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Ärendelista 
 
 Val av justerare   
§ 65 Anmälan av extra ärenden  4 
§ 66 Information från näringslivschef om 

situationen för Ludvikas lokala företag 
 5 

§ 67 Redovisning av uppdrag att ta fram ett 
förslag till ekonomiska satsningar 

2020/189 6 - 7 

§ 68 Förslag VA-taxa för 2020 från och med 
den 1 juli 2020 

2020/182 8 

§ 69 Granskning av ny detaljplan för del av 
Saxhyttan 4:411 med flera ”Bysjöstrands 
ekoby” 

2020/170 9 - 10 

§ 70 Revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

2020/146 11 

§ 71 Yttrande över handlingsprogram för 
Räddningstjänst 

2020/113 12 

§ 72 Förslag till föreskrift om eldningsförbud 2020/163 13 - 14 
§ 73 Avgift för laddstolpar för allmänheten 2020/158 15 
§ 74 Antagande av barn- och ungdomspolicy 2019/132 16 - 17 
§ 75 Uppföljning av avtalssamverkan 2019, 

arkivarie, samordnare mot våldsbejakande 
extremism och dataskyddsombud nellan 
Ludvika kommun och Smedjebackens 
kommun 

2020/168 18 - 19 

§ 76 Redovisning av obesvarade uppdrag 2020/178 20 - 23 
§ 77 Sammanslagning av kultur- och 

fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och bildandet 
av en ny nämnd 

2020/41 24 - 25 

§ 78 Revidering av reglemente för revisorerna 2020/149 26 
§ 79 Revidering av krisledningsnämndens 

reglemente 
2020/131 27 - 28 

§ 80 Reviderng av reglemente för 
kommunstyrelsen 

2020/144 29 - 30 

§ 81 Revidering av reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden 

2020/148 31 

§ 82 Svar på motion om översyn av 
kommunens arbete med grönytor 

2019/441 32 - 33 
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§ 83 Svar på motion om upprustning av 
grönytor vid kommunens äldreboenden 

2019/442 34 - 35 

§ 84 Direktjustering, se separat protokoll 2020/51  
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2020-05-05 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 65  Dnr  Dnr. 

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.  

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende läggs till: 
- Yttrande över förslag till avtal om regional kollektivtrafik 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 66  Dnr  Dnr. 

 

Information om situationen för Ludvikas lokala 
företag 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunalrådet informerar om situationen för Ludvikas lokala företag med 
anledning av Coronaviruset. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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§ 67  Dnr 2020/189 

 

Redovisning av uppdrag att ta fram ett förslag till 
underlag för ekonomisk förstärkning av områdena 
ungdom, föreningsliv och näringsliv 

Beslut 
1. Arbetsutskottet godkänner redovisningen.  

2. Arbetsutskottet beslutar att lägga 1,5 mnkr som ekonomisk förstärkning till 
områdena ungdom och föreningsliv. 

3. Arbetsutskottet beslutar att lägga 1 mnkr som förstärkning till näringslivet. 

Beskrivning av ärendet 
Göran Gullbro och Peter Hoxell från samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar 
förslag till hur en ekonomisk förstärkning skulle kunna fördelas mellan 
områdena ungdom och föreningsliv. 

Syftet med satsningen för barn och unga är att den målgruppen ska få ett så bra 
sommarlov som möjligt under rådande omständigheter. Många aktiviteter av 
typen ridläger, fotbollsskolor, kollo och semesterresor kommer att ställas in 
eller ske i förändrad form. 

Leif Pettersson (S) redovisar ett förslag på ekonomiskt stöd till näringslivet. 

Behandling 
Ordföranden Leif Pettersson (S) föreslår efter samråd med näringslivschefen att 
förstärkningar till näringslivet sker med sammanlagt 1 mnkr:  

 300 tkr för medfinansiering av ESF-projekt 
 250 tkr för ev medfinansiering regionalt ESF, ERUF, Intereg projekt 
 250 tkr för att säkra Shoppingbudet 
 200 tkr för eventuella evenemang. 

 
Vidare förslår han en förstärkning till områdena ungdom och föreningsliv med 
1,5 miljoner kronor.  

Ordföranden frågar om det kan bli arbetsutskottets beslut och finner att det gör 
det. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Näringslivschef 
Akten
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§ 68  Dnr 2020/182 

 

Antagande av reviderad VA-taxa från 1 juli 2020  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderad VA-taxa för år 2020 daterad 23 april 2020. Taxorna 
gäller från den 1 juli och tillsvidare.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 22 april 2020 § 42 att föreslå fullmäktige 
att anta förslag till reviderad VA-taxa för 2020. Taxorna föreslår nämnden att 
ska gälla från 1 juli och tillsvidare.  

