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KALLELSE 1(2) 
Datum 

2021-01-07 

Kommunstyrelsen
Maria Östgren 

Till Kommunstyrelsens ledamöter 
Till ersättare för kännedom 

Kommunstyrelsen 

Tid: Torsdag 7 januari 2021, kl. 14:00 

Plats: Sessionssalen, Stadshuset 

Mötet sker på distans via Netpublicator Video 
Meet för samtliga ledamöter och ersättare 
förutom presidiet. Anmäl distansdeltagande 
till maria.ostgren@ludvika.se senast den 5 
januari. 
Ärenden Dnr 

1 Val av justerare 3 
2 Anmälan av extra ärenden 4 
3 Information från kommunstyrelsens verksamheter, 

AMI 
4 Coronainformation 
5 Yttrande, Dalastrategin 5 - 46 
6 Förlängning av lån för Stiftelsen E Cassels 47 - 50 

arbetarefond 
7 Förlängning av lån Ludvika Hembygdsförening 51 - 54 
8 Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern 55 - 60 

kontroll 2020 
9 Omfördelning av investeringsmedel 61 - 66 
10 Översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter i 67 - 91 

Ludvika kommun 
11 Upphävande av beslutet om strukturbesparing på 92 - 99 

900 tkr på fritidsgårdar. 
12 Redovisning av erhållet partistöd 2019, för 100 - 115 

utbetalning 2020 
13 Bidragsansökan verksamhetsbidrag för föreningar 116 - 121 

med samhällsnyttig verksamhet 2020 
14 Verksamhetsinformation 122 - 127 

Hemsida E-post Organisationsnr 
Ludvika kommun www.ludvika.se info@ludvika.se 212000-2270 
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro 
771 82 Ludvika Dan Anderssons gata 1 0240-860 00 0240-866 87 467-5088 

771 31 Ludvika 

mailto:maria.ostgren@ludvika.se


 
 

 
  

 

        
 

   

    
 

   

        
        
      

 
 

       
   

 
 

  
 

  
 

 

Datum 

2

2021-01-07 2(2) 

15 Svar på motion - Översyn av kommunens 128 - 132 
budgetprocess 

16 Redovisning av delegationsbeslut 133 - 135 
kommunstyrelsen 

17 Redovisning av meddelanden kommunstyrelsen 136 - 137 
18 Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 138 
19 Val av ersättare i kommunstyrelsens 

personalutskott 
20 Val av ersättare i finansutskottet 
21 Ordförandeinformation 

Leif Pettersson Maria Östgren 
ordförande nämndsekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum 

2020-12-28 

Kommunstyrelsens stab 
Linda Varga, 0240-866 24 
linda.varga@ludvika.se 

Kommunstyrelsen 

Yttrande om Dalastrategin 2030 

Förvaltningens förslag till 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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet medför inte några ekonomiska konsekvenser. Strategin i sig påverkar 
de statliga 1:1 medlen som tilldelas regionen för att sedan finansiera eller 
medfinansiera olika projekt, med eller utan EU finansiering. 

Maria Skoglund Linda Varga 
Kommundirektör Utvecklingskoordinator 

Beslut skickas till 
Region Dalarna 
Akten 

mailto:linda.varga@ludvika.se
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YTTRANDE 1(3) 
Datum Diarienummer 

2020-12-29 2020/440 

Kommunstyrelsens stab 
Linda Varga, 0240-866 24 

Ert datum Er referens 

RD19/02062 
linda.varga@ludvika.se 

Region Dalarna 

Yttrande över Dalastrategin 2030 

Sammanfattning 
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. 

Allmänna synpunkter 
Vi vill inleda med att det hade varit önskvärt med en längre svarstid. För att 
sakkunniga och beslutande organ ska hinna sätta sig in i, kommentera och 
besluta behövs längre är 15 arbetsdagar (som det i praktiken blev för oss). En 
något längre handläggningstid vid viktiga strategidokument hade varit att 
föredra. 

