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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 135 KSAU 135  Dnr.

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Ärende "Yttrande över samråd över detaljplan gällande del av Ludvika 6:1 
Väsmanstrand" under punkt 5 flyttar till punkt 3.

______

Beslut skickas till
Akten

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 136 KSAU 136 2017/391

Yttrande över samråd över detaljplan gällande del av Ludvika 
6:1 Väsmanstrand

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra över detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet
Huvudsyftet med detaljplanen är att främja lek och rekreation i centrumnära 
läge genom att göra strandområdet tillgängligt och utveckla det till en attraktiv 
plats. Utöver det ska planen tillgodose Ludvika kommuns behov av bostäder. 
Andra syften är att skydda natur- och kulturvärden som finns inom 
planområdet och skapa möjlighet att sanera förorenad mark. 

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Strandskydd upphävs inom planområdet. Planärendet handläggs 
med utökat förfarande. 

Kommunstyrelsens stab ser att detaljplanen kan bidra till att kommunen lever 
upp till flera av de kommunövergripande målen, bl.a. en bra kommun att leva i 
och en tillväxtkommun. Barnperspektivet är framträdande i detaljplanen i och 
med att området delvis ska användas för att främja lek och rekreation. 

Tidigare beslut i ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden den19 december 2016, § 136.

Beslutsunderlag
1. Samrådshandling daterad 4 oktober 2017
2. Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Ludvika 6:1 

”Väsmanstrand”, upprättad i oktober 2017
3. Plankarta för del av Ludvika 6:1 ”Väsmanstrand”, upprättad i oktober 2017

Behandling
Ärendet föredras av Kajsa Holmqvist och Torkel Berg från 
samhällsbyggnadsnämnden.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Akten

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 137 KSAU 137 2017/497

Yttrande angående Dalarnas länsplan för transportsystemet 
2018-2029

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt bilaga 1 daterad 16 oktober 2017.

Beskrivning av ärendet
Region Dalarna upprättar länsplanen för transportsystemet utifrån direktiv och 
förutsättningar från regeringen. Region Dalarnas direktion fastställer sedan 
planen. Ludvika kommun har fått ”Länsplan – Region transportinfrastruktur 
för Dalarna 2018-2019” för yttrande.

Planen uppgår till preliminärt 1 128 miljoner kr av 36 600 miljonerna totalt för 
alla länsplaner, vilket motsvarar 3 %.

Enligt regeringens direktiv bör planen innehålla de objekt i nu gällande planer 
som byggstartats men inte avslutats vid ingången av 2018. Övriga krav är att 
regionen ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till att det 
övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- och 
hänsynsmålen nås. Dessutom ska det redovisas hur medlen fördelas mellan 
trafikslagen och hur mycket som läggas på cykelinfrastruktur.

Regionen ska beakta de prioriterade utmaningarna vid framtagande av planen (i 
enlighet med propositionen ”Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar 
för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling” [prop. 2016/ 17:21]). Dessa 
utmaningar lyder enligt följande:

 Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer

 Investeringar för ett ökat bostadsbyggande

 Förbättra förutsättningarna för näringslivet

 Förstärka sysselsättningen i hela landet

 Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter

 Ett inkluderande samhälle.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd och styrningsförvaltningen daterad den 27 

oktober 2017.

2. Ludvika kommuns yttrande daterat 16 oktober 2017.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 138 KSAU 138 2017/498

Yttrande angående nationell plan för transportsystemet 
2018-2029

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt bilaga 1 daterad den 16 oktober 2017.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket upprättar den nationella planen för transportsystemet utifrån 
direktiv och förutsättningar från regeringen. Regeringen fastställer sedan 
planen. Ludvika kommun har fått Förslag till nationell plan för transport-
systemet 2018-2029 för yttrande.

Planen uppgår till 622,5 miljarder kr vilket är en ökning av 100 miljarder från 
föregående planeringsperiod.

Planeringsramen fördelas genom direktivet från regeringen enligt följande

 333,5 miljarder, utveckling av transportsystemet (varav 36,6 miljarder avser 
medel till länstranportplaner)

 125 miljarder kr ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av 
statliga järnvägar.

 164 miljarder kr ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga 
vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till 
enskilda vägar.

Redan namngivna objekt från förra planeringsperioden ska prioriteras i denna 
planperiod om de fortfarande kan anses angelägna för transportsystemet. 
Pågående eller bundna medel i planförslaget uppgår till 121 miljarder kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 16 oktober 

2017.

2. Ludvika kommuns yttrande daterat 16 oktober 2017.

______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 139 KSAU 139 2017/350

Yttrande över revisionsrapport gällande Överförmyndare i 
samverkan

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande på revisionsrapporten enligt tjänsteskrivelse 
daterad 26 september 2017.

