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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset kl. 14:00 – 15:50

Beslutande ledamöter

Leif Pettersson (S)
Deltar på distans

HåGe Persson (M)
Hans Gleimar (C)
Åsa Bergkvist (S)
Roland Johansson (SD)
Håkan Frank (M)
Ingvar Henriksson (S)
Maino Wohlfeil (S)
Sarah Hjälm (C)
Rigmor Andersson (M)
Mikael Johansson (SD) tjänstgörande ersättare för Benny Rosengren (SD)
Sören Grandelius (S)
Jim Gavelin (S) tjänstgörande ersättare för Mohammed Alkazhami (S)
Stefan Karlsson (L)
Lars Handegard (V)

Ej beslutande ersättare

Deltar på distans

Övriga närvarande

Tjänstemän

Torbjörn Tomtlund (M)
Anders Hellstrand (M)
Ivan Eriksson (S)
Sören Finnström (S)
Sten G Johansson (V)

Laila Dufström, biträdande kommundirektör
Maria Östgren, kommunsekreterare

Övriga, deltar på distans

Lars Lindblom, projektledare § 73

Deltar på distans

Maria Skoglund, kommundirektör
Åsa Grans, koncernekonomichef
Mikaela Nordling, utredare § 72
Mikael Müller, verksamhetscontroller § 74-76
Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Maria Östgren
Ordförande
Leif Pettersson (S)
Justerande
Ingvar Henriksson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 70

Dnr Dnr.

Ändring i föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärenden läggs till:
 Förslag taxa och avgifter inom LSO-förebyggande samt taxa sotning
och brandskyddskontroll.
 Muntlig lägesrapport från uppdraget att utreda behov av ny
översiktsplan.
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 71

Dnr Dnr.

Information från kommunstyrelsens verksamheter,
verksamhetsområde ekonomi
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Koncernekonomichef föredrar ärendet.
Verksamhetsområde ekonomi består, förutom koncernekonomichef och
koncerncontroller, även av
- Förvaltningsstöd
- Inköp- och avtalshantering, e-handel
- Redovisning
Sammanlagt arbetar 17 personer inom verksamhetsområde ekonomi.
Budgetprocess för kommunkoncernen
 Inkludera hela kommunkoncernen
 Årshjul och tidplaner för kommunkoncernen
 Systemstöd
Uppföljningsprocess
 Nämnderna rapporterar
 Från och med 2021, koncernfokus
Inköpsstyrningsprocess
 Ny inköpsriktlinje med beställarorganisation
 Leverantörstrohet i Hypergene
 E-handel implementeras
Framåt
 Koncernövergripande mål- och budget
 Avtalsuppföljning och E-handel
 Koncernövergripande inköpsriktlinje
 Uppdragsdialoger med förvaltningarna
 Gemensam finanshantering för kommunkoncernen
 Kompetenssäkring/utveckling
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______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 72

Dnr 2020/380

Lägesrapport från uppdraget att utreda behov av ny
översiktsplan för Ludvika kommun
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Utredare från kommunstyrelsens förvaltning ger en lägesrapport från arbetet
med att ta fram en ny översiktsplan för Ludvika kommun.
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 73

Dnr 2018/257

Rapport, Vägen till egen försörjning,
”Ludvikamodellen”
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Projektledaren föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag av kommunstyrelsens den 26 juni
2018 § 138 att två gånger per år rapportera från arbetet med att ta fram en
modell/arbetssätt för samverkan mellan kommunens arbetsmarknadsenhet,
integrationsenhet, individ- och familjeomsorg och Västerbergslagens
utbildningsförbund (VBU). Målet för samverkansmodellen är att Ludvika
kommuns medborgare som har behov av samverkande insatser ska få stöd i att
snabbare komma i egen försörjning eller sysselsättning.
Man kan konstatera att den positiva trenden med sjunkande försörjningsstöd
fortsätter även om det blev en högre siffra i mars än för januari och februari i
år. Ser man trenden över 2020- 2021 så har snittet per månad varit så här:
Vi ligger en miljon kronor per månad
lägre nu än för motsvarande period 2020.
Ser man på antalet hushåll så är antalet
lägre medan beloppet per hushåll ligger i
stort sett lika.