Kommun uppskattar den röda tråden som finns i beskrivningen av de globala 
megatrenderna, EUs gröna giv och regionens utmaningar. Strategin 
harmoniserar väl med de övergripande målen men blir tyvärr alltför allmän 
hållen för att ge någon vägledning eller prioritering. I flera fall saknar vi 
prioriteringar och förtydliganden, i vissa fall anser vi att de utpekade 
prioriteringarna riskerar att inte vara till gagn för hela regionen. 

Ludvika kommun ställer sig positiv till det övergripande målet och de tre 
områdena som pekas ut: det hållbara, konkurrenskraftiga och sammanhållna 
Dalarna. Dock saknar vi konkreta inspel om hur vi ska ta oss från ett nuläge till 
ett önskat läge. Det är väl egentligen ”huret” som är strategin? 

Vi saknar också beskrivning av när och hur uppföljning kommer att ske samt 
hur ofta indikatorerna ska följas upp. 

Hemsida E-post Organisationsnr 

Ludvika kommun www.ludvika.se info@ludvika.se 212000-2270 
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro 

771 82 Ludvika Dan Anderssons gata 1 0240-860 00 0240-866 87 467-5088 
771 31 Ludvika 
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7

Ludvika kommun 2020-12-29 2020/440 2(3) 

Specifika synpunkter 

Specifika synpunkter utifrån ett folkhälsoperspektiv 
Främst saknar vi vår nationella vision där regeringen slagit fast att 
folkhälsopolitiken ska utjämna ojämlikheter i hälsa inom en generation. Just 
ojämlikhet i och mellan olika grupper samt mellan genus är utmärkande för vårt 
län. 

Agenda 2030 strävar efter att arbeta bort fattigdom- i vårt län och i Ludvika 
kommun har vi hög barnfattigdom – mätningar är gjorda av Rädda Barnen 
samt SKL öppna jämförelser. Denna aspekt faller även in under den första 
punkten att utjämna klyftor. 

I arbetet för ett hållbart Dalarna behöver man även beakta den höga andelen av 
psykisk ohälsa som råder i länet och framförallt hos barn och unga. I 
samverkan med för att ungdomar ska nå kunskapsmålen och få godkända betyg 
för vidare studier och/eller för att nå egen försörjning är den psykiska hälsan en 
viktig faktor som behöver belysas och den uppåtgående trenden av ökad 
psykisk ohälsa behöver kapas. 

Agenda 2030 ser också stor vikt vid arbete med att skapa egenmakt för flickor 
och kvinnor- hur tänker man kring detta i Dalastrategin? 

Samt våld i alla perspektiv – Nära relationer, mäns våld mot kvinnor, heder, 
gängkriminalitet och grovt våld med flera. Hur tänker man kring detta i 
Dalastrategin? 

Integration ur flertalet perspektiv är också viktigt för ett hållbart Dalarna samt 
för den enskilda individen. 

Kommentar till skrivningen; ”inflyttare från andra länder integreras i 
samhälls- och arbetslivet för att skapa sin framtid här och bidra med sin 
kompetens.” 
Denna fråga är än viktigare i dagens samhälle där vi kan se en större alienation 
mellan olika grupper och samtidigt förstärks subkulturer. Vi som samhälle kan 
nog räkna med fler flyktingvågor och hur och vilken beredskap har vi för att ta 
emot och integrera dessa personer i samhället och ta höjd för i planering av 
skola, vård och äldrevård? 

Specifika synpunkter utifrån infrastrukturen 
Vi skulle vilja, utan att värdera rangordningen, uppvärdera övriga viktiga stråk i 
Dalarna och inte enbart referera till Dalabanan, exempelvis Bergslagsbanan, 
Bergslagspendeln, Västerdalbanan och Bergslagsdiagonalen. Dessa har stor 
påverkan på många av Dalarnas näringar – inte minst exportföretagen och vår 
förmåga att kompetensförsörja våra verksamheter genom pendling. 
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Ludvika kommun 2020-12-29 2020/440 3(3) 

Övriga synpunkter 
Vi har önskemål om att tydligare lyfta fram Högskolan Dalarna i strategin för 
att ha målsättningen att stärka deras status som akademi, locka spetskompetens 
och se till att de är starkt involverade i den spets Dalarna väljer att profilera. 

