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Ärendelista

Val av justerare
§ 147 Anmälan av extra ärenden
§ 148 Lägesrapport, inriktningsbeslut samgående 

RDM
§ 149 Upplösning av Räddningsnämnden 

Västerbergslagen
2017/505

§ 150 Avsteg handlingsprogram räddningstjänsten 2017/508
§ 151 Sotningsverksamhet 2018 2017/509
§ 152 Inrättande av ny nämnd för 

räddningstjänsten i Ludvika kommun samt 
antagande av reglemente

2017/506

§ 153 Arvode räddningsnämnden 2017/507
§ 154 Yttrande över samråd över detaljplan 

gällande för Ludvika 5:70 med flera ”Stora 
Hillänget” i Ludvika

2017/489

§ 155 Yttrande över samråd över detaljplan 
gällande Valla 6

2017/407

§ 156 Antagande av detaljplan för del av 
Ingenjören 8 med flera "Genomfart: 
Valhallarakan"

2017/504

§ 157 Tillfälliga bostäder - redovisning av uppdrag 2017/258
§ 158 "En väg in" - Införande av nytt 

samarbetssätt
2017/439

§ 159 Styrdokument i Ludvika kommun 2017/494
§ 160 Aktualitetsförklaring av översiktsplanen 2017/437
§ 161 Samverkansbeslut Tillnyktringsplatser 2017/491
§ 162 Projekt Främja Ungt entreprenörskap i 

Dalarna
2017/503

§ 163 Förslag på överenskommelse "samverkan 
för trygg och effektiv utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård

2017/501

§ 164 Inrättande av ett kommunförbund i Dalarna 2017/502
§ 165 Återrapport - Svar på motion om "En dörr 

in"
2017/135

§ 166 Instruktion kommunchef 2017/510
§ 167 Delegationsordning kommunstyrelsen 2017/511
§ 168 Kommunfullmäktiges arbetsordning 2017/512
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§ 169 Kommunstyrelsens reglemente 2017/513
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2017-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 147

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet
Följande ärende läggs till:

 Lägesrapport från räddningstjänsten gällande inriktningsbeslut för 
samgående med Räddningstjänsten Dala Mitt. 

Ärendena 6-10 flyttas till punkt 1-5.

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2017-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 148  

Lägesrapport, inriktningsbeslut Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beskrivning av ärendet
Räddningsnämndens ordförande och tf förvaltningschef lämnar en lägesrapport 
inför en eventuell ansökan om inträde i Räddningstjänsten Dala Mitt.

Behandling
I avvaktan på beslutsunderlag hänskjuter arbetsutskottet ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 149 KSAU 149 2017/505

Upplösning av Räddningsnämnden Västerbergslagen 

Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beskrivning av ärendet
Räddningsnämndens ordförande, tf förvaltningschef samt kommunchefen 
lämnar en muntlig information .

Under 2016 och 2017 har både Ljusnarsbergs och Ludvika kommun, fört 
diskussioner om att respektive kommuns räddningstjänst eventuellt ska ha en 
annan organisationstillhörighet.

Då Ljusnarsbergs kommun från och med den 1 januari 2018 med all 
sannolikhet går över till Nerikes Brandkår kommer det inte längre att finnas 
förutsättningar för att ha en gemensam nämnd för räddningstjänsten i Ludvika 
och Ljusnarsbergs kommuner. I och med detta kommer Räddningsnämnden 
Västerbergslagen att upplösas. 

Behandling
I avvaktan på beslutsunderlag hänskjuter arbetsutskottet ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 150 KSAU 150 2017/508

Avsteg handlingsprogram räddningstjänsten

Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet
Räddningsnämndens ordförande och tf förvaltningschef på räddningstjänsten 
lämnar muntlig information.

Om Ljusnarsbergs kommun fr.o.m. 1 januari 2018 kommer att tillhöra Nerikes
Brandkår innebära detta att gällande handlingsprogram inom Räddningstjänsten
Västerbergslagen inte kommer att vara giltigt, eftersom handlingsprogrammet
gäller för de båda kommunerna i den gemensamma nämnden 
Räddningsnämnden Västerbergslagen. Fullmäktige i respektive kommun har
godkänt det gemensamma handlingsprogrammet.