Nämnden föreslår att brukningsavgifterna höjs med sju procent. Anledningen 
till höjningen uppger nämnden är fortsatt ökade kapitalkostnader till följd av de 
stora investeringsprojekt som genomförts och fortsatt högt behov av 
felavhjälpning och förebyggande underhåll på befintligt ledningsnät. Därtill 
uppger samhällsbyggnadsnämnden att en höjning behövs till följd av nyligen 
genomförda och pågående utbyggnationer av ledningsnät i nya 
verksamhetsområden i relativt glesbebyggda områden, där kostnaden är hög per 
fastighet och brukningsavgifterna därmed ska bidra till kostnadstäckningen.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 23 april 2020.  
2. VA-taxa för år 2020 från och med 1 juli 2020 daterad 23 april 2020.  
3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 

april 2020 § 42.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

8



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-05-05 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 69  Dnr 2020/170 

 

Granskning av ny detaljplan för del av Saxhyttan 
4:411 med flera ”Bysjöstrands ekoby” 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget till en 
ny detaljplan för del av Saxhyttan 4:411.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ny detaljplan del av 
Saxhyttan med flera.  

Planområdet ligger vid Bysjön söder om Grangärde. Huvudsyftet med planen 
är att ett bostadsområde som kan fungera som en ekoby ska kunna byggas 
inom planområdet. Detaljplanen ersätter en tidigare detaljplan för bostäder, 
som dock inte var anpassad för en ekoby. 

Detaljplanen är inte i strid med översiktsplanen och den bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Strandskydd upphävs på motsvarande sätt som i 
gällande detaljplan. Planärendet genomförs med standardförfarande. 

Samråd pågick mellan 17 januari till och med den 26 februari 2020.  Under 
samrådstiden inkom 14 yttranden varav åtta med synpunkter, se synpunkterna i 
samrådsredogörelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrade sig den 4 
februari 2020 § 36 angående detaljplanen och hade då inget att erinra mot 
planen.  

Granskning pågår från 16 april till 7 maj 2020. Kommunstyrelsens förvaltning 
har inte något att erinra mot förslaget och föreslår kommunstyrelsens 
arbetsutskott att inte lämna några synpunkter.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2020.  
2. Samrådsredogörelse, daterad april 2020.  
3. Planbeskrivning, daterad april 2020.  
4. Plankarta, daterad april 2020.  
5. Underrättelse, daterad april 2020.  
______ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 70  Dnr 2020/146 

 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat förslag till förändringar i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter daterade 8 april 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Allmänheten har inlämnat önskemål om förtydliganden kring koppeltvång på 
hund och vilka möjligheter det finns till hundbad på de kommunala 
badplatserna. I samband med att kultur- och fritidsnämnden gjort förändringar i 
sina åtaganden kring de kommunala badplatserna och samtidigt avgränsat vilka 
badplatser som är kommunala anser kommunstyrelsen förvaltning att de lokala 
ordningsföreskrifterna bör revideras.  

De punkter som har reviderats är § 15 och § 16 i bilagt förslag.  

15 § Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom 
detaljplanelagt område och därmed jämställda områden 
enligt 3 § i denna stadga samt lekplatser, skol –och 
förskolegårdar, på motionsspår och i bostadsområden.  

I 16 § framkommer det på vilka badplatser hundar är inte är tillåtna 
respektive vilka badplatser och då inom vilket område hundbad är 
tillåtet.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2020.  
2. Allmänna lokal ordningsföreskrifter 8 april 2020. 
 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 71  Dnr 2020/113 

 

Yttrande över handlingsprogram för Räddningstjänst 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott översänder tjänsteskrivelse daterad den 17 
april 2020 som sitt yttrande över handlingsprogram för räddningstjänst till 
Räddningstjänsten Dala Mitt.  

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har den 4 mars 2020 fått handlingsprogram för 
räddningstjänst på remiss från Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). 
Handlingsprogrammet är ett delprogram till Handlingsprogrammet 2019-2022 
för Trygghet och Säkerhet.  

Handlingsprogrammet innehåller såväl övergripande mål som mer specifika 
åtgärder. För kommunstyrelsens förvaltning är det svårt att bedöma om de 
föreslagna åtgärderna ryms inom RDM:s befintliga budget. Rent generellt får 
förvaltningen uppfattningen om att många delar skulle kunna vara 
kostnadsdrivande. Förvaltningen föreslår att direktionen för RDM inte antar 
handlingsprogrammet innan medlemskommunerna fått en redogörelse över de 
ekonomiska konsekvenserna och haft möjlighet att yttra sig över 
handlingsprogrammet på nytt. Om det inte är görligt vill förvaltningen trycka på 
att de åtgärder och mål som föreslås i handlingsprogrammet ska rymmas inom 
ordinarie anslag. Förvaltningen har även redogjort för synpunkter kopplade till 
specifika kapitel i handlingsprogrammet.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 april 2020. 
2. Förslag till handlingsprogram för räddningstjänst, daterat den 4 mars 2020. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
Kommunstyrelsen  
Akten 

12



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-05-05 
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§ 72  Dnr 2020/163 

 

Antagande av föreskrift om eldningsförbud 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar föreskrifter om förbud mot eldning utomhus daterade 

den 15 april 2020. Föreskrifterna träder i kraft den 2 juni 2020.  

