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Sammanträdesdatum 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
Plats och tid  Tingshuset kl. 14:00 – 15:21  

Beslutande ledamöter 
 

Leif Pettersson (S) 
HåGe Persson (M) 
Sarah Hjälm (C) 
Lars Handegard (V) 
Åsa Bergkvist (S) 
Fredrik Trygg (SD) 
Håkan Frank (M) 
Sören Grandelius (S) 
Maria Strömkvist (S) 
Helena Karlsson (M) 
Åsa Wikberg (MP) 
Alexander Trygg (SD) 
Sören Finnström (S) 
Ann-Christin Anderberg (KD) 
Stefan Karlsson (L) 
 
 

Ej beslutande ersättare Iréne Andersson (M) 
Henrik Samdahl (S) 
Alf Gabrielsson (SD) 
Hans Gleimar (C) 
Maino Wohlfeil (S) 
Andreas J Österberg (M) 
Aron Knifström (MP) 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Maria Skoglund, kommundirektör 
Laila Dufström, bitr. kommundirektör 
Åsa Grans, koncernekonomichef 
Terese Renbro, kommunsekreterare 
Linus Eriksson, controller § 74 

 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 57-74 
 Terese Renbro  

 Ordförande   
 Leif Pettersson (S)  

 Justerande   
 Stefan Karlsson (L)   
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2023-03-14 Paragrafer § 57-74 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på Kanslienheten, Stadshuset 
 

Underskrift   
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Ärendelista 
 
    
§ 57 Anmälan av extra ärenden 2023 2023/46  
§ 58 Verksamhetsinformation 2023 2022/405  
§ 59 Redovisning av nämndernas och 

bolagens uppföljning av planer för intern 
kontroll 2023 

2023/6  

§ 60 Redovisning av nämndernas och 
bolagens planer för intern kontroll 2023 

2023/7  

§ 61 Granskning av gemensamma 
upphandlingsnämnden 

2023/8  

§ 62 Granskning av gemensamma 
överförmyndarnämnden 

2023/9  

§ 63 Uppföljning samverkan 
dataskyddsombud (DSO) 2022 

2023/57  

§ 64 Uppdrag att genomför en genomlysning 
av verksamhetsområde miljö och bygg 

2023/68  

§ 65 Utreda en modell för ökad service för 
medborgare 

2023/75  

§ 66 Översyn av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2022/246  

§ 67 Revidering av fullmäktiges arbetsordning 2023/26  
§ 68 Revidering av instruktion för 

kommunstyrelsens utskott och 
beredningar 

2022/295  

§ 69 Revidering  av instruktion för Ludvika 
kommuns råd 

2022/291  

§ 70 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till 
tillgänglighetsrådet 

2022/412  

§ 71 Ordförandeinformation 2022/404  
§ 72 Redovisning av delegationsbeslut till 

kommunstyrelsen 
2022/403  

§ 73 Redovisning av meddelanden till 
kommunstyrelsen 

2022/402  

§ 74 Rapportering av driftkostnader och 
investeringar, första uppföljningstillfället 
år 2023 

2023/124  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 57  Dnr 2023/46 

 

Anmälan av extra ärenden 2023 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende läggs till: 
 

1. Dnr: 2023/124 Rapportering av driftkostnader och investeringar, första 
uppföljningstillfället år 2023. 
 

2. Information om vattenledningen   
- Besvaras under punkten verksamhetsinformation. 

 
3. Information om bildandet av nytt bolag  

– Besvaras under punkten verksamhetsinformation. 
 

4. Information om Stora Brunnsvik  
– Besvaras under punkten verksamhetsinformation. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 58  Dnr 2022/405 

 

Verksamhetsinformation 2023 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 

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

Kommundirektören lämnar aktuell information i Spendrupsfrågan. 

Kommundirektören informerar om hur bildandet av nytt bolag pågår. 

Kommundirektören lämnar aktuell information om Stora Brunnsvik AB. 

