s k välfärdsmiljarderna. Pengarna till 

kommunsektorn kommer dels att fördelas på samma sätt som via det 

kommunalekonomiska utjämningssystemet det vill säga i kronor per invånare, 

dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och 

nyanlända. 

Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och 

landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal 
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asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 

procent. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den 

slutliga fördelningen inför 2018. Det belopp som aviserats preliminärt för 

Ludvika kommun 2018 har under vecka 20 reviderats ned med cirka 7,3 mnkr 

och är 33 656 tkr varav 5 642 tkr ingår som statsbidrag. 

Behandling 

HåGe Persson (M) yrkar på att resultatnivån före extraordinära poster höjs från 

2 till 3 procent samt att driftbudgetens netto ändras från 1 648 100 tkr till  

1 631 300 tkr.  

Lars Handegard (V) yrkar avslag till HåGe Perssons förslag. 
Johnny Karlsson (L) yrkar bifall till HåGe Perssons förslag. 
Hanna Lindgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot HåGe Perssons förslag och 

finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

Beslutsgång 

Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för ja till förvaltningens förslag 

Nej-röst för ja till HåGe Perssons förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster mot 2 nej-röster för förvaltningens förslag beslutar 

arbetsutskottet enligt förvaltningens förslag. Lotta Wedman (MP) deltar inte i 

beslutet. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår  

Leif Pettersson (S) Ja   

Hanna Lindgren (S Ja   

Lars Handegard Ja   

Roland Johansson (SD) Ja   

HåGe Persson (M)  Nej  

Johnny Karlsson (L) tjänstgörande ersättare  Nej  

Lotta Wedman (MP)   Avstår 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(21) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-23 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr KS 2017/80 - 04 

Komplettering budget fastigheter 2017 

samhällsbyggnadsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden beviljas en 

utökning av sin uppskrivna fastighetsbudget för befintliga objekt för 2017 

med 156 500 tkr för kostnader såväl som intäkter. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden beviljas en 

utökning av sin budget på tillkommande objekt som budgeterats av 

social- och utbildningsnämnden med 4 013 tkr för kostnader såväl som 

intäkter. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden får fakturera 

tillkommande objekt 2017, enligt upprättad förteckning, när dessa tas i 

anspråk av kommunintern hyresgäst. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att ev. kostnader för tillkommande objekt 

kvarstår i samhällsbyggnadsnämnden tills uthyrning påbörjas. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden får fakturera 

vakanta objektet del av Björkås skola från och med juli 2017 med 72 tkr 

per månad. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att vakanta objekt, exklusive Björkås skola 

juli-december 2017, enligt upprättad förteckning, kostnadsförs i 

samhällsbyggnadsnämnden. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden får fakturera 

vakanta objekt 2017, enligt upprättad förteckning, när dessa tas i anspråk 

av kommunintern eller extern hyresgäst. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ska sär-

redovisa vakanta objekts hyreskostnad inklusive mediakostnader till 

kommunstyrelsen i samband med periodrapportering feb, maj och aug. 

Beskrivning av ärendet  

Samhällsbyggnadsnämnden kommer under 2017 att upprätta en     fastighets-

budget för kommunen. Det gör att omslutningen för samhällsbyggnads-
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nämnden kommer att öka med befintliga objekt som uppräknats mellan 2016 

till 2017, tillkommande objekt 2017 och vakanta objekt 2017. 

I de fall det finns hyresgäster och budgeterad hyreskostnad för den kommun-

interna hyresgästen kommer kostnaderna att öka med samma belopp som 

intäkterna, vilket gör att nettokostnaderna för nämndens verksamhet rörande 

dessa fastigheter planeras att vara noll kronor för 2017. 

Kommunchefen har begärt komplettering av rubricerat ärende från sam-

hällsbyggnadsnämnden. Förvaltningschefen har svarat. Komplettering som 

inkommit belyser hur siffrorna tagits fram samt om det kommer att 

medföra merkostnader för övriga nämnder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med bilagor från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 28 

april 2017. 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 63 Dnr KS 2017/81 - 04 

Samhällsbyggnadsnämnden bokslut 2016 och 

utökad ram 2017 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran 

om utökad ram med 1,8 miljoner kr 2017 som avser bidrag utbetalt 2016. 