Kvartal 1 2020
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4
Kvartal 1 2021

Belopp i tkr
5886
5630
5599
5044
4877

Arbetet fortsätter som tidigare, det operativa samarbetet mellan handläggarna
har utvecklats, man träffas och lär känna varandra och varandras arbeten på ett
bättre sätt. Styrgruppen fungerar bra tycker projektledaren.
Viktigt är att driva frågan att organisationerna är ett verktyg inte ett mål.
För närvarande pågår en översyn inom AMI av pågående insatser, bland annat
EVI (En väg in) och Rehabteamet.
Oroande är den höga arbetslösheten, enligt senaste siffror från
Arbetsförmedlingen avseende mars månad ligger arbetslösheten i Ludvika för
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åldern 16-64 år på 11,3 procent vilket är +1 procent mot motsvarande tid förra
året. Dalarna ligger på 7,5 och riket på 8,4 procent.
Ungdomsarbetslösheten (16-24) i Ludvika ligger på 16 procent vilket är 2,3
procent högre än förra året motsvarande tid. Dalarna ligger på 10,2 och riket på
11 procent
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 74

Dnr 2021/150

Rapportering av verksamhetsmål och ekonomi,
uppföljningstillfälle 1, år 2021
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering.
2. De nämnder som saknar heltäckande handlingsplaner för att anpassa
driftkostnaderna till tilldelad årsbudget, uppmanas att besluta om sådana
planer vid nästa rapporteringstillfälle.

Beskrivning av ärendet
Denna rapportering avser januari−februari 2021, med en prognos till årets slut.
Verksamhetsmål. De fem målen mäts med 17 resultatmått, varav fyra med ett
månadsutfall kan följas upp per februari. Tre av dessa mått har förbättrats och
tre av fyra väntas nå sitt målvärde vid årets slut.
Driftkostnader. Under perioden var nämndernas totala nettokostnader 10 mnkr
högre än budget. Störst överskridande finns för VON och SUN Utbildning.
Prognosen för helåret är att den samlade driften kommer förbruka 39 mnkr
mer än tilldelad budget, varav VON 18 mnkr. Även KSU, SUN IFO, SUN
Utbildning och VBU tros överskrida sin budget. Överskridandena uppstår trots
handlingsplaner med åtgärder på totalt nära 7 mnkr.
Investeringar. Av nämndernas totala anslag på 82 mnkr har 9 mnkr bokförts
under perioden. Enligt prognos kommer hela anslaget upparbetas till årets slut.
Ekonomiskt resultat. Det blev ett underskott för perioden på 21 mnkr. Det är
13 mnkr sämre än budget och orsaken är lägre skatteintäkter och statsbidrag.
Enligt prognos bli det ett resultat, liksom ett balanskravsresultat, på 27 mnkr. Det är
9 mnkr mindre än budgeterade 35 mnkr. Avvikelsen beror på nämndernas kostnadsöverskridande med 39 mnkr. Det vägs dock delvis upp av ett högre netto av
skatteintäkter och statsbidrag på 23 mnkr och högre finansiella intäkter på 6 mnkr.
Finansiella mål. I år har kommunen fyra mål, varav två väntas att nås. Målet om
ett resultat efter finansiella poster på minst 2 procent väntas inte komma att nås, med en
prognos på 1,5 procent. Målet om oförändrad skattesats är uppfyllt. Det underliggande
resultatet för femårsperioden 2017−2021 tros bli 1,8 procent, så målet om minst
2 procent tros inte nås. Kring 85 procent av investeringarna perioden 2017−2021 tros
komma att ha finansierats med egna medel, så målet om minst 80 procent tros nås.
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Nämndernas åtgärder. För att årets överskottsmål på 35 mnkr ska nås behöver
nämnderna genomföra åtgärderna på 7 mnkr. Därutöver behövs åtgärder på
9 mnkr för att anpassa verksamhetsvolymerna till tilldelad driftbudget.
Coronapandemin ger osäkra prognoser. Osäkerheten är fortsatt stor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2021.
2. Sammanställning av rapporteringen, uppföljningstillfälle 1 år 2021
3. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar,
uppföljningstillfälle 1 år 2021
4. Kultur- samhällsutvecklingsnämndens rapportering av driftkostnader och
investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021
5. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av driftkostnader och
investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021
6. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering av driftkostnader
och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021
7. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och
investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021
8. Bolagens rapportering av driftkostnader och investeringar,
uppföljningstillfälle 1 år 2021
______
Beslut skickas till
Samtliga förvaltningar och nämnder för kännedom
Kommundirektören för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Ekonomienheten för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 75

