Sida

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-07
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset samt på distans, tisdag 7 januari 2020 kl. 14:00 – 16:30

Beslutande ledamöter

Leif Pettersson (S)
Hans Gleimar (C)
Deltar på distans

HåGe Persson (M)
Åsa Bergkvist (S)
Roland Johansson (SD)
Rigmor Andersson (M)
Ingvar Henriksson (S)
Maino Wohlfeil (S)
Sarah Hjälm (C)
Håkan Frank (M)
Benny Rosengren (SD)
Sören Grandelius (S)
Mohammed Alkazhami (S)
Torbjörn Tomtlund (M) tjänstgörande ersättare för Carita Holmgren (L)
Lars Handegard (V)

Ej beslutande ersättare

Deltar på distans

Jim Gavelin (S)
Yngve Thorne (C)
Ivan Eriksson (S)
Sören Finnström (S)
Ida Friberg (V)
Mikael Johansson (SD)
Åsa Wikberg (MP)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Maria Skoglund, kommundirektör, deltar på distans
Åsa Grans, koncernekonomichef, deltar på distans
Josefina Bylund, AMI, deltar på distans
Gunilla Andersson, stabschef
Johanna Ingre, planeringschef, deltar på distans
Linda Varga, verksamhetskoordinator, deltar på
distans
Maria Östgren, kommunsekreterare

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Maria Östgren

Ordförande
Leif Pettersson (S)
Justerande
Åsa Bergkvist (S)
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Organ

Kommunstyrelsen
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Datum då anslaget sätts upp
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§1

Dnr 2020/443

Information kommunens verksamheter arbetsmarknads- och intregrationsenheten, AMI
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Josefina Bylund från arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI,
presenterar verksamheten olika delar.
Arbetsmarknad
Samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. I första hand för
medborgare som står en bit ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd på vägen
mot arbetsmarknaden och egen försörjning.
Integration
Ansvarar för flykting- och integrationsverksamheten och den lagstadgade delen
av arbetet med samhällsinformation.
Finskt förvaltningsområde
Ludvika kommun är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015. Det innebär
bland annat att kommunen ska erbjuda viss service på finska.
Deltagare anvisas från Ludvikamodellen
 AMI studier jobbar just nu med 75 deltagare. Målet är att deltagarna ska gå
vidare till fortsatta studier.
 AMI Arbete arbetar i dagsläget med 108 deltagare. Målet är egen
försörjning genom arbete.
Resultat och mål 2020
 Deltagare till arbete eller studier, mål 120 - resultat 70
 Praktikplatser inom skola/förskola, mål 20 – resultat 24
 Praktikplatser ungdomar, mål 20 – resultat 11
 Studiebesök/företagspresentationer, mål 20 – resultat 12
EVI – en väg in
I EVI samarbetar myndigheter för att slussa deltagare vidare till rätt stödinsats i
samhället.
Justerandes sign
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Rehabteamet – ett projekt genom Finsam
Målgruppen är personer boende i Ludvika och Smedjebacken som är
sjukskrivna och/eller arbetslösa och saknar egen försörjning och/eller har varit
beroende av ersättning från försörjande myndigheter för sitt uppehälle under
längre tid.
Statligt finansierade projekt
Tian
Tidiga insatser för asylsökande som bor i Ludvika. Undervisning i svenska,
information om sjukvård och hälsa samt om det svenska samhället.
Podcast på sex olika språk
I podcasten förmedlas samhällsinformation och nyheter från Ludvika.
Samhällsinformation (SO) för länets nyanlända
Informativ och motiverande samhällsorientering till nyanlända i Dalarna.
Samhällsinformationen sänds digitalt från Ludvika.
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§2

Dnr Dnr.