2. Kommunstyrelsen godkänner att samhällsbyggnadsnämnden inkommer 

med en ansökan om anslagstillskott för bostadsbyggande utifrån extra-

ordinära skäl och som prövas med en specificerad kostnadskalkyl som 

underlag. I de fall anslag beviljas finansieras det ur kommunstyrelsens anslag 

om generella medel. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har i protokoll av den 30 januari 2017, § 6 äskat om 

ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017. Detta ärende har 

besvarats i en sammanfattande skrivelse för samtliga förvaltningar från 

kommunstyrelsen, KS 2017/108.  

Samhällsbyggnadsnämnden har vidare i samma protokoll äskat om utökad ram 

för bostadsbyggande. Detta ärende besvaras i denna tjänsteskrivelse. 

Förvaltningen sökte och fick ett bidrag i november 2016 på 1,8 miljoner kr för 

bostadsbyggande som intäktsfördes under 2016. Det kunde inte balanseras över 

till 2017 enligt god redovisningssed. Förvaltningen har föreslagit att dessa medel 

ges till samhällsbyggnadsnämnden genom ett ökat anslag på motsvarande 

belopp 2017 och att därmed tillfälligt under 2017 öka budgetramen med 1,8 

miljoner kr. 

I den av kommunfullmäktige fastställda resultatnivån är kommunens 

budgeterade resultat efter extraordinära poster +31,6 miljoner kr. Det 

motsvarar ~2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det är ett av de uttalade 

finansiella målen att uppnå denna resultatkvot och därför av stor betydelse. En 

utökning av ramen för samhällsbyggnadsnämnden skulle medföra en budget-

försämring i resultatet med 1,8 miljoner kr och därmed en budgeterad 

resultatnivå under det finansiella resultatmålet. 

I budgetberedningen för 2017 års budget hade nämnderna i uppdrag att 

inarbeta den åtgärdsplan om ekonomi i balans som fastslogs av 

kommunfullmäktige med tyngdpunkt på åren 2016 och 2017. 
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Samhällsbyggnadsnämndens sparbeting var 1 miljoner kr. Man lyckades inte 

inarbeta denna kostnadsreduktion i 2017 års budget.  

Mot bakgrund av ovanstående fakta föreslår stöd- och styrningsförvaltningen 

att samhällsbyggnadsnämndens äskande om utökad ram 2017 med 1,8 miljoner 

kr avslås. 

Däremot ges förvaltningen möjlighet att återkomma med specificerade projekt 

för bostadsbyggande som kan sökas från kommunstyrelsen ur dess anslag för 

generellt. Ansökan tillställs kommunstyrelsen för prövning och beslut. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 15 maj 2017. 

2. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 30 januari 2017 § 6. 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr KS 2017/173 - 05 

Godkännande av förvärv av aktier i Inera AB 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att av SKL företag AB förvärva 5 (fem) aktier 

i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor i enlighet med aktie-

överlåtelseavtalet. 

2. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och att 

inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal 

Beskrivning av ärendet 

Erbjudande har inkommit från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att 

förvärva aktier i Inera AB.  SKL Företag AB förvärvade merparten av aktierna i 

Inera AB oktober 2016. Landets kommuner har nu erbjudits att förvärva 5 

aktier vardera i bolaget och att bli delägare på samma villkor som landsting och 

regioner. Bolaget har en huvudinriktning att utveckla tjänster inom e-hälsa. 

Exempel på redan införda digitaliserade tjänster är exempelvis Vårdguiden och 

Journal via nätet.  

Genom ett breddat ägande där primärkommunerna ingår kan e-tjänster också 

utvecklas inom t ex skola, omsorg och samhällsbyggnad. Det blir också möjligt 

att köpa tjänster från bolaget utan föregående upphandling. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 27 april 2017. 
2. Aktieöverlåtelseavtal  
3. Anslutningasavtal 
4. Aktieägaravtal 
5. Bolagsordning 
6. Ägardirektiv 
7. Årsredovisning 2015 för Inera AB 
8. Beslut Inera missiv kommun 
9. Beslutsunderlag till kommunerna 

Behandling 

Lotta Wedman (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 65 Dnr KS 2017/187 - 04 

Årsredovisning år 2016 Stiftelsen E Cassels 

Arbetarefond 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Stiftelsen E Cassels Arbetarefond 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen E Cassels Arbetarefond i Ludvika kommun har överlämnat 
verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för godkännande. 