Dnr 2021/39

Redovisning av kommunens resultat i Kommunens
kvalitet i korthet 2020 (KKiK)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av Ludvika kommuns resultat i
KKiK 2020, enligt bilaga 1 daterad den 11 april 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunens resultat för 2020 i SKR:s årliga undersökning KKiK redovisas.
Mer än 260 av landets 290 kommuner deltog.
SKR vill med undersökningen stärka de förtroendevalda i att styra mot resultat
och att föra dialog med invånarna.
Med 42 utvalda mått inom tre områden ger undersökningen en samlad bild av
vad kommunerna åstadkommer i termer av kvalitet och resultat för invånarna.
De tre områdena är Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.
Jämfört med övriga kommuner har Ludvika kommun i flertalet fall resultat i
mittskiktet och i övrigt något fler starka än svaga resultat (bilaga 1). Två
exempel på jämförelsevis starka resultat är att många gymnasieelever tar examen
och att många brukare är nöjda med sitt särskilda boende inom äldreomsorgen.
Många kommuner använder KKiK i sin styrning, ledning och verksamhetsutveckling. I vårt fall används två mått från KKiK 2020 för att följa upp
fullmäktiges övergripande verksamhetsmål 2020: företagens betyg på
kommunens service samt andelen ekologiska livsmedel. Ytterligare mått
används som stöd i nämndernas verksamhetsutveckling.
Mer information om undersökningen finns att läsa i SKR:s och RKA:s rapport
med Ludvika kommuns resultat 2020 (bilaga 2) och på SKR:s hemsida skr.se.
All statistik finns på kolada.se.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2021.
2. Bilaga 1 - Resultat i KKiK 2020, den 11 april 2021.
3. Bilaga 2 - SKR:s och RKA:s kommunspecifika rapport 2020 för Ludvika
kommun, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK.
______
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Beslut skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar, för kännedom inklusive bilaga 1 och
bilaga 2
Styrelserna och bolagsledningarna för WBAB, Ludvika kommunfastigheter AB,
LudvikaHem AB samt VB Kraft AB, för kännedom inklusive bilaga 1 och
bilaga 2
Förbundsdirektionen och ledningen för VBU, för kännedom inklusive bilaga 1
och bilaga 2
Kommundirektören för kännedom
Verksamhetscontrollern vid kommunstyrelsens förvaltning för kännedom
Akten

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 76

Dnr 2021/30

Plan för intern kontroll 2021
Beslut
Kommunstyrelsen noterar att alla nämnder respektive berörda styrelser i
helägda bolag har fastställt en plan för intern kontroll för år 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2020 en plan för kommunövergripande
intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma kontrollpunkter som alla
nämnder och helägda bolag ska följa upp.
Senast 31 januari 2021 skulle varje nämnd respektive styrelse i berörda bolag
också ha fastställt en egen plan för intern kontroll 2021, som senast samma
datum skulle ha rapporterats till kommunstyrelsen.
Alla nämnder respektive berörda styrelser i helägda bolag har kommit in med
sina planer.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arbetsutskottet den 6 april 2021 § 31.
Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2021.
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll för år 2021.
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll för 2021.
Myndighetsnämndens miljö och byggs plan för intern kontroll för 2021.
Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll för år 2021.
Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll för år 2021.
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans plan för intern
kontroll för år 2021.
9. Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll för år 2021.
10. Ludvika Kommunfastigheter AB:s plan för intern kontroll för år 2021.
______
Beslut skickas till
Samtliga nämnder och bolag för kännedom
Kommundirektören för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 77

Dnr 2021/106

Överföring av budgetmedel avseende
landsbygdsutveckling
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att omfördela budgetmedel avseende landsbygdsutveckling
från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden område planering till
kommunstyrelsen område näringsliv med totalt 897 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har begärt att fullmäktige beslutar om
att omfördela budgetmedel för Landsbygdsutveckling år 2021. Organisatoriskt
flyttade kommunens landsbygdsutvecklartjänst från kultur- och
samhällsutvecklingsförvaltningen över till kommunstyrelsens förvaltning,
område näringsliv den 1 januari 2021.
Budgeten för denna tjänst samt tillhörande verksamhetsmedel behöver därför
justeras genom en överföring från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
område planering till kommunstyrelsen område näringsliv med totalt 897 000
kronor

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Arbetsutskottet den 6 april 2021 § 26.
Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2021.
Budget 2021 Landsbygdsutveckling
Delegationsbeslut från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden daterat 22
januari 2021.
______
Beslut skickas till
Fullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 78

Dnr 2020/433

Svar på revisionsrapport avseende granskning av
bygg- och anläggningsprojekt Solviksskolan Ludvika
kommun
Beslut
1. Kommunstyrelsen noterar Ludvika kommunfastigheter AB:s svar på
revisionsrapporten.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2021
som sin egen och överlämna den som svar till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Revisionsfirman PWC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer
genomfört en granskning av planering och genomförande av bygg- och
anläggningsprojekt och som konkret objekt för granskningen har Solviksskolan
valts.
Revisionsrapporten remitterades till Ludvika kommunfastigheter AB och den 3
februari 2021 § 84 behandlade styrelsen sitt svar på revisionsrapporten.
Frågeställningar och kommentarer på de av revisorerna föreslagna åtgärderna
som bolagsstyrelsen föreslås vidta återfinns i bilaga 2.
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i stort i de kommentarer som
Ludvika kommunfastigheter AB yttrar sig om.
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i revisorernas bedömning om att det
finns områden som behöver tydliggöras och förvaltningen har redan vidtagit
vissa åtgärder. Bland annat genomförs en rekrytering av projektstrateg som
beräknas vara klar under april månad. Hen har bland annat till uppgift att ta
fram och säkerställa att projektstyrningsmodell och rutiner kopplade till
modellen är välförankrade och används. När processerna är klarlagda kan det
även finnas utrymme för att investera i ett projekstyrningsverktyg.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 6 april 2021 § 33.
2. Tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2021.
3. Revisionsrapport daterad november 2020.
4. Yttrande från Ludvika kommunfastigheter daterat 26 januari 2021.
______
Justerandes sign
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Beslut skickas till
Fullmäktige för kännedom
Revisorerna inkl tjänsteskrivelse
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 79

Dnr 2021/71

Revidering av samarbetsavtal för den gemensamma
servicenämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att anta reviderat samarbetsavtal för den gemensamma
servicenämnden, daterat 15 mars 2021.

Beskrivning av ärendet
Den gemensamma servicenämnden har på sitt sammanträde den 8 februari
2021 § 8 föreslagit ändringar i reglementet. Ändringarna som föreslås är
följande:
Avsnitt 9 ekonomi
 IT- center fick i uppdrag att ta fram en ny finansieringsmodell, vilket
gjordes under 2020. Som följd av detta kan konstateras att kommunerna
fortfarande till stor del har separata kostnader för sin IT-infrastruktur.
Därför behöver avsnittet ekonomi förtydligas.
Avsnitt 10 organisation
 Förtydliganden har gjorts avseende organisation och förvaltning.
Avsnitt 12 samordning
 Förtydligande har gjorts att kommunchef/kommundirektör utser
representanter till samordningsgruppen.
Avsnitt 15 utvärdering
 Borttagen del avseende utvärdering ska ske vid det första mötet efter
årsskiftet.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning av nämndens beslut att
fullmäktige fastställer ett nytt samarbetsavtal för den gemensamma
servicenämnden. Det uppdaterade avtalet är daterat 15 mars.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 6 april 2021 § 32.
2. Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021.
3. Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden daterat 15 mars
2021.
______
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Beslut skickas till
Fullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 80

Dnr 2021/148

Bolagsstyrningsrapporter 2020
Beslut
Kommunstyrelsen noterar bolagsstyrningsrapporterna.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommuns bolagspolicy fastställdes av fullmäktige den 7 december
2020 § 174. I den framkommer följande:
Bolag organiserade under bolagskoncernen ska lämna en bolagsstyrningsrapport en gång varje år om bolagsstyrningsfrågor. Syftet med rapporten är att
informera ägaren om styrningen av bolaget. Den ska lämnas från bolagets
styrelse och innehålla följande:
 Beskrivning av hur bolagets verksamhet varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna
enligt bolagsordningen. Beskrivningen ska bland annat omfatta
frågeställningarna inför kommunstyrelsens årliga bedömning gällande
uppsiktsplikt enligt avsnitt 3.2.1.
 Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret - hur
bolaget tillgodosett allmänhetens rätt till insyn i verksamhet som bedrivits
av privata utförare.
 Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
 Hur den interna kontrollen fungerat, det vill säga:




Uppfyllande av bolagets ändamål
Av ägaren beslutade mål
Bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur det
fungerat.
 Dialog med revisorer och lekmannarevisorer
 Beskrivning av ärenden som lämnats till fullmäktige för ställningstagande.
Rapporten ska skickas, för dotterbolagen, till LKSAB:s VD senast i februari.
VD:n sammanställer sedan en rapport för hela koncernen som lämnas till
kommunstyrelsen i mars.
Samtliga bolag har lämnat in en bolagsstyrningsrapport.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I samma policy framkommer också följande:
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen fatta beslut årligen och pröva om
verksamheten som bolaget bedrivit under förgående kalenderår varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Följande bedömning av uppsiktplikten bör besvaras:
Kontrollområde
Har verksamheten för respektive bolag
bedrivit varit förenlig med det
fastställda ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala
befogenheternas?
Hur beskrivs årets viktiga händelser i
bolagens delårsrapport och
årsredovisning?
Hur beskrivs det kommunala
ändamålet och uppfyllandet av de
kommunala befogenheterna i bolagens
styrdokument?
Har annan rapportering skett till
kommunstyrelsen under året från
bolagen?

Behöver kommunstyrelsen vidta några
åtgärder?

Har fullmäktige tagit ställning till
beslut enligt deras rätt?

Resultat
Ja

I tillräcklig omfattning
I tillräcklig omfattning

Nej
Bolagen har deltagit i
budgetberedning.
Från och med 2021 ska bolagen
rapportera ekonomi och verksamhet
löpande i enlighet med bolagspolicyn.
Koncernledningsgruppen ska under
året fortsätta arbeta med
koncernstrukturen och dess former,
samt föreslå eventuella förändringar
som kan optimera koncernstrukturen.
Kommunstyrelsen kommer att hållas
underrättade.
Ja

Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisningen lämna en
bolagsstyrningsrapport till fullmäktige om sin bedömning av bolagets
verksamhet under året. Om bolaget inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen
ställa krav på åtgärder.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2021.
2. Bolagsstyrningsrapport LudvikaHem AB.
3. Bolagsstyrningsrapport LKFAB daterad 3 februari 2021.
4. Bolagsstyrningsrapport SBAB daterad 3 februari 2021.
5. Bolagsstyrningsrapport WBAB.
6. Bolagsstyrningsrapport VB-Kraft daterad 16 februari 2021.
7. Protokoll Ludvika kommun stadshus AB, styrelsemöte den 2 mars 2021.
______

Justerandes sign
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Beslut skickas till
Akten
Bolagen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 81

Dnr 2020/211

Utredning om förutsättningarna att införa en
fritidsbank
Beslut
Kommunstyrelsen noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning, tillsammans med en tillskapad arbetsgrupp med
representanter från vård- och omsorgsförvaltningen och kultur- och
samhällsutvecklingsförvaltningen, har utrett förutsättningarna för införande av
en Fritidsbank i Ludvika kommun.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen inrättar en Fritidsbank i
Ludvika kommun. Det innebär en satsning på folkhälsa och miljö genom
återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. En Fritidsbank leder
till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder,
kön, samt ökad integration. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att
kommunstyrelsen noterar rapporten och att den kommer att beaktas i
budgetprocessen.
Arbetsutskottet beslutade den 6 april att skicka ärendet vidare till
finansutskottet för hantering i budgetprocessen

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 6 april 2021 § 25.
2. Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2021.
3. Arbetsutskottet den 8 september 2020 § 120.
______
Beslut skickas till
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
kommunstyrelse
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 82

Dnr 2021/118

Förslag på förändringar i stadgar för stiftelsen E
Cassels arbetarefond
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige godkänner förslag på förändringar i stiftelsen E Cassels
arbetarefonds stadgar daterade 12 mars 2021.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för stiftelsens E Cassels arbetarefond har vid sitt sammanträde den 12
mars 2021 i § 7 föreslagit att stadgarna för stiftelsen ska ändras. Förslagen till
förändringar är förankrade med Länsstyrelsen Dalarna. Efter styrelsens
sammanträde expedierades det nya förslaget på stadgar till Länsstyrelsen och till
Ludvika kommun för godkännande.
De paragrafer som föreslås förändras är §3, § 8 och §9.
I § 3 ändras gruvindustriarbetareförbundet till IF metall samt att styrelsen väljs
till fyra år istället för nuvarande tre år.
I § 8 ändras att §§ 1,2 före ändringsbeslut erfordrar permutation mot tidigare §§
1,2 och 3.
I § 9 har en uppdatering gjorts avseende tillsynen, det är numera stiftelselagen
(1194:1220) som reglerar tillsyn över stiftelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning förslår att fullmäktige godkänner de
ändringsförslag som styrelsen föreslagit och anta nya stadgar för Stiftelsen E
Cassels arbetarefond.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 6 april 2021 § 34.
2. Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2021.
3. Stadgar daterade 12 mars 2021.
______
Beslut skickas till
Fullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25

1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 83

Dnr 2017/583

Avslut av uppdraget att ta fram en
Landsbygdsstrategi för Ludvika kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta uppdraget att ta fram en
landsbygdsstrategi för Ludvika kommun.

Beskrivning av ärendet
Under år 2017 pågick ett arbete med att ta fram ett landsbygdsprogram (senare
kallad landsbygdsstrategi) för Ludvika kommun. Det var dåvarande
samhällsbyggnadsnämnden, som hade gett uppdraget till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram programmet och programmet skulle
beskriva kommunens viljeinriktningar i arbetet med kommunens landsbygd.
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 18 december 2017 § 135 att sända
programmet till fullmäktige för antagande.
Eftersom programmet inte hade gått på remiss till berörda nämnder och
helägda bolag, beslöt kommunstyrelsen den 10 april 2018 § 78 att skicka
programmet på remiss till ovannämnda instanser samt tillbaka till
samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av ekonomisk kalkyl.
Kommunstyrelsen behandlade landsbygdsstrategin på nytt den 19 mars 2019 §
77 och beslöt då följande: Kommunstyrelsen återremitterar ”Landsbygdsstrategi för
Ludvika kommun”, daterad 26 november 2018, till samhällsbyggnadsförvaltningen för
omarbetning med motiveringen att strategin tydligare ska följa riktlinjer för
styrdokument samt ha en mer övergripande inriktning i innehållet.

Ingen omarbetad version av landsbygdsstrategin har inkommit sedan
återremissen. Vid årsskiftet 2020/2021 övergick ansvaret för landsbygdsutveckling till kommunstyrelsen (näringslivsenheten) från tidigare
samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån information från näringslivschefen är
förslaget att avbryta arbetet med en separat landsbygdsstrategi, då bedömningen
är att näringslivsstrategin, som är på framtagande, samt eventuell reviderad eller
ny översiktsplan räcker för att få in landsbygdsfrågorna i nuläge.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför för kommunstyrelsen att
uppdraget att ta fram en landsbygdsstrategi avslutas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 6 april 2021 § 27.
2. Tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2021.
______
Beslut skickas till
Näringslivsenheten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 84

Dnr 2019/409

Återrapport av utevistelsegaranti
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att vård- och
omsorgsnämnden får återrapportera arbetet med utevistelsegarantin kvartal 1
2022.

Beskrivning av ärendet
Den 2 september 2019 § 119 beslöt fullmäktige bifalla en motion om att införa
en garanti för utevistelse för samtliga brukare på vård- och omsorgsboende i
kommunen. Vård- och omsorgsnämnden fick i uppdrag att arbeta om
värdighetsgarantierna och återrapportera till fullmäktige när nämnden beslutat
om dessa.
Kommunstyrelsens förvaltning har eftersökt återrapporten, men till följd av
hög arbetsbelastning på vård- och omsorgsförvaltningen på grund av pågående
pandemi har förvaltningen inte hunnit arbeta om värdighetsgarantierna. Vårdoch omsorgsförvaltningen uppger även att de inte kan starta upp själva
utomhusaktiviteterna med hänsyn till smittorisker. Vård- och
omsorgsförvaltningen har en förhoppning om att kunna starta upp arbetet
under hösten 2021.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden
får tid på sig till om med kvartal 1 2022 att återrapportera till fullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 6 april 2021 § 28.
2. Tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2021.
3. Protokollsutdrag från fullmäktige den 2 september 2019 § 119.
______
Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden för verkställighet med återrapport
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 85

Dnr 2021/87

Återrapportering av uppdrag, ungdomskommittén
2020
Beslut
Kommunstyrelsen noterar återrapporten daterad den 18 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2006, § 91 bland annat att
”Av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redan inrättade
beredningsorgan rapporterar årligen till kommunstyrelsen, om ej annat anges.”
”Vid tillsättande av såväl beredningsorgan, kommittéer och samverkansorgan,
ska fortsättningsvis beslut tas om hur rapportering ska ske. En första rapport
från en nytillsatt grupp bör lämnas senast inom sex månader från beslut om
dess tillsättning och därefter årligen.”
Ungdomskommittén är ett organ som enligt kommunfullmäktiges beslut årligen
skriftligt ska rapportera om sin verksamhet till kommunstyrelsen.
Rapporteringen avser verksamheten året innan.
Ungdomskommittén godkände rapporten på sitt sammanträde den 19 februari
2021 och kommitténs rapport finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 6 april 2021 § 30.
2. Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021.
3. Återrapport av ungdomskommitténs uppdrag, daterad 18 januari 2021.
______
Beslut skickas till
Ungdomskommittén
Ungdomskonsulent Lisa Haglund
Akten