Behandling 

Jäv 
Sarah Hjälm (C) lämnar sammanträdet på grund av jäv när kommundirektören 
ger aktuell information i Spendrupsfrågan. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsrapport kommunstyrelsens förvaltning – Mars 

2023” daterad 7 mars 2023 
2. Verksamhetsrapport kommunstyrelsens förvaltning – Mars 2023 

daterad 7 mars 2023 
3. Ekonomisk rapport kommunstyrelsens förvaltning – Mars 2023 daterad 

7 mars 2023 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 

5



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 59  Dnr 2023/6 

 

Redovisning av nämndernas och bolagens uppföljning 
av planer för intern kontroll 2022 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner nämndernas och bolagens inkomna 

uppföljningar av 2022 års planer för intern kontroll. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2021 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2022 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag skulle följa upp: 

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

2. Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas? 

Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern 
kontroll 2022, med kompletterande verksamhetsspecifika kontrollpunkter som 
också ska följas upp. 

Samtliga nämnder och berörda bolag har kommit in med sina uppföljningar.  

Det bedöms inte finnas några omfattande anmärkningar vad gäller de 
kommungemensamma punkterna. Visserligen har några nämnder och bolag 
rapporterat vissa brister när det gäller de kommungemensamma punkterna. 
Men i dessa fall har berörda nämnder och bolag antingen redan genomfört 
förbättringsåtgärder eller angivit att informationsinsatser, utbildning och 
liknande kommer genomföras under 2023. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, Redovisning av nämndernas och bolagens uppföljning av 2022 års 

planer för intern kontroll, daterad 27 februari 2023 
2. Kommunstyrelsens uppföljning av plan för intern kontroll 2022 daterad 27 

februari 2023 
3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens uppföljning av plan för intern 

kontroll 2022 daterad 2 februari 2023 
4. Myndighetsnämnden miljö och byggs uppföljning av plan för intern 

kontroll 2022 daterad 2 februari 2023 
5. Social- och utbildningsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 

2022 daterad 2 februari 2023 
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6. Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2022 
daterad 2 februari 2023 

7. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av plan 
för intern kontroll 2022 daterad 2 februari 2023 

8. Gemensamma servicenämndens uppföljning av plan för intern kontroll 
2022 daterad 2 februari 2023 

9. Ludvika kommunfastigheter AB:s uppföljning av plan för intern kontroll 
2022 daterad 2 februari 2023 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom 
Kommundirektören för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 60  Dnr 2023/7 

 

Redovisning av nämndernas och bolagens planer för 
intern kontroll 2023 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar att alla nämnder respektive berörda styrelser 

i helägda bolag har fastställt en plan för intern kontroll för år 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde i november 2022 en plan för 
kommunövergripande intern kontroll år 2023, med två kommungemensamma 
kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

1. Följs checklistan vid introduktion av nyanställda? 

2. Följs koncernens projektmodell? 

Senast 31 januari 2023 skulle varje nämnd respektive styrelse i berörda bolag 
också ha fastställt en egen plan för intern kontroll 2023, som senast samma 
datum skulle ha rapporterats till kommunstyrelsen. 

Alla nämnder respektive berörda styrelser i helägda bolag har kommit in med 
sina planer. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse ”Redovisning av nämndernas och bolagens planer för intern kontroll 

för år 2023” daterad 27 februari 2023 
2. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll för år 2023 daterad 27 februari 

2023 
3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll för 2023 

daterad 27 februari 2023 
4. Myndighetsnämndens miljö och byggs plan för intern kontroll för 2023 

daterad 10 februari 2023 
5. Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll för år 2023 

daterad 10 februari 2023 
6. Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll för år 2023 daterad 

10 februari 2023 
7. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans plan för intern 

kontroll för år 2023 daterad 9 februari 2023 
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8. Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll för år 2023 daterad 
10 februari 2023 

9. Ludvika Kommunfastigheter AB:s plan för intern kontroll för år 2023 
daterad 10 februari 2023 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom 
Kommundirektören för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 61  Dnr 2023/8 

 

Granskning av gemensamma upphandlingsnämnden  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat den 28 februari 2023 som sitt 

eget och lämnar över detta som svar till revisorerna.  