2. Under förutsättning att fullmäktige antar föreskrifterna återkallar 
kommunstyrelsen delegation om eldningsförbud som en 
brandförebyggande åtgärd, som kommunstyrelsen fattade beslut om den 25 
juni 2019 § 155. Delegationen hade getts till räddningschef i RDM. 
Återkallandet sker från och med den 2 juni 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har den 19 mars 2020 
punkt 4 beslutat att rekommendera medlemskommunerna att föreskriva om 
eldningsförbud enligt förslag till föreskrifter, som RDM tagit fram. Ansvaret för 
det brandförbyggande arbetet åligger RDM enligt förbundsordningen, men 
RDM kan inte anta föreskrifterna själva då det finns en dom från Högsta 
förvaltningsdomstolen som anger att kommunalförbund inte får utnyttja 
kommunernas föreskriftsrätt enligt 8 kapitlet regeringsformen. Därför behöver 
medlemskommunernas fullmäktigen anta föreskrifterna, även om tillämpningen 
av dem sker hos RDM.  

Föreskrifterna anger bland annat att räddningstjänsten ska bedöma vilken 
brandrisk som gäller och utifrån bedömningen när eldningsförbud infaller. Av 
föreskrifterna framgår även vilka undantag som gäller vid de olika 
eldningsförbuden, att enskild kan ansöka om undantag från eldningsförbuden 
och att räddningstjänsten har en skyldighet att informera kommunen om 
rådande brandrisk och eventuella undantag som beviljats. Förvaltningen 
föreslår att föreskrifterna ska träda i kraft den 2 juni 2020.  

Då Länsstyrelsen i Dalarna upphävde de tidigare länsövergripande 
föreskrifterna den 31 maj 2019 tog kommunstyrelsen den 25 juni 2019 § 155 ett 
beslut om att rikta delegation om eldningsförbud som en brandförebyggande 
åtgärd till räddningschef i RDM i enighet med förbundsordningen för 
kommunalförbundet. Under förutsättning att fullmäktige antar förslaget till 
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus, föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen återkallar den tidigare beslutade delegationen. 

13



  
      

 
      

 

2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2020.  
2. Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus daterade den 15 april 2020.  
3. Protokollsutdrag från direktionen för RDM:s möte den 19 mars 2020 punkt 

4.  
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019 § 

155.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 73  Dnr 2020/158 

 

Avgift för laddstolpar för allmänheten 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att höja avgiften för de offentliga laddstolparna i 
Grangärde och Nyhammar från 1,5 kr/kWh till 2,4 kr/kWh inkl. moms. från 
och med den 1 juli 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har som mål i sin översiktsplan att användningen av fossila 
bränslen ska minska och att vi ska eftersträva energieffektiv och miljöanpassad 
energi. Ett mål är att skapa förutsättningar för ökat användande av elbilar. 
Laddstolpar är en av pusselbitarna som behövs för att möjliggöra att fler kan 
ladda sina bilar och röra sig i olika delar av kommunen. Genom att skapa 
förutsättningar för miljövänligare transporter kan vi också minska 
klimatpåverkan och bidra till att uppnå det övergripande målet att bli en 
miljövänlig kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020 § 23 att föreslå 
fullmäktige att höja avgiften för de offentliga laddstolparna vid Grangärde och 
Nyhammar från nuvarande1,5 kr/kWh till 2,4 kr/kWh ink moms. Syftet med 
att höja avgiften till 2,40 kr per kWh är för att täcka driftkostnaderna. 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget och föreslår att 
fullmäktige beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag med tillägget att 
beslutet gäller från och med 1 juli 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2020.  
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 25 

mars 2020, § 23.  
3. Rapport från Sveriges Kommuner och Regioner, Ladda för framtiden. 
4. Rapport, prisjämförelse dalarna, daterad den 20 februari 2020.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 74  Dnr 2019/132 

 

Antagande av barn- och ungdomspolicy 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar förslag till barn- och ungdomspolicy daterad 25 mars 

2020. 

2. Policyn ersätter det ungdomspolitiska programmet antaget av fullmäktige 
den 27 september 2007 § 191. 

3. Genom att anta policyn avslutas uppdraget till kommunstyrelsens 
förvaltning enligt KS 2018/342 att revidera det ungdomspolitiska 
programmet från 2007. 

4. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utifrån policyn ta fram en 
övergripande riktlinje för kommunens arbete med barn och unga. 
Riktlinjerna ska vara klara för antagande senast kvartal 2 år 2021. 

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. 