Som en följd av att Ljusnarsbergs kommuns räddningstjänst får en annan
huvudman måste Ludvika kommun innan årsskiftet besluta om nödvändiga
avsteg från fastställt handlingsprogram år 2015-2018.

De delar av handlingsprogrammet som omfattar Ljusnarsbergs kommun
revideras och anpassas till att gälla endast för räddningstjänstverksamheten i
Ludvika kommun.

Behandling
I avvaktan på beslutsunderlag hänskjuter arbetsutskottet ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 151 KSAU 151 2017/509

Sotningsverksamhet 2018

Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet
Räddningsnämndens ordförande och tf förvaltningschef på räddningstjänsten 
lämnar muntlig information.

Under förutsättning att Ljusnarsbergs kommun fattar beslut om att
Ljusnarbergs kommuns räddningstjänst fr.o.m. 1 januari 2018 ska tillhöra
kommunalförbundet Nerikes Brandkår kommer Räddningsnämnden
Västerbergslagen att behöva upplösas. Ansvaret för räddning- och
sotningsverksamheten i Ljusnarbergs kommun kommer att övertas av Nerikes
Brandkår. 

Vad beträffar sotningsverksamheten har både Ljusnarbergs kommun
och Nerikes Brandkår uttryckt önskemål om att sotningsverksamheten i
Ludvika kommun även under 2018 sköter sotningsverksamheten dvs.
brandskyddskontroll och rengöring i Ljusnarsbergs kommun.

Behandling
I avvaktan på beslutsunderlag hänskjuter arbetsutskottet ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 152 KSAU 152 2017/506

Inrättande av ny nämnd för räddningstjänsten i Ludvika 
kommun samt antagande av reglemente

Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beskrivning av ärendet
Räddningsnämndens ordförande och tf förvaltningschef på räddningstjänsten 
lämnar muntlig information. 

Under förutsättning att Ljusnarsbergs kommun fattar beslut om att 
Ljusnarsbergs kommuns räddningstjänst från och med 1 januari 2018 ska 
tillhöra Nerikes Brandkår måste kommunfullmäktige ta beslut om att från detta 
datum inrätta en ny nämnd för räddnings- och sotningsverksamheten i Ludvika 
kommun. Dessutom måste ett nytt reglemente antas.

Behandling
I avvaktan på beslutsunderlag hänskjuter arbetsutskottet ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 153 KSAU 153 2017/507

Arvode räddningsnämnden

Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun kommer att från årsskiftet driva en egen räddningsnämnd. 
Ljusnarsbergs kommun kommer av allt att döma att lämna den gemensamma 
nämnden för att ansluta till Nerikes Brandkår. Därmed behöver nya 
arvodesbestämmelser antas för den nya nämnden.  Det är fortfarande oklart om 
den nya nämnden kommer att bestå av 5 eller 7 ledamöter, samt vad den nya 
nämndens namn kommer att bli.  Arvodesreglementet föreslås ändras enligt 
följande:  
Följande stycke stryks i bilaga 1   

Räddningsnämnd Ordförande 10 57 498 x

Följande stycke ersätter ovanstående: 

Räddningsnämnd Ordförande 10 57 498 x
1:e vice ordförande 2 11 500
2:e vice ordförande 4,5 25 874

x) har inte rätt till arvode för sammanträde eller motsvarande enligt 2 § och § 10 
inom den nämnd vederbörande tillhör. Dock ska restidsarvode utgå till den 
som är berättigad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 30 oktober 2017.

Behandling
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 154 KSAU 154 2017/489

Yttrande över samråd över detaljplan gällande för 
Ludvika 5:70 med flera ”Stora Hillänget” i Ludvika

Beslut
Arbetsutskott föreslår att istället för ett handelsområde och parkeringsplatser 
utöka naturmarksområdet. I övrigt har arbetsutskottet inget att invända mot 
detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en ny detaljplan för Ludvika 5:70 
med flera ”Stora Hillängen”. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra området 
för fler bostäder 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. Samråd pågår till och med 5 december 2017.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 26 oktober 

2017.
2. Samrådshandling, kungörelse, daterad 24 oktober 2017
3. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden, daterat 29 mars 

2017, § 33
4. Samrådshandling, planbeskrivning, upprättad i oktober 2017
5. Plankarta, upprättad i oktober 2017

Behandling
Kjell Israelsson (M) yrkar på att istället för ett handelsområde och 
parkeringsplatser utöka naturmarksområdet.