Information om kommunens pågående och
planerade arbete med anledning av coronapandemin
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Gunilla Andersson, stabschef på kommunstyrelsens förvaltning lämnar en
sammanställning av kommunens pågående och planerade arbete med anledning
av coronapandemin.
Den 31 mars tillsattes en stab med uppgiften att producera och förbereda det
underlag som krävdes för att ledningsnivån ska kunna fatta beslut. Staben leds
av en stabschef samt deltagare från övriga förvaltningar, kommunikation och
säkerhet.
Den 31 mars kallade kommunchefen samman förvaltningschefer, stöd- och
styrningschef, kommunikatör, säkerhetschef och LKFAB/LudvikaHem samt
kommunalråden och bildade en samordningsgrupp. I april anslöt även
förbundschefen för VBU. Digitala avstämningsmöten har skett under hela året.
Personalchef och näringslivschef har anslutit till samordningsgruppen under
hösten, de har tidigare deltagit i stabsgruppen.
Det övergripande arbetet har bestått av:
-

Krisplaner har tagits fram
Kompetensinventering
Samhällsviktig verksamhet
Stöd till medarbetare och chefer

Kommunens förvaltningar och bolag samt Unika Ludvika har var för sig
genomfört en rad olika åtgärder för att begränsa smittspridningen.
Det finns även en plan för det fortsatta arbetet 2021.
Förbrukade medel
Kommunen har beviljats ersättning från staten för januari till augusti med
6 331 tkr för kostnader som uppkommit med anledning av pandemin. Det är
715 tkr mindre än vad man ansökte om. Ersättning för perioden september till
december är inte klar ännu.
Justerandes sign
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______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§3

Dnr 2020/440

Yttrande över Dalastrategin
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 28 december 2020 och beslutar att
skicka det till Region Dalarna.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har blivit inbjuden till att lämna synpunkter på den nya
regionala utvecklingsplanen som ska peka ut riktningen för de regionala
prioriteringarna för nästkommande 10 års period. Den korta handläggningstiden har försvårat processen som dock har föranletts av ett antal möten och
diskussioner under året som gått.
Regionens förslag till strategi pekar ut tre områden som fokus:
Ett konkurrenskraftigt Dalarna, ett hållbart Dalarna och ett sammanhållet
Dalarna. Ludvika kommun har utifrån förslaget kommenterat med både
allmänna och specifika synpunkter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 29 december 2020.
2. Yttrande daterat 29 december 2020.
3. Beslut om utskick av remissversion av Dalastrategin daterad 25 november
2020.
4. Dalastrategin 2030, remissutgåva november 2020.
5. Nulägesmätning november 2020.

Behandling
Föredragande var planeringschef Johanna Ingre samt utvecklingskoordinator
Linda Varga.
______
Beslut skickas till
Region Dalarna
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§4

Dnr 2020/424

Förlängning av lån för Stiftelsen E Cassels
arbetarefond
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar stiftelsen E Cassels arbetarefond förlängning
av det befintliga lånet med fortsatt amorteringsfrihet. Ränta baserad på den
av kommunen använda internräntan faktureras årsvis.
2. Lånet ska omprövas senast inom 5 år.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beviljade den 26 augusti 2010 stiftelsen E Cassels arbetarefond ett
ränte- och amorteringsfritt lån på 350 tkr för att rusta upp taket. Lånet skulle
omprövas inom 5 år.
Den 19 oktober 2015 omprövades lånet och fullmäktige beslutade att bevilja en
förlängning av det befintliga lånet till Stiftelsen E Cassels arbetarfond med
amorteringsfrihet men med ränta (genomsnittlig låneränta för 2015) från 2016,
samt att lånet ska omprövas inom 5 år.
Enligt beslutet från 19 oktober 2015 uppgår lånet till 350 tkr och möjligheterna
för stiftelsen att amortera på lånet ansågs vara små. Eftersom lånet finansieras
ur kommunens egna kapital går det inte att koppla på en specifik ränta till lånet,
utan räntan som används är kommunens genomsnittliga låneränta föregående
år.
Möjligheten till att påbörja amortering är fortfarande små så amorteringsfritt
ytterligare en period förslås. Den ränta som föreslås användas från 2021 är den
av kommunen använda internräntan.
Lånet bör omprövas inom ytterligare 5 år.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 157.
2. Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2020.
3. Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde 19 oktober 2015 § 282.
______
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Beslut skickas till
Fullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§5

Dnr 2020/426

Förlängning av lån Ludvika Hembygdsförening
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fullmäktige beviljar Ludvika hembygdsförening förlängning av det
befintliga lånet, dock ska ränta betalas från och med 2021. Räntan
faktureras årsvis med start 2021. Lånet ska fortsatt vara amorteringsfritt.
2. Lånet ska omprövas senast inom 5 år.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige i Ludvika kommun beslutade den 29 september 2005 att bevilja
Ludvika hembygdsförening ett ränte- och amorteringsfritt lån på 150 tkr för
införskaffande av material för underhållsarbete av fastigheter, samt att lånet ska
omprövas inom 5 år.
Den 28 oktober 2010 beslutade fullmäktige att bevilja en förlängning av det
befintliga lånet på 150 tkr till Ludvika hembygdsförening med amorterings- och
räntefrihet samt att lånet ska omprövas inom 5 år.
Kommunstyrelsen förvaltning kan konstatera att någon sådan omprövning av
lånet inte har gjorts sedan 2010.
Förvaltningen föreslår att lånet förlängs med ytterligare 5 år men med
påförande av ränta motsvarande den av kommunen använda internräntan. För
2021 uppgår räntan till 1,25 %.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 158.
2. Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2020.
3. Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde 28 oktober 2010 § 186.
______
Beslut skickas till
Fullmäktige

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§6

Dnr 2020/419

Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern
kontroll 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2020,
enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 11 november 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2019 en plan för kommunövergripande
intern kontroll för 2020 med en gemensam kontrollpunkt som alla nämnder
och helägda bolag ska följa upp.
I december 2019 fastställde kommunstyrelsen också en egen plan för intern
kontroll 2020, med två nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas
upp.
Senast den 31 januari 2021 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen
rapportera sina uppföljningar av 2020 års planer och kontrollpunkter.
För två av de tre kontrollpunkterna visar förvaltningens uppföljning att det inte
finns några omfattande anmärkningar, medan det finns brister i ett fall.
Under årets tre första kvartal har inte alla brandskyddsronder genomförts
planenligt. Det finns en stor variation mellan enheterna där några har
genomfört ronderna fullt ut, medan detta inte är fallet på andra håll.
Information och påminnelse om rutinerna för brandskyddsronder kommer ske
via stöd och styrnings ledningsgrupp.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 156.
2. Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2020.
3. Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll med
kommungemensamma kontrollpunkter för 2020, daterad den 11 november
2020.
4. Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med
nämndspecifika kontrollpunkter för 2020, daterad den 11 november 2020.
______

Justerandes sign
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Personalenheten för kännedom
Akten

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§7

Dnr 2020/410

Omfördelning av investeringsmedel
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att omfördela i samhällsbyggnadsnämndens
investeringsbudget för år 2020, från projekt Väsmanstrand 4219, verksamhet
176 och projekt Inköp av fastighet 4800, verksamhet 075 till projekt
Björnmossen 4245, verksamhet 179.
Reservation
Hans Gleimar och Sarah Hjälm (C) reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
omfördela i 2020 års investeringsbudget. Att omfördela 3 250 tkr i 2020 års
investeringsbudget från projekt Väsmanstrand 4219, verksamhet 176, till
projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179 samt 1 385 tkr i 2020 års
investeringsbudget från projekt Inköp av fastigheter 4800, verksamhet 075, till
projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.
Då förslaget från samhällsbyggnadsnämnden innebär en omfördelning av
investeringsbudget mellan olika projekt under 2020 uppmanas
samhällsbyggnadsnämnden att i 2020 års bokslut förklara varför underskott
samt överskott i respektive projekt ser ut som det gör.

Beslutsunderlag
1. Finansutskottet den 15 december 2020 § 36.
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, den 21
oktober 2020 § 104.
3. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 oktober
2020.

