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§ 173 Information från projektstrategen  7 
§ 174 Redovisning av arbetsmiljöarbetet  8 
§ 175 Rapportering av verksamhetsmål och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 3, år 2021 
för kommunstyrelsen 

2021/269 9 - 10 

§ 176 Återrapport av utökade öppettider på 
krogen i Ludvika 

2020/77 11 
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§ 186 Ordförandeinformation 2021/5 30 
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§ 170  Dnr   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärenden utgår och flyttas till kommunstyrelsen den 26 oktober 

 Ärende nr 3 ”Information ramavtal”  
 Ärende nr 6 ”Redovisning av arbetsmiljöarbetet”  

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 171  Dnr   

 

Information ramavtal 

Beslut 
Ärendet utgår. 
______ 
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§ 172  Dnr   

 

Information från IT-chefen 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
IT-chefen informerar om kommunens IT-säkerhet med anledning av fråga 
ställd av Hans Gleimar (C) vid kommunstyrelsen den 10 augusti. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 173  Dnr   

 

Information från projektstrategen 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens projektstrateg presenterar Ludvika kommuns projektmodell samt 
nuläge, önskeläge och arbetet framåt. 

Projektmodellen innehåller 
 Beskrivning av projektprocessen 
 Roller i projektets organisation 
 Mallar till styrdokument 

Syftet  
 Införa en gemensam modell som ska gälla för samtliga projekt och uppdrag 

(lightprojekt) i kommunkoncernen.  
 Skapa ordning och reda i kommunkoncernens sätt att driva projekt.  
 Ska innefatta modellbeskrivning, styrande och stödjande mallar och 

checklistor samt programstöd.  
 Projektmodellen ska efter avslutad genomförande övergå till förvaltarskap. 

En utvecklingsgrupp ska förvalta, utveckla och kvalitetssäkra 
projektprocessen.   

Målet 
Projektmodellen är implementerad i hela kommunkoncernen innan 2022 års 
slut.  
 Implementera modellens styrande och stödjande mallar samt arbetsmetod 
 Genomföra utbildning av projektbeställare, projektdeltagare och 

projektledare  
 Revidera och skriva fram beslut om styrande dokument 

(delegationsordning, dokumenthanteringsplan etc) 
 Besluta om ett programstöd för projektmodellen 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten  
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§ 174  Dnr   

 

Redovisning av arbetsmiljöarbetet 

Beslut 
Ärendet utgår. 
______ 
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§ 175  Dnr 2021/269 

 

Rapportering av verksamhetsmål och ekonomi, 
uppföljningstillfälle 3, år 2021 - Kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 

daterad den 14 september 2021. 

2. Kommunstyrelsen fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 
2021−2023, enligt bilaga 2 daterad den 14 september 2021. 

3. Kommunstyrelsen fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 
ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad den 14 september 2021. 

4. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 
åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av kommunstyrelsens eget ekonomiska läge avser perioden 
januari−augusti 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 
Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av fastställd  
strukturplan (bilaga 2) samt föreslagna åtgärder i bilagd handlingsplan (bilaga 3).  

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 8,3 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst 
avvikelse för näringsliv och arbetsmarknad/integration.  

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplanens och 
handlingsplanens åtgärder – är att budgeten kommer att visa en positiv 
avvikelse med 2,6 mnkr.  

Investeringar. KS totala investeringsanslag för året uppgår till 12,7 mnkr, varav 
2,3 mnkr överförts från föregående år. Under perioden har det för KS bokförts 
4,6 mnkr. Enligt prognos kommer totalt 8,5 mnkr att arbetas upp och 
resterande 4,2 mnkr finnas kvar vid årets slut. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2021 
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2. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar, 
uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 sep 2021 

3. Kommunstyrelsens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, 
uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 sep 2021 

4. Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi 
i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 sep 2021 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschefen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för sammanställning 
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet och återrapport vid nästa 
uppföljningstillfälle 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 

10



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-10-05 
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§ 176  Dnr 2020/77 

 

Utvärdering av utökade öppettider på krogen i 
Ludvika 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige noterar att ingen återrapport har kunnat göras med anledning av de 
restriktioner som införts på grund av pandemin.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade den 3 februari 2020 § 17 att bifalla en motion från 
Andreas Strandberg (M) som föreslog att Ludvika kommun under en 
försöksperiod skulle låta krögare ha öppet till 03:00 och att Ludvika kommun 
efter försöksperioden skulle utvärdera resultatet tillsammans med krögare. 
Återrapporten skulle göras till fullmäktige senast kvartal 2 2021.  