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer genomfört en 
granskning av den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU). 

Syftet med granskningen är att bedöma om den gemensamma 
upphandlingsnämnden i rimlig utsträckning säkerställer att Lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU) samt övriga styrdokument på området följs. Syftet 
är även att bedöma om nämnden hörsammat de rekommendationer om 
förbättringsarbete som revisorerna lämnade 2017.  

Följande revisionsfrågor besvaras i samband med granskningen:  

1. Följer samverkanskommuner riktlinjer och rutiner som finns på 
ett ändamålsenligt sätt?  
Svar: Bedöms uppfyllt 

2. Finns tillräcklig kunskap och resurser i samverkanskommunen?  
Finns tillräckliga resurser för att uppfylla ändamål och åtagande 
så som det beskrivs i samarbetsavtalet?  
Svar: Bedöms uppfyllt 

3. Finns rutiner fastställda för hur uppföljning och utvärdering av 
ingångna avtal ska ske? Sker en uppföljning av avtalstroheten och 
eventuell avvikelserapportering?  
Svar: Bedöms uppfyllt då KPMG ser att Ludvika kommun är den 
kommun som arbetar systematiskt med uppföljning av avtalstroheten. 

4. Är nämndens interna kontroll över upphandlingar tillräcklig? 
Finns rutiner för att säkerställa att gällande beloppsgränser 
beaktas vid in-köp? 

5. Svar: Bedöms ej uppfyllt  
Parallellt med granskningen har inköpscontroller arbetat med revidering 
av kommunens riktlinje och rutin avseende inköp. Där har en punkt 
lagts till gällande internkontroll kopplat till upphandling, inköp och 
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avtalsförvaltning. Förslag är att uppföljning av intern kontroll avseende 
upphandling, inköp och avtalsförvaltning ska ske vart tredje år med 
start 2024. 

6. Finns kontroller implementerade för att säkerställa att gränsen för 
direktupphandlingar inte överskrids?  
Svar: Bedöms uppfyllt då Ludvika kommun har använt sig av 
Hypergenes inköpsanalys och sedan 2023 gått över till proa(A)ct för att 
kunna göra djupare analyser. 

7. Har enskilda upphandlingar genomförts i enlighet med gällande 
regelverk?  
Svar: Bedöms uppfyllt då inköpscontroller sammanställer tidigare 
inköpsvolymer tolv månader tillbaka för att fånga upp eventuella 
upphandlingsbehov. Detta ligger sedan till grund för kommande 
upphandlingsplan. 

Kommunstyrelsen anser att revisionsfråga 1-3 och 5-6 som uppfyllda. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse ”Yttrande granskning av den gemensamma 

upphandlingsnämnden” daterad 27 februari 2023 
2. Missiv, granskning av den gemensamma upphandlingsnämnden daterad 

22 december 2022 
3. Rapport, granskning av den gemensamma upphandlingsnämnden 

daterad 16 december 2022 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Revisorerna  
Nämnderna för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 62  Dnr 2023/9 

 

Granskning av gemensamma 
överförmyndarnämnden 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen lämnar tjänsteskrivelse daterat 17 januari 2023 som 

yttrande över KPMG:s granskning av överförmyndare i samverkan i 
Falun-Borlängeregionen. 

2. Kommunstyrelsen noterar revisonens synpunkter avseende 
överförmyndare i samverkan i Falun-Borlängeregionen.  

3. Kommunstyrelsen lämnar tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2023 till 
Borlänge kommun som underlag för Ludvika kommuns önskan om att 
tillföra en klausul angående uppsägningstid i det nuvarande 
samverkansavtalet.  

4. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att 
uppdatera kommunens hemsida i enlighet med revisionens synpunkter. 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har i en revisionsrapport daterad den 16 december 2022 kommenterat 
sin granskning av verksamheten vid överförmyndare i samverkan i Falun-
Borlänge regionen.  