Beskrivning av ärendet
KPMG har i revisionsrapport daterad 30 maj 2017 kommenterat sin granskning 
av verksamheten vid överförmyndare i samverkan i Falun-Borlänge regionen. 
KPMG framhåller sex förbättringsområden, och där det gemensamma kontoret 
har lämnat ett svar som gemensamt ska antas av de sex samverkande 
kommunerna som ett svar på KPMG:s rapport.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 6 oktober 

2017.

2. KPMG:s revisionsrapport daterad 30 maj 2017.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 140 KSAU 140 2017/257

Återrapport gällande översyn av hyror och hyresavtal

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar återrapporten. 

Beskrivning av ärendet
Kjell Israelsson (M) och HåGe Persson (M) föreslog i en motion daterad 14 
mars 2016 att det är nödvändigt med en översyn av kommunens hyresavtal. 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2017 § 72 att motionen var 
tillgodosedd och att fullmäktige önskade en återrapport av det pågående arbete 
med översyn av hyror och hyresavtal under andra halvåret 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 augusti 2017 § 104 att lämna en 
återrapportering vidare till kommunfullmäktige. De konstaterar följande:

Det finns inte några interna hyresavtal upprättade mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och respektive förvaltning. Utformning av 
interna hyresavtal pågår och tanker är att interna hyresavtal ska klart tydliggöra 
respektive förvaltnings hyrda andel för varje hyresobjekt. Dessa avtal ska finnas 
tecknade till uppstarten av verksamhetsåret 2018. Hyresavtalet ska innehålla yta, 
hyresbelopp, samt en bilaga med ritning där det tydligt framgår vilka ytor 
förvaltningen hyr. 

Interna hyresavtal är även en del i arbete med att ta fram rätta 
självkostnadshyror, vilket intentionen är att kunna genomföras till 
hyressättningarna för 2019.

Tidplanen är att översynen av interna hyror påbörjas under september 2017 och 
blir färdigt under våren 2018. Under processen med skapande av interna 
hyresavtal har uppmärksammats att de allmänna villkoren för internhyra och 
lokalförsörjning, som är antagen av kommunfullmäktige 22 februari 1990 § 34 
(reviderad upplaga gäller från och med 8 augusti 2001) bör upphöra för att 
ersättas med ett motsvarande avtal mellan avtalande parter. 

Översynen av externa hyresavtal sker löpande i samband med att hyrestidens 
utgång närmar sig för respektive avtal. 

Kommunstyrelsens stab föreslår att kommunfullmäktige noterar återrapporten. 
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd och styrningsförvaltningen daterad 26 september 

2017.

2. Sammanställning över vakanta objekts hyreskostnader januari-augusti 2017.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 141 KSAU 141 2017/256

Rapportering av av vakanta hyresobjekt från 
samhällsbyggnadsförvaltningen

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

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

Totala summan för vakanta objekt gällande perioden januari – augusti 2017 
uppgår till 3 352 570 kr. 

Förslaget enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut den 29 augusti 2017 § 105 
är, att förutom att notera särredovisningen av vakanta objekt till och med 
augusti, att även kommunfullmäktige beslutar att särredovisningen av vakanta 
objekt fortsättningsvis ingår i normal periodrapportering till stöd- och 
styrningsförvaltningen istället för separat redovisning direkt till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens stab konstaterar att rapporteringen kan ske inom ramen för 
rapporteringstillfällena februari, maj och augusti. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterat den 27 

september 2017.

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 29 augusti 2017 § 104.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 142 KSAU 142 2017/307

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

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

Beskrivning av ärendet
Hela Familjen är ett projekt som Social Välfärd bedriver med hjälp av medel ur 
den utökade sociala investeringsfonden. Syftet med projektet är att hjälpa 
familjer att komma till egen försörjning. Målgrupp är barnfamiljer som haft 
försörjningsstöd under minst två år. Projektets metod har visat goda resultat så 
här långt och Social Välfärd planerar implementera de samverkansformer kring 
familjer som man utarbetat i projektet på hela enheten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 20 september 

2017.

2. Protokoll från social- och utbildningsnämnden den 30 augusti 2017 § 136.

3. Tjänsteskrivelse "Projekt Hela familjen – halvårsrapport 2017", daterad 9 
augusti 2017.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 143 KSAU 143 2017/219

Motion- om överföring av kultur- och fritidsförvaltningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen och 
arbetsmarknadsenheten/kommunstyrelsen (S)

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga kommunchefens uppdrag till och med 
sista mars 2018. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2017 § 131 att ge kommunchefen i 
uppdrag att i den pågående översynen av kommunstyrelsens 
förvaltningsorganisation även utreda en motion där förslaget är att överföra 
kultur- och fritidsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen och 
integrationsenheten till kommunstyrelsen. Uppdraget skulle redovisas senast 
kvartal 4 2017. 