Med anledningen av pandemin har restriktioner införts kring öppettider för 
krogar och därför har någon utvärdering inte kunnat göras.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 21 september 2021 § 79 
2. Protokoll från fullmäktige daterat 3 februari 2020 § 17 
______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige 
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§ 177  Dnr 2021/241 

 

Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika 
kommuns vatten- och avloppsanläggning samt 
information till fastighetsägare 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige fastställer nya Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till 
fastighetsägare (ABVA 21). ABVA 21 ersätter ABVA 07.  

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för Wessman Vatten & Återvinning AB har på sitt sammanträde den 
26 februari 2021 föreslagit fullmäktige att anta nya ABVA 21. ABVA står för 
allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns vatten- och 
avloppsanläggning. Dokumentet innehåller även information till fastighetsägare. 

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får regeringen, eller efter 
regeringens bemyndigande, kommunen meddela ytterligare föreskrifter om 
användningen av allmänna VA-anläggningar. Både lagen och ABVA reglerar 
förhållandet mellan fastighetsägare och huvudmannen inom kommunens va-
verksamhetsområden. Informationsdelen sid 5 – 13 ger råd och upplysningar 
om vanligt förekommande frågor om dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Informationen är ett komplement till ABVA.  

Kommunstyrelsens förvaltning har, i dialog med tjänsteperson på Wessman 
Vatten & Återvinning AB, ändrat från ABVA 20 till ABVA 21 i hela 
styrdokumentet. Detta då förvaltningen upptäckte att det i den version styrelsen 
antog använts både ABVA 20 och ABVA 21 i dokumentet.  

Nuvarande ABVA 07 beslutades av fullmäktige den 27 november 2008 §179 
och ska revideras senast 2020. Vilka revideringar som gjorts framgår i 
tjänsteskrivelsen från Wessman Vatten & Återvinning, som finns som bilaga 3. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige fastställer ABVA 21 och 
att dessa ersätter ABVA 07.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 21 september 2021 § 80  
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 23 augusti 2021 
3. ABVA 21  
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4. Protokollsutdrag från Wessman Vatten & Återvinning ABs 
styrelsesammanträde den 26 februari 2021 § 21006 d.  

5. Tjänsteskrivelse med rubriken ”ABVA för år 2021” 
______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige  
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§ 178  Dnr 2021/242 

 

Fastställande av plan för kommunövergripande intern 
kontroll 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer plan för kommunövergripande intern kontroll för 
år 2022 daterad den 25 augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för kommunövergripande 
intern kontroll år 2022, med två kommungemensamma kontrollpunkter som 
alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

1. Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar? 

2. Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i kommunkoncernens ledningsgrupp, 
där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, prioriterats och 
hanterats. 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra, utveckla och förbättra 
verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också 
så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 
Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 21 september 2021 § 83 
2. Tjänsteskrivelse daterad 25 augusti 2021 
3. Plan för kommunövergripande intern kontroll 2022, daterad den 25 augusti 

2021 
4. Intern kontroll 2022, riskanalys genomförd i kommunkoncernens 

ledningsgrupp, daterad den 17 augusti 2021 
______ 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och helägda bolag för verkställighet 
WBAB för kännedom 
VBU för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Kommundirektören 
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Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller 
Verksamhetsområde ekonomi för kännedom 
Akten 
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§ 179  Dnr 2020/352 

 

Årlig uppföljning av medlemskap 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner redovisningen och skickar underlaget till samtliga 
nämnder för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 

Uppdrag 
Fullmäktige beslutade den 7 september 2020, § 119 att kommunstyrelsen årligen 
ska göra en översyn och uppdatera medlemskapen.  

Metod och avgränsning 
Ekonomienheten har varit behjälpliga och tagit fram en sammanställning på de 
medlemsavgifter som Ludvika kommun har betalat under 2020. 

Vid redovisningen av medlemskap för år 2019, KS 2019/299-00, inkluderades 
de kostnader som kommunen betalar till Samarkand och VisitDalarna. 
Totalsumman för 2019 uppgick då till 10 563 740 kr varav 8 456 757 kr var till 
VisitDalarna och Samarkand. Då utbetalningarna till Samarkand och 
VisitDalarna är mer av karaktären bidrag så kan dessa inte anses vara 
medlemsavgifter och är därför inte inkluderade i sammanställningen för år 
2020. Resultatet kommer därför att skilja sig markant från föregående år.  