Ordföranden ställer förvaltningens och Kjell Israelssons förslag mot varandra 
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Kjell Israelssons förslag och i 
övrigt bifall till förvaltningens förslag. 

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
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§ 155 KSAU 155 2017/407

Yttrande över samråd över detaljplan gällande Valla 6

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslag till 
detaljplan för del av Valla 6 i Ludvika kommun. 

Beskrivning av ärendet
Planområdet är en del av Valla 6 som ligger centralt i Ludvika, mellan de tre 
gatorna Ljunghällsvägen, Vallagatan och Villagatan. Planområdet omfattar den 
nordöstra delen av fastigheten Valla 6 samt en liten del av Valla 2. 

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bygge av ett flerbostadshus på en 
yta inom fastigheten Valla 6. 

Förslaget är att områdets karaktär ska bevaras och vara den tyngst vägande 
aspekten för beslut i gestaltningsfrågor. Planen är i linje med översiktsplanen 
och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ärendet handläggs 
med standardförfarande. 

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

2017.
2. Planbeskrivning Valla 6
3. Plankarta Valla 6
4. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 26 april 2017 § 48 
______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 156 KSAU 156 2017/504

Antagande av detaljplan för del av Ingenjören 8 med 
flera "Genomfart: Valhallarakan"

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Ingenjören 8 med flera 
”Genomfart: Valhallarakan”. 

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen är en del av Genomfart Ludvika. 

Huvudsyftet med planen är att skapa en bättre trafiksituation längs med 
Valhallarakan (riksväg 50) och förbättra bullersituationen för de boende i 
området. I detta ingår ny gång- och cykelväg, ny lokalgata, bullervall och 
bullerplank.

Granskningen genomfördes under tiden 27 februari till och med den 27 mars 
2017. Under perioden inkom 12 yttranden, varav sex med synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämnden hanterade ärendet den 25 oktober 2017 § 124 och 
föreslår att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen enligt plan- och bygglagen 
5 kap. 27 §.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 31 oktober 

2017.
2. Planbeskrivning Valla 6
3. Plankarta Valla 6
4. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 26 april 2017 § 48
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 157 KSAU 157 2017/258

Tillfälliga bostäder - redovisning av uppdrag

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 

kompletterande utredning inför beslut om tillfälliga bostäder. Underlaget 
ska tas fram i samråd med LudvikaHem AB och LKFAB.

2. Kommunstyrelsen vill ha beslutsunderlaget senast 31 december 2017. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att ta ställning till om Ludvika kommun ska bygga 60 
tillfälliga bostäder. Samhällsbyggnadsnämndens redovisning, som ska ligga till 
grund för beslutet, väcker fortfarande många frågor och det saknas ett 
ställningstagande från nämnden var dessa bostäder ska byggas och om det är 
frågan om modulhus eller ombyggnation av befintliga fastigheter. Nämnden 
bör komma med ett förslag på en helhetslösning. 

Kommunchefens stab kan utifrån befintligt underlag inte ge en 
rekommendation till fullmäktige om att låta LudvikaHem bygga 60 tillfälliga 
bostäder, då frågeställningarna som beskrivs i ärendet inte är besvarade. 
Kommunchefens stab ser att samhällsbyggnadsnämnden och LudvikaHem AB 
/LKFAB behöver ha tid för en dialog, där man tillsammans presenterar en 
helhetslösning som svarar på frågorna ovan och även tar hänsyn till gällande 
styrdokument och pågående detaljplaneändringar. 

Därför rekommenderar kommunstyrelsens stab kommunstyrelsens 
arbetsutskott att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
kompletterande uppgifter. I det underlag som kommer upp till fullmäktige ska 
en helhetslösning inklusive kostnadskalkyl presenteras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 19 september 

2017.
2. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden 29 augusti 2017, 

§ 103
3. Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2017
4. LudvikaHem AB och LKFAB:s yttrande från 8 september 2016
5. Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 7 juni 2017, § 129
______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 158 KSAU 158 2017/439

EVI: "En väg in" - Införande av nytt samarbetssätt 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av det nya samverkans-
arbetssättet En Väg In,  EVI.