I revisionsrapporten pekas flera utvecklingsområden ut. Revisionen önskar 
bland annat se att rutiner, checklistor, delegationsordning och reglemente 
uppdateras. En stärkt internkontroll och fler djupgranskningar av de 
årsräkningar som lämnas in föreslås också. Vidare vill revisionen se att varje 
kommun får ärendestatistik samt att kommunstyrelsepresidier i 
medlemskommunerna bjuds in till dialogmöte minst en gång per år. 

I egenskap av värdkommun är det främst Borlänge kommun som praktiskt 
kommer att se över punkterna som nämns ovan. Som en del av den 
gemensamma överförmyndarnämnden har dock Ludvika kommun ett ansvar 
utifrån ett uppsiktsperspektiv. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att 
kommunstyrelsen tar del av revisionsrapporten och noterar de synpunkter som 
förts fram. 

Revisionen har även uppmärksammat att det saknas en klausul om uppsägning i 
samverkansavtalet mellan kommunerna. Förslag om ändringar i avtalet ska 
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meddelas skriftligt. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tjänsteskrivelse 
daterad 17 januari 2023 skickas till Borlänge kommun som underlag för 
kommunens önskemål om att en klausul angående uppsägning ska läggas till i 
samverkansavtalet. 

Slutligen föreslår kommunstyrelsens förvaltning att Ludvika kommuns hemsida 
uppdateras med den information som revisionen föreslår angående nämndens 
sammansättning samt kontaktuppgifter till överförmyndarkansliet. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut arbetsutskottet 28 februari § 10 
2. Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2023 
3. KPMG:s revisionsrapport daterad 16 december 2022 
4. Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd beslutad av 

fullmäktige den 26 november 2018 § 35 
______ 
 

Beslut skickas till 
Borlänge kommun 
Kommunrevisionen 
Verksamhetsområde kansli och kommunikation för uppdatering av hemsida 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 63  Dnr 2023/57 

 

Uppföljning samverkan dataskyddsombud (DSO) 
2022 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar och godkänner rapporten avseende 

dataskyddsombud. 

Beskrivning av ärendet 
Myndigheter och offentliga organ är enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen 
skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste 
uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer 
dataskyddsförordningen (GDPR). För att göra det samlar dataskyddsombudet 
in information om hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollerar 
att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument samt 
informerar och ger råd inom organisationen. 

Ludvika och Smedjebackens kommun delar dataskyddsombud. En person 
jobbar i dag heltid som dataskyddsombud. 60 procent av tiden är förlagd till 
Ludvika kommun.  

En uppföljning av hur samverkansavtalet har gjorts för år 2022. I rapporten 
beskriver dataskyddsombudet hur arbetet är upplagt samt vilka arbetsuppgifter 
som utförts. Arbetet har löpt på utan anmärkning. Dataskyddsombudet lyfter 
dock vikten av att utveckla ansvar och roller inom den gemensamma 
servicenämnden (GSN).  

Kommunstyrelsens uppsiktsiktsplikt omfattar olika typer av avtalssamverkan 
som kommunen ingår i. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att 
kommunstyrelsen noterar och godkänner rapporten avseende 
dataskyddsombud. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut arbetsutskottet 28 februari 2023 § 11 
2. Tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2023 
3. Uppföljning samverkan DSO Smedjebacken-Ludvika daterad den 11 

januari 2023. 
______ 
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Beslut skickas till 
Akten  
Smedjebackens kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 64  Dnr 2023/68 

 

Uppdrag att genomföra en genomlysning av 
verksamhetsområde miljö och bygg 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att genomföra en 

genomlysning av verksamhetsområde miljö- och bygg. 

2. Genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsens 
sammanträde i juni månad. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsområde miljö och bygg tillhör kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen men har en egen nämnd, 
myndighetsnämnden miljö- och bygg. I och med att vi är i en expansiv fas är 
det viktigt att se om uppdraget och organisationen är rätt utifrån deras viktiga 
roll i framförallt bygg- och tillståndsprocessen. Rollen är att serva våra 
kommuninvånare, därför är det angeläget att se om verksamheten är rätt 
rustade och att det finns väl fungerande processer för att möta de 
tillväxtutmaningar och behov som finns i kommunen. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut arbetsutskottet 28 februari 2023 § 14 
2. Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2023 

Behandling 

Yrkanden 
Håkan Frank (M) yrkar att en återrapport av genomlysningen ska ges till 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i juni månad 2023. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan Franks 
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Håkan Franks (M) 
yrkande. 