Policyn har gått på remiss till samtliga kommunala nämnder och helägda bolag. 
Under remisstiden inkom fyra instanser med yttranden, varav tre var utan 
erinran. Social- och utbildningsnämnden föreslog två ändringar vilka båda har 
införts i förvaltningens förslag. Förvaltningen föreslår att policyn följs upp med 
en riktlinje för kommunens arbete med barn och unga. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2020. 
2. Barn- och ungdomspolicy daterad 25 mars 2020. 
3. Ungdomspolitiskt program antaget den 27 september 2007. 
4. Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 8 oktober 2018 

KS 2018/111. 
5. Sammanträdesprotokoll social- och utbildningsnämnden 11 december 2019 

§ 165. 
6. Sammanträdesprotokoll kultur- och fritidsnämnden 28 januari 2020 § 4. 
7. Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden 29 januari 2020 § 2. 
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8. Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden 26 februari 2020 § 6. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

17



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-05-05 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 75  Dnr 2020/168 

 

Uppföljning av avtalssamverkan 2019 mellan Ludvika 
kommun och Smedjebackens kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar och godkänner rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningarna i Ludvika respektive Smedjebackens kommun 
har genom avtalssamverkan säkerställt tillgång till kompetens år 2019 inom 
specialistfunktionerna arkivarie, dataskyddsombud och samordnare för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Då avtalssamverkan omfattas 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har förvaltningarna gemensamt gjort en 
uppföljning av respektive samverkansavtal för att uppfylla kommunstyrelsens 
ansvar. 

Arkivarie och samordnare mot våldbejakande extremism säljs till Smedjebacken 
från Ludvika kommun. Dataskyddsombud säljs till Ludvika från Smedjebackens 
kommun. Omfattningen av tjänsteköp varierar. Respektive befattningshavare 
har sin arbetsledning från hemkommunen och tjänsteköpet bygger på 
självkostnadsprincipen. Respektive kommun har i styrdokument delegerat 
ansvar och befogenheter till befattningshavarna där så har krävts.  

Under året har uppföljningar av samverkansavtalen skett, där kommunernas 
kontaktpersoner och aktuell befattningshavare bland annat gjort en genomgång 
av planerade och genomförda aktiviteter. 

Efter årets slut har en enkel mall för återrapportering av uppdragen lämnats till 
respektive befattningshavare, som i punktform har fått kommentera uppdraget i 
stort.  

Bedömningen från förvaltningsorganisationen är att samtliga avtal fyllt sin 
funktion under 2019.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2020. 
2. Avtalsuppföljning DSO 2019 – daterad 2019-02-27. 
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(4) 

2020-05-05 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 76  Dnr 2020/178 

 

Redovisning av obesvarade uppdrag 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av obesvarade uppdrag och skickar 
redovisningen till berörda nämnder för kännedom.  

Beskrivning av ärendet 
Vad gäller motioner hänvisar vi till ärendet avseende obesvarade motioner som 
kommer att redovisas fullmäktige i juni.  

2017 
Vad Vem När Nytt datum 
2017/139 
Uppdrag att revidera 
handikappolicy, 
riktlinjer och ansvar 
för fysisk 
tillgänglighet 

VoN Policyn ska vara 
reviderad och 
klar senast tredje 
kvartalet 2019.   

Q1 2021 

2017/217 
Svar på motion 
KS fick i uppdrag at 
se över kommunens 
organisation 

Kommunchef 30 juni 2018 Q1 2021 

2017/321 
Antagande av 
hälsopolitiskt 
program- 
återremittering till 
SBN 2015 

SBN Normalt 3 
månaders tid vid 
återremittering 

Q4 2020 

2017/428 
Bifall av motion- 
bättre synlighet av 
förtroendevalda på 
nätet 

KSF Ingen svarstid 
satt 

Q4 2020 

2017/436 
Bottnar i uppdrag 
2016-04-05 § 84 
Medborgardialog 

KSF Ingen svarstid 
satt  

Q4 2020 

2017/583 
Landsbygdsstrategi – 
återremitterad 2019-
03-19 § 77 

SBN Ingen svarstid 
satt – normalt 3 
månader 

Q1 2021 
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2018 
Vad Vem När Nytt datum 
2018/25 
Plan för att ta fram 
värdegrund, 
personalpolicy samt 
mål kopplade till 
personalpolicyn 

KSF Q2 2020 Q2 2021  

2018/331 
Riktlinjer finskt 
förvaltningsområde 

KSF Avvaktar beslut i 
ärendet om översyn 
av finskt 
förvaltningsområde 

 

2018/396 
SBN får i uppdrag 
att göra en 
helhetsanalys av 
för- och nackdelar 
med att upphäva 
det resterande 
riksvägsreservatet 

SBN Q2 2019 Q1 2021 

2018/415 
Kulturstrategi för 
Ludvika kommun – 
återremiss  
2019-01-22 för 
remittering till 
kommunala 
nämnder och bolag 

KFN Normalt 3 månader Q4 2021 

2018/446 
Nominerings-
processer 

KSF Q4 2018 Q4 2020 

2019 
Vad Vem När Nytt datum 
2019/299 
Uppdrag att redovisa 
vilka medlemskap 
kommunen har i 
föreningar och 
samverkansorgan samt 
bakgrund och 
medlemsavgift 