Stiftelsens verksamhet för år 2016 visar på ett underskott med -0,2 tkr (+0,6 

tkr). Stiftelsen har under verksamhetsåret erhållit driftsbidrag med 500 tkr från 

Ludvika kommun. Stiftelsens egna kapital vid årets utgång uppgår till -61 tkr.  

Underhållsarbeten av fastigheten har genomförts under året med bland annat 

fortsatt arbete med att åtgärda kolonnerna på entrésidan samt målning av 

fönster. Ett fortsatt stort behov av underhåll föreligger de närmaste åren. 

Under året har många olika arrangemang ägt rum i Cassels. Konsertverksam-

heten har även detta år haft ett brett och varierat utbud med många kända 

artister och musiker. Övriga aktiviteter har bland annat kännetecknats av 

konferenser och privata familjehögtider.  

Ur revisionssynpunkt finns inget att anföra mot räkenskaperna och 

förvaltningen av stiftelsen. Utsedda revisorer verifierar att årsredovisningen har 

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 

december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt 

årsredovisningslagen. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 24 april 2017. 

2. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016. 
  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 66 Dnr KS 2017/159 - 04 

Årsredovisning år 2016 Hjälpmedelsnämnden 

Dalarna 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  

Beskrivning av ärendet 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna har överlämnat verksamhetsberättelse 2016 för 
godkännande. 

Årsskiftet 2014 delades LD Hjälpmedel in i två förvaltningar, Hjälpmedel 

Dalarna och Hjälpmedel Landstinget Dalarna. Under 2014 startade 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna sitt arbete.  

Hjälpmedelsnämnden Dalarna hade under 2016 en omsättning på 164,4 

miljoner kr och visade vid årets slut ett resultat på 3,3 miljoner kr. Enligt avtal 

ska återbäring betalas vid resultat överstigande 1 %, det innebär att 3 miljoner 

kr betalas ut i återbäring för 2016. Ludvika kommun får en återbetalning på 

182.000 kr. 

För ytterligare information och detaljer hänvisas till Hjälpmedelsnämnden 

Dalarnas verksamhetsberättelse 2016 daterad  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltingen daterad 24 april 2017. 

2. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 67 Dnr KS 2017/242 - 53 

Utredning om avgiftsfri kollektivtrafik 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att stöd- och styrningsförvaltningen tillsammans 

med Dalatrafik utreder olika alternativ av avgiftsfri kollektivtrafik. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att alternativen ska kostnadsberäknas och 

redovisas under hösten 2017.  

Beskrivning av ärendet 

För att öka resandet i Trafikområde 2, som består av Ludvika och 

Smedjebackens kommuner, föreslår Ludvikas kollektivtrafikgrupp att avgiften 

för resor i den allmänna kollektivtrafiken inom området bör ses över. Detta kan 

göras genom att minska antalet zoner inom trafikområdet samt att införa någon 

form av avgiftsfria resor. Kollektivtrafikkommittén i Smedjebacken är inne på 

samma linje. 

Nu föreslår Ludvikas kollektivtrafikgrupp att olika alternativ av avgiftsfria resor 

bör undersökas, till exempel vilka grupper av resenärer som bör ingå, vilka tider 

på dygnet det är lämpligt samt att en kostnadsberäkning tas fram för de olika 

alternativen. Vid en skatteväxling ingår endast den befintliga trafiken, avgiftsfria 

resor måste köpas till. Eventuellt går det att ordna avgiftsfria tågresor inom 

trafikområdet då Dalatrafiks biljettsystem är validerat för tågresor. 

De modeller som bör analyseras är Avesta-, Kiruna- samt offpeak-modellerna.  

I varje modell bör tre olika alternativ undersökas: alla invånare, ungdomar upp 

till 20 år samt ungdomar upp till 20 år plus pensionärer. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 4 april 2017. 

Behandling 

Lars Handegard (V) och Lotta Wedman (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 68 Dnr KS 2017/254 - 04 

Skatteväxling kollektivtrafik 

Beslut 

Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Region Dalarnas direktion beslutade den 17 maj 2017 om att skatteväxla med 

motsvarande 0,49 procentenheter under 2018 och 2019 samt med 0,47 procent-

enheter från och med 2020, för att finansiera delar av Dalarnas kollektivtrafik. 

Under 2018 och 2019 kommer kommunerna att få en tilläggsfaktura på mellan-

skillnaden då skatteväxlingen sker på 0,47 procentenheter. 

