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§ 55  Dnr 2020/73 

 

Yttrande över ansökan om medel från fonder för 
bygdeavgifter (bygdemedel) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra till Länsstyrelsen följande:  

 Föreningen Folkets hus i Grängesberg beviljas 20 000 kr i 
bygdemedel,  

 Föreningen Folkets hus i Fredriksberg beviljas 25 000 kr i 
bygdemedel,  

 Grangärdebygdens intresseförenings ansökan avslås.  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen Dalarnas Län har begärt Ludvika kommuns yttrande över 
ansökningar om bidrag ur fonder för bygdeavgifter. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott yttrar sig enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. De två Folkets hus föreningarna, som 
föreslås få bidrag, väntas få en ökad hyresbeläggning till följd av beviljade 
medel. Grangärdebygdens intresseförenings ansökan om medel anses inte 
gynna allmänheten i samma utsträckning.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020. 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemannayttrande daterat den 6 mars 

2020.  
3. Ansökningar:  

 Föreningen Folkets hus i Fredriksberg 
 Föreningen Folkets hus i Grängesberg 
 Grangärdebygdens intresseförening 

4. Sammanställning ansökningar bygdemedel 2020 Ludvika kommuns 
prioriteringar. 

______ 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen inklusive sammanställning ansökningar bygdemedel 2020 Ludvika 
kommuns prioriteringar. 
Landsbygdsutvecklare på samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom 
Akten
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§ 56  Dnr 2020/57 

 

Redovisning av nämndernas och bolagens planer för 
intern kontroll 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar att flertalet nämnder respektive berörda styrelser 

i helägda bolag har fastställt en plan för intern kontroll för år 2020. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar gemensamma nämnden för service att 
fastställa en plan för intern kontroll för år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde 29 oktober 2018 § 181 en plan för kommun-
övergripande intern kontroll år 2020, med två kommungemensamma 
kontrollpunkter 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. 

Med undantag för nybildade gemensamma nämnden för service har alla 
nämnder respektive berörda styrelser i helägda bolag kommit in med sina 
planer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse inklusive bilagor daterad 25 mars 2020.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 57  Dnr 2020/56 

 

Kommunövergripande rapportering av målaktiviteter 
och ekonomi, uppföljningstillfälle 1, år 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för beslut.  

Beskrivning av ärendet 
Arbete pågår med att färdigställa handlingarna till kommunstyrelsens 
sammanträde den 21 april. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 58  Dnr 2020/147 

 

Kommunstyrelsens förslag till budget för 2021  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till driftsbudget och verksamhetsplan 

2021. 

2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till investeringar 2021-2025. 

Beskrivning av ärendet 
I budgetförslaget för verksamhetsåret 2021 har kommunstyrelsens förvaltning 
upprättat en behovsanalys och utifrån den upprättat en verksamhetsplan och 
driftsbudget. I förutsättningarna för driftsbudget ingår dessa: 

 Fastställd budgetram för 2020. 

 Uppräkning löner 2,7 procent generellt (inklusive eventuell löneglidning 
och särskilda satsningar). 

 Uppräkning lokalhyror 1,8 procent. Eventuella förändringar av lokalytor 
ingår inte. 

 Uppräkning av övriga kostnader 2,8 procent. 

Som framgår av verksamhetsplanen, bilaga 1, har kommunstyrelsens förvaltning 
identifierat dessa belopp utifrån kriterierna, 

Volym 7,4 mnkr 
Pris 3,6 mnkr 
Kvalitet 0,5 mnkr 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2020. 
2. Verksamhetsplan kommunstyrelsens förvaltning 2021 
3. Budget per enhet för kommunstyrelsens förvaltning 2021 
4. Investeringsplan kommunstyrelsens förvaltning 2021-2025 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 59  Dnr 2020/126 

 

Utträde ur Falun Borlänge Regionen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige beslutar att Ludvika kommun begär utträde ur Falun Borlänge 

regionen AB per den 31 december 2020.  

2. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa 
beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 januari 2020 § 6 att ge kommunchefen i 
uppdrag att i samverkan med Smedjebackens kommun förhandla om ett utträde 
ur Falun Borlänge regionen AB (FBR). En fråga om fortsatt medlemskap 
aktualiserades i samband med de förändringar som skett i länet från år 2019 
med nya regionala aktörer, Dalarnas kommunförbund (DKF) och nya Region 
Dalarna.  

Det finns en parallellitet i delar av Samarkands utbud jämfört med FBR. I det 
perspektivet bedöms stödet från FBR vara av mindre betydelse. Efter 
avvecklingen av kommunalförbundet Region Dalarna upplevs det även att det 
nybildade Dalarnas kommunförbund (DKF) ha möjlighet att bli en stark aktör. 
DKF är därför ett viktigt forum som Ludvika och Smedjebacken vill lägga 
energi på. Att hitta former för ett inflytande i Region Dalarna bedöms också 
vara av stor betydelse.  

Kommuncheferna har efter beslutet i respektive kommunstyrelse tagit upp 
frågan om utträde i samband med FBR:s beredningsmöten. Förhandlingen är 
klar och ett förslag har tagits fram tillsammans med Smedjebackens kommun 
om ett utträde ur FBR.   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2020. 
2. Ekonomisk kalkyl, fakturering till FBR 2019. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 60  Dnr 2019/583 

 

Beslut om medverkan i Säker digital kommunikation 
år 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge avsiktsförklaringen för att delta i projektet 
Säker digital kommunikation (SDK) för år 2020. Kostnaderna tas inom ramen 
för kommunstyrelsens förvaltnings budget. 