Kommunchefen önskar att uppdraget förlängt till och med sista mars 2018. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 27 september 
2017.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 144 KSAU 144 2017/138

Revidering av besöksmål

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att besöksmålen Mårten och Kullens 

kyrkstigar, Grangärde kyrkby, Skattlösberg med Luossastugan, Gravendal, 
Strömsdal, finngården Rikkenstorp, Bränntjärnstorpet, Cassels, Lokmuseet, 
Grängesbergs gruvområde, Stora Hagen, Klenshyttan, Lekombergs gruva, 
Hammarbacken och Ludvika gammelgård med gruvmuseet fortsatt ingår i 
Ekomuseum Bergslagen.

2. Kommunstyrelsen föreslår att Nyhammars herrgård utgår som besöksmål i 
Ekomuseum Bergslagen. 

3. Kommunstyrelsen godkänner Finngården Skifsen och Sunnansjö herrgård 
som nya besöksmål i Ekomuseum Bergslagen. 

Beskrivning av ärendet
Ekomuseum Bergslagens centrala ekoråd, ledningsgrupp och styrelse har 
formulerat uppdaterade kriterier för besöksmiljöerna. Med anledning av detta 
ska besöksmålen revideras och varje stiftarkommun ges tillfälle att senast under 
november 2017 ge förslag på lämpliga besöksmål inom den egna kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade frågan på sitt sammanträde den 26 
september 2017, § 46. 

Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner att de besöksmål kultur- och 
fritidsnämnden listat bör ingå i Ekomuseum Bergslagen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 3 oktober 

2017.

2. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 26 september 2017 § 46.

3. Revidering av besöksmål, information från Ekomuseum Bergslagen, inkom 
12 juni 2017.

______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 145 KSAU 145 2017/324

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige godkänner förslaget till ändringar i Region Dalarnas 

förbundsordning

2. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt 
ändringarna, dock tidigast 1 januari 2018. 

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft, Kommunallag 2017:725. 
Lagen innebär att Region Dalarna måste se över sin förbundsordning. 
Information om vilken webbplats förbundet har sin anslagstavla på ska finnas 
angivet i förbundsordningen, likaså information om allmänhetens rätt att ställa 
frågor kring föregående årsredovisning. Förbundsordningen behöver också 
justeras så hänvisningar till kommunallagen syftar till rätt paragrafer i nya lagen. 

En revidering av förbundsordningen behöver även ske till följd av att 
uppgifterna för Region Dalarna förändras. Kollektivtrafiken övergår till 
Landstinget Dalarna och arbetet med besöksnäringen överförs till Visit Dalarna 
AB. Uppgiften att ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s 
strukturfonder är sedan tidigare överförd till Tillväxtverket. Dessa uppgifter 
stryks från förbundsordningen. 

Kommunchefens stab rekommenderar fullmäktige att godkänna de föreslagna 
ändringarna i Regions Dalarnas förbundsordning och att besluta att ändringarna 
träder i kraft tidigast 1 januari 2018 eller när samtliga medlemmars fullmäktigen 
godkänt ändringarna. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 4 oktober 

2017.
2. Sammanträdesprotokoll från Region Dalarnas direktions möte den 13 

september 2017, § 205. 
3. Missiv från Region Dalarna daterat 19 september 2017.
4. Förbundsordning för Region Dalarna, förslag till ny lydelse.
5. Förbundsordning för Region Dalarna, i dag gällande.

______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 146 KSAU 146 2017/425

e-borgensavgift Marnäsvikens trygga hem

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en borgensavgift på 
0,25 procent för utnyttjad borgen med limit 50 miljoner kronor för 
Marnäsvikens trygga hem från och med 2018.

Jäv 
Sten G Johansson (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017 § 35, att ingå borgen för 
Kooperativa hyresrättsföreningen Marnäsvikens trygga hem upp till ett belopp 
om 50 miljoner kronor. 

Enligt lagstiftning gällande kommunala bostadsaktiebolag från 2011 ska en 
borgensavgift tas ut av de företag som beviljas kommunal borgen. Detta för att 
kompensera för den ekonomiska fördel det kan innebära för ett bolag att ha en 
kommunal borgensman som garant för goda lånevillkor. 

Avgiften ska baseras på en bedömning om marknadsmässighet som eliminerar 
en bedömd konkurrensfördel mot att borgen ej hade funnits. 

Riksbyggen som är förvaltare för föreningen har meddelat att den vanligaste 
nivån på borgensavgift för denna typ av organisation är 0,25 procent.

Borgensavgiften föreslås tas ut från och med 2018 och baseras på den under 
året genomsnittligt utnyttjade borgensnivån, dock maximerad till ett tak på 50 
miljoner kronor. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 17 

oktober 2017.

Behandling
Sten G Johansson (V) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.

______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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