Beskrivning av ärendet
En väg in - EVI är en ny samverkansplattform som införts i Ludvika och 
Smedjebacken under 2017. Medverkande samverkansaktörer är Landstinget 
Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och de båda kommunerna. 
EVI  är ett effektivare sätt att möta invånaren som har behov av samordning 
där minst två aktörer är involverade. Plattformen är direkt tillgänglig för den 
Ludvika- och Smedjebacksbo mellan 16 och 64 år som är i behov av 
samordning som inte löses i ordinarie verksamheter. EVI kortar ledtider till rätt 
insats och/eller aktivitet för att underlätta vägen mot egen och långvarig 
försörjning. 
Samverkansplattformen EVI har lyckosamt genomfört och verkställt de flesta 
av de uppsatta målen. Det finns även en plan för det kommande året för att 
säkerställa effektiva rutiner och öka kännedomen om EVI. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 25 oktober 2017.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 159 KSAU 159 2017/494

Styrdokument i Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för "Styrdokument i Ludvika 

kommun", daterad 2 november 2017. 
2. Riktlinjerna ersätter det tidigare dokumentet "Enhetlig terminologi för 

Ludvika kommuns styrdokument", antaget av kommunfullmäktige den 29 
maj 2008, § 76.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens kansli har sett ett behov av tydliga riktlinjer för kommunens 
styrdokument, eftersom nuvarande terminologi inte följs och upplevs svår. 
Kommunstyrelsens kansli har därför tagit fram riktlinjer för kommunens 
styrdokument. Riktlinjen omfattar inte lagbundna styrdokument, inte heller 
vägledande dokument på verksamhetsnivå. Riktlinjen har sänts till alla 
förvaltningar på remiss. 

Syftet med riktlinjerna är att skapa enhetlighet i hanteringen av styrdokument 
och göra det lättare att genomföra och följa upp politiska beslut. Enligt den 
föreslagna riktlinjen ska Ludvika kommuns styrdokument klassificeras utifrån 
fyra styrdokumentstyper; policy, strategi, riktlinjer och regler. Riktlinjen lyfter 
även upp skrivanvisningar för styrdokument och beskriver hur man ska gå 
tillväga vid framtagandet av styrdokument. Riktlinjen innehåller också 
information om hur styrdokument ska publiceras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 25 

oktober 2017.

2. Riktlinjer ”Styrdokument i Ludvika kommun” daterad 2 november 
2017. 

3. Sammanställning av inkomna remissvar på förslaget till riktlinjer för 
styrdokument i Ludvika kommun, daterad 25 oktober 2017.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 160 KSAU 160 2017/437

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra ett tematiskt 

tillägg till ÖP2030 vad gäller LIS-områden. 
2. Fullmäktige aktualitetsförklarar ÖP2030 i övrigt.

Jan Karlsson (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
En gång per mandatperiod ska översiktsplanens aktualitet ses över. 
Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över 
aktualiteten i samband med sitt möte den 14 mars 2017, § 59. 
Sammhällsbyggnadsnämnden behandlade aktualitetsförklaringen av 
översiktsplanen på sitt möte den 25 oktober 2017, § 129.

Kommunens förvaltningar har inkommit med synpunkter på översiktsplanens 
aktualitet. I stort kan översiktsplanen anses vara aktuell, dock behöver två 
tilläggsbeslut göras till aktualitetsförklaringen.

 Att kommunen låter göra ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS), eftersom dagens LIS inte räcker vid t.ex. 
bygglovsgivning.

 Att kommunen upphäver riksvägsreservatet då kommunen redan idag 
satsar på en genomfart och mark behövs för bostadsbyggande och 
näringslivsutveckling.

Dessutom föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen Grängesbergs byalag att söka 
planbesked och bekosta en detaljplan för att skydda byggnadernas utseende i 
Källfallet. Grängesbergs byalag har önskat att Ludvika kommun ska ta tillbaka 
beslutet om att häva riksintresset för Källfallet.