För Ludvika kommuns del innebär skatteväxlingen en kostnadsminskning med 

cirka 800 tkr 2018 och på samma belopp 2019, detta jämfört med budget 2017.  

Från och med 2020 beräknas kostnaden för kollektivtrafiken i Ludvika bli ännu 

lägre. 

Skatteväxlingen gäller den allmänna kollektivtrafiken inklusive flextrafik samt 

färdtjänst och grundskolans stängda skolskjutsar som är särskild kollektivtrafik. 

Övriga delar av den särskilda kollektivtrafiken samt kostnader för skolkort ingår 

inte, det kostnadsansvaret bär varje kommun själv. Skatteväxlingen kommer att 

gälla från och med 1 januari 2018 om erforderliga beslut tas i landstinget och 

alla kommuner i Dalarna. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 9 maj 2017. 
2. Förslag till beslut från Region Dalarna daterat 19 maj 2017 inklusive 

direktionsbeslut från 17 maj 2017 § 134-135 samt avtal om ansvar och 
befogenheter. 

Behandling 

Leif Pettersson (S) yrkar på att arbetsutskottet hänskjuter ärendet till 

kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att arbetsutskottet 

beslutar enligt detta.  
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§ 69 Dnr KS 2010/882, KS 2016/582 

Antagande av allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter 

daterat den 2 maj 2017, och översänder dessa till Länsstyrelsen Dalarna för 

fastställande.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2011 § 313 att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda eventuell ändring av bestämmelser om 

pyroteknik i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Under 2016 har stöd- 

och styrningsförvaltningen arbetat fram ett nytt förslag till allmänna lokala 

ordningsföreskrifter. Förslaget remitterades till nämnderna, polismyndigheten, 

Unika Ludvika, pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna. 

Efter inkomna synpunkter har ett nytt förslag till allmänna lokala 

ordningsföreskrifter upprättats, förslaget är daterat den 2 maj 2017.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 2 maj 2017. 

2. Förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter daterat 2 maj 2017 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 70 Dnr KS 2016/376 - 29 

Tillfälliga bostäder 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, 

tillsammans med LudvikaHem och Ludvika kommunfastigheter AB, ta 

fram ett underlag för var tillfälliga bostäder kan byggas och hur många som 

behövs.  

2. Underlaget ska innehålla en kostnadskalkyl för projektet.  

3. Underlaget ska vara klart till kommunfullmäktiges möte i oktober 2017 så 

att kommunfullmäktige kan ta ställning till huruvida tillfälliga bostäder ska 

byggas i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfte våren 2016 frågan om tillfälliga bostäder, 

och samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 25 maj 2016 att ge Ludvika 

kommunfastigheter AB (LKFAB) i uppdrag att inom snar framtid se över 

möjligheter till tillfälliga bostadslösningar inom befintligt fastighetsbestånd. 

Vidare beslöt nämnden ge planeringsenheten i uppdrag att ta fram byggbar 

mark för tillfälliga bostäder samt föreslå kommunfullmäktige att ge ägardirektiv 

till LudvikaHem att bygga 40-60 tillfälliga lägenheter under 2017. Lägenheterna 

bör vara placerade på minst två olika platser.  

LudvikaHem och LKFAB inkom med ett yttrande i september 2016, i vilket de 

långt delar samhällsbyggnadsförvaltningens lägesbeskrivning. Av korrespondens 

med ovannämnda bolags vd Ulf Rosenqvist i april 2017 framkommer att de rätt 

långt fortfarande instämmer i tidigare yttrande. En del förarbeten har gjorts för 

var tillfälliga bostäder kan byggas i befintligt fastighetsbestånd. Brunnsvik och 

före detta gruvkontoret i Grängesberg utpekas som två möjliga alternativ, där 

sammanlagt ca 50 tillfälliga bostäder skulle kunna fås fram.  

Sammantaget pekar utredning på att behovet av tillfälliga bostäder kvarstår och 

att frågan ännu är aktuell. Invånarantalet i kommunen beräknas öka, 

integrationsenheten räknar med ca 300-400 invandrare årligen under de närmsta 

åren och näringslivet signalerar behov av bostäder för att kunna rekrytera 

kompetent personal. Utredningen visar dock att det finns många frågetecken; 

bland annat kring finansiering, vem som ska få tillgång till de tillfälliga 

bostäderna, hur långt behovet bedöms vara och om kommunen kanske klarar 
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sig med att enbart bygga om i befintligt bestånd och inte hyra in eller köpa 

moduler.  

