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Ärendelista 
 
 Val av justerare   
§ 85 Anmälan av extra ärenden  4 
§ 86 Muntlig information om justering 

avseende kostnader i avtal om 
medfinansiering och samverkan – 
Riksväg 50 genom Ludvika, 
Bergslagsdiagonalen 

 5 

§ 87 Svar på grundläggande granskning - 
ansvarsutövande 2019 

2020/152 6 - 7 

§ 88 Yttrande över miljöpolicy 2020/171 8 
§ 89 Uppdrag om att redovisa vilka 

medlemskap kommunen har i föreningar 
och samverkansorgan samt bakgrund och 
medlemskapsavgift 

2019/299 9 

§ 90 Redovisning av gemensamma 
servicenämndens plan för intern kontroll 
2020 

2020/57 10 

§ 91 Revidering av kommunchefens  
instruktion 

2020/118 11 - 12 

§ 92 Utredningsuppdrag gemensam 
nämndsadministration 

2019/199 13 - 14 

§ 93 Återrapport om översyn av kommunens 
organisation 

2017/217 15 - 16 

§ 94 Kommunövergripande fordonspool och 
fordonsorganisation 

2019/300 17 - 19 

§ 95 Uppdrag att utreda styrning och 
organisation för finskt 
förvaltningsområde för eventuella 
effektiviseringar 

2019/556 20 - 21 

§ 96 Svar på motion - Hemställan till 
Migrationsverket att undanta Marnäs och 
Ludvika Gård från asylsökandes 
möjligheter att få dagersättning för att bo 
i eget boende 

2020/167 22 

§ 97 Svar på motion -  Nya tankesätt i skolan 2019/604 23 - 24 
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§ 98 Svar på motion - Lokal kommunal mat i 
våra kök 

2019/473 25 - 26 

§ 99 Förändrad avgift för tömning av slutna 
tankar 

2020/245 27 

§ 100 Avtal med Unika Ludvika 2020/250 28 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 85  Dnr  Dnr. 

 

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner ändringen av föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärenden läggs till: 

 Justering av medfinansieringsavtal för riksvägsbygget, muntlig 
information.  

 Förändrad avgift för tömning av slutna tankar. 
 Avtal med Unika Ludvika 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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§ 86  Dnr  Dnr. 

 

Information om justering avseende kostnader i avtal 
om medfinansiering och samverkan – Riksväg 50 
genom Ludvika 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet noterar informationen. 
2. Arbetsutskottet noterar att ärendet kommer att behandlas på kommande 

kommunstyrelse. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsplanerare Joel Lidholm informerar om justeringen avseende kostnader 
i avtal om medfinansiering gällande riksvägsbygget.  

Ärendet behandlas och direktjusteras i samhällsbyggnadsnämnden den 15 juni 
för att sedan tas upp i kommunstyrelsen den 23 juni. Ett beslut i juni innebär att 
arbetet kan påbörjas till hösten utan förseningar och ytterligare kostnads-
ökningar.  

Behandling 
Eftersom inget beslutsunderlag finns klart noterar utskottet att ärendet kommer 
att behandlas i kommunstyrelsen. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 87  Dnr 2020/152 

 

Svar på revisionsgranskning avseende 
ansvarsutövande 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen daterad den 2 juni 2020 som 
svar på revisorernas granskning. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens förtroendevalda revisorer har, genom revisionsbiträdet PwC, 
genomfört en grundläggande granskning av nämndernas ansvarsutövande 2019. 
Granskningen redovisar hur respektive nämnd har arbetat med mål och styrning, 
uppföljning och rapportering, resultat och åtgärder samt intern kontroll. 

Revisorerna lämnar fyra kommunövergripande rekommendationer. Det finns 
också bedömningar och – i förekommande fall – rekommendationer för 
respektive nämnd. Det finns två rekommendationer för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen, daterad den 2 juni 2020, som 
svar på revisorernas granskning. I svaret behandlas dels de 
kommunövergripande rekommendationerna, dels de specifika 
rekommendationerna för kommunstyrelsen. Övriga berörda nämnder har 
svarat revisorerna på sina sammanträden under maj månad 2020.  