Samhällsbyggnadsnämnden har valt att gå vidare med enbart frågan om att göra 
ett tematiskt tillägg till ÖP2030 vad gäller LIS-områden. Riksvägsreservatet har 
nämnden valt att behålla i dagsläge. Frågan om riksvägsreservatet kommer att 
behandlas som ett eget ärende längre fram.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 27 oktober 

2017.

2. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 25 oktober 2017, 
§ 129

3. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad 18 september 
2017

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2017-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 161 KSAU 161 2017/491

Samverkansbeslut Tillnyktringsplatser

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige godkänner Region Dalarnas direktions förslag att starta och 

driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen 
föreslår samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande 
beslut.

3. Fullmäktige omfördelar 155 664 kronor till social- och utbildningsnämnden 
från lämplig post i budgeten. 

Beskrivning av ärendet
För att bättre leva upp till intentionerna i Lagen om omhändertagande av 
berusade personer med mera (LOB), som syftar till att ge berusade ett mer 
humant omhändertagande, har Region Dalarna tagit fram ett förslag på avtal, 
som innebär att sex tillnyktringsplatser startas upp i Dalarna. Platserna 
finansieras till hälften var av landstinget och Dalarnas 15 kommuner. Avtalet 
föreslås träda i kraft 1 april 2018 under förutsättning att samtliga avtalspartner 
fattar likalydande beslut. 

Eftersom Region Dalarna vill ha besked från kommunerna senast 15 december 
hinner ärendet inte gå till social- och utbildningsnämnden för yttrande. 
Budgetmedel måste även omfördelas för år 2018, då social-och 
utbildningsnämnden inte budgeterat för verksamheten.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 26 

oktober 2017.
2. Missiv från Region Dalarna, daterat 16 oktober 2017
3. Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamheten, daterat 2017-05-

24, reviderad 2017-09-22
4. Sammanträdesprotokoll från Region Dalarnas direktions möte den 13 

september 2017, § 210

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2017-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 162 KSAU 162 2017/503

Projekt Främja Ungt entreprenörskap i Dalarna

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom utvecklingsprojektet ”Främja ungt 

entreprenörskap Dalarna”.

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom en höjning av insatsen från 
kommunerna till Ung Företagsamhet från 2 kr/invånare till 4 kr/invånare. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att stödja Ung Företagsamhet Dalarna med 
sammanlagt 108 184 kronor för år 2018, under förutsättning att övriga 
deltagande kommuner också höjer insatsen. Pengarna tas inom 
kommunstyrelsens ram.

4. Kommunstyrelsen vill ha en årlig redovisning av Ung Företagsamhet 
Dalarna för att kunna följa upp verksamheten. 

Beskrivning av ärendet
Region Dalarna bedömer att länets utveckling för ungt entreprenörskap är 
oroande. Den är inte i linje med de mål som uttrycks nationellt, i Dalarna 2020 
och i Dalarnas Ungdomsstrategi. En satsning för att främja ungt 
entreprenörskap i Dalarna bör göras. 

Region Dalarnas direktion rekommenderar kommunerna att ställa sig bakom 
utvecklingsprojektet ”Främja ungt entreprenörskap Dalarna” samt en höjning 
av insatsen från 2 kronor /invånare till 4 kronor/invånare till Ung 
Företagsamhet (UF) Dalarna. En ansökan om pengar från UF Dalarna har 
inkommit med önskan om snabbt besked. Av ansökan framgår att UF Dalarna 
planerar göra en satsning på bl.a. yrkesprogram där de ser att många bristyrken 
finns samt på den gymnasieförberedande linjen IM-språk. 

Eftersom det ekonomiska understöd det till UF Dalarna dubbleras anser 
kommunstyrelsens stab att UF Dalarna bör redovisa sin verksamhet årligen. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 3 

november 2017. 

2. Missiv från Region Dalarna, daterat 27 oktober 2017
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3. Sammanträdesprotokoll från direktionen i Region Dalarna, daterat 25 
oktober 2017, § 263

4. Dalarna – Sveriges bästa region för unga företagsamma människor 
2020/2021

5. Ansökan om ökat stöd till Ung Företagsamhet 2018, daterad 16 oktober 
2017

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2017-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 163 KSAU 163 2017/501

Förslag på överenskommelse "samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse mellan 

Landstinget Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Social- och utbildningsnämnden 
samt vård- och omsorgsnämnden blir behöriga undertecknare. 