Bilaga
Reservation från Centerpartiet.
______
Beslut skickas till
Fullmäktige

Justerandes sign
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Reservation till
Ludvika Kommunstyrelse den 7 januari 2021
Beslut Ärende Nr. 9 Omfördelning av investeringsmedel
Projektet Björnmossen 4245 pågår sedan 2019 och har vid utgången av 2020 ett
ackumulerat underskott på 4635 tkr utan stödjande budgetering. Det saknas
prognos på tidpunkt och total kostnad för färdigtställt projekt. Det finns inga
uppgifter om möjliga markanvisningsavtal. Sammantaget indikerar detta en
substantaniell finansiell exponering för Ludvika Kommun. Det saknas också
redovisning hur kostnadsöverdrag för Björnmossen 4245 påverkar andra
planerade investeringar. Beslutsunderlaget skall kompletteras med dessa
uppgifter.
Hans Gleimar
Sarah Hjälm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§8

Dnr 2020/280

Översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter i
Ludvika kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige antar allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun
daterade 23 november 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 juni 2020 §§ 148 att uppdra
till kommunstyrelsens förvaltning att se över de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Ludvika kommun då det i de nuvarande ordningsföreskrifter
regleras begränsning av alkoholkonsumtion på allmän plats endast i vissa delar
av kommunen. Av den anledningen krävs en översyn av föreskrifterna för att
täcka in samtliga kommundelar.
Kommunstyrelsens förvaltning har genom avstämning med säkerhetschef och
polismyndigheten tagit fram förslag på förbud mot alkoholförtäring i
begränsade delar i Nyhammar och Fredriksberg, där polismyndigheten har haft
upprepade insatser utan stöd i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.
Centrala Nyhammar, som begränsas av Kvarnhedsvägen och Ställbergsvägen
och avser markerat område angivet i Karta 5 i förslag till ordningsföreskrifterna.
Centrala Fredriksberg med ett omgivande område som begränsas av
Brunnsvägen, vidare norr över Ludvikavägen samt, Villavägen och Tyforsvägen
för att sedan slutligen korsa Filipstadsvägen enligt område angivet i Karta 6 i
förslag till ordningsföreskrifterna.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 160.
2. Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2020.
3. Förslag till ordningsföreskrifter daterade 23 november 2020.
______
Beslut skickas till
Fullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§9

Dnr 2020/363

Strukturbesparing budget 2019 mellan
samhällsbyggnadsnämnden och social- och
utbildningsnämnden
Beslut
1. Kommunstyrelsen noterar att fullmäktige i sitt beslut den 16 november
2020 avseende budget gett nämnderna i uppdrag att upprätta
strukturbesparingar i sina verksamheter för år 2021 och framåt. Därmed
anser kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämndens begäran om att
upphäva tidigare fattat beslut faller.
2. Kommunstyrelsen noterar att samhällsbyggnadsnämnden inte lyckats
genomföra besparingen och konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden i sitt
resultat för år 2020 för den aktuella verksamheten gör ett underskott.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020 § 93 att föreslå
fullmäktige att upphäva beslutet om strukturbesparing på 900 tkr på
fritidsgårdar. I budgetprocessen för 2019 års budget lade dåvarande kultur- och
fritidsförvaltningen 2018 ett förslag på en besparing på 900 tkr där exempelvis
social- och utbildningsförvaltningen skulle nyttja fritidsledare i sin verksamhet
dagtid. Besparingen har inte varit möjlig att genomföra varför
samhällsbyggnads-förvaltningen anser att beslutet om strukturförändringen bör
upphävas av kommunfullmäktige och fördelas på annat sätt.
Social- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett yttrande över
samhällsbyggnadsnämndens förslag till upphävande, yttrandet är daterat 14
oktober 2020.
Kommunstyrelsens förvaltning kallade förvaltningarna till ett möte och kan
konstatera att det råder delade meningar kring förankringen av förslaget.
Förvaltningen kan också konstatera att det har funnits svårigheter att
genomföra strukturbesparingen och noterar hur viktigt det är att de nämnder
som omfattas av en sådan här åtgärd är informerade och delaktiga i besluten.
Kommunstyrelsens förvaltning planerar att framledes lägga fram förslag till
strukturbesparingar generellt och inte på specifika verksamheter samt att följa

Justerandes sign
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upp strukturbesparingar vid varje rapportering och strukturplanen ska också
följas upp nogsamt.
Det finns flera alternativ till hur strukturbesparingen skulle kunna hanteras, att
den rakt av ska upphävas ser dock kommunstyrelsens förvaltning som för
osannolikt.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår istället att samhällsbyggnadsnämnden i
sitt resultat för år 2020 redogör för ett underskott på den aktuella
verksamheten, och att det i budgetprocessen och kommande arbete tas fram ett
annat förslag på generella besparingar.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 159.
Tjänsteskrivelse daterad 19 november 2020.
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 23 september 2020 § 93.
Tjänstemannayttrande Social- och utbildningsförvaltningen 14 oktober
2020.
______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Social- och utbildningsnämnden
Koncernekonomichef för kännedom
Fullmäktige för kännedom
Akten

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2020/160

Redovisning av utbetalt partistöd avseende 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige godkänner redovisningen av utbetalt partistöd avseende 2019.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av det utbetalda partistödet under 2019 har gjorts av samtliga
partier i enlighet med det regelverk som tidigare beslutats. Fullmäktiges
presidium har vid möte 10 november 2020 haft en genomgång av insänt
underlag.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 163.
2. Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2020.
3. Redovisning av partistöd från:
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Moderaterna
Liberalerna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna
Kommunistiska partiet
______
Beslut skickas till
Fullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§ 11

Dnr 2020/174

Bidragsansökan verksamhetsbidrag för föreningar
med samhällsnyttig verksamhet 2021
Beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag för år 2021 enligt följande:







Föreningen BRIS med 5000 kr
Grangärdebygdens Intresseförening 10 000 kr
Föreningen IMPACT 3000 kr
Falu domstolars Nämndemannaförening 10 200 kr
Lionsclub Ludvika 5 500 kr
Ludvikakretsen Röda Korset 60 000 kr

2. Kommunstyrelsen beviljar inte verksamhetsbidrag för Ludvika Ridklubb
med motiveringen att de inte faller inom ramarna för samhällsviktig
verksamhet
3. Kommunstyrelsen beviljar inte verksamhetsbidrag för Sunnansjö byalag då
ansökan inkom för sent.

Beskrivning av ärendet
Föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig verksamhet kan ansöka om
verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen. Under år 2019 inkom fyra
ansökningar om verksamhetsbidrag. Ansökan avser verksamhetsåret 2021.
Förvaltningen har tagit del av de inkomna ansökningarna och gjort ett förslag
till fördelning av verksamhetsbidrag utifrån föreningarnas omfattning på
verksamhet och behov av understöd. Förvaltningen har tagit hänsyn till
”Riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag för
föreningar”. Inget understöd betalas ut för hyreskostnader.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 164.
2. Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2020.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Ansökande föreningar
Administration och service för verkställighet av utbetalning
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§ 12

Dnr 2020/6

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
Rapport daterad 29 december 2020.
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§ 13

Dnr 2018/434

Svar på motion - Översyn av kommunens
budgetprocess
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då kommunkoncernen har en ny
budgetprocess och kommunen även i övrigt infört nya ekonomiska processer
och arbetssätt. Därtill har kommunen, genom bildandet av moderbolaget
Ludvika kommun Stadshus AB, en tydligare ägarstyrning av bolagen än förut.
Reservation
Lars Handegard (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad 8 november 2018 att en
fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att se över hur kommunens
budgetprocess kan förbättras med en tydligare demokratisk styrning.
Hösten 2017 påbörjade Ludvika kommun ett arbete med en genomlysning av
kommunens ekonomiprocesser. Genomlysningen var klar i maj 2018 och
utmynnade i en rapport innehållandes ett 50-tal aktiviteter, bland annat ett
förslag på en ny budgetprocess. Därefter startades ett nytt projekt för att arbeta
med införandet av nya ekonomiska processer och arbetssätt.
Idag har Ludvika kommun en gemensam budgetprocess för
kommunkoncernen och tidtabellen möjliggör större delaktighet från
nämnderna. Bildandet av koncernen där Ludvika Kommun Stadshus AB utgör
moderbolag medför vidare större ägarinflytande över bolagen. Sammantaget
finner kommunstyrelsens förvaltning att motionen är tillgodosedd.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 165.
2. Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2020.
3. Motion daterad den 8 november 2018.

Behandling
Lars Handegard (V) yrkar bifall till motionen och avslag till arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Lars Handegards yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut skickas till
Fullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§ 14

Dnr 2020/460

Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbesluten enligt bilaga
daterad 28 december 2020.

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 delegeringsbeslut daterad 28 december 2020.
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2020-12-28

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunstyrelsen

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Vicktoria Sjöström

Sammanträdesdatum: 2021-01-07
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

92483

Kommundirektör Maria Skoglund

2020-12-28
KS 2020/420

Kommunstyrelsens
ordförande §
Kommunstyrelsens
ordförande

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Kommunstyrelsens
ordförande

92159

Delegationsbeslut tf förvaltningschef vård- och
omsorgsförvaltningen Cecilia Vestergaard

2020-12-18
KS 2020/402

Kommundirektör §
Kommundirektör

Förlängt förordnande till och med 30 april 2021
Kommundirektör

92128

Arvodesutskottet 2020-12-11, § 4-5

2020-12-18
KS 2020/18

Kommunstyrelsens
arvodesutskott §
Kommunstyrelsens
arvodesutskott

Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet,
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens
arvodesutskott

92482

Verksamhetschef AMI Mohammed Alkazhami

2020-12-28
KS 2020/420

Laila Dufström §
Laila Dufström

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Stöd- och styrningschef

92129

Förhandlingsutskottet 2020-12-10, § 58-66

2020-12-18
KS 2020/18

Kommunstyrelsens
förhandlingsutskott §
Kommunstyrelsens
förhandlingsutskott

Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet,
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens
förhandlingsutskott
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

92127

Arbetsutskottet,
2020-12-15, § 154-165

Kommunstyrelsens
arbetsutskott §

2020-12-18
KS 2020/18

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet,
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

92486

Koncernekonomichef Åsa Grans

2020-12-28
KS 2020/420

Laila Dufström §
Laila Dufström

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Stöd- och styrningschef

92161

Förordnade under jul och nyår 2020/2021,
förvaltningschefer samt stöd- och styrningschef

2020-12-18
KS 2020/2

Kommundirektör §
Kommundirektör

Delegationsbeslut Förordnanden 2020
Maria Skoglund

92487

Säkerhetschef Arne Adolfsson

2020-12-28
KS 2020/420

Laila Dufström §
Laila Dufström

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Stöd- och styrningschef

92500

Finansutskottet 2020-12-15, § 36-37

2020-12-28
KS 2020/18

Kommunstyrelsens
finansutskott §
Kommunstyrelsens
finansutskott

Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet,
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens
finansutskott

92165

Förordnande av tf chefer i stöd- och styrnings
ledningsgrupp jul och nyår

2020-12-18
KS 2020/2

Stöd- och styrningschef §
Stöd- och styrningschef

Delegationsbeslut Förordnanden 2020
Laila Dufström

92480

Sektionschef administration och service Jessica
Hedlund

2020-12-28
KS 2020/420

Laila Dufström §
Laila Dufström

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Stöd- och styrningschef

92485

Tf personalchef Susan Ludvigsson

2020-12-28
KS 2020/420

Laila Dufström §
Laila Dufström

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Stöd- och styrningschef
Sidan 2 av 3
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

90009

Yttrande över välfärdsrådet

Kommunstyrelsens
ordförande §

2020-11-19

Region Dalarna

Kommunstyrelsens
ordförande

KS 2020/382

Instruktion för Välfärdsrådet
Leif Pettersson

90116

Delegationsbeslut ±gåva till Blötbergets arbetares
byggnadsförening UPA

2020-11-20
KS 2020/428

Kommunstyrelsens
ordförande §
Kommunstyrelsens
ordförande

Givande av gåva till Blötbergets arbetares
byggnadsförening UPA
Leif Pettersson

92484

Stöd- och styrningschef Laila Dufström

2020-12-28
KS 2020/420

Maria Skoglund §
Maria Skoglund

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Kommundirektör

92499

Personalutskottet 2020-12-15, § 35

2020-12-28
KS 2020/18

Kommunstyrelsens
personalutskott §
Kommunstyrelsens
personalutskott

Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet,
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens
personalutskott

92481

Chef upphandlingscenter Anders Karlin

2020-12-28
KS 2020/420

Laila Dufström §
Laila Dufström

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Stöd- och styrningschef

92157

Förordnande av tf ekonomichef

2020-12-18
KS 2020/402

Stöd- och styrningschef §
Stöd- och styrningschef

Förlängt förordnande till och med 30 april 2021
Stöd- och styrningschef

2020.2400

Förordnande av tf stöd- och styrningschef - Susan
Ludvigsson

2020-11-19
KS 2020/2

Kommundirektör §
Kommundirektör

Delegationsbeslut Förordnanden 2020
Maria Skoglund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§ 15

Dnr 2020/461

Redovisning av meddelanden kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
a) KS 2020/458 – 00
PwC. Förstudie rapport avseende insatser för att förebygga, motverka och
upptäcka korruption
b) KS 2020/462 – 00
Meddelande från SKR:s styrelse om överenskommelse mellan Staten och
Sveriges Kommuner och Regioner gällande välfärdsteknik med de äldre i
fokus 2021 samt inom området psykisk hälsa och suicidprevention 20212022
Protokoll
c) SUN 2020/629 - 60
Social- och utbildningsnämnden 2020-12-09, § 172. Kvalitetsrapport
2019/2020 - skola.
d) SUN 2020/521 - 71
Social- och utbildningsnämnden 2020-12-09, § 171. Kvalitetsrapport
2019/2020 – utbildning förskola.
e) SUN 2019/77 - 00
Social- och utbildningsnämnden 2020-12-09, § 168. Reviderad
delegationsordning för individ- och familjeomsorgen.
f) SUN 2020/686 - 75
Social- och utbildningsnämnden 2020-12-09, § 165. Kartläggning av
långvarigt ekonomiskt bistånd 2020.
g) KS 2020/386 - 10
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
Protokoll fört 12 december 2020.
h) KS 2020/383 – 10
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna. Protokoll fört 10 december 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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i) KS 2020/384 – 10
Överförmyndare i Samverkan Falun- Borlängeregionen. Protokoll fört 2
december 2020.
j) KS 2020/128 – 10
Räddningstjänsten Dala Mitt. Protokoll fört 27 november 2020.
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§ 16

Dnr 2018/558

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Torbjörn Tomtlund (M) som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Karin V Johnsson (M)
till och med 31 december 2022.

Behandling
HåGe Persson (M) föreslår Torbjörn Tomtlund (M) som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
______
Beslut skickas till
Vald
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Registrator
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§ 17

Dnr 2018/558

Val av ersättare i kommunstyrelsens personalutskott
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Torbjörn Tomtlund (M) som ersättare i
kommunstyrelsens personalutskott.

Beskrivning av ärendet
Val av ersättare i kommunstyrelsens personalutskott efter Karin V Johnsson
(M) till och med 31 december 2022.

Behandling
HåGe Persson (M) föreslår Torbjörn Tomtlund (M) som ersättare i
kommunstyrelsens personalutskott.
______
Beslut skickas till
Vald
Personalutskottet
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Registrator
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§ 18

Dnr 2020/181

Val av ersättare i kommunstyrelsens finansutskott
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Torbjörn Tomtlund (M) som ersättare i
kommunstyrelsens finansutskott.

Beskrivning av ärendet
Val av ersättare i kommunstyrelsens finansutskott efter Karin V Johnsson (M)
till och med 31 december 2022.

Behandling
HåGe Persson (M) föreslår Torbjörn Tomtlund (M) som ersättare i
kommunstyrelsens finansutskott.
______
Beslut skickas till
Vald
Kommunstyrelsens finansutskott
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Registrator
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§ 19

Dnr 2020/5

Ordförandeinformation
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar om att inget avtal är skrivet ännu gällande Biltemas
etablering i Ludvika.
_____
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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