Bland de kommunövergripande rekommendationerna finns att nämnderna ska 
ges möjlighet att besluta om egna mål utifrån fullmäktiges övergripande mål. 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att den möjligheten redan finns och 
att vissa, men inte alla, nämnder har egna mål. Samtidigt konstateras att det kan 
vara lämpligt att samtliga nämnder ska besluta om egna verksamhetsmål, som 
ska bidra till att fullmäktiges kommunövergripande mål ska uppnås. 

En annan kommunövergripande rekommendation är att öka transparensen och 
redovisningen av genomförda internkontroller för att tydliggöra hur 
kontrollerna genomförts samt vad de resulterat i. Förvaltningen bedömer att 
det överlag redan finns en hög grad av tydlighet och transparens vad gäller de 
kommunövergripande kontrollplanerna. Men inte minst för nämndernas planer 
kan det rent metodmässiga genomförandet med fördel tydliggöras ytterligare, 
för att underlätta när slutsatser ska dras om vad uppföljningar har resultat i. 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2 juni 2020. 
2. Missiv från kommunens förtroendevalda revisorer som inkom 25 mars 

2020, med bilaga. 
3. Myndighetsnämnden miljö och byggs svar på revisionsgranskningen 

avseende nämndernas ansvarsutövande 2019, daterat 13 maj 2020. 
4. Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsgranskningen avseende 

nämndernas ansvarsutövande 2019, daterat 20 maj 2020. 
5. Social- och utbildningsnämndens svar på revisionsgranskningen avseende 

nämndernas ansvarsutövande 2019, daterat 27 maj 2020. 
6. Vård- och omsorgsnämndens svar på revisionsgranskningen avseende 

nämndernas ansvarsutövande 2019, daterat 27 maj 2020. 
 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

7



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-06-09 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 88  Dnr 2020/171 

 

Yttrande över Miljöpolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar tjänsteskrivelse daterat den 14 maj 
2020 som sitt yttrande till samhällsbyggnadsnämnden.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020 § 24 att skicka 
miljöpolicyn på remiss till samtliga nämnder, helägda bolag och samtliga 
politiska gruppledare för yttrande. Remissvaret ska senast skickas in till 
nämnden den 25 juni 2020.   

Kommunstyrelsens förvaltning har varit med i framtagandet av miljöpolicyn. 
Policyn har sedan diskuterats med utredarkollegor för inhämtande av 
synpunkter. Förvaltningen har inte några större synpunkter utan tycker policyn 
är bra.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott, 
som har enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 23 rätt att avge 
yttranden av denna art, skickar denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande till 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2020. 
2. Miljöpolicy, daterad den 24 februari 2020. 
3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens, daterat den 11 mars 

2020 § 17. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljösamordnare för kännedom  
Akten 
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§ 89  Dnr 2019/299 

 

Redovisning av vilka medlemskap kommunen har i 
föreningar och samverkansorgan samt bakgrund och 
medlemskapsavgift 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner redovisningen och skickar underlaget till samtliga 
nämnderna för kännedom.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade den 3 juni 2019 § 102 att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en lista över medlemskap i föreningar och samverkansorgan, 
bakgrunden till medlemskapen samt storlek på medlemsavgifterna.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med övriga förvaltningar tagit 
fram en lista över de föreningar och samverkansorgan som kommunen är med 
i. Redovisningen baseras på ett kontoutdrag från år 2019 med tillhörande avgift 
och bakgrund 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020. 
2. Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde den 3 juni 2019, § 102.  
3. Sammanställning av medlems- och föreningsbidrag år 2019.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 90  Dnr 2020/57 

 

Redovisning av gemensamma servicenämndens plan 
för intern kontroll 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar att gemensamma servicenämnden har fastställt en 
plan för intern kontroll för år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde 29 oktober 2018 § 181 en plan för 
kommunövergripande intern kontroll år 2020, med en kommungemensam 
kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. 