2. Kommunfullmäktige konstaterar att kostnaderna för åtgärderna i 
överenskommelsen ska hanteras inom befintlig ram hos respektive 
verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2018, träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte 
längre har behov av den slutna vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna 
lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgruppen för den föreslagna lagen är 
patienter som efter utskrivningen från den slutna vården behöver insatser från 
den kommunalt finansierade socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som 
också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppenvården, 
inklusive primärvården.  Inför den nya lagen har en överenskommelse tagits 
fram. En arbetsgrupp som består av representanter från länets kommuner samt 
landstinget Dalarna har fått i uppdrag att länschefsnätverket att under 2017 
samordna arbetet inför den nya lagen. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag 
till överenskommelse som nu ska godkännas av kommunerna och landstinget. 
Överenskommelsen bör vara beslutad och godkänd innan årsskiftet då den nya 
lagen träder i kraft.  Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om 
samordnad vårdplanering som tecknats mellan landstinget och respektive 
kommun.  

Kostnaderna för respektive verksamhet hanteras inom befintlig ram.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 30 

oktober 2017.
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2. Länsövergripande överenskommelse mellan Landstinget Dalarna och 
kommunerna i Dalarna – Samverkan för trygg och effektiv utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2017-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 164 KSAU 164 2017/502

Inrättande av en kommunförbund i Dalarna

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen är positiv till någon form av kommunalt samarbete efter 

regionbildningen. Form och innehåll bör motiveras tydligare än vad som är 
fallet i promemorian som utgör underlag för dagens beslut. 

2. Kommunstyrelsen är likaså positiv till att Region Dalarna uppdras att 
samordna arbetet fram till att kommunförbundet bildas. 

3. Kommunstyrelsen önskar få kompletta underlag innan sommaren 2018, för 
att hinna beakta ett eventuellt inträde i ett kommunförbund i budget-
processen för år 2019.

Jan Karlsson (C) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet
Region Dalarna har inrättat fem politiska arbetsgrupper som tittat på olika 
frågor inför en eventuell regionbildning. En av dessa har bedömt om 
regionbildningen innebär ett behov av en ny kommunal samordning och 
organisering i form av ett kommunförbund. 

Arbetsgruppen har lagt fram ett förslag som innebär att länets kommuner går 
samman i ett kommunförbund. Styrelsen föreslås bestå av kommunernas 
styrelseordförande. Några av de verksamheter som idag bedrivs inom Region 
Dalarna föreslås platsa i ett kommunförbund, istället för i den nya regionen. Till 
dem hör projektet ”Plugga klart”, som pågår år 2020 ut. Gymnasieantagningen 
och AV-media är två andra verksamheter arbetsgruppen bedömer kan flytta 
över till ett kommunförbund. Bägge verksamheterna har idag kontraktskunder 
utanför det egna länet. 

Kommunstyrelsens stab ser att det finns flera outredda frågor och 
promemorian tar enbart ställning till ett kommunförbund, ingen annan 
samarbetsform. Kommunstyrelsens stab är generellt positiv till samarbete 
kommunerna emellan, men ser att samarbetsformen kunde utredas bättre så 
den mest ändamålsenliga samarbetsformen hittas utifrån kommunernas behov. 
Staben ser att frågan behöver utredas närmare och är positiv till att Region 
Dalarna utreder den närmare. Staben anser att kommunerna bör få underlag 
innan sommaren 2018 för att frågan ska hinna med i budgetberedningen för år 
2019.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 8 

november 2017
2. Missiv från Region Dalarna, daterat 18 oktober 2017
3. Sammanträdesprotokoll från Region Dalarnas direktion, daterat 13 

september 2017, § 212.
4. PM daterad 2017-08-22 ”Uppdraget till en politisk arbetsgrupp rörande 

kommunernas samordning och organisation – inrättande av ett 
kommunförbund i Dalarna?”

