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§ 74  Dnr 2022/195 

 

Godkännande av tilläggsavtal med bilagor mellan 
Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 
kollektivtrafik  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 

kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen 
av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 och 3, godkänns.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 
samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Beredningen för Dalarnas utveckling har arbetat fram ett förslag till tilläggsavtal 
till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om ansvar, 
samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken” 
(skatteväxlingsavtalet som började gälla 1 januari 2018). Av avtalet framgår det 
bland annat att om skatteväxling sker övergår ansvaret för riksfärdtjänst och alla 
åtgärder vid tillståndsprövning och beslut vid beviljande av färdtjänst inklusive 
Resor i annan kommun (RIAK) och riksfärdtjänst från kommunen till Region 
Dalarna. 

Därtill har de tagit fram två bilagor; en gällande samverkansformerna inom 
kollektivtrafikområdet och en som beskriver fördelningsnyckeln för fördelning 
av Region Dalarnas overhead- och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget 
avseende serviceresor. Samtliga tre handlingar föreslår Beredningen för 
Dalarnas utveckling att länets kommuner och Region Dalarna godkänner, något 
som även kultur- och samhällsutvecklingsnämnden rekommenderar fullmäktige 
att göra. 

Ludvika kommun har tidigare yttrat sig över tilläggsavtalet inklusive bilagorna 
och varit positiva till det. I nuvarande förslag har inte alla synpunkter 
kommunen lämnade i samband med yttrandet beaktats, men likväl föreslås 
fullmäktige godkänna tilläggsavtalet med bilaga 2 och 3.   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2022. 
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2. Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken i Dalarnas län.  

3. Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner.  

4. Bilaga som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region Dalarnas 
overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende 
serviceresor.  

5. Huvudavtal.  
6. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 25 augusti 2022 § 69 samt tillhörande tjänsteskrivelse 
daterad den 28 juli 2022.  

7. Yttrande från kommunstyrelsen till Region Dalarna skickat den 16 maj 
2022.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 75  Dnr 2022/181 

 

Antagande av yttrande över Regional 
vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över Regional vattenförsörjningsplan för 
Dalarnas län och sänder det till Länsstyrelsen i Dalarna.  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Dalarna har skickat Regional vattenförsörjningsplan för 
Dalarnas län på remiss den 1 juni 2022. Såväl Ludvika kommun som 
kommunens VA-huvudman Wessman Vatten & Återvinning AB har fått 
planen på remiss. Remissvaren önskar Länsstyrelsen senast den 30 september 
2022.  

Kommunstyrelsens förvaltning har kontaktat verksamhetsområdena planering 
och miljö och bygg samt WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (WBAB) 
för inhämtande av synpunkter inför kommunens yttrande. Vidare har 
säkerhetschef getts möjlighet att komma med synpunkter. Synpunkterna har 
inhämtats på tjänstemannanivå.  

Säkerhet hade inga synpunkter. Verksamhetsområde miljö och bygg hade en del 
specifika synpunkter, som samtliga ingår i förvaltningens förslag till yttrande. 
WBAB har meddelat de inte har några synpunkter, med undantag för att 
huvudmannen är felaktig i listan – något förvaltningen även noterat och påtalar 
i yttrandet. Verksamhetsområde planering lyfter fram att kommunen saknar 
åtgärder angående lokalt omhändertagande av vatten och att det vore önskvärt 
med konkreta åtgärder kopplade till de risker Länsstyrelsen identifierat för 
vattenförsörjningen. En åtgärd kan till exempel vara tillämpning av hyggesfritt 
skogsbruk.  

Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt inkomna synpunkter till ett 
yttrande, som finns bifogat denna tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 
1. Yttrande daterat den 19 augusti 2022. 
2. Samrådsversion av Regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län –

daterad maj 2022. 
3. Missiv och sändlista daterad 31 maj 2022.  
______ 
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§ 76  Dnr 2022/216 

 

Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria 
nikotinprodukter  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige beslutar att den kommunala skyldigheten enligt lag om 

tobaksfria nikotinprodukter ska ingå i uppdraget för den gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

2. Fullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för den 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, daterat 
4 augusti 2022. 

3. Fullmäktige godkänner förslag till reviderat samarbetsavtal för den 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, daterat 
16 augusti 2022. 

4. Fullmäktige godkänner förslag till avgifter gällande tobaksfria 
nikotinprodukter, daterat 4 augusti 2022. 

5. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar 
likalydande beslut.  

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria nikotinprodukter 
(2022:1257) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet med lagen är att 
begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att näringsidkare som vill sälja 
tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. Näringsidkaren 
ska utöva egenkontroll över försäljningen, vilket ska beskrivas i ett 
egenkontrollprogram. I lagen regleras försäljningen med bland annat 
åldersgräns, krav på märkning och begränsningar i marknadsföringen. 
Kommunen har ansvaret över tillsynen på de fysiska försäljningsställena.  

Lagen har stora likheter med delen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare i lag 
om tobak och liknande produkter (2018:2088). Eftersom kommunens 
skyldigheter i den nya lagen liknar dem som den gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel redan ansvarar för föreslås att 
uppdraget ska tillhöra den gemensamma nämnden.  
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Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har 
behandlat frågan på sitt sammanträde den 16 augusti 2022 § 61. Nämnden 
föreslår att samtliga medlemskommuner beslutar att de kommunala 
skyldigheterna enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ingår i nämndens 
uppdrag. Vidare föreslår de att respektive fullmäktige antar reviderat 
reglemente, samarbetsavtal samt godkänner förslaget till avgifter gällande 
tobaksfria nikotinprodukter.  

I samband med att det nya uppdraget tillförs reglemente och samarbetsavtal har 
Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning gjort en översyn av de 
bägge dokumenten. Den gemensamma nämndens grunduppdrag är inte 
förändrat, däremot har flera förtydliganden tagits med. Det gäller bland annat 
avtalets giltighet, de samverkande kommunernas ansvar, inträde i och utträde ur 
den gemensamma nämnden, ekonomiska förutsättningar och om det skulle 
uppstå tvister. 

Eftersom lagen ska tillämpas från och med 1 augusti 2022 har 
kommunstyrelsens ordförande den 19 augusti 2022  tagit ett brådskande 
delegationsbeslut som innebär att den gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel får börja tillämpa lagen omedelbart i avvaktan 
på beslut i fullmäktige. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt de förslag 
som den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
föreslår och att nämnden därmed kommer att ansvara för kommunens 
skyldigheter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2022. 

2. Protokollsutdrag från den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedels sammanträde den 16 augusti 2022 § 61. 

3. Förslag till reviderat reglemente daterat den 4 augusti 2022. 

4. Förslag till reviderat samarbetsavtal daterat den 16 augusti 2022.  

5. Förslag till avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter daterat den 4 augusti 
2022.  

6. Tjänsteskrivelse från Falu kommuns miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning daterad den 2 augusti 2022.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 77  Dnr 2022/210 

 

Svar på granskningsrapport Granskning av bokslut 
och årsredovisning per 31 december 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 
2022 som svar till revisorerna på granskningsrapport Granskning av bokslut 
och årsredovisning per den 31 december 2021. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av Ludvika kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG 
granskat kommunens årsredovisning och bokslut för år 2021. 

En granskningsrapport daterad den 29 mars 2022 har överlämnats till 
kommunstyrelsen. I ett missivbrev daterat den 11 april 2022 begär kommunens 
revisorer att kommunstyrelsen senast i september 2022 lämnar ett yttrande över 
KPMG:s rapport. 

Denna tjänsteskrivelse utgör svaret på de iakttagelser och brister som redovisas 
i rapporten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2022 
2. KPMG:s granskningsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 

den 31 december 2021, daterad den 29 mars 2022. Inklusive 
kommunrevisionens missivbrev, daterat den 11 april 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 78  Dnr   

 

Rapportering av driftskostnader och investeringar, 
tredje uppföljningstillfället år 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut 
eftersom underlaget inte är färdigställt ännu. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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