Senast 31 januari 2020 skulle varje nämnd respektive styrelse i berörda bolag 
också ha fastställt en egen plan för intern kontroll 2020, som senast samma 
datum skulle ha rapporterats till kommunstyrelsen. 

Den 21 april 2020 § 80 noterade kommunstyrelsen att flertalet nämnder och 
berörda styrelser i helägda bolag har fastställt en plan för intern kontroll för år 
2020. Det enda undantaget var nybildade gemensamma servicenämnden. 
Kommunstyrelsen uppmanade därför gemensamma servicenämnden att 
fastställa en plan för intern kontroll för 2020. 

Gemensamma servicenämnden har nu fastställt en plan för intern kontroll för 
2020. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2020.  
2. Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll för år 2020. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

10



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-06-09 
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§ 91  Dnr 2020/118 

 

Revidering av kommundirektörens instruktion 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar reviderad instruktion med det nya namnet 

”Kommundirektörens instruktion” daterad den 15 maj 2020.  

2. Kommundirektörens instruktion träder i kraft i samband med att 
kommunen har en ny kommundirektör på plats.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att i övriga styrdokument ska kommunchef 
likställas med kommundirektör och titulaturen ändras i samband med 
kommande revideringar.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagens (2017:725) 7 kapitel 2 paragraf ska styrelsen i en 
instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. 
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. Nuvarande 
instruktion antog kommunstyrelsen den 14 mars 2019 § 74.  

Förvaltningen har i samråd med kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef sett över nuvarande instruktion, då kommunen går från att ha en 
kommunchef till att anställa en kommundirektör. Förvaltningen föreslår att 
instruktionen byter namn från ”Instruktion till kommunchef” till 
”Kommundirektörens instruktion”. Genomgående i instruktionen har 
titulaturen ändrats till kommundirektör. Övriga förändringar består bland annat 
i ett tillägg där det framgår att kommundirektören rapporterar löpande till 
kommunstyrelsens ordförande samt till kommunstyrelsen, ett stycke kopplat till 
krisberedskap och strykning av exempel på externa samverkansparter.  

Då titeln kommunchef förekommer även i andra styrdokument föreslår 
förvaltningen, för tydlighetens skull, att kommunstyrelsen beslutar att titlarna 
kommunchef och kommundirektör likställs med varandra och att titulaturen 
ändras i samband med ordinarie revideringar av styrdokument.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020.  
2. Kommundirektörens instruktion, daterad den 15 maj 2020.  
3. Instruktion till kommunchef, antagen av kommunstyrelsen den 14 mars 

2019 § 74.  
 

11



  
      

 
      

 

2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 92  Dnr 2019/199 

 

Redovisning av utredningsuppdrag gemensam 
nämndadministration 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar rapporten daterad den 4 maj 2020.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra scenario 3 och uppdrar till 
kommunchefen att tillsätta en samordnare/projektledare som leder arbetet 
med genomförandet av scenario 3 utifrån de åtgärdsförslag och den 
tidtabell som lyfts i rapporten. Kommunstyrelsen vill ha en återrapport av 
arbetet i januari 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 23 april 2019 § 99 kommunchefen i uppdrag att 
utreda möjligheten att skapa en gemensam nämndadministration. De fördelar 
som lyftes fram i uppdraget var att sårbarheten kan minskas samt att 
möjligheten att bredda kunskaperna inom det specifika området 
nämndadministration. I uppdraget skulle också ytterligare för- och nackdelar 
belysas samt även formerna för en eventuell organisation och de ekonomiska 
aspekterna av gemensam administration.  