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2017-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 165 KSAU 165 2017/135

Återrapport - Svar på motion om "En dörr in"

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen av bifallen motionen ”En dörr 
in”.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige biföll motionen ”En dörr in” den 30 januari 2017. Syftet 
med motionen är att underlätta för näringslivet genom att kommunen till 
exempel erbjuder en ”En dörr in” –service. Företagarna ska endast behöva ha 
en kontaktpunkt och där ska de få hjälp och goda råd. Det ska vidare ske en 
effektiv handläggning och det ska vara enkelt att kontakta kommunen. 

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om en 
”En dörr in-policy. 

Sedan januari 2017 tillämpar kommunen ett arbetssätt som motsvarar det som 
efterfrågas i motionen. Kommunen har en portal på hemsidan som kallas ”En 
Väg In”, genom vilken företagare eller personer som vill starta företag enkelt 
får kontakt med berörda personer på kommunen. Via ett formulär på hemsidan 
beskriver företagaren eller den som vill starta ett företag sina funderingar, och 
kommunen samlar sedan de experter företagaren behöver träffa vid ett och 
samma tillfälle. Miljö- och byggenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen är 
den enhet som fungerar som inkörsport och administrerar det hela. Två 
ansvarspersoner är utsedda; Bo-Göran Fransson som är livsmedelsinspektör 
och Lina Ström, som är bygglovshandläggare.

Av rapport från miljö- och byggenheten framgår det att de vägleder personen 
till olika myndigheter och instanser inom kommunen som denna behöver ta 
kontakt med för att komma vidare med sin affärsidé. Vidare kan enheten även 
kalla till möte med alla inblandade där ambitionen är att de flesta frågetecken 
kan rätas ut under ett och samma möte, och därmed blir det enklare att 
förverkliga sin företagaridé. Rutinerna för hur miljö- och byggenheten jobbar 
kring ”En Väg In” finns bifogat denna återrapport. Där finns även en 
processbeskrivning. 

Fram till juni 2017 har ett tiotal personer använt sig av ”En Väg In” – varav tre 
har startat upp företag, enligt information från miljö- och byggenheten. I regel 
är det personer som är intresserade av att starta företag som använt denna 
kanal, medan redan etablerade företagare direkt ringer till t.ex. 
livsmedelsinspektören. 
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Miljö- och byggenheten har inte uppdraget att marknadsföra ”En Väg In”, även 
om de lyfter möjligheten att kontakta kommunen den vägen då de har 
möjlighet. Någon större marknadsföring har ännu inte gjorts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 13 juni 2017.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2017-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 166 KSAU 166 2017/510

Instruktion kommunchef

Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet
Enligt nya kommunallagen 7 kap 1 § framgår att kommunchefen ska ha den 
ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som 
finns under styrelsen. Det framgår också av 7 kap 2 § att styrelsen ska fastställa 
hur kommunchefen ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen. 
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. För att fullgöra 
dessa uppgifter har kommunstyrelsen en förvaltningsorganisation med bland 
annat en kommunchef till sitt förfogande. Instruktionen syftar till att klargöra 
kommunchefens uppdrag.

Behandling
I avvaktan på beslutsunderlag hänskjuter arbetsutskottet ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2017-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 167 KSAU 167 2017/511

Delegationsordning kommunstyrelsen

Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har setts över med anledning av att 
kommunallagen förändras från och med 1 januari 2018. I arbetet med 
översynen har hänsyn tagits till kommunstyrelsens reglemente och 
kommunchefens instruktion.

Behandling
I avvaktan på beslutsunderlag hänskjuter arbetsutskottet ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2017-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 168 KSAU 168 2017/512

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet
Sverige får ny kommunallag den 1 januari 2018. Till följd av den nya lagen har 
fullmäktiges arbetsordning setts över och anpassats utifrån ny lagstiftning.

Behandling
I avvaktan på beslutsunderlag hänskjuter arbetsutskottet ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2017-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 169 KSAU 169 2017/513

Kommunstyrelsens reglemente

Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet
Sverige får ny kommunallag den 1 januari 2018. Till följd av den nya lagen har 
styrelsens reglemente setts över och anpassats utifrån ny lagstiftning.  

Behandling
I avvaktan på beslutsunderlag hänskjuter arbetsutskottet ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen