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 86

Dnr 2021/4

Verksamhetsinformation 2021
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
I den skriftliga månadsrapporten finns information om personalfrågor, viktiga
verksamhetshändelser samt händelser av betydelse och annan information.
 Biträdande kommundirektör kompletterar med informationen att Susan
Ludvigsson tillträder tjänsten som HR-chef den 1 maj.
 Kommundirektör informerar kort om det pågående arbetet med att ta fram
värdegrund.

Beslutsunderlag
Månadsrapport och ekonomirapport daterad 12 april 2021.
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 87

Dnr 2020/460

Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelses noterar delegationsbeslut enligt bilaga daterad 13 april 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegation.

Beslutsunderlag
Sammanställning daterad 13 april 2021.
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2021-04-13

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunstyrelsen

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Vicktoria Sjöström

Sammanträdesdatum: 2021-04-20
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

100999

Förhandlingsutskottet 2021-03-25, § 16-22

2021-04-13
KS 2021/21

Kommunstyrelsens
förhandlingsutskott §
Kommunstyrelsens
förhandlingsutskott

Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet,
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till
kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

101001

Arbetsutskottet 2021-04-04, § 16-22

2021-04-13
KS 2021/21

Kommunstyrelsens
arbetsutskott §
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet,
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till
kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

99647

Förordnande av tf IT-chef/verksamhetschef

2021-03-23
KS 2021/120

Biträdande kommundirektör
§
Biträdande kommundirektör

Förlängt förordnande till och med 30 september
2021
Biträdande kommundirektör

99651

Förordnande av tf koncernekonomichef/
verksamhetschef

2021-03-23
KS 2021/120

Kommundirektör §
Kommundirektör

Förlängt förordnande till och med 30 september
2021
Kommundirektör

99640

Förordnande av tf HR-chef/verksamhetschef

2021-03-23
KS 2021/120

Kommundirektör §
Kommundirektör

Förlängt förordnande till och med 30 september
2021
Kommundirektör
Sidan 1 av 2
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

99643

Förordnande av tf verksamhetschef för
upphandlingscenter

2021-03-23
KS 2021/120

Biträdande kommundirektör
§
Biträdande kommundirektör

Förlängt förordnande till och med 30 september
2021
Biträdande kommundirektör

99641

Förordnande av tf verksamhetschef för
arbetsmarknad och integration

2021-03-23
KS 2021/120

Biträdande kommundirektör
§
Biträdande kommundirektör

Förlängt förordnande till och med 30 september
2021
Biträdande kommundirektör

100140

Fullmakt att föra kommunens talan i mål och
ärenden som rör att få ut kommunens fordringar

2021-03-30
KS 2021/135

Kommunstyrelsens
ordförande §
Kommunstyrelsens
ordförande

Fullmakt att föra kommunens talan i mål och
ärenden som rör att få ut kommunens fordringar
2021
Kommunstyrelsens
ordförande

99648

Förordnande av tf förvaltningschef på kultur- och
samhällsutvecklingsförvaltningen

2021-03-23
KS 2021/120

Kommundirektör §
Kommundirektör

Förlängt förordnande till och med 30 september
2021
Kommundirektör

2021.644

Förordnande av tf förvaltningschef på vård- och
omsorgsförvaltningen, Lina Ekdahl Holmström

2021-03-29
KS 2021/98

Kommundirektör §
Kommundirektör

Delegationsbeslut Förordnanden 2021
Maria Skoglund

Sidan 2 av 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 88

Dnr 2020/461

Redovisning av meddelanden kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
Övrigt
a) KS 2021/134 – 75
Kvalitetsberättelse och verksamhetsberättelse social- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde 2020.
b) KS 2021/121 – 04
Länsstyrelsens beslut gällande statsbidrag för finskt förvaltningsområde
2021.
Kallelser
c) KS 2021/117 - 10
Coompanion Dalarna. Föreningsstämma 29 april 2021.
d) KS 2021/47 – 10
Inera. Ägarråd 12 maj 2021.
e) KS 2021/102 - 10
Intresseföreningen Bergslaget. Årsmöte 12 maj 2021.
Protokoll
f) KS 2021/53 – 10
Överförmyndare i samverkan. Protokoll fört 31 mars 2021.
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 89

Dnr 2021/5

Ordförandeinformation
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar om:
 Årsredovisningen kommer upp till fullmäktige i maj efter dialog med
revisionen.
 Läget gällande corona-vaccinationerna.
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 90

Dnr 2019/1

Val av ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsens
arvodesutskott
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anders Hellstrand (M) som ledamot tillika ordförande
i arvodesutskottet till och med 31 december 2022.