______ 
 

16



  
      

 
      

 

2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut skickas till 
Kommundirektör  
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen  
Myndighetsnämnden miljö- och bygg   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 65  Dnr 2023/75 

 

Utreda en modell för ökad service för medborgare 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att under år 2023 

utreda en modell för ökad service mot medborgare, och för att därefter 
införa ett förändrat arbetssätt. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun saknar idag en sammanhållen tanke med de olika receptioner 
som finns i kommunala fastigheterna Stadshuset, Folkets hus och Marnäsliden.  

Det övergripande syftet med att utreda en modell för ökad service mot 
medborgare är att dels att utreda om ett kontaktcenter, servicecenter, 
medborgarkontor, mötesplatser eller motsvarande ska införas och dels få en 
enhetlig hantering via de kontaktytor som kommunen erbjuder.  

Ett annat syfte med att genomföra utredningen är se om det går att minska 
sårbarheten som idag finns i både receptioner och i växel, då det inte finns 
någon övergripande samordning eller liknande hantering.  

Vid en omvärldsbevakning har samtliga kommuner i Dalarna infört någon form 
av servicecenter, medborgarkontor eller kontaktcenter. En annan observation 
är att de flesta telefonisterna har fått en ny titel som kommunvägledare, och 
orsaken sägs vara att medborgare har andra önskemål om hur man har kontakt 
med kommun än via en traditionell växel. Vår växel har också dokumenterad 
information om att samtalen under de senaste åren har minskat och att trenden 
ser ut att hålla i sig. För kommunikation har trycket ökat via sociala medier och 
frågeställningar kommer ibland in den vägen. Utredningen ska undersöka hur  
medborgare har behov av att få och ha kontakt med kommunen på andra sätt. 
Hur hanterar vi e-post, telefon, sociala medier och e-tjänster så att medborgaren 
lätt kan få kontakt med verksamheterna.  

I utredningen ingår det också att ta vara på det som framkommer under 
organisationsutredningen kring stödfunktioner som ingår i 
effektiviseringsåtgärderna. Utredningen kommer att pågå under år 2023, och 
kommer att föreslå en framtida hantering. 

 

18



  
      

 
      

 

2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Beslut arbetsutskottet 28 februari 2023 § 9 
2. Tjänsteskrivelse daterad 8 november 2022 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommundirektör för verkställighet 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 66  Dnr 2022/246 

 

Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar delegationsordning daterad den 9 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 16 augusti 2022 § 68 
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att göra en översyn av samtliga 
nämnders delegationsordningar. Syftet med översynen är att skapa en 
enhetlighet främst inom områdena ekonomi, HR och administration. I dag 
finns det inom dessa områden en del skillnader mellan de olika nämndernas 
delegationsordningar. Det kan exempelvis handla om vem som har rätt att fatta 
beslut om ett inköp eller om en uppsägning. I en nämnd är det förvaltningschef 
som beslutar, i en annan nämnd chefer med personalansvar trots att det rör sig 
om samma beslut eller åtgärd. 

Efter att ha gått igenom nämndernas delegationsordningar tillsammans med 
personal från HR, ekonomi och kanslienheten har förslag på ändringar tagits 
fram. Nya punkter har lagts till och andra tagits bort eftersom de anses vara 
verkställighet. Delegaten har ändrats för några beslut och formuleringar och 
titlar har uppdaterats vid behov. De föreslag till ändringar som berör andra 
nämnder har kommunicerats till förvaltningarna via ett missiv. Förslag till 
förändringar som rör kommunstyrelsen sammanfattas nedan. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut arbetsutskottet 28 februari 2023 § 8 
2. Tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2023 
3. Reviderad delegationsordning daterad den 9 januari 2023 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Samtliga chefer i KSF för tillämpning 
Styrdokument 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 67  Dnr 2023/26 

 

Revidering av fullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar reviderad arbetsordning daterad den 1 februari 2023.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med presidiet sett över 
nuvarande arbetsordning för fullmäktige. Översynen har lett till att 
förvaltningen föreslår ett antal förändringar i reglementet, bland annat rörande 
deltagande på distans, webbsändning och inspelning av sammanträdena och 
förändrade inlämningstider för interpellationer och frågor.  