Beskrivning av ärendet 
Inera skickat en avsiktsförklaring för slutförande av projektet Säker digital 
kommunikation (SDK). Syftet med SDK är att kunna ersätta fax och brev med 
digital kommunikation samt att SDK på sikt ska fungera för digital 
kommunikation med invånare tillsammans med andra digitala lösningar.  

SDK har finansierats genom regionerna och Sveriges kommuner och regioner 
(SKR)/Inera. Sveriges kommuner erbjuds nu att delta i projektet år 2020 och på 
så vis medfinansiera projektet genom att avse avsiktsförklaringen. Kostnaden 
för år 2020 uppgår till cirka 25 200 kr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse inkl bilagor daterad 16 mars 2020.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 61  Dnr 2020/136 

 

Yttrande över samråd för detaljplan för kvarteret 
Hyttjärnen 1 med flera "Fastighetsöverföring" i 
Ludvika 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra förslaget till ny detaljplan.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått rubricerad detaljplan för yttrande. Samrådstiden 
pågår till och med den 28 april 2020. Enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning, punk 122, får kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig 
över detaljplaner.  

Planområdet ligger i centrala Ludvika. Huvudsyftet är att ändra förutsättningar 
för markanvändning på planområdet så att detaljplanbestämmelser 
sammanfaller med planerad fastighetsöverföring/fastighetsreglering för 
sporthallens- och Kyrkskolans mark. Kyrkskolans mark kommer att styckas av 
från fastigheten Ludvika 6:1 och överföras tillsammans med fastigheten 
Hyttjärnen 1 till Ludvika kommunfastigheter Aktiebolag (LKFAB) i flera 
etapper. Ett annat syfte är att skapa goda förutsättningar för säker trafik på 
gång- och cykelvägar inom planområdet. 

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens 
arbetsutskott inte har något att erinra förslaget till ny detaljplan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse inklusive bilagor daterad 18 mars 2020.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten
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§ 62  Dnr 2020/130 

 

Yttrande över samråd om ny detaljplan för del av 
Ludvika By 2:23 med flera ”Aspvägen” i Ludvika 
kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra förslaget till ny detaljplan.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått rubricerad detaljplan för yttrande. Samrådstiden 
pågår till och med den 29 april 2020. Enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning, punkt 122, får kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig i 
dessa frågor.  

Planområdet ligger vid området Karelen i Ludvika tätort. Huvudsyftet är att 
möjliggöra anläggande av gång- och cykelväg längs Aspvägen och Lyviksvägen. 
Ett annat syfte är att möjliggöra ny infart till fastigheten Ludvika By 2:23 och 
legalisera befintlig infart till Ludvika By 5:3 via Brygghusvägen.  

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan.  

Av planbeskrivningen framgår att det är viktigt ur trafiksäkerhetsperspektiv att 
anlägga en ny gång- och cykelväg, då bedömningen är att framförallt den tunga 
trafiken kommer att öka i samband med att järnvägsövergången vid Mossplan 
ska stängas i projekt Genomfart Ludvika. Kommunstyrelsens förvaltning 
föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott inte har något att erinra förslaget 
till ny detaljplan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse inklusive bilagor daterad 18 mars 2020.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten
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§ 63  Dnr 2018/477 

 

Svar på motion om att utöka platserna på 
äldreboenden - tvinga inte äldre till isolering i 
hemmen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet Ludvika, föreslår i motion daterad 
25 november 2018 att fullmäktige ska besluta att utöka antalet vårdplatser på 
äldreboendena. Ärendet skickades på remiss till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande. Nämnden föreslog den 27 november 2019 § 93 att fullmäktige avslår 
motionen.  

Av nämndens yttrande framkommer det att antalet äldre inte har ökat i Ludvika 
kommun de senaste åren och det kommer troligtvis dröja innan antalet ökar. 
Det finns också tomma äldreboendeplatser. Antalet äldre med hemtjänst i eget 
boende har dock varit konstant. I yttrandet framgår det också att det är viktigt 
att vård- och omsorgsnämnden fortsätter utveckla verksamheten utifrån 
framtida krav och behov.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt vård- och 
omsorgsnämndens förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse inklusive bilagor daterad 26 februari 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 64  Dnr 2019/244 

 

Svar på motion - Dan Andersson, både kultur. och 
marknadsvärde för Ludvika 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då det bedrivs ett 
utvecklingsarbete kopplat till varumärket Dan Andersson i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
Hans Gleimar och Sara Hjälm, båda C, föreslår i motion daterad 6 maj 2019 att 
Ludvika kommun i samarbete med Ludvika kultur-och näringsliv utreder och 
presenterar handlingsplan att med varumärket Dan Andersson utveckla både 
Ludvika kulturverksamhet och besöksnäring.  

Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig över motionen den 28 januari 2020 § 3. 
De föreslår fullmäktige bifalla motionen. Ansvaret för framtagandet av en 
övergripande handlingsplan läggs enligt nämnden på näringslivsenheten.  

Ludvika kommun värnar arvet efter Dan Andersson. Kultur- och 
fritidsnämnden, som är den nämnd som ansvarar för kulturfrågorna i 
kommunen och besitter kunskapen på området, är drivande i att utveckla 
varumärket Dan Andersson i samverkan med andra aktörer, däribland 
näringslivsenheten och Visit Dalarna. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår 
att fullmäktige anser motionen tillgodosedd utifrån det arbete som pågår kring 
varumärket Dan Andersson.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse inklusive bilagor daterad 9 mars 2020.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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