De gemensamma nämnderna och kommunalförbunden är inte med i 
sammanställningen.  

Tabellen – sammanställning av medlems- och föreningsavgifter år 
2020 
Tabellen som är bilagd tjänsteskrivelsen innehåller sammanställning av 
medlems- och föreningsavgifter uppdelat per nämnd samt en totalsumma för 
Ludvika kommun.  

Analys  
Underlaget som presenteras innehåller endast de föreningar och 
samverkansorgan som kommunen betalar för.  

Det finns en risk för att resultatet inte ger en helt rättvisande bild. 
Medlemsavgifter ska enligt gällande kontoinstruktion bokas på konto ”76102 
övriga avgifter”, men det finns risk för att medlemsavgifter har bokats på andra 
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konton. I framtagandet av sammanställningen har även andra konton utöver 
76102 granskats för att hitta medlemskap, men reservation lämnas för att det 
kan finnas medlemskap som inte finns med i sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 21 september 2021 § 82 
2. Tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2021 
3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 7 september 2020, § 119 
4. Sammanställning av medlems- och föreningsavgifter år 2020, daterad den 

11 augusti 2021 
______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige  
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§ 180  Dnr 2020/441 

 

Ändring av särskilt ägardirektiv för Ludvika 
kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB och Stora 
Brunnsvik AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar de nya särskilda ägardirektiven för Ludvika 

Kommunfastigheter AB daterade den 24 augusti 2021. 

2. Fullmäktige antar de nya särskilda ägardirektiven för LudvikaHem AB 
daterade den 24 augusti 2021. 

3. Fullmäktige antar de nya särskilda ägardirektiven för Stora Brunnsvik AB 
daterade den 24 augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige antog den 7 december 2020, § 175 särskilda ägardirektiv för Stora 
Brunnsvik AB, Ludvika Kommunfastigheter AB samt LudvikaHem AB.  

För att förtydliga ägarnas gemensamma målbild för dessa bolag samt förbättra 
förutsättningarna för styrelsernas och bolagens strategiska och operativa arbete 
föreslås förändringar i de särskilda ägardirektiven. 

Beslutsunderlag 
1. Finansutskottet den 23 september 2021 § 23 
2. Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2021 
3. Ägardirektiv Stora Brunnsvik AB, antagen i fullmäktige den 7 december 

2020, § 175 
4. Ägardirektiv Stora Brunnsvik AB, daterad den 24 augusti 2021 
5. Ägardirektiv LudvikaHem AB, antagen i fullmäktige den 7 december 2020, 

§ 175 
6. Ägardirektiv LudvikaHem AB, daterad den 24 augusti 2021 
7. Ägardirektiv Ludvika kommunfastigheter AB, antagen i fullmäktige den 7 

december 2020, § 175 
8. Ägardirektiv Ludvika kommunfastigheter AB, daterad den 24 augusti 2021 
9. Protokollsutdrag från KS den 24 november 2020, § 202 
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Behandling 

Yrkanden 
Lars Handegard (V) yrkar avslag till beslutspunkt 2 gällande ägardirektiv för 
LudvikaHem AB och lämnar eget förslag på ägardirektiv för LudvikaHem AB, 
se bilaga. 

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till finansutskottets samtliga förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller beslutspunkt 1 och 3 enligt 
finansutskottets förslag och finnr att kommunstyrelsen gör det. 

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller beslutspunkt 2 eller 
Lars Handegards förslag till ägardirektiv och finner att kommunstyrelsen 
bifaller finansutskottets förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige 
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Vänsterpartiets förslag till 

Särskilda ägardirektiv för LudvikaHem AB (556058-2019) 
 
Allmänt 
Det allmännyttiga bostadsbolaget Ludvikahem AB utgör ett av Ludvika kommuns 
viktigaste verktyg för att klara av det kommunala bostadsförsörjningsansvaret och för 
att säkerställa en god utveckling av bra boendemöjligheter i hela kommunen tillgängliga 
för alla.  
 