KSF Q1 2020 Q3 2020 

2019/372 
Riktlinje eller plan för 
aktiviteter, utbildning 
och information för 
kommunen utifrån 
likabehandlingspolicyn 

KSF  Ej tidsatt Q1 2021 
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2019/391 
Kommer ifrån KF –och 
inbakat i Avfallsplanen 
och 
renhållningsordning. Ska 
göras senast 2022.  
Uppdrag att utreda 
källsortering samtliga 
kommunala 
verksamheter – tjänsten 
beställs av WBAB., 
återkom till kommunen 

KSF  Ej tidsatt 
Senast 2022.  

 

 
2019/403 
Program för mål och 
riktlinjer för sådana 
kommunala 
angelägenheter som 
utförs av privata 
utförare 

 
KSF 

  
Q4 2020 

2019/409 
Återrapport bifall av 
motion 
utevistelsegaranti för 
samtliga brukare på 
vård- och 
omsorgsboenden i 
kommunen 

VoN Q2 2020 Q1 2021 

2019/488 
Bifallen motion  
Översyn av 
kostnadsfördelningen 
inom VBU 

KSF Q2 2020 Q4 2020 

2019/555 
Uppdrag att verkställa 
sammanslagningen av 
arbetsmarknadsenheten 
och framtagande av 
finansieringsmodell 

KSF Inte datumsatt Q4 2020 

 

2020 
Vad Vem När Nytt datum 
2020/66 
AMV tillsyn av det 
systematiska 
arbetsmiljöverket 

KSF Q2 2020 Uppskjutet på 
framtiden 

2020/160 
Redovisning av 
partistöd 

KSF Q2 2020 Q4 2020 

 

______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-05-05 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 77  Dnr 2020/41 

 

Sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och bildande av ny 
nämnd 

Beslut 
1. Fullmäktige beslutar att bilda en ny nämnd med elva ledamöter som 

hanterar de ansvarsområden som kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden idag har hand om. Den nya nämnd-
organisationen träder i kraft den 1 januari 2021. 

2. Fullmäktige beslutar att den nya nämnden ska heta Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden.  

3. Fullmäktige upphäver kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden per 31 december 2020. 

4. Fullmäktige uppdrar till valberedningen att hantera behövliga val i och med 
bildandet av ny nämnd. Alla val ska vara gjorda senast december 2020.  

5. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt reglemente för 
den nya nämnden. Reglementet ska vara klart december 2020.   

6. Fullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden att revidera nödvändiga styrdokument så den 
nya nämnden kan anta dem i januari 2021.  

7. Fullmäktige beslutar att arkivansvaret från kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden övergår till den nya nämnden från och med 1 
januari 2021.  

8. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att hantera övriga frågor 
kopplade till verkställigheten av beslutet. 

Reservation 
Hans Gleimar (C) och Roland Johansson (SD) reserverar sig mot förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 5 november 2019 § 143 
kommunchefen i uppdrag att utreda konsekvenserna av en sammanslagning av 
kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsens 
förvaltning har utrett frågan och arbetsutskottet får en återrapport den 4 
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februari 2020. Av de diskussioner som förts inför utredningen av 
konsekvenserna framgår att det finns en politisk vilja att slå ihop de två 
nämnderna, och såväl politiker som tjänstepersoner ser fördelar med en 
sammanslagning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott skicka den 4 februari 2020 § 38 förslaget om 
att slå ihop kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden till de 
två berörda nämnderna för yttranden. Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig 
den 22 april 2020 § 41 och föreslår i yttrandet att den nya nämnden ska heta 
Kultur och samhällsutvecklingsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden yttrade 
sig den 28 april 2020 § 33 och föreslår att den nya nämnden ska heta Kultur- 
och utvecklingsnämnden. Därtill yrkar de på att kommunstyrelsens förvaltning 
gör en ekonomisk konsekvensanalys av bildandet av ny nämnd och att 
nämndens två föreslagna huvudverksamhetsområden ska ha separata budgetar.  

Sammantaget finner kommunstyrelsen förvaltning att det finns en politisk vilja 
till att genomföra denna förändring i kommunens nämndorganisation och bilda 
en ny nämnd, Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, från och med den 1 
januari 2021.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 29 april 2020. 
2. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 

april 2020 § 31 och tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2020.  
3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 

april 2020 § 41. 
4. Återrapport av konsekvenserna av en sammanslagning av kultur- och 

fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, daterad 29 januari 2020. 

Behandling 
Åsa Bergkvist, Leif Pettersson och Ingvar Henriksson samtliga (S) samt HåGe 
Persson och Håkan Frank båda (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Hans Gleimar (C) och Roland Johansson (SD) yrkar avslag till föreliggande 
förslag. 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt föreliggande förslag. 