Kommunstyrelsens stab ser ingen annan lösning än att rekommendera 

kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag, att tillsammans 

med LudvikaHem och LKFAB, ta fram ett underlag för var tillfälliga bostäder 

kan byggas och hur många som behövs. Underlaget bör innehålla en 

kostnadskalkyl för projektet samt ge svar på de frågor bolagen lyfter i sitt 

yttrande. Underlaget bör vara klart till kommunfullmäktiges möte i oktober 

2017 och då får fullmäktige ta ställning till projektet med tillfälliga bostäder.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 2 maj 2017. 

2. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 25 maj 2016, § 71. 

3. Yttrande från LudvikaHem och Ludvika kommunfastigheter daterat 8 

september 2016. 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 71 Dnr KS 2017/10 - 02 

Redovisning av sjukfrånvarostatistik 

Beslut  

Arbetsutskottet noterar sjukfrånvarostatistiken för mars månad 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Stöd- och styrningsförvaltningen har uppdraget att rapportera aktuell 

sjukfrånvarostatistik varje månad till kommunstyrelsens arbetsutskott (Dnr KS 

2012/452). Referensmånad 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 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 

24 april 2017. 

  

Beslutet skickas till 

Akten 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(21) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-23 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr KS 2017/226 - 11 

Kommunremiss – valkretsindelning Landstinget 

Dalarna 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige yttrar till landstingsstyrelsen att Ludvika kommun inte har 

något att erinra mot förslaget att Landstinget Dalarna föreslås bli en (1) valkrets 

från och med de allmänna valen 2018.  

Beskrivning av ärendet 

Landstingsfullmäktige ska fatta beslut om antalet valkretsar som ska gälla vid de 

allmänna valen 2018. Vallagen har från den 1 januari 2015 ändrats i vissa 

avseenden. Bland annat har kravet på valkretsindelning för val till 

landstingsfullmäktige tagits bort, vilket kan få betydelse för valen 2018. Enligt 

de nya reglerna är landstingen en enda valkrets, om inte fullmäktige beslutar att 

dela in landstinget i två eller flera valkretsar. Förslaget är att valkretsindelningen 

i Landstinget Dalarna föreslås bli en (1) från och med de allmänna valen 2018. 

Ludvika kommun har inte något att erinra mot förslaget.   

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 28 april 2017. 

2. Landstingsstyrelsens protokoll från 10 april 2017 § 44 inklusive bilagor. 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 73 Dnr KS 2016/664, KS 2015/416 - 00 

Svar på motion om överföring av kultur- och 

fritidsförvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden 

och integrationsverksamheten till kommunstyrelsen 

Beslut 

Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut i 

avvaktan på ny tjänsteskrivelse. 

Beskrivning av ärendet 

En motion har inkommit från Ingvar Henriksson (S) om att utreda möjligheten 

att kultur- och fritidsverksamheten ska överföras till samhällsbyggnadsnämnden 

och att integrationsverksamheten ska överföras till kommunstyrelsen. Motionen 

remitterades till samhällsbyggnadsnämnden och till kultur- och fridisnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 22 februari 2017 § 24 

och framhåller att frågan bör utredas vidare men att man ser det som både 

politiskt, organisatoriskt och ekonomiskt möjligt att genomföra förslaget.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 28 mars 2017 § 15 och 

framhåller att frågan bör utredas vidare samt att det ska göras en risk- och 

konsekvensanalys utifrån ett medborgarperspektiv, men att man ser det som 

både politiskt, organisatoriskt och ekonomiskt möjligt att genomföra förslaget.  

Med anledning av att kommunchefen har ett pågående uppdrag att se över 

kommunstyrelsens förvaltningsorganisation föreslås att densamma även får i 

uppdrag att utreda motionärens frågeställning vidare.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 2 maj 2017. 
2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 22 februari 2017 § 24. 
3. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 28 mars 2017 § 15. 

Behandling 

Leif Pettersson (S) yrkar på att arbetsutskottet hänskjuter ärendet till 

kommunstyrelsen utan förslag till beslut i avvaktan på ny tjänsteskrivelse. 

Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att arbetsutskottet 

beslutar enligt detta.  
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