LudvikaHems roll på den lokala bostadsmarknaden är att vara en långsiktig aktör med 
ett stort socialt ansvar och en ledande position inom energieffektivt och hållbart boende. 
Dessa ägardirektiv utgör grunden för hur Ludvika kommun som ägare vill använda det 
allmännyttiga bostadsbolaget för att uppnå dessa bostadspolitiska mål. 

Bostäder 
Bolaget skall: 
- Säkerställa tillgången till bra bostäder i hela kommunen till rimlig hyra 
- Erbjuda bra bostäder för alla inkomstgrupper 
- Säkerställa tillgången på tillgänglighetsanpassat boende  
- I sitt arbete med nyproduktion och större investeringar eftersträva lösningar som ger 
en låg hyresökning och största klimatnytta 
- I sin planering av nya bostäder särskilt beakta och främja att bryta boende- och social 
segregation i Ludvika kommun.  
 
Socialt bostadsansvar 
Bolaget skall: 
- Aktivt arbeta för en social integration i sina bostadsområden 
- Aktivt delta i kommunens arbetsmarknads- och integrationsarbete 
- Bidra till en meningsfull fritid för barn och unga i sina bostadsområden 
- Aktivt arbeta med att skapa inkluderande och tillgängliga mötesplatser  
- Aktivt arbeta i samarbete med kommunen i frågor rörande boendestöd 

Boendeinflytande 
- Bolaget och dess styrelse skall jobba aktivt med att ge hyresgästerna ett reellt 
inflytande över sitt boende, boendekostnad och bolagets utveckling 
- Vid större frågor som berör bolaget skall Hyresgästföreningen utgöra remissinstans 

Klimat och hållbarhet 
Bolaget skall: 
- Vara ledande i det lokala arbetet för klimatomställning och i utvecklingen av hållbart 
boende 
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- Aktivt verka för att involvera hyresgästerna i detta arbete 
- Aktivt delta i kommunkoncernens miljö- och hållbarhetsarbete  
- Aktivt verka för lösningar som ger ökade möjligheter till återvinning samt prioritera 
förnybar energiproduktion i det egna fastighetsbeståndet 

 
Ekonomi 
- Bolagets syfte är att leverera ett bra boende utan avkastningskrav till sin ägare 
- Eventuella vinster ska stanna i LudvikaHem AB för att utveckla bolaget  
- LudvikaHems borgensavgift till Ludvika kommun skall uppgå till 0,2 procent 
- Underhåll, sociala insatser och klimatinvesteringar är prioriterade framför ett högt 
resultat 
- Resultatet ska i genomsnitt inte överstiga 2% av nettoomsättningen 
- Bolagets ramar för lånefinansierade investeringar skall årligen fastställas av 
kommunfullmäktige som en del av kommunens totala investeringsramar 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-10-05 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 181  Dnr 2021/235 

 

Antagande av riktlinjer för hantering av gåvor och 
belöningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar de reviderade riktlinjerna ”Hantering av gåvor och 
belöningar från utomstående” daterad 14 juni 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Lagparagrafer som nuvarande riktlinje hänvisar till är flyttade eller borttagna. 
Hänvisningar till att läsa mer i frågan var ålderdomliga och felaktiga. Med 
anledning av detta har nuvarande riktlinje daterad 20 februari 2008 reviderats.  

Beslutsunderlag 
1. Personalutskottet den 21 september 2021 § 23 
2. Reviderad riktlinje ”Hantering av gåvor och belöningar från utomstående” 

daterad 14 juni 2021 
______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Kommunens helägda bolag 
Styrdokument 
Akten 
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1(1) 

2021-10-05 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 182  Dnr 2021/293 

 

Svar på fråga om höga vattenflöden 

Beslut 
Kommunstyrelsens noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Till kommunstyrelsens sammanträde den 7 september lämnade Hans Gleimar 
(C) in en fråga gällande Ludvika kommuns analys, bedömning och åtgärder vid 
extra vattenflöden.  

Frågan besvarades skriftligt av kommunens säkerhetssamordnare vid dagens 
sammanträde. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-10-05 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 183  Dnr 2021/4 

Verksamhetsinformation 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
I den skriftliga månadsrapporten finns information om personalfrågor, viktiga 
verksamhetshändelser samt händelser av betydelse och annan information. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsinformation daterad 27 september 2021. 