______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-05-05 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 78  Dnr 2020/149 

 

Antagande av reviderat reglemente för revisorerna  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat revisionsreglemente daterat den 27 mars 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen tillåter att ledamöter får delta i sammanträden på distans. I 
kapitel 6 § 24  framgår det att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Om deltagande på 
distans ska möjliggöras regleras det i reglementet.   

Kommunstyrelsens förvaltning har i ett tidigare ärende (KS 2020/138) 
föreslagit fullmäktige att tillåta deltagande på distans i fullmäktige och 
kommunens nämnder. Förvaltningen föreslår att även revisorerna ska ges 
samma möjlighet att delta på distans och föreslår att en ny paragraf 18 förs in i 
revisionsreglementet.  

Paragraf 18 lyder så här:  

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller 
sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler 
detta till sammankallande/ordföranden som avgör om så är möjligt. 
Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och 
bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se 
och höra varandra på lika villkor. 

Förvaltningen har även ändrat dokumentansvarig från kommunsekreterare till 
stöd- och styrningschef. Detta utifrån att ansvaret bör ligga hos en chef.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2020.  
2. Revisionsreglemente daterat den 27 mars 2020.  
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-05-05 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 79  Dnr 2020/131 

 

Antagande av reviderat reglemente för 
krisledningsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar reviderat reglemente för krisledningsnämnden daterat den 

15 april 2020. Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 augusti 2020.  

2. Fullmäktige beslutar att återkalla uppdragen för samtliga ledamöter och 
ersättare i nuvarande krisledningsnämnd per 31 juli 2020.   

3. Fullmäktige väljer kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare 
till krisledningsnämnd från och med den 1 augusti 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska en kommun ha en 
krisledningsnämnd. I Ludvika utgör kommunstyrelsen krisledningsnämnd. 
Många av nämndens uppgifter är delegerade till krisledningsnämndens 
arbetsutskott. Nuvarande reglemente för krisledningsnämnden antog 
fullmäktige den 287 augusti 2012 § 153.  

Kommunstyrelsens förvaltning har sett över nuvarande reglemente och föreslår 
bland annat att sammansättningen ändras från kommunstyrelsen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare förtydligas det i reglementet att 
kommunstyrelsen ansvarar för förberedande åtgärder inför och vid en 
extraordinär händelse, och för förberedelse för och verksamhet under höjd 
beredskap. En ny paragraf 2 om krisledningsnämndens ikraftträdande förs även 
in i reglementet och paragraf 9 kompletteras med informationen om att 
nämnden även beslutar om att begära bistånd från annan kommun.  

Till följd av förändrad sammansättning på nämnden behöver fullmäktige 
återkalla nuvarande ledamöters och ersättares uppdrag och välja en ny 
krisledningsnämnd. Det reviderade reglementet med den nya 
sammansättningen på krisledningsnämnden föreslås träda i kraft den 1 augusti 
2020. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020.  
2. Reglemente för krisledningsnämnden daterat den 15 april 2020.  
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3. Reglemente för Ludvika kommuns krisledningsnämnd antaget den 27 
augusti 2012 § 153. 

______ 
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Kommunstyrelsen

28



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-05-05 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 80  Dnr 2020/144 

 

Antagande av reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 15 
april 2020. Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 augusti 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Till följd av ändringar i krisledningsnämndens reglemente (KS 2020/131) 
behöver också kommunstyrelsens reglemente ändras. Då krisledningsnämndens 
sammansättning ändras från kommunstyrelsen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslår förvaltningen att paragraf 13 får ett tillägg, för att separera 
det ansvar kommunstyrelsen har kopplat till det förberedande arbetet, och 
krisledningsnämndens ansvar. Tillägget består av stycke två i paragraf 13 och att 
det i stycke ett framgår att styrelsen ansvarar för delar av kommunens uppgifter 
kopplade till lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid, inte hela.  

Förvaltningen förslår att paragraf 13 lyder så här:  

Krisledning och höjd beredskap 

13 § Styrelsen ansvarar för delar av kommunens uppgifter enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.   

Styrelsens ansvar gäller kommunens analys, beredskap och 
förberedelser inför och vid en extraordinär händelse. Styrelsen ansvarar 
även för förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap.  

Krisledningsnämndens verksamhet, och när och hur den ska träda i 
kraft, regleras i särskilt reglemente.  

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146). 

Nuvarande paragraf 13 lyder som följande:  
Krisledning och höjd beredskap 

13 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
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extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146). 

I samband med denna revidering har förvaltningen även ändrat 
dokumentansvarig från kanslichef till stöd- och styrningschef, då 
kanslichefstjänsten inte längre finns. Därtill föreslår förvaltningen att 
reglementet inte behöver ha en årlig översyn, istället bör det revideras vid 
behov men senast vid ny mandatperiod, så det nyvalda fullmäktige har chans att 
tycka till om reglementet. Dessa ändringar syns på reglementets första sida. Inga 
övriga ändringar inne i själva reglementet är gjorda.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020. 
2. Reglemente för kommunstyrelsen daterat den 15 april 2020.  
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-05-05 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 81  Dnr 2020/148 

 

Antagande av reviderat reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat reglemente för vård- och omsorgsförvaltningen 
daterat den 30 mars 2020.   

