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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset tisdag den 4 februari 2020 kl. 13:15 – 13:55 

Beslutande ledamöter Leif Pettersson (S) 
HåGe Persson (M) 
Hans Gleimar (C)
Åsa Bergkvist (S) 
Roland Johansson (SD) 
Håkan Frank (M) 
Ingvar Henriksson (S) 

Ej beslutande ersättare 

Övriga närvarande Tjänstemän Övriga 
Jan Lindström, kommunchef 
Laila Dufström, stöd- och styrningschef
Maria Östgren, kommunsekreterare 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer § 29-38 
Maria Östgren 

Ordförande 
Leif Pettersson (S) 

Justerande 
Ingvar Henriksson (S) 

Organ 

Sammanträdesdatum 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2020-02-04 Paragrafer § 29-38 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Datum då anslaget tas ned 

Protokollet förvaras på Stadshuset, administration och service 

Underskrift 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 29 Anmälan av extra ärenden 
§ 30 Fastställande av verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten omfattande 
Kyrkviken i Grängesberg 

§ 31 Antagande av samverkansavtal avseende 
Etjänsteplattform Dalarna 2020-2022 

§ 32 Antagande av riktlinjer för sponsring 
§ 33 Svar på motion - Återinförande av 

matdistribution 
§ 34 Svar på motion - Strategi och 

handlingsplan för digitalisering 
§ 35 Svar på motion - Stenpoesi till Dan 

Anderssons Minne år 2020 
§ 36 Samråd om ny detaljplan för del av 

Saxhyttan 4:411 med flera ”Bysjöstrands 
ekoby” 

§ 37 Konsekvenser av att slå ihop 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur-
och fritidsnämnden 

§ 38 Direktjusterad paragraf, se separat 
protokoll 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-02-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 29 Dnr Dnr. 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärenden läggs till: 
 Samråd om ny detaljplan för del av Saxhyttan 4:411 med flera ”Bysjöstrands 

ekoby” 
 Konsekvenser av att slå ihop samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden 
 Sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden och bildande av ny nämnd 

Beslut skickas till 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-02-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 30 Dnr 2019/598 

Fastställande av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten omfattande Kyrkviken i Grängesberg 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
omfattande Kyrkviken i Grängesberg enligt ritningar bifogade 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 november 
2019. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige antog den 27 mars 2017 § 39 en vatten- och avloppsplan, benämnd 
VA-plan, för Ludvika kommun. Av planen framgår att utbyggnad av 
kommunalt VA ska göras där det ger den effektivaste miljö- och samhällsnyttan 
i förhållande till nedlagda kostnader. 

Ett kommunalt verksamhetsområde är ett geografiskt definierat område som 
innebär att kommunen är skyldig att dra fram VA-ledningar till 
fastighetsgränsen samtidigt som varje fastighetsägare inom verksamhetsområdet 
ska erlägga anläggningsavgift. När VA-utbyggnaden är klar kommer området att 
ingå i kommunens VA-verksamhetsområde med gällande regler och taxor. 

Kyrkviken i Grängesberg har identifierats som ett VA-verksamhetsområde. 
Enligt informationen om bildande av verksamhetsområde för vatten- och 
spillvatten vid Kyrkviken, Grängesberg beräknas inkoppling av vatten och 
spillvatten kunna ske under 2019 för fastigheterna efter Långuddsvägen och 
under 2021 för övriga. 

Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 december 2019 § 133 beslutat föreslå 
fullmäktige att bestämma verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
omfattande Kyrkviken i Grängesberg enligt ritningar bifogade 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår fullmäktige att besluta enligt samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 9 januari 2020. 
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden den 16 

december 2019 § 133. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

3. Tjänsteskrivelse inklusive information, områdeskarta och
fastighetsförteckning, daterad 25 november 2019. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-02-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 31 Dnr 2020/26 

Antagande av samverkansavtal avseende 
Etjänstesamverkan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar samverkansavtal avseende Etjänstesamverkan (eDala). 

Beskrivning av ärendet 
IT-cheferna för Dalarnas kommuner beslutade 12 november 2018 att 
genomföra ”förstudie: Gemensam e-tjänsteplattform”, i syfte att undersöka hur 
kommunerna kan samverka för att på ett effektivt sätt tillhandahålla värdefulla 
e-tjänster för företag och privatpersoner. 