Behandling 
Kommundirektören informerar om att förvaltningschefen på vård- och 
omsorgsförvaltningen har sagt upp sig och slutar vid årsskiftet. Rekrytering av 
ny förvaltningschef ska påbörjas snarast. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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1(1) 

2021-10-05 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 184  Dnr 2020/460 

 

Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen  

Beslut 
Kommunstyrelses godkänner redovisningen av delegationsbeslut enligt bilaga 
daterad 29 september 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.  

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla 
lämnad delegation. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning daterad 29 september 2021  

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 

25



Utskriftsdatum: Utskriven av: Vicktoria Sjöström2021-09-29

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-10-05

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

113010 Personalutskottet 2021-09-21, § 21-33 Kommunstyrelsens 
personalutskott  §

2021-09-27 Kommunstyrelsens 
personalutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

113008 Arbetsutskottet 2021-09-21, § 78-84 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  §

2021-09-27 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2021.1563 Beredning av kommuntal för mottagande av 
anvisade nyanlända samt andelstal för mottagande 
av ensamkommande barn år 2022

Kommunstyrelsens 
ordförande  §

2021-09-01 Kommunstyrelsens 
ordförande 

KS 2021/187 Beredning av kommuntal för mottagande av 
anvisade nyanlända samt andelstal för mottagande 
av ensamkommande barn 2022

Kommunstyrelsens 
ordförande 

2021.1584 Förordnande av verksamhetschef AMI, Laila 
Dufström

Biträdande kommundirektör 
§

2021-09-06 Biträdande kommundirektör

KS 2021/98 Delegationsbeslut Förordnanden 2021

Laila Dufström

2021.1594 Beslut att ingå förlikning Kommunstyrelsens 
ordförande  §

2021-09-06 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Sidan  1 av 3
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

KS 2018/531 Vattenledningen i Grängesberg

Kommunstyrelsens 
ordförande 

2021.1656 Förordnande av tf 
koncernekonomichef/verksamhetschef, Christer 
Karlsson

Kommundirektör  §

2021-09-27 Kommundirektör 

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Maria Skoglund

2021.1658 Förordnande av tf förvaltningschef på kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen, Göran Gullbro

Kommundirektör  §

2021-09-27 Kommundirektör 

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Maria Skoglund

2021.1659 Förordnande av tf IT-chef/verksamhetschef, Annika 
Fridlund

Biträdande kommundirektör 
§

2021-09-27 Biträdande kommundirektör

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Laila Dufström

2021.1660 Förordnande av tf verksamhetschef för 
UpphandlingsCenter, Mariana Hasselstsröm

Laila Dufström §

2021-09-27 Laila Dufström

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Laila Dufström

2021.1661 Förordnande av tf verksamhetschef för 
arbetsmarknad och integration, Per-Ragnar 
Fredriksson

Biträdande kommundirektör 
§

2021-09-27 Biträdande kommundirektör

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Laila Dufström

2021.1662 Förordnande av tf HR-chef/verksamhetschef, Jonas 
Axelsson

2021-09-27

Kommundirektör §

Kommundirektör

Maria Skoglund

2021.1663 Förordnande av tf förhandlingschef, Susan 
Ludvigsson

2021-09-27

Kommundirektör §

Kommundirektör

Maria Skoglund

2021.1664 Förordnande av tf biträdande kommundirektör, Åsa 
Grans

Kommundirektör  §

Sidan  2 av 3
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021-09-27 Kommundirektör 

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Maria Skoglund

2021.1675 Förordnande av tf förhandlingschef Kommundirektör  §

2021-09-27 Kommundirektör 

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Maria Skoglund

2021.1676 Förordnande av tf HR-chef/verksamhetschef Kommundirektör  §

2021-09-27 Kommundirektör 

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Maria Skoglund
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1(1) 

2021-10-05 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 185  Dnr 2020/461 

 

Redovisning av meddelanden kommunstyrelsen  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
Protokoll 
a) KS 2021/50 – 10 

ATL. Protokoll fört 14 september 2021. 

b) Ludvika kommun Stadshus AB. Protokoll fört vid styrelsemöte 23 
september. 

Övrigt 
c) KS 2021/14–00 

Cirkulär 21:34 från Sveriges kommuner och Regioner. Budgetproposition 
för 2022. 

Kallelse 
d) KS 2021/128- -10 

Extra Medlemssamråd om hantering av riskskatten. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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2021-10-05 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 186  Dnr 2021/5 

 

Ordförandeinformation  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden har inget att nytt att informera om. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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