Beskrivning av ärendet
Andreas Strandberg (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika
ordförande i arvodesutskottet. Fyllnadsval bör därför ske.

Behandling
HåGe Persson (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer Anders Hellstrand (M).
______
Beslut skickas till
Anders Hellstrand
Arvodesutskottet
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Registrator
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 91

Dnr 2019/30

Styrgrupp för överföring av fastigheter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
att avveckla Styrgrupp för överföring av fastigheter.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016 att ge dåvarande
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bilda en styrgrupp med uppgift att
arbeta med överföring av kommunens bebyggda fastighetsbestånd.
Under denna mandatperiod har inga möten hållits och styrgruppen kan därför
avvecklas.

Behandling
Leif Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden att avveckla Styrgrupp för överföring av
fastigheter.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt eget förslag och
finner att kommunstyrelsen gör det.
______
Beslut skickas till
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för verkställighet
Ludvika kommunfastigheter AB för kännedom
Förtroendemannaregistret
Registrator
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-20
Kommunstyrelsen

§ 92

Dnr 2021/103

Förslag taxa och avgifter inom LSO-förebyggande
samt taxa sotning och brandskyddskontroll
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fullmäktige antar föreskrifter om avgift (taxor) för tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor (LSO) och för tillsyn samt tillstånd enligt lag om
brandfarlig och explosiv vara (LBE). De nya författningen gäller från den 1
juni 2021 och tills vidare. Föreskriften ersätter Ludvika kommuns tidigare
föreskrifter om taxor och avgifter för tillsyn och tillstånd utifrån LSO och
LBE.
2. Fullmäktige antar föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och
brandskyddskontroll enligt lag om skydd mot olyckor. Den nya
författningen gäller från den 1 juni 2021 och tills vidare. Föreskriften
ersätter Ludvika kommuns tidigare föreskrifter om taxor för sotning och
brandskyddskontroll.

Beskrivning av ärendet
Förbundsdirektionen för räddningstjänsten Dala Mitt har beslutat att
rekommendera medlemskommunerna att ändra sina befintliga föreskrifter om
taxor för sotning och brandskyddskontroll samt föreskrifter om taxor för tillsyn
enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt lag om brandfarlig och
explosiv vara (LBE) och ersätta dessa med bifogade föreskrifter.
Förbundsdirektionen rekommenderar att de nya taxorna börja gälla från den 1
juni 2021.
I samband med upphandling av sotnings- och brandskyddskontrolltjänster 2018
skapades en ny föreskrift om avgifter inom sotningsväsendet för att bättre
stödja upphandlingens mål mot bättre kontroll, tydligare styrning, likställighet
mellan kommunerna samt transparens mot kommuninnevånare.
Räddningstjänsten Dala mitt har sedan införandet av de nuvarande
föreskrifterna identifierat frågeställningar som måste besvaras, bland annat har
ett nytt behov för reglering identifierats. Denna revidering avser bland annat en
ny utformning av hantering av tvistemål och efterfrågad avgiftsfinansiering av
sotningsväsendets kontrollfunktion har utretts.
LSO genomgick vid årsskiftet en revidering avseende bland annat möjligheten
att ta betalt för en hel tillsyn mot tidigare då det endast var möjligt att ta ut en
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avgift för tid på plats. För att på arbetsområdet LSO bättre följa
självkostnadsprincipen har räddningstjänsten Dala Mitt tagit fram ett nytt
förslag på taxa för tillsyn. Uppdatering av taxan på arbetsområdet LBE samt
även LSO, motiveras av ett ökat behov av tydlighet och styrning.
Förslagen på uppdaterad taxa utgår från det förslag som SKR presenterar men
har justerats för att bli mer heltäckande. Taxan utgår från en beräknad
handläggarkostnad och denna omvandlas till fasta eller tidsbaserade avgifter

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2021.
2. Förslag om uppdaterad föreskrift för taxa och sotning och
brandskyddskontroll, daterad 29 mars 2021.
3. Förslag taxa och avgifter inom LSO-förebyggande, daterad 29 mars 2021.
______
Beslut skickas till
Fullmäktige
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