Förstudien rekommenderade att Dalarnas kommuner går vidare och tillsätter en 
projektorganisation i en värdkommun som ansvarar för införande av en 
gemensam e-tjänsteplattform i form av Open ePlatform (licensfri produkt). 

Samtliga kommuner i dalarna med undantag av Falun och Borlänge har gett 
Mora kommun i uppdrag att driva projektet för införande av plattformen samt 
därefter upprätta ett e-samverkanskontor. 

Samverkande kommuner enligt ovan har lämnat fullmakt till Mora kommunför 
att genomföra upphandling och teckna avtal med leverantöravseende drift och 
support av e-tjänsteplattformen. 

Detta avtal avser samarbete mellan parterna om allmännyttiga, icke 
kommersiella tjänster som parterna har som gemensam målsättning att 
tillhandahålla sina invånare. Tjänsterna ska tillhandahållas till självkostnad och 
är inte avsedda för avsättning på den öppna marknaden. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 28 januari 2020. 
2. Samverkansavtal (ej daterat) 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-02-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 32 Dnr 2019/450 

Antagande av riktlinjer för sponsring 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för sponsring daterade den 8 januari 2020. 
Riktlinjerna ersätter Riktlinjer för att ge och ta emot sponsring, som fullmäktige 
antog den 29 april 2013 § 63. 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande riktlinjer för att ge och ta emot sponsring antog fullmäktige den 29 
april 2013 § 63. En översyn av riktlinjerna har utmynnat i att kommunstyrelsens 
förvaltning tagit fram ett förslag på nya riktlinjer för sponsring, som 
förvaltningen föreslår ersätter de nuvarande riktlinjerna. 

Av riktlinjerna framgår vad som gäller då Ludvika kommun ingår ett 
sponsorsamarbete, oavsett om kommunen fungerar som sponsor eller tar emot 
sponsring. Ingen sponsring får stå i strid med kommunens vision och mål eller 
övergripande styrdokument. Sponsring får inte leda till att kommunens 
oberoende kan ifrågasättas och all sponsring ska kunna granskas offentligt. 
Skriftliga sponsoravtal ska finnas vid alla sponsorsamarbeten. Riktlinjerna ska 
användas som stöd vid förfrågningar om sponsring. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 9 januari 2020. 
2. Riktlinjer för sponsring, daterade 8 januari 2020. 
3. Riktlinjer för att ge och ta emot sponsring, daterade 4 mars 2013. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-02-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 33 Dnr 2018/479 

Svar på motion - Återinförande av matdistribution 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad 27 november 2018 att fullmäktige 
beslutar att Ludvika kommun genom vård- och omsorgsnämnden återinför 
matdistribution inom äldreomsorgen och att fullmäktige uppmanar vård- och 
omsorgsnämnden att i samråd med arbetsmarknadsenheten AME hittar 
lösningar där distribution av mat kan ske genom ett arbetsmarknadsprojekt, 
gärna ett icke vinstdrivande socialt företag. 

Motionären redogör för hur kommunens matdistribution tidigare har sett ut 
och att det inte längre finns någon sådan möjlighet. I och med att kommunen 
har återtagit kosten i egen regi anser motionären att biståndsprövad 
matdistribution bör kunna ske från tillagningsköken ut till respektive brukare 
genom ett socialt företag. 

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som behandlade 
motionen den 11 december 2019 § 75. Nämnden föreslår att fullmäktige avslår 
motionen med anledning både organisatoriska och ekonomiska skäl. 
Matdistribution har i Ludvika kommun ersatts av biståndsbeslut om hjälp med 
matberedning och maten tillagas i den enskildes hem. I riktlinjer antagna av 
Vård- och omsorgsnämnden 2016 benämns insatsen måltidshjälp och innebär 
hjälp att värma färdig mat eller tillaga måltider, ställa fram och plocka undan 
helt eller delvis i måltidssituationen vid vissa eller samtliga måltider. Här ingår 
också tillsyn för att se om personen ätit eller behöver social samvaro vid 
måltider. 