En utredning i projektform genomfördes, med projektuppdrag och styrgrupp. 
Projektrapporten finns bilagd denna tjänsteskrivelse. I rapporten redogör 
projektledarna bland annat för syfte, tillvägagångssätt, för- och nackdelar med 
nuvarande arbetssätt och med en eventuell gemensam nämndadministration. 
Rapporten belyser tre möjliga scenarion för hur Ludvika kommun skulle kunna 
gå vidare med frågan. Scenario 1 bygger på att funktionen nämndsekreterare 
slås ihop till en gemensam nämndadministration och scenario 2 på att såväl 
nämndsekreterare som registratorer slås ihop till en gemensam 
nämndadministration. I scenario 3 utgår projektledarna från nuvarande 
organisation men kommunstyrelsens förvaltning ges ett ännu tydligare uppdrag 
att leda och styra nämndadministrationen i kommunen. Därtill bygger bland 
annat scenario 3 på att förvaltningarna minskar antalet involverade i 
nämndadministrationen för att uppnå en mer likriktad och rättssäker 
nämndadministration och bättre backup. De olika för- och nackdelarna med de 
olika scenarierna beskrivs även i rapporten.  
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Styrgruppen fattade den 4 maj 2020 beslut om att gå vidare med scenario 3. 
Eftersom scenario 3 inkluderar framtagande av enhetlig titulatur och 
omfattning för uppdragen, framtagande av rollbeskrivningar för de olika 
funktionerna, gemensamma processer och rutiner, en modell för hur 
kommunstyrelsens förvaltning ska leda och styra arbetet och så vidare föreslår 
förvaltningen att kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning 
att tillsätta en samordnare/projektledare som arbetar vidare med 
genomförandet av scenario 3.  

Alla berörda verksamheter har gjort en risk- och konsekvensanalys för scenario 
3. Arbetet med att åtgärda de risker som framkommit tas med i genomförandet 
av scenario 3.  

MBL § 19 och § 11 har genomförts för scenario 3.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2020.  
2. Rapport ”Gemensam nämndadministration” daterad den 5 maj 2020.  
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2019 § 

99.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 93  Dnr 2017/217 

 

Återrapport gällande översyn av kommunens 
organisation 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner återrapporten.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade den 25 september 2017 § 164 att uppdra till 
kommunstyrelsen att genomföra en översyn av kommunens organisation och 
återkomma med eventuella förslag till förändringar. Vidare föreslog fullmäktige 
att en återrapport skulle ske innan sista juni 2018.  

En återrapport gjordes inte under 2018. Kommunstyrelsens förvaltning har nu 
istället sammanställt ett svar med de översyner och verksamhetsförändringar 
som har genomförts/genomförs under 2018 till 2020 som har/ska fattats 
politiskt.  

Återrapport 
Följande översyner/verksamhetsförändringar som beslutats politiskt under år 
2018- 2020:  

- Kultur- och fritidsförvaltningen upphörde och verksamhetsområdena inom, 
exklusive integrations- och etableringscenter, överfördes till 
samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2018. Integrations- och 
etableringscenter överfördes till kommunstyrelsens förvaltning 1 juli 2018 
och fick nya namnet integrationsenheten.  

- Skatteväxlingen för kollektivtrafiken gjordes under 2018 

- Sammanslagning av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten, 
arbetsmarknad- och integrationsenheten, skedde 1 januari 2019.   

- Kulturskolenämdnens verksamhet överfördes till Västerbergslagens 
utbildningsförbund vid årsskiftet 2018/2019.  

- Ett utökat samarbete mellan social välfärd inom social- och 
utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsenheten, exempelvis 
samarbetet med Ludvikamodellen.  

- Ludvika kommun gick med i förbundet Räddningstjänsten Dala Mitt, 
inträdet skedde årsskiftet 2018/2019.  
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- Ludvika kommun gick med i den gemensamma nämnden för 
språktolksförmedling 1 januari 2018.  

