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Ärendelista

Val av justerare
§ 106 Anmälan av extra ärenden 3
§ 107 Ansökan om övertagande av tillsyn enligt 

miljöbalken för Krokåsens avfallstipp i 
Fredriksberg

2019/171 4 - 5

§ 108 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
inköpsprocess och avtalstrohet

2019/328 6 - 7

§ 109 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
styrning. ledning och kontroll inom 
social- och utbildningsnämnden

2019/176 8 - 9

§ 110 Antagande av reglemente för den 
gemensamma servicenämnden

2019/411 10

§ 111 Remiss inför antagande av barn- och 
ungdomspolicy

2019/132 11

§ 112 Antagande av riktlinjer för 
kommunstyrelsens verksamhetsbidrag 
och jubileumsbidrag för föreningar

2019/277 12 - 13

§ 113 Antagande av 
informationssäkerhetspolicy

2019/382 14

§ 114 Reviderat reglemente för social- och 
utbildningsnämnden

2019/193 15 - 16

§ 115 Överföring av investeringsmedel för 
Björnmossevägen

2019/392 17 - 18

§ 116 Sammanträdesplan 2020 för 
kommunstyrelsen och fullmäktige

2019/432 19

§ 117 Avveckling av jämställdhetskommittén 
med tillhörande organisation

2019/189 20 - 21

§ 118 Svar på motion - Sätt klimatet på 
dagordningen

2019/169 22 - 23

§ 119 Svar på motion - Sol och vindkraft i VB 
Kraft

2018/480 24 - 25

§ 120 Godkännande av slutrapport 
"Effektivisering av 
fastighetsorganisationerna i Ludvika 
kommun" och uppdrag att jobba vidare 
med de åtgärder som lyfts i rapporten

2019/363 26 - 27
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 106 Dnr  Dnr.

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet
Följande ärende läggs till:
Godkännande av slutrapport "Effektivisering av fastighetsorganisationerna i 
Ludvika kommun" och uppdrag att jobba vidare med de åtgärder som lyfts i 
rapporten.

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 107 Dnr 2019/171

Svar på ansökan om övertagande av tillsyn enligt 
miljöbalken för Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att ansöka om att få överta tillsynen över Krokåsens 
avfallstipp i Fredriksberg enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § och 2 kap. 
29 §.

Beskrivning av ärendet
Myndighetsnämnden miljö och bygg beslutade den 20 mars 2019 § 45 om att 
föreslå fullmäktige att hos Länsstyrelsen i Dalarna ansöka om att få överta 
tillsynen över Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg enligt 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § och 2 kap. 29 §. 

Tippen består till stor del av hushållsavfall men också avfall från pappersbruket 
i Fredriksberg transporteras hit. Myndighetsnämnden  miljö och bygg har 
hittills hanterat tillsynen över tippen men Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn över 
pappersbruket. 

Enligt miljötillsynsförordningen, 2 kap. 2 §,  om två eller fler myndigheter har 
tillsyn över ett objekt så får myndigheterna komma överens om tillsynen, därav 
ansökan hos Länsstyrelsen om att få överta tillsynen. En ansökan om ett 
övertagande om tillsynen ska komma från fullmäktige, enligt 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 §. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens förvaltning har fört en dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomienheten ang. ekonomiska 
konsekvenser. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att det inte finns någon 
fast avgift utan det handlar om timavgift efter behov. Vidare uppskattar 
förvaltningen att det troligtvis kommer handla om tiotal timmar á 1000 kronor 
de närmsta åren. Kostnaden kommer att tas inom den ordinarie driften hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområde planering. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelser från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 september 

2019.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2. Protokollsutdrag från myndighetsnämnden, daterad den 20 mars 2019 § 45.

Behandling
Miljöchef Göran Eriksson föredrar ärendet. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 108 Dnr 2019/328

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
inköpsprocess och avtalstrohet

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen översänder tjänsteskrivelse daterad 17 september 2019 

som sitt svar på revisorernas granskning av kommunens inköpsprocess och 
avtalstrohet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att direktjustera denna paragraf. 

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har låtit PwC granska kommunens inköpsprocess och 
avtalstrohet. Den samlade bedömningen av granskningen är att 
kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en tillräcklig internkontroll i 
inköpsprocessen. 