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige på sitt sammanträde den 25 
mars 2020 § 23 att fullmäktige reviderar paragraf 3 i reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden. Ändringen föreslås till följd av en föråldrad hänvisning till en 
paragraf i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Nämnden föreslår att paragraf 3 ska ha följande lydelse:  

Nämnden ansvarar för uppgifter enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Från nämndens ansvar är undantaget det 
som regleras i LSS § 15 punkt 5, att verka för att det allmänna fritids- 
och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i  § 1 LSS. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt vård- och 
omsorgsnämndens förslag, med tillägget att lagens SFS-nummer (1993:387) förs 
in i laghänvisningen. I samband med denna revidering byts även 
dokumentägare från kanslichef till stöd- och styrningschef, då 
kanslichefstjänsten upphört. Därtill föreslår förvaltningen att reglementet inte 
längre behöver ses över årligen, istället räcker det vid behov och vid ny 
mandatperiod. Förvaltningen har omarbetat reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden och föreslår att fullmäktige antar det reviderade reglementet 
daterat den 30 mars 2020.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2020. 
2. Reglemente för vård- och omsorgsnämnden daterat den 30 mars 2020.  
3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 

mars 2020 § 25.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-05-05 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 82  Dnr 2019/441 

 

Svar på motion om översyn av kommunens arbete 
med grönytor 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då en grönstrukturstrategi redan 
påbörjats och det som föreslås i motionen håller på att utföras.  

Beskrivning av ärendet 
Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion daterad 24 september 2019 följande:  

 att Ludvika kommun i samarbete med Ludvika kommunfastigheter och 
Ludvika Hem tar fram ett styrdokument för hur kommunkoncernens 
grönytor kan skötas och användas för att möta flera olika typer av 
samhällsutmaningar. 

 Att styrdokumentet innehåller mål om biologisk mångfald. 
 Att styrdokumentet tar hänsyn till aktuell forskning kring kopplingen 

mellan grönytor och människors välbefinnande 
 Att styrdokumentet innehåll mål om hur användning av fossila bränslen 

vid grönyteskötsel kan minska. 
 Att styrdokumentet innehåller en analys av vilka åtgärder som behövs 

för hur grönytor kan användas för att möta klimatförändringar. 
 

Motionen har gått på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och Ludvika 
Kommunfastigheter AB (LKFAB). LKFAB:s styrelse beslöt den 11 mars 2020 
§ 102 att godkänna en skrivelse daterad samma dag, av vilken det framgår att 
styrelsen tillstyrker förslaget om upprättandet av ett gemensamt styrdokument 
för kommunkoncernen vad gäller skötsel och användning av grönytor.  

Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig över motionen den 25 mars 2020 § 21. 
Av yttrandet framgår att nämnden föreslår fullmäktige att motionen är 
tillgodosedd. Nämnden håller på och tar fram en grönstrukturstrategi. I den 
kommer en del av de punkter motionären lyfter att tas upp, andra kan behöva 
tas upp i efterföljande riktlinjer eller skötselplan för grönytor. Det pågår även 
arbete med att kartlägga och digitalisera de grönytor kommunen ansvarar för, 
av vem och hur de förvaltas.  

Förvaltningen föreslår att fullmäktige anser motionen tillgodosedd, utifrån 
samhällsbyggnadsnämndens pågående arbete med att ta fram en 
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grönstrukturstrategi. Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen har 
LKFAB och LudvikaHem bjudits med att delta i processen med framtagandet 
av grönstrukturstrategin.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020. 
2. Motion daterad 24 september 2019.  
3. Protokollsutdrag från Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte den 

11 mars 2020 § 102 samt skrivelse daterad 11 mars 2020.  
4. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 25 

mars 2020 § 21 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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2020-05-05 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 83  Dnr 2019/442 

 

Svar på motion om upprustning av grönytor vid 
kommunens äldreboenden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då det som föreslås i motionen 
håller på att utföras.  

Beskrivning av ärendet 
Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion daterad 24 september 2019 att en plan tas 
fram för hur den gröna miljön kring våra äldreboenden ska rustas upp och 
utvecklas, för att göra dessa miljöer mer attraktiva för de som bor på 
kommunens äldreboenden. 

Motionen har gått på remiss till vård- och omsorgsnämnden och Ludvika 
Kommunfastigheter AB (LKFAB). Vård- och omsorgsnämnden föreslog på sitt 
sammanträde den 26 februari 2020 § 6 att fullmäktige anser motionen 
tillgodosedd. Nämnden redogör i sitt yttrande för utemiljön vid de olika 
boendena och av yttrandet framgår även att förvaltningen ska upprätta en plan 
för hur de extra budgetmedel på 500 tkr som reserverats i budget 2020 för 
utemiljö/utevistelsegarantin ska användas.  