Vid inrättandet av matdistribution ställs krav på hur produkterna ska tillverkas, 
verksamheten faller också in under egen livsmedelslagstiftning som ställer höga 
krav på hygien i tillverkning och distribution. Vård- och omsorgsförvaltningen 
redogör också för vilken utrustning och förändring av verksamheten som 
behöver göras. Investeringar för ca 6,5 mkr och därutöver löpande kostnader 
för distributionspersonal 3,5 årsarbetare och ökad arbetsbelastning på befintlig 
kökspersonal 2,0 årsarbetare samt löpande kostnader för drivmedel, 
försäkringar och arbetsbelastning för administration. Därutöver krävs hantering 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

av kundens specifika önskemål och normal felmarginal i produktion och 
distribution vilket skulle kräva ytterligare administrativa tjänster på 
kostorganisationen. Förvaltningen redovisar med kalkylen att portionspriset 
därmed skulle bli ca 200 kr för att investeringarna skulle kunna återbetalas. 

Kommunstyrelsens förvaltnings arbetsmarknadsenhet har inför beredningen av 
detta ärende varit i kontakt med kostorganisationen för att föra diskussioner om 
hur distribution skulle ha kunnat ske och ser att precis som vård- och 
omsorgsförvaltningen på pekar så behövs det personalinsatser som kan köra 
bilarna oavsett om det finns arbetsmarknadsinsatser eller inte. Eftersom 
beredningen av motionen påvisar att det inte varken är organisatoriskt eller 
ekonomiskt genomförbart faller också den andra att-satsen och 
arbetsmarknadsenheten föreslår också att motionen ska avslås. 

Ekonomiska konsekvenser 
I och med att motionen föreslås avslås förekommer inte några ekonomiska 
konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 14 januari 2020. 
2. Vård- och omsorgsnämndens beslut 11 december 2019 § 75. 
3. Motion daterad 27 november 2018. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-02-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 34 Dnr 2018/437 

Svar på motion - Strategi och handlingsplan för 
digitalisering 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet
Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion inkommen 9 november 2018 att 
kommunen tar fram en kommunövergripande digitaliseringsstrategi samt en 
handlingsplan för digitaliseringsarbetet för Ludvika kommun. 

Det finns inom ramen för den gemensamma servicenämnden för IT-frågor ett 
behov av att möta de utmaningar som finns inom kommunernas 
ansvarsområden kopplat till digitaliseringsfrågor. Ett digitaliseringsråd kopplat 
till den gemensamma nämnden har skapats, och dess syfte är att skapa 
förutsättningar för kommunernas digitalisering som helhet, genom 
gemensamma och smarta vägval i planering och genomförande. 
Digitaliseringsrådet överlämnar underlaget till samordningsgruppen som 
bereder underlag inför beslut i nämnden. Den gemensamma nämndens olika 
instanser är precis i uppstartsfasen och någon form av styrande dokument för 
respektive kommunens hantering av digitalisering kommer att bli aktuellt att ta 
fram. Det är dock viktigt att varje kommun självständigt ansvarar för sin 
digitalisering. Med anledning av detta föreslås att motionen anses vara 
tillgodosedd i och med det arbeta som påbörjats i den nyinrättade gemensamma 
servicenämnden för IT. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 17 januari 2020. 
2. Motion inkommen 9 november 2018. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-02-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 35 Dnr 2019/368 

Svar på motion - Stenpoesi till Dan Anderssons Minne 
år 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige bifaller motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Hans Gleimar (C) föreslår i motion daterad 26 augusti 2019 att Ludvika bör 
hedra och visa upp Dan Andersson i gatubilden med citat inlagda i trottoarer 
eller offentliga platser, som ger möjlighet till reflektion i vardagen. Bakgrunden 
till motionen är at tuppmärksamma det kommande minnesåret då det passerat 
100 år sedan Dan Andersson avled. 

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade 
motionen den 10 december 2019 § 91. Nämnden föreslår att fullmäktige bifaller 
motionen. 

I nämndens protokollsutdrag framgår det bland annat att motionen ligger i linje 
kultur- och fritidsförvaltningens intentioner på att uppmärksamma minnesåret 
och att Dan Andersson är ett stort värde och varumärke för Ludvika kommun. 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga och föreslår att fullmäktige 
beslutar enligt kultur- och fritidsnämndens förslag att bifalla motionen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kultur- och fritidsförvaltningen framhåller följande ekonomiska konsekvenser: 

 Framtagande och urval av citat och tillverkning av stenplattor, skyltar m.m. 
samt montering och sättning upp till en kostnad av 200 tkr ryms inom 
beslutade investeringsmedel för kultur- och fritidsnämnden för år 2020. 