- Bildandet av överförmyndarnämnden, från att förut haft egen 
överförmyndare, 1 januari 2019.  

- Överföringen av samhällsbetalda resor från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden, årsskiftet 2019/2020.  

- Överföring av finskt förvaltningsområde till dåvarande integrationsenheten, 
1 januari 2019.  

- Bildandet av IT-center och den gemensamma servicenämnden, 1 januari 
2020 

- Bildandet av koncern Ludvika Kommun Stadshus AB,  1 januari 2019. 

- Ändringen av organisationen på kommunstyrelsens förvaltning, 1 januari 
2020.  

Pågående översyner/verksamhetsförändringar: 

- Förslag om sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden, beslut ska fattas av fullmäktige 1 juni 2020.  

- Utredningen gemensam nämndadministration, beslut ska fattas av 
kommunstyrelsen 23 juni 2020.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2020. 
2. Motion – översyn av kommunens organisation. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 94  Dnr 2019/300 

 

Kommunövergripande fordonspool och 
fordonsorganisation 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige beslutar att inrätta en kommunövergripande 

fordonsorganisation med placering under samhällsbyggnadsnämnden.  

2. Fullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra de 
förslag som föreslås i rapporten och se över befintliga styrdokument.   

3. Fullmäktige noterar att uppdraget givet den 3 juni 2019 § 103 kopplat till 
fossilfri fordonsflotta är återrapporterat och kommer att ingå i den 
kommunövergripande fordonsorganisationens framtida planering.  

4. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente kompletteras med ansvar för den 
kommunövergripande fordonsorganisationen och effektivisering av 
kommunens fordon.  

Beskrivning av ärendet 

Utökning av den kommunövergripande fordonspoolen 
Det stora flertalet bilar finns på respektive förvaltning. Men redan i dag har 
kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen en 
gemensam pool med tio bilar och fyra elcyklar som är bokningsbara.  

Efter inventering som är gjord kan fordonspoolen i dagsläget utökas med fyra 
bilar. Alla förvaltningar inklusive de gemensamma nämnder där vi är 
värdkommun kan få tillgång till den för att kunna boka bilar och elcyklar. Finns 
intresse från kommunens bolag att ingå i fordonspoolen kan fordonspoolen  
även utökas med deras fordon. 

 Utredningen föreslår en utökning av den befintliga fordonspoolen för 
hela kommunen och att kommunens bolag ges möjlighet att delta. 

En kommunövergripande fordonsorganisation  
Det finns stora fördelar med att ha en kommunövergripande fordons-
organisation. Det går idag åt en del tid för de som ansvarar för skötsel av 
bilarna som istället kan läggas på kärnverksamheten. 

Den kommunövergripande fordonsorganisationen avser kommunens 
personbilar och kommer ha ett tydligt mandat för bilarna. Organisationen 
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kommer bland annat att ansvara för: skötsel av bilarna, anskaffning och 
avyttring av fordon, sakkunnig vid upphandling, försäkringsfrågor samt bevaka 
nyttjandegraden. Detta kommer att tydliggöras i de styrdokument som föreslås 
revideras vid ett införande. 

En annan fördel med att införa en fordonsorganisation är att det blir tydligt 
vem som ansvarar för att skaffa och avyttra fordon. Detta är till stor fördel då 
det blir en hög beställarkompetens. 

Organisationsförslag 
Lämpligt är att den nya organisationen placeras inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kring 5-6 anställda antas behövas, liksom 
eventuellt en ”tvätthall”. 

 Utredningen föreslår att en kommunövergripande fordonsorganisation 
inrättas i egen regi. 

 Utredningen föreslår att den kommunövergripande 
fordonsorganisationen får ansvar för den kommunövergripande 
fordonspoolen. 