LKFAB:s styrelse behandlade ärendet på sitt styrelsemöte den 11 mars 2020 § 
101. Av styrelsens yttrande framgår att LKFAB sedan 1 januari 2020 övertagit 
ägandet av kommunens särskilda boenden och att huvudmotivet för 
överföringen av fastigheter är att öka andelen planerat underhåll, även gällande 
den yttre miljön på fastigheterna. Av yttrandet framgår att LKFAB kommer att 
ta fram underhållsplaner och skötselplaner för fastigheterna. Skötselplanerna 
för den yttre miljön kommer bolaget att ta fram i samverkan med kommunens 
parkenhet samt ansvariga lokalhyresgäster. LKFAB anser att den av motionären 
efterlysta planen motsvaras av den underhållsplan och skötselplan som bolaget 
upprättar under de närmsta åren.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar i linje med 
remissinstansernas yttranden, det vill säga att motionen anses tillgodosedd 
utifrån det pågående arbete som sker och kommer att ske närmsta åren.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2020.  

34



  
      

 
      

 

2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

2. Motion daterad 24 september 2019.  
3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 

februari 2020 § 6 inklusive tjänsteskrivelse daterad 7 november 2019. 
4. Protokollsutdrag från Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte den 

11 mars 2020 § 101 inklusive yttrande daterat 11 mars 2020. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

35


	Protokoll förstasida
	Anmälan av extra ärenden
	Beslut KSAU 2020-05-05
Anmälan av extra ärenden

	Information från näringslivschef om situationen för Ludvikas lokala företag
	Beslut KSAU 2020-05-05
Information från näringslivschef om situationen för Ludvikas lokala företag

	Redovisning av uppdrag att ta fram ett förslag till ekonomiska satsningar
	Beslut KSAU 2020-05-05
Redovisning av uppdrag att ta fram ett förslag till ekonomiska satsningar
	Sida 1
	Sida 2


	Förslag VA-taxa för 2020 från och med den 1 juli 2020 
	Beslut KSAU 2020-05-05
Förslag VA-taxa för 2020 från och med den 1 juli 2020 

	Granskning av ny detaljplan för del av Saxhyttan 4:411 med flera ”Bysjöstrands ekoby” 
	Beslut KSAU 2020-05-05
Granskning av ny detaljplan för del av Saxhyttan 4:411 med flera ”Bysjöstrands ekoby” 
	Sida 1
	Sida 2


	Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter  
	Beslut KSAU 2020-05-05
Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

	Yttrande över handlingsprogram för Räddningstjänst
	Beslut KSAU 2020-05-05
Yttrande över handlingsprogram för Räddningstjänst

	Förslag till föreskrift om eldningsförbud 
	Beslut KSAU 2020-05-05
Förslag till föreskrift om eldningsförbud 
	Sida 1
	Sida 2


	Avgift för laddstolpar för allmänheten 
	Beslut KSAU 2020-05-05
Avgift för laddstolpar för allmänheten 

	Antagande av barn- och ungdomspolicy 
	Beslut KSAU 2020-05-05
Antagande av barn- och ungdomspolicy 
	Sida 1
	Sida 2


	Uppföljning av avtalssamverkan 2019, arkivarie, samordnare mot våldsbejakande extremism och dataskyddsombud nellan Ludvika kommun och Smedjebackens kommun
	Beslut KSAU 2020-05-05
Uppföljning av avtalssamverkan 2019, arkivarie, samordnare mot våldsbejakande extremism och dataskyddsombud nellan Ludvika kommun och Smedjebackens kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av obesvarade uppdrag 
	Beslut KSAU 2020-05-05
Redovisning av obesvarade uppdrag 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden och bildandet av en ny nämnd
	Beslut KSAU 2020-05-05
Remiss inför beslut om sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden och bildandet av en ny nämnd
	Sida 1
	Sida 2


	Revidering av reglemente för revisorerna 
	Beslut KSAU 2020-05-05
Revidering av reglemente för revisorerna 

	Revidering av krisledningsnämndens reglemente 
	Beslut KSAU 2020-05-05
Revidering av krisledningsnämndens reglemente 
	Sida 1
	Sida 2


	Reviderng av reglemente för kommunstyrelsen 
	Beslut KSAU 2020-05-05
Reviderng av reglemente för kommunstyrelsen 
	Sida 1
	Sida 2


	Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden 
	Beslut KSAU 2020-05-05
Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

	Svar på motion om översyn av kommunens arbete med grönytor 
	Beslut KSAU 2020-05-05
Svar på motion om översyn av kommunens arbete med grönytor 
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion om upprustning av grönytor vid kommunens äldreboenden
	Beslut KSAU 2020-05-05
Svar på motion om upprustning av grönytor vid kommunens äldreboenden
	Sida 1
	Sida 2