Beslutsunderlag 
1. Beslut arbetsutskottet 28 februari 2023 § 16 
2. Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2023 
3. Förslag till reviderad arbetsordning för fullmäktige, daterad den 1 

februari 2023 
4. Nuvarande arbetsordning för fullmäktige, beslutad 8 april 2020 § 39 

Behandling 

Yrkanden 
Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag men med ändringarna: 

1. § 31 ändra stycket med 

“Motionären bereds inte tillfälle att presentera sin motion vid fullmäktiges 
sammanträde” till  “Motionären bereds möjlighet att kortfattat presentera sin 
motion under det sammanträde som följer närmast efter att motionen väckts. 
När motionen besvaras inleds motionsdebatten med att motionären ges 
möjligheten att kort presenterar sin motion”. 

2. § 22 lägga till följande i listan över vilka som har rätt att yttra sig, 

”Ej tjänstgörande ersättare får delta i överläggningarna”. 

Lars Handegard (V) och Stefan Karlsson (L) yrkar bifall till Åsa Wikbergs 
förslag. 
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Fredrik Trygg (SD), HåGe Persson (M) och Leif Pettersson (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Åsa Wikbergs (MP) yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 68  Dnr 2022/295 

 

Revidering av instruktion för kommunstyrelsens 
utskott och beredningar 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar reviderad instruktion för kommunstyrelsens 

utskott och beredningar daterad 2 februari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande instruktion för kommunstyrelsens utskott och beredningar antogs 
av kommunstyrelsen den 17 september 2021 § 128. I och med ny mandatperiod 
har en översyn av instruktionen gjorts, vilket resulterat i en del revideringar.  

Revideringarna består av förtydliganden, redaktionella ändringar samt 
korrigeringar. Samtliga ändringar i instruktionen är markerade med gult. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut arbetsutskottet 28 februari 2023 § 13 
2. Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2023 
3. Nuvarande instruktion för kommunstyrelsens utskott och beredningar 

daterad 17 september 3021 
4. Förslag – Instruktion för kommunstyrelsens utskott och beredningar 

daterad 2 februari 2023 
______ 
 

Beslut skickas till 
Nämnder, förvaltningar och bolag för kännedom 
Västerbergslagens utbildningsförbund för kännedom 
Kanslienheten 
Styrdokument 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 69  Dnr 2022/291 

 

Revidering  av instruktion för Ludvika kommuns råd 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar reviderad instruktion för Ludvika kommuns 

råd daterad 2 februari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande instruktion för Ludvika kommuns råd antogs av kommunstyrelsen 
den 22 juni 2021 § 128. I och med ny mandatperiod har en översyn av 
instruktionen gjorts, vilket resulterat i en del revideringar.  

Revideringar 
Kapitel 4 –Råd för finskt förvaltningsområde har bytts till Stora rådet för finskt 
förvaltningsområde. Detta med anledning av att kommunstyrelsen den 2 
februari 2021 § 26 upphävde Finska rådet.  