Åtminstone kortsiktigt innebär detta en högre kostnad som ska bäras av 
förvaltningarna. Dock finns det andra vinster som att förvaltningarnas personal 
som i dag sköter bilarna kan ägna sig åt kärnverksamheten istället. Långsiktigt 
öppnas det också upp möjligheter för lägre kostnader genom en effektivare 
användning av kommunens fordon. 

Förslagsvis, i samband med införandet, utreder man om det finns 
förutsättningar att samverka med Smedjebackens kommun inom vissa 
områden. 

Elektroniska körjournaler ska införas 
Beslut har tagits av projektets styrgrupp att införa elektroniska körjournaler i alla 
kommunens fordon. En upphandling har påbörjats via Upphandlingscenter.  
I och med att vi får bättre kontroll på hur långt fordonen går så kan man med 
stor säkerhet avyttra några. 

Fossilfri fordonsflotta 
Utifrån det underlag som har tagits fram till den här rapporten är det förberett för 
att gå vidare med att göra en plan för att få en fossilfri fordonsflotta. Fullmäktige 
gav kommunstyrelsen 3 juni 2019 § 103 i uppdrag att initiera ett projekt för att 
skapa en mer kostnadseffektiv och fossilfri fordonsflotta, och i och med 
projektet avseende fordonsorganisation anser förvaltningen att uppdraget är 
slutfört och återrapporteras därför till fullmäktige.   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020.  
2. Rapport kommunövergripande fordonspool och fordonsorganisation 

daterad 4 maj 2020. 

18



  
      

 
      

 

3(3) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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1(2) 

2020-06-09 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 95  Dnr 2019/556 

 

Uppdrag att utreda styrning och organisation för finskt 
förvaltningsområde för eventuella effektiviseringar 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut samt att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
tjänsteskrivelsens formulering. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 19 november 2019 § 230 i uppdrag att utreda 
styrnings och organisation för finskt förvaltningsområde. En genomgång av 
nuläget och en beskrivning av önskat läge har tagits fram. Underlaget bygger på 
intervjuer med ordförande i finska rådet, samordnare för finskt 
förvaltningsområde samt ansvariga chefer på arbetsmarknad och integration.  

Slutsatserna är att nämnderna måste få ett utökat ansvar för att inom sitt 
verksamhetsområde ansvara för frågor kopplade till att Ludvika kommun är ett 
finskt förvaltningsområde, detta sker lämpligast genom att nämndernas 
reglementen kompletteras med ett förtydligande.  

Nämnderna ska också i enlighet med lagstiftningen ta fram mål och riktlinjer 
inom sitt verksamhetsområde samt tydliggöra om nämnden har behov av att få 
ta del av statsbidraget som Ludvika kommun får för att kunna genomföra de 
mål som nämnden tagit fram. Den ansvariga tjänstepersonen på respektive 
förvaltning blir en viktig part i framtagandet och samordnaren på 
kommunstyrelsens förvaltning får en annan roll som just samordnare.  

Det finska rådet upphävs, men anledning av att rådet inte fyller någon egentlig 
funktion mer än att utbyta information. Kommunstyrelsen föreslås däremot att 
kunna ta ett större ansvar med anledning av att nämnderna får ett uttalat ansvar 
utifrån sitt verksamhetsområde, då kommunstyrelsen inom ramen för sin 
uppsiktsplikt kan kontrollera genom mål och riktlinjer att nämnderna uppfyller 
sitt ansvar. Arbetsmarknad- och integrationsenheten ansvarar för att tillse att 
samordna kommunens ansvarstagande som finskt förvaltningsområde och ska 
bland annat årligen rapportera till kommunstyrelsen hur arbetet fortskrider.  

Nämnderna har inför ett tidigare arbete med antagande av riktlinjer KS 
2018/331 lämnat sina förslag på insatser och dessa kan återanvändas  i 
nämndernas arbete med mål och riktlinjer.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2020.  

Behandling 
Leif Pettersson (S) föreslår att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut samt att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
tjänsteskrivelsens formulering. 

Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till Leif Petterssons förslag.  

Ordföranden frågar om det kan bli utskottets beslut och finner att det blir det.  

______ 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2020-06-09 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 96  Dnr 2020/167 

 

Svar på motion - Hemställan till Migrationsverket att 
undanta Marnäs och Ludvika Gård från asylsökandes 
möjligheter att få dagersättning för att bo i eget 
boende 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen.  

Beskrivning av ärendet 
Fredrik trygg (SD) föreslår i motion daterad 6 april 2020 att kommunstyrelsen 
ska få i uppdrag att lämna in anmälan till Migrationsverket om att Marnäs och 
Ludvika gård ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagersättning 
för att bo i eget boende enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl.  
Regeringen har pekat ut 32 kommuner i Sverige, som kan ha områden med 
sociala och ekonomiska utmaningar. Dessa kommuner kan anmäla specifika 
områden i respektive kommun till Migrationsverket, som kommunerna anser 
bör omfattas av den lagändring som motionären lyfter. Ludvika kommun tillhör 
inte de utpekade kommunerna och har därmed inte möjlighet att anmäla 
områden till Migrationsverket.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2020.  
2. Motion daterad den 6 april 2020. 

Behandling 
Roland Johansson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden ställer Roland Johanssons yrkande mot föreliggande förslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt föreliggande förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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2020-06-09 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 97  Dnr 2019/604 

 

Svar på motion -  Nya tankesätt i skolan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är delvis tillgodosett då det som föreslås i 
motionen punkt tre pågår och att förslag ett och två avslås.  

Beskrivning av ärendet 
Sara Hjälm (C) föreslår i motion daterad den 27 december 2019 att införa nya 
tankesätt i skolan. Motionären föreslår följande:  

- Att Ludvika kommun ordnar studiebesök till Borlänge kommun för att ta 
del av deras projekt  

- Att Ludvika kommun genomför ett försök med mer fysisk rörelse i en klass, 
eller en utpekad grupp elever på olika skolor för att se vilka resultat det ger. 

- Att Ludvika kommun kan sprida erfarenheter av de morgonpulspass som 
Lorensbergaskolan haft, till andra skolor i kommunen.  

Motionären motiverar förslagen genom att bland annat hänvisa till forskning 
inom området som påvisar vikten av fysisk aktivitet för ökad koncentration för 
inlärning och prestation.  

Social- och utbildningsnämnden yttrade sig över motionen på sitt sammanträde 
den en 25 mars 2020 § 39. Nämnden föreslog att fullmäktige beslutar att anse 
förslaget delvis tillgodosett då det som föreslås i motionen i punkten tre pågår 
och att förslagen i punkten ett och två avslås.  

I protokollsutdraget framgår det att social- och utbildningsnämnden bedömer 
att i dagsläget har en utökning av timplanen i idrott samt den utveckling av de 
pågående projekten med fokus på rörelse och utevistelse är tillräckliga och 
föreslog på så vis avslag till förslag ett och två. Eftersom motionens 
ämnesområde tillhör social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har 
inte kommunstyrelsens förvaltning något att erinra och föreslår att fullmäktige 
beslutar enligt social- och utbildningsnämndens förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020.  

2. Motion, nya tankesätt i skolan från Centerpartiet, daterad den 27 december 
2019.  
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3. Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämnden daterad den 25 mars 
2020, § 39.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2020-06-09 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 98  Dnr 2019/473 

 

Svar på motion - Lokal kommunal mat i våra kök 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige anser att motionens första punkt är tillgodosedd och motionens 
andra förslag avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson (KP) föreslår i motion daterad den 29 september 2019 att 
införa lokal mat i våra kök. Motionären föreslår följande:  

- Att Ludvika kommunfullmäktige beslutar att ta fram en plan för hur 
kommunens offentliga kök kan få sina färskvaror från lokala 
producenter.  

