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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
Plats och tid  Sessionssalen, Stadshuset tisdag den 5 maj 2020 kl. 14.30 – 16.05 

Beslutande ledamöter 
 

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

Ej beslutande ersättare  
 
 
 

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

Övriga 
 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 84 
 Maria Östgren  

 Ordförande   
 Leif Pettersson (S)  

 Justerande   
 Håkan Frank (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-05-05 Paragrafer § 84 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
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Ärendelista 
 
 Val av justerare   
§ 65 Anmälan av extra ärenden   
§ 66 Information om situationen för Ludvikas 

lokala företag 
  

§ 67 Redovisning av uppdrag att ta fram ett 
förslag till ekonomiska satsningar 

2020/189  

§ 68 Förslag VA-taxa för 2020 från och med 
den 1 juli 2020 

2020/182  

§ 69 Granskning av ny detaljplan för del av 
Saxhyttan 4:411 med flera ”Bysjöstrands 
ekoby” 

2020/170  

§ 70 Revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

2020/146  

§ 71 Yttrande över handlingsprogram för 
Räddningstjänst 

2020/113  

§ 72 Förslag till föreskrift om eldningsförbud 2020/163  
§ 73 Avgift för laddstolpar för allmänheten 2020/158  
§ 74 Antagande av barn- och ungdomspolicy 2019/132  
§ 75 Uppföljning av avtalssamverkan 2019, 

arkivarie, samordnare mot våldsbejakande 
extremism och dataskyddsombud nellan 
Ludvika kommun och Smedjebackens 
kommun 

2020/168  

§ 76 Redovisning av obesvarade uppdrag 2020/178  
§ 77 Sammanslagning av kultur- och 

fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och bildandet 
av en ny nämnd 

2020/41  

§ 78 Revidering av reglemente för revisorerna 2020/149  
§ 79 Revidering av krisledningsnämndens 

reglemente 
2020/131  

§ 80 Reviderng av reglemente för 
kommunstyrelsen 

2020/144  

§ 81 Revidering av reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden 

2020/148  

§ 82 Svar på motion om översyn av 
kommunens arbete med grönytor 

2019/441  
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§ 83 Svar på motion om upprustning av 
grönytor vid kommunens äldreboenden 

2019/442  

§ 84 Yttrande över förslag till avtal om 
regional kollektivtrafik 

2020/51 4 - 5 
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§ 84  Dnr 2020/51 

 

Yttrande över förslag till avtal om regional 
kollektivtrafik 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar yttrande daterad den 24 mars 2020 
som sitt yttrande till Region Dalarna.   

Paragrafen justeras direkt. 

Beskrivning av ärendet 
Den 3 februari 2020 inkom Region Dalarna med ett förslag på avtal för regional 
kollektivtrafik, underavtal samt samverkansbilaga för yttrande.   

Förslaget har sammanställts av två arbetsgrupper som under åren 2018-2019 
arbetat med att lägga samman alla tidigare avtal till ett nytt som består av ett 
huvudavtal, fyra underavtal (varav två nyskrivna) samt en nyskriven sam-
verkansbilaga.  

Anledningen till att man har valt att lägga samman alla tidigare 
överenskommelser gällande särskild kollektivtrafik till ett enda avtal är för att 
det finns för många olika avtal samt att flera av dem inte är kända för alla 
parter. Tanken med att ha underavtal för de olika aktiviteterna är att en part kan 
säga upp ett underavtal och att övriga underavtal samt bilagan ändå gäller så 
länge huvudavtalet inte sägs upp.  

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande och vidarearbete 
Samhällsbyggnadsnämnden  beslutade den 13 februari 2020 § 9 att föreslå 
kommunstyrelsen att skicka samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 
som yttrande. Efter samhällsbyggnadsnämndens beslut har det tillkommit 
kompletterande synpunkter på avtalen. Kommunstyrelsens förvaltning har 
tillsammans med berörda tjänstepersoner därför skrivit ihop ett nytt yttrande till 
kommunstyrelsen för antagande.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2020. 
2. Yttrande gällande kollektivtrafikavtal, daterad den 24 mars 2020.  
3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, daterad den 26 februari 

2020, § 9. 
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande, daterad den 13 februari 2020.  
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5. Remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik, daterade 3 februari 
2020. 

 Avtal uppdrag samverkan och finansiering för den regionala 
kollektivtrafiken  

 Underavtal färdtjänst 
 Underavtal övriga persontransporter 
 Underavtal skolskjuts  
 Underavtal färdtjänstenheten 
 Samverkansbilaga  
______ 
 

Beslut skickas till 
Administration och service för verkställighet  
Region Dalarna 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Trafikhandläggare för kännedom  
Akten  
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