Övriga revideringarna består av förtydliganden, redaktionella ändringar samt 
korrigeringar. Samtliga ändringar i instruktionen är markerade med gult. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut arbetsutskottet 28 februari 2023 § 12 
2. Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2023 
3. Nuvarande instruktion för Ludvika kommuns råd daterad 1 december 

2021 
4. Förslag - Instruktion för Ludvika kommuns råd daterad 2 februari 2023 

______ 
 

Beslut skickas till 
Pensionärsrådet 
Tillgänglighetsrådet 
Stora rådet för finskt förvaltningsområde 
Brottsförebyggande rådet 
Företagsrådet 
Kanslienheten 
Styrdokument 
Akten  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 70  Dnr 2022/412 

 

Val av 1 ledamot och 1 ersättare till 
tillgänglighetsrådet 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen entledigar Ann-Christin Anderberg (KD) som 

ordinarie ledamot i tillgänglighetsrådet. 
2. Kommunstyrelsen utser Helena Karlson (M) som ny ordinarie ledamot i 

Tillgänglighetsrådet efter Ann-Christin Anderberg (KD). 
3. Kommunstyrelsen utser Hans Gleimar (C) som ersättare i 

Tillgänglighetsrådet.   

Beskrivning av ärendet 
Ann-Christin Anderberg (KD) har i skrivelse som inkom 13 mars 2023 avsagt 
sig uppdraget som ordinarie ledamot i tillgänglighetsrådet. 
 
Kommunstyrelsen ska även utse ersättare till rådet. 
Tid: 2023-03-15 – 2026-12-31 
______ 
 
Mötet ajourneras 15:04-15:15 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Vald 
Tillgänglighetsrådet 
Förtroendemannaregistret 
Personalenheten 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 71  Dnr 2022/404 

 

Ordförandeinformation 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande informerar att uppdrag om att införa digitala justeringar har getts 
till kansliet. Arbetet är påbörjat. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 72  Dnr 2022/403 

 

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2023 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 

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

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut mars daterad 7 mars 2023. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 73  Dnr 2022/402 

 

Redovisning av meddelanden till kommunstyrelsen 
2023 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
Protokoll 
a) KS 2023/120 - 10 

Språktolknämnden i Dalarna. Protokoll fört 23 februari 2023. 

b)  
Överförmyndare i samverkan. Protokoll fört 20 februari 2023. 

c)  
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. Protokoll fört 30 januari 
2023. 

d)  
Gemensamma servicenämnden. Protokoll fört 6 februari 2023. 

Övrigt 
e) KS 2023/70 - 00 

Dokumenthanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden. 

______ 

 

Beslut skickas till 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2023-03-14 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 74  Dnr 2023/124 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 
första uppföljningstillfället år 2023 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer periodens rapportering av driftkostnader 

och investeringar, enligt bilaga 1 daterad 8 mars 2023. 

2. Kommunstyrelsen fastställer effektiviseringsplanen med åtgärder som 
ska ge lägre driftkostnader 2023, enligt bilaga 2 daterad 8 mars 2023. 

3. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
effektiviseringsplanens 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−februari 2023, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1).               
I den slutgiltiga prognosen för driftskostnaderna ingår både 
effektiviseringsplanens åtgärder (bilaga 2).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 1,6 miljoner kronor högre än periodens budgeterade nivå, 
med störst avvikelse för verksamhetsområde ekonomi. Detta då två större 
fakturor har inkommit som ska fördelas vidare. Även Kanslienheten har en 
större faktura under ankomstregistrering som påverkar period-resultatet, denna 
faktura ska periodiseras ut under året. 

Nämndens effektiviseringsplan innefattar åtgärder som väntas ge totalt 2 
miljoner kronor i lägre driftkostnader under innevarande år.  

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar både 
effektiviseringsplanens och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten 
kommer hållas utan negativa avvikelser. Årsprognosen per rapportering 1 
uppgår till 1,2 miljoner kronor i positiv avvikelse.  

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 11 miljoner kronor 
har 0,6 miljoner kronor bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

11 miljoner kronor av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut 
(100 procent). 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar, 

första uppföljningstillfället år 2023, daterad 8 mars 2023 
2. Kommunstyrelsens effektiviseringsplan med åtgärder som ger lägre 

driftkostnader, utan att servicen till invånarna för den sakens skull 
försämra, första uppföljningstillfället år 2023, daterad mars 2023 

______ 
 

Beslut skickas till 
Biträdande kommundirektör för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
KSF:s koncernstrateg för sammanställning 
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning 
Akten 
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