- Att kommunen i de fall lokala producenter saknas gör en plan för att 
tillhandhålla mark och på annat vis stödja etableringen av nya 
producenter genom anställning eller långsiktiga kontrakt.  

Vård- och omsorgsnämnden yttra sig över motionen den 29 april 2020 § 32. 
Nämnden föreslog att fullmäktige beslutar att tillgodose motionens första 
förslag med, bland annat, motiveringen att det redan idag sker dialogmöten med 
lokala producenter inför livsmedelsupphandlingar. Vidare beslutade nämnden 
att inte yttra sig gällande motionens andra förslag då planer för att tillhandahålla 
mark faller under en annan förvaltning.  

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter och förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot vård- och 
omsorgsnämndens förslag till beslut på motionens första förslag och föreslår att 
fullmäktige beslutar enligt nämndens förslag.  

Vad gäller motionens andra förslag har kommunstyrelsens förvaltning varit i 
kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen för att fråga om det finns någon 
plan likt motionärens andra förslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller 
att i dagsläget inte finns någon plan så som motionären föreslår.  

I översiktsplanen framgår kommunens viljeinriktning för mark och 
vattenanvändningen. I planen står det att det endast finns en liten andel 
jordbruksmark i kommunen samt att, i första hand, bör bebyggelse komma i 
anslutning till befintlig bebyggelse och placeras på sådant sätt att jordbruket inte 
hindras. Samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller att det i dagsläget finns 
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möjligheter att arrendera del av dessa ytor, för att exempelvis bete, men att 
möjligheterna att kunna använda dessa för större produktion är små.   

Då kommunen inte äger mycket jordbruksmark samt att det finns en 
viljeinriktning för markanvändningen ser kommunstyrelsens förvaltning 
svårigheter att kunna verkställa motionärens andra förslag. Förvaltningen 
föreslår på så vis att motionärens andra förslag avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020.  
2. Motion, Lokal kommunal mat i våra kök, daterad 29 september 2019.  
3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 29 

april 2020 § 32.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2020-06-09 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 99  Dnr 2020/245 

 

Förändrad avgift för tömning av slutna tankar 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige beslutar att ändra avgiften för tömning av slutna tankar upp till 

6 m3 enligt förslag till 1 248 kr (1 561 kronor inklusive moms.) 

2. Att den förändrade avgiften ska gälla från och med 1 juli 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 april 2020  
§ 33 att föreslå fullmäktige att ändra avgiften för tömning av slutna tankar upp 
till 6 m3 enligt förslag till 1 248 kr (1 561 kronor inklusive moms.) och att den 
förändrade avgiften ska gälla från och med 1 juli 2020.  

När behandlingsavgift infördes med 188 kr/m3 så medförde det en hög 
årskostnad för kunder som nyttjade denna tjänst flertalet gånger per år. 
Framförallt berör det kunder som har slutna tankar. Slutna tanker där allt 
avlopp och gråvatten samlas och ingenting går vidare till infiltration. 

För att komma ner till en rimlig nivå förslås därför att avgiften för denna tjänst 
revideras till en enhetsavgift på 1 248 kr (1 561 kr/gång inkl. moms.) 
Nuvarande avgift är 2 552 kr/gång inkl. moms vid full tank på 6m3. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2020-06-09 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 100  Dnr 2020/250 

 

Avtal med Unika Ludvika handelsplats AB 

Beslut 
1. Arbetsutskottet noterar informationen.  
2. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut i väntan 

på underlag.  

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande avtal med Unika Ludvika handelsplats AB gäller från 2015-01-01 till 
och med 2020-12-31 med option för ytterligare ett år. För att avtalet ska kunna 
förlängas ytterligare ett år måste parterna minst 6 månader före slutdatum 
komma överens om en förlängning av optionstiden. 

Behandling 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen i väntan på beslutsunderlag och finner att arbetsutskottet gör 
så.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Näringslivschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen
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