 Framtida underhållskostnader för citat i stenplattor i trottoarer är minimala, 
enligt kunskapsinhämtning från Gata/park-verksamheten och bör inte i 
någon väsentlig utsträckning påverka kommande driftbudget i 
förvaltningen. 

 Citat satta i andra material räknas som tillfälliga installationer, t.ex. 
träbänkar, bord osv. och anses som en del av dessa inventarier och 
underhålls inte på annat sätt och ersätts/utbyts ej vid skadegörelse eller när 
den rangeras ut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 januari 2020. 
2. Motion daterad 26 augusti 2019. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-02-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 36 Dnr 2020/23 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget till ny 
detaljplan. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har remitterat en ny detaljplan för Saxhyttan 4411 
med flera Bysjöstrand för granskning. Samråd pågår till den 26 februari 2020. 

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 inleds med standardförfarande, men kan 
komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget och 
föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar några synpunkter. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 31 januari 2020. 
2. Delegationsbeslut samhällsbyggnadsnämnden daterad den 10 december

2019. 
3. Samrådshandlingar upprättade i januari 2020: 

 Kungörelse 
 Planbeskrivning 
 Plankarta 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-02-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 37 Dnr 2019/533 

Återrapport av uppdrag att se över konsekvenser av 
att slå ihop samhällsbyggnadsnämnden och kultur-
och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar återrapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunchefen i uppdrag att utreda 
konsekvenserna av en sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden den 5 november 2019 § 143. Ärendet skulle 
återrapporteras kvartal 1 2020. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tittat på vad en sammanslagning av de två 
nämnderna får för konsekvenser politisk, administrativt och ekonomiskt. 
Förvaltningen bjöd in till möte den 16 januari 2020 med ordförandena för de 
två nämnderna och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef och 
cheferna för kultur och fritid. Syftet med mötet var att hämta in de berördas 
perspektiv och tankar kring sammanslagningen samt få in ytterligare 
konsekvenser. Förvaltningen har även haft dialog med såväl jurist på Sveriges 
Kommuner och Regioner som behövliga tjänstepersoner på den egna 
förvaltningen. 

Sammantaget finner förvaltningen att det finns en politisk vilja att föra samman 
de två nämnderna vid årsskiftet 2020/2021, och såväl berörda politiker som 
chefer och kommunstyrelsens förvaltning ser att det finns många fördelar med 
en sammanslagning. Vilka konsekvenserna är redogörs för i bilagan. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 29 januari 2020. 
2. Återrapport av konsekvenser vid en sammanslagning av kultur- och

fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, daterad 29 januari 2020. 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


	Protokoll förstasida
	Anmälan av extra ärenden
	Beslut KSAU 2020-02-04
Anmälan av extra ärenden

	Fastställande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten omfattande Kyrkviken i Grängesberg
	Beslut KSAU 2020-02-04
Fastställande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten omfattande Kyrkviken i Grängesberg
	Sida 1
	Sida 2


	Antagande av samverkansavtal avseende Etjänsteplattform Dalarna 2020-2022
	Beslut KSAU 2020-02-04
Antagande av samverkansavtal avseende Etjänsteplattform Dalarna 2020-2022

	Antagande av riktlinjer för sponsring
	Beslut KSAU 2020-02-04
Antagande av riktlinjer för sponsring

	Svar på motion - Återinförande av matdistribution
	Beslut KSAU 2020-02-04
Svar på motion - Återinförande av matdistribution
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion - Strategi och handlingsplan för digitalisering
	Beslut KSAU 2020-02-04
Svar på motion - Strategi och handlingsplan för digitalisering

	Svar på motion - Stenpoesi till Dan Anderssons Minne år 2020
	Beslut KSAU 2020-02-04
Svar på motion - Stenpoesi till Dan Anderssons Minne år 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Samråd om ny detaljplan för del av Saxhyttan 4:411 med flera ”Bysjöstrands ekoby”
	Beslut KSAU 2020-02-04
Samråd om ny detaljplan för del av Saxhyttan 4:411 med flera ”Bysjöstrands ekoby”

	Konsekvenser av att slå ihop samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
	Beslut KSAU 2020-02-04
Konsekvenser av att slå ihop samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden