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att ta fram en inköpsrutin och ska 
även uppdatera kommunens inköpspolicy. De nya styrande dokumenten ska 
bidra till tydligare ansvarsfördelning mellan olika roller och bättre avtalstrohet. 
Inköpsrutinen beräknas vara klar hösten 2019 och inköpspolicyn borde kunna 
antas senast inför sommaren 2020. Förvaltningen håller även på och utvecklar 
Hypergene så man får ett systemstöd för att kunna granska leverantörstrohet på 
ett smidigt sätt. I ett senare skede finns det även möjlighet att utveckla 
Hypergene för kontroll på produktnivå. Förvaltningen har också avsatt medel 
för införandet av ett e-handelssystem. Sammantaget sker ett pågående arbete 
för att säkerställa en tillräcklig internkontroll i kommunens inköpsprocess. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 17 september 

2019. 
2. Missiv från revisorerna daterat den 27 juni 2019. 
3. Granskning av kommunens inköpsprocess och avtalstrohet, daterad juni 

2019.

______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 109 Dnr 2019/176

Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning. 
ledning och kontroll inom social- och 
utbildningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse, daterad den 5 september 2019, 
som svar på revisionsrapporten.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning avseende social- och utbildningsnämndens ledning, styrning och 
kontroll. Även kommunstyrelsen omfattas, utifrån sin uppsiktsplikt, av 
granskningen. Revisorerna önskar kommunstyrelsens och social- och 
utbildningsnämndens svar på granskningen

Av svaret framgår att en del åtgärder pågår som syftar till att åtgärda en del av 
de brister som lyfts:

 Fortsätt arbetet med att se över och förändra budgetprocessen så att mer 
tid skapas för analys av tidigare års resultat och omvärldsförändringar. 

 Genomför översyn av det kommunalövergripande 
resursfördelningssystemet med målet att det bättre fångar upp 
förändringarna i omvärld och kommuninvånarnas behov.

 Följ upp och analysera Ludvikamodellens utfall. 

Ekonomienheten har arbetat med en ny budgetprocess för år 2020 och kollar 
även på justeringar inför 2021 års budgetprocess. I och med den nya processen 
bidrar också till en bättre analys av tidigare års resultat samt översyn kring 
resursfördelningssystemet. I frågan om Ludvikamodellen säkerställs analys och 
uppföljning genom dialog i ledningsgrupp samt rapportering till 
kommunstyrelsen fyra gånger per år.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 5 september 

2019. 
2. Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämnden, daterad den 4 

september 2019.
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3. Revisionsrapport, styrning, ledning och kontroll inom social- och 
utbildningsnämnden, daterad den 22 mars 2019

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 110 Dnr 2019/411

Antagande av reglemente för den gemensamma 
servicenämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige antar förslag till reglemente för gemensamma servicenämnden 
daterat den 16 september 2019. 

Reglementet träder i kraft 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 62, att bilda en gemensam nämnd 
inom verksamhetsområdet IT mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Kommunstyrelsen fick då uppdraget att ta fram ett reglemente som ska 
fastställas i båda kommunerna och ska gälla från 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 

2019.
2. Reglemente för den gemensamma servicenämnden daterat 16 september 

2019.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 111 Dnr 2019/132

Remiss inför antagande av barn- och ungdomspolicy

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder förslag på barn- och ungdomspolicy 
daterad 28 augusti 2019 på remiss till samtliga kommunala nämnder och 
helägda bolag. Remisstiden är tre månader.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy. Av policyn framgår det att arbetet i kommunen med dessa 
frågor ska präglas av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns 
och ungas rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områden, däribland barn 
och ungas möjlighet att påverka i frågor som berör dem.

Eftersom policyn är ett övergripande styrdokument ska den gå på remiss till 
berörda nämnder och helägda bolag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 12 september 2019.

______

Beslut inklusive förslag till barn- och ungdomspolicy skickas till
Samtliga nämnder och helägda bolag i Ludvika kommun
Akten

11



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 112 Dnr 2019/277

Antagande av riktlinjer för kommunstyrelsens 
verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag för 
föreningar

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag 

och jubileumsbidrag daterade den 11 september 2019. 

2. Kommunstyrelsen återkallar delegationen avseende beslut om 
verksamhetsbidrag (punkt 41 i kommunstyrelsens delegationsordning) från 
och med 1 januari 2020, då kommunstyrelsen själv tar över ansvaret för att 
besluta om verksamhetsbidrag. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har saknat riktlinjer för verksamhetsbidrag och 
jubileumsbidrag. Gällande jubileumsbidragen har det funnits ramar med belopp, 
men de har inte varit politiskt beslutade. Förvaltningen har fått i uppgift att ta 
fram förslag på riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och 
jubileumsbidrag. 

Föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig verksamhet och som inte bryter mot 
kommunens övergripande riktlinjer för föreningsbidrag, som fullmäktige 
fastställde den 16 september 2015 § 128, kan ansöka om verksamhetsbidrag. 
Bidraget söks en gång per år. Om kommunstyrelsen bedömer att föreningens 
verksamhet är synnerligen angelägen kan undantag göras mot den föreslagna 
riktlinjen. 

Föreningar som fyller jämnt kan ansöka om jubileumsbidrag. Med jämnt avses 
25, 50, 75, 100 eller motsvarande, om föreningen är äldre än 100 år. 
Jubileumsbidraget består av ett grundbelopp och ett bidrag baserat på antal 
medlemmar. 

Enligt riktlinjerna ska föreningarna ansöka om båda bidragen via kommunens 
webbplats. Eftersom riktlinjerna för verksamhetsbidrag kan leda till att fler 
föreningar får kännedom om och väljer att ansöka om kommunstyrelsens 
verksamhetsbidrag föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen återkallar 
delegationen avseende beslut om verksamhetsbidrag. Detta då det kan komma 
att krävas prioriteringar bland inkomna ansökningar. 

12



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 

2019.
2. Förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och 

jubileumsbidrag, daterat 11 september 2019.  
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 113 Dnr 2019/382

Antagande av informationssäkerhetspolicy

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige antar informationssäkerhetspolicy daterad 20 september 2019. 

Policyn ersätter den tidigare informationssäkerhetspolicyn, antagen av 
fullmäktige den 19 februari 2009 § 17. 

2. Fullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att ta fram konkretiserande 
dokument till informationssäkerhetspolicyn.

Beskrivning av ärendet
Informationssäkerhet är en del av kommunens säkerhetsarbete. Information är 
värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhets-
arbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. Detta 
skapar förtroende både inom och utanför organisationen. 

Arbetet med informationssäkerhetspolicyn har gjorts i samarbete med 
Smedjebacken för att underlätta arbetet i den framtida IT-organisationen och 
den gemensamma nämnden. Tanken är att samarbetet kring informations-
säkerhet ska fördjupas och utökas.

Informationssäkerhetspolicyn har skickats på remiss tillsamtliga förvaltningar. 
Alla förvaltningar har inkommit med synpunkter, en sammanställning av svar 
på yttrandena finns i bilaga 2.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 20 september 

2019. 
2. Informationssäkerhetspolicy, daterad den 20 september 2019.
3. Svar på yttranden, daterad den 20 september 2019.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 114 Dnr 2019/193

Revidering av reglemente för social- och 
utbildningsnämnden från och med 1 januari 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige antar förslag till revidering av reglemente som avser social- och 
utbildningsnämndens paragraf 1 och ändringarna börjar gälla den 1 januari 
2020. 

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden har den 6 februari 2019 § 19 har initierat en 
översyn av sitt reglemente och föreslår att paragraf 1 får följande lydelse: 

§ 1
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, särskola 
och fritidshem.

Paragraf 1 i nu gällande reglemente har följande lydelse:
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskoleklassen, grundskolan och obligatoriska 
särskolan. Nämnden har även ansvar för läromedelscentralen, 
förskoleverksamheten samt skolbarnomsorg.

Förslaget är tydligare kring vilka verksamheter som avses utgöra social- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde, och läromedelscentral finns inte längre. 

Fullmäktige har även under året 2019 fattat beslut om att överföra ansvaret för 
samhällsbetalda resor från social- och utbildningsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden, och att dessa förändringar börjar gälla den 1 januari 
2020. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning av detta att även 
de förändringar som social- och utbildningsnämnden föreslår ska börja gälla 
samtidigt. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till ändringar medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 2019.
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______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 115 Dnr 2019/392

Överföring av investeringsmedel för Björnmossevägen

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett 

tilläggsanslag av 2019 års investeringsmedel på 11 miljoner kr.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna minskning av 
investeringsramen 2020 med motsvarande belopp för 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har ont om industrimark och iordningställer därför ett nytt 
område mellan Lyviksberget och Gonäs, kallat Björnmossevägen. Området är 
beräknat att kosta 14,5 miljoner kr, varav 3,5 miljoner kr berör 2019 års 
investeringsbudget och 11 miljoner 2020 års investeringsbudget. Situationen har 
ändrats för iordningställandet av Björnmossevägen sedan beslut togs om 
finansiering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver därför anslag om 11 miljoner 2019 för 
att kunna tidigarelägga färdigställandet av Björnmossevägen 2019. 

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvensen för 2020 års investeringsbudget blir att den minskar med 11 
miljoner kr för projekt Björnmossevägen. Inför budget 2019 beslutades om en 
budgetram på 193 mnkr, vilken baserades på ett ekonomiskt överskott på 2 
procent, samt en upplåning på 173 mnkr. I och med tidigareläggandet av detta 
projekt på 11 miljoner kr 2019 kommer kommunen att behöva låna ytterligare 
2019. Detta kan komma att finansieras genom att kommunen nyttjar check-
räkningskrediten vilken för närvarande har en ränta på 0 procent, dock en årlig 
avgift på 0,8 procent. Samhällsbyggnadsnämnden ska justera investeringsplanen 
för 2020 så att lånebehovet minskar med 11 miljoner kr 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 11 september 

2019.
2. Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 28 augusti 2019 § 82.
______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

18



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 116 Dnr 2019/432

Fastställande av sammanträdesplan 2020 för 
kommunstyrelsen, dess utskott samt fullmäktige

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer förslag till sammanträdesplan 2020 daterad 19 
september 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med fullmäktiges presidium 
upprättat ett förslag till sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen, dess 
utskott samt för kommunfullmäktige.

Antal fullmäktigesammanträden har i förslaget minskats till från nio till sju. De 
sammanträden som tagits bort är mars och oktober. 

Antalet ärenden kommer vid varje sammanträde att öka något i och med detta. 
Men eftersom ett genomsnittligt fullmäktigesammanträde sällan är mer än två 
timmar långt ser inte kommunstyrelsens förvaltning något problem med detta.

Ekonomiska konsekvenser
Följden av att minska antalet sammanträden sparar i genomsnitt 30 tkr per 
inställt sammanträde för arvoden och reseersättning. Förlorad arbetsförtjänst 
och sociala avgifter är inte inräknade. Dessutom frigörs arbetstid för de 
tjänstemän som har till uppgift att administrera samt närvara vid 
sammanträdet.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 september 

2019. 
2. Sammanträdesplan 2020 daterad 19 september 2019.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 117 Dnr 2019/189

Avveckling av jämställdhetskommittén med 
tillhörande organisation

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige upphäver instruktion för jämställdhetskommitté, - ansvarig och 

–ombud beslutad den 29 april 1994 § 49 och avvecklar 
jämställdhetskommittén, jämställdhetsansvarig och jämställdhetsombud.  

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ansvara för och bevaka 
jämställdhetsarbetet i kommunen.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslöt den 29 april 1994 § 49 att anta instruktion för 
jämställdhetskommitté, -ansvarig och – ombud samt ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att inrätta en jämställdhetskommitté och utse en jämställdhetsansvarig. 
Alla nämnder fick även i uppdrag att utse jämställdhetsombud och varje nämnd 
skulle från och med 1994 upprätta sin egen handlingsplan för det lokala 
jämställdhetsarbetet enligt §§ 10 och 11 i jämställdhetslagen (1991:433). 
Jämställdhetslagen ersattes år 2008 med diskrimineringslagen (2008:567) och 1 
januari 2017 trädde revideringar i kraft som gör att arbetsgivare istället för 
jämställdhetsplaner ska jobba fortlöpande med aktiva åtgärder för att förebygga 
diskriminering. 

Jämställdhetskommittén har haft få uppdrag de senaste åren och denna 
mandatperiod tillsattes inte kommittén. Istället gav kommunstyrelsen på sitt 
sammanträde den 19 mars 2019 § 88 kommunchefen i uppdrag att se över 
jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag, samt hur den bör vara sammansatt. 

Kommunstyrelsens förvaltnings utredning finns bilagd denna tjänsteskrivelse. 
Utredningen ger vid handen att det ursprungliga uppdraget och syftet inte 
längre existerar. Kommittén med tillhörande organisation runtomkring 
grundades för att skapa de organisatoriska förutsättningarna för att säkerställa 
att kommunen efterlevde jämställdhetslagens intentioner. 

Förvaltningen ser två möjliga scenarion. Ett är att avveckla kommittén med 
tillhörande jämställdhetsansvarig och – ombud. Det andra är att avveckla 
kommittén och istället bilda ett nytt likabehandlingsutskott. Förvaltningens 
rekommendation är en avveckling av jämställdhetskommittén med tillhörande 
jämställdhetsombud och –ansvarig. Förvaltningen föreslår att ansvaret för och 
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bevakningen av frågorna ges till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan 
nyttja personalutskottet i beredningen av dessa frågor, då personalutskottet 
redan i idag har som första punkt i sin instruktion att verka för mångfald, 
jämställdhet och integration och bereda dessa frågor inför kommunstyrelsen. 
Fördelarna med detta scenario är bland annat att enbart en instans har att 
hantera jämställdhetsfrågor, inte två som fallet är idag. Likaså undviks att 
samma ärende ska beredas och presenteras i flera politiska instanser. Vidare kan 
kommunstyrelsen delegera ner beslutanderätt i dessa frågor, om 
kommunstyrelsen så önskar. Övergripande frågor som berör medborgare och 
inte enbart personal bör beslutas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 september 

2019. 
2. Utredningen ” En analys av jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag”, 

daterad 15 augusti 2019.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 118 Dnr 2019/169

Svar på motion om att sätta klimatet på 
dagordningen

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige avslår motionen.

2. Fullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att utreda frågan om en 
klimatbudget inför revideringen av klimatstrategin samt utvärdera de 
samarbeten kommunen är med i kopplat till klimat- och miljöfrågor.  

Beskrivning av ärendet
Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion som inkom den 19 mars 2019 följande: 

 Att Ludvika kommun tar fram en klimatbudget hur mycket kommunen 
måste minska sina utsläpp får att nå målen i Parisavtalets 1,5-gradersmål.

 Att Ludvika kommun tar fram en handlingsplan för att uppnå kommunens 
klimatmål utifrån klimatbudgeten.

 Att Ludvika kommun ansluter sig till större samarbete kring arbetet kring 
dessa frågor, t.ex. Klimatkommunerna eller Borgmästaravtalet, för att mer 
strukturerat arbeta med dessa frågor framöver. 

Motionen har varit på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och 
myndighetsnämnden miljö och bygg. Kommunen står inför en revidering av 
klimatstrategin och i samband med revideringen är det läge att utreda ett 
eventuellt införande av en klimatbudget i Ludvika kommun. Att besluta att 
införa en klimatbudget innan förvaltningen belyst nyttan med en klimatbudget, 
hur den skulle kunna användas och vilka kostnader den är förknippad med ser 
förvaltningen inte som ett alternativ. Det var även intentionen från 
samhällsbyggnadsförvaltningens sida att titta närmare på dessa frågeställningar i 
samband med revideringen av klimatstrategin. Detta även om formuleringen 
var ”att föra in klimatbudgeten i kommande revidering av Ludvikas befintliga 
klimatstrategi” och den kan tolkas som att en klimatbudget ska finnas med i 
klimatstrategin. Här har kommunstyrelsens förvaltning haft en dialog med 
miljösamordnaren på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sammantaget föreslår förvaltningen att motionen avslås, då beslut om 
införande av klimatbudget, handlingsplan eller nya samarbeten inte bör tas 
innan frågan är utredd och satt i ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ser det 
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dock som viktigt att frågan om en eventuell klimatbudget och vilka samarbeten 
kommunen ska vara med i belyses närmare i samband med den kommande 
revideringen av klimatstrategin och föreslår därför att fullmäktige ger det 
uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 4 september 

2019. 
2. Motion inkommen den 19 mars 2019. 
3. Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden den 17 juni 2019 § 69. 
4. Delegationsbeslut från myndighetsnämnden miljö- och bygg daterat den 22 

augusti 2019. 

Behandling
Leif Pettersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 119 Dnr 2018/480

Svar på motion om sol och vindkraft i VB Kraft

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad 27 november 2018 att fullmäktige 
beslutar att uppdra till styrelsen för VB Kraft AB att initiera projektering av 
egen sol- och vindkraftsproduktion och att VB Kraft AB återkopplar resultatet 
av projekteringen till kommunfullmäktige tillsammans med eventuell begäran 
om borgensåtagande för att genomföra investeringar i sol- och 
vindkraftsproduktion. 

Motionen remitterades till VB Kraft AB och redovisades vid styrelsens möte i 
mars 2019. Kostnaden för att investera i ny vindkraft är för närvarande 12,7 
mkr/megawatt, baserat på en enhetsstorlek av 3 megawatt. Detta innebär att ett 
vindkraftverk skulle kosta mellan 38-40 Mkr. Det krävs att verksamheten går in 
med eget kapital om 50 % av investeringen.  För investeringar i solenergi är 
kostanden för närvarande ca 15- 20 000 kr/kilowatt, baserat på att inga 
kostnader finns för uppställningsplatsen. Även här krävs att verksamheten går 
in med eget kapital om 50 % av investeringen. VB Kraft AB anger också att 
snittproduktionen för solpaneler i Ludvika kommun är ca 900 -1000 
fulleffekttimmar/år. Detta ger, vid samma prisantagande som i VB Krafts AB:s 
budget för 2019, en årsintäkt på ca 400-430 kr/installerad Kw och år. Det leder 
till en stor förlust. Bolaget framhåller också att solenergi kan löna sig om man 
producerar för eget bruk för då slipper man såväl energiskatter och moms som 
kostnader för ledningsnätet. 

VB kraft AB arbetar kontinuerligt med den här typen av frågor och 
ställningstaganden, men bolaget kan inte i dagsläget driva igenom den här typen 
av investeringar.  

Ekonomiska konsekvenser
På grund av det ekonomiska läget i kommunen behövs investeringsvolymen 
minska. Kommunen har investerat i solkraft i några av kommunens fastigheter, 
brandstationen, sporthallen och Kyrkskolan där arbetet fortfarande pågår. 
Ludvika kommunfastigheter AB har installerat solkraft i Solviksskolan. 
Därutöver finns det inte utrymme att kommunen åtar sig fler investeringar. 
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Sammantaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 13 september 

2019.
2. Motion daterad 27 november 2018

Behandling
Hans Gleimar (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 120 Dnr 2019/363

Godkännande av slutrapport "Effektivisering av 
fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun" och 
uppdrag att jobba vidare med de åtgärder som lyfts i 
rapporten

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapport ”Effektivisering av 

fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun”, daterad 5 juni 2019. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att samordna arbetet med 
tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen och Ludvika 
kommunfastigheter för att arbeta vidare utifrån de åtgärder som 
framkommer i slutrapporten. Kommunstyrelsen vill få en skriftlig 
återrapport över hur arbetet fortskrider i januari 2020. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att revidera 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente inför antagande i fullmäktige. 

Beskrivning av ärendet
Som en följd av att Ludvika kommun för över verksamhetslokaler från 
samhällsbyggnadsnämnden till Ludvika kommunfastigheter AB har ett projekt 
för att effektivisera fastighetsorganisationen genomförts. Projektets mål har 
bland annat varit att skapa en effektiv organisation, tydliggöra såväl processer, 
roller och eventuella organisationsförändringar som ekonomiska spelregler och 
gränsdragningar. Inom ramen för projektet har man även identifierat vilka 
regelverk och planer som behöver tas fram eller förbättras. 

Projektet har utmynnat i ”Effektivisering av fastighetsorganisationerna i 
Ludvika kommun - Slutrapport med åtgärdsförslag”. Rapporten är daterad den 
5 juni 2019. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner denna rapport och uppdrar till kommunchef att leda det fortsatta 
arbetet med att implementera de åtgärder som framkommer i rapporten. Likaså 
bör kommunchef få i uppdrag att revidera samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente inför antagande i fullmäktige. Denna slutrapport fungerar även som 
kommunchefens presentation av projektet; en presentation som 
kommunstyrelsen önskade få på sitt sammanträde den 21 maj 2019 § 120.  
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 oktober 2019. 

2. Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun, daterad 5 
juni 2019. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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