Önskvärt vore också om att ha en enhetlig beskrivning på det världsledande 
företaget Hitachi ABB Powergrids. I dokumentet benämns det olika: Högspänd 
likström, kraftöverföring och energieffektivisering. 

Innovationsdiskussionen i strategin behöver förtydligas. Det finns på flera 
ställen i texten hänvisningar till social innovation, utmaningsdriven innovation, 
kommersialisering av innovation och innovationsstödssystem. Man pekar även 
ut att det finns många kunskapsintensiva företags med hög innovationskapacitet 
samtidigt som man påtalar vikten av att innovationskraften behöver stärkas. 

Kopplingen mellan innovation och smart specialisering bör tydliggöras. 

Leif Pettersson Maria Skoglund 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 
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BESLUTSUNDERLAG 
Regional Utvecklingsnämnd 

Strategi- och finansieringsenhet Datum 2020-11-25 Sida 1 (2) 
Dnr RD19/02062 

Uppdnr 3059 

2020-11-25 Regional utvecklingsnämnd 

Beslut om utskick av remissversion av Dalastrategin 

Ordförandens förslag 

1. Förslaget till ny regional utvecklingsstrategi för Dalarna skickas ut på 
remiss. 

Sammanfattning 

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för framtagandet av förslag 
till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Dalarna. Remissen kommer att 
skickas till berörda kommuner, regioner, myndigheter, företrädare för 
näringsliv och civilsamhälle. Det står dock alla intresserade fritt att svara på 
remissen. 

Förarbetet till den regionala utvecklingsstrategin, Dalastrategin, 
har inkluderat en genomgång av strategier, handlingsplaner och 
dokument på regional, nationell och europeisk nivå med påverkan på 
Dalarnas framtid. Analyser och bakgrundsmaterial om länets 
förutsättningar har vägts samman med det som framkommit i den 
dialogprocess som genomförts under 2020, där ett stort antal personer från 
en bredd av organisationer deltagit. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag till remissutgåva Dalastrategin 2030 

c) Bilaga Nulägesmätning november 2020 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

En regional utvecklingsstrategi ska enligt Förordningen (2017:583) om 
regionalt tillväxtarbete vara en samlad och sektorsövergripande strategi för 
det regionala tillväxtarbetet och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar 
för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till sektorsövergripande 
samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. Den ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen och 
beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program. 

Det är Region Dalarna som har ansvaret att samordna framtagandet 
av den regionala utvecklingsstrategin, men det är hela Dalarnas 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 

Falun Myntgatan 2, Falun Org.nr: 232100-0180 Hassis Linnea 
Utredare 
linnea.hassis@ltdalarna.se 



  
  
 

      

    
 

 

 

 

  
  

 
 

   
 

 
    

  
     
 

 
  

 
 

   

 

 

 

 

  

 

Region Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
Regional Utvecklingsnämnd 
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Strategi- och finansieringsenhet Datum Dnr Sida 

2020-11-25 RD19/02062 2 (2) 

utvecklingsstrategi. Såväl framtagandet av strategin som genomförandet av 
dess insatser kräver samhandling över tid. 

Tidplan 
25 november 2020 beslutar regionala utvecklingsnämnden om 
remissversionen. 

Remisstiden pågår från december till och med den 29 januari 2021. 

20 april 2021 tar regionala utvecklingsnämnden beslut om förslag till en ny 
Dalastrategi. 

På regionfullmäktiges sammanträde den 14-15 juni 2021 tas beslut om ny 
Dalastrategi. 

Expediering av beslut 

Enhetschef 

Samverkan med fackliga organisationer 

Ingen samverkan behövs. 

Återrapportering 

Återapportering sker vid varje nämndssammanträde med regionala 
utvecklingsnämnden. 



 
 

 

   

   
 

  
 

 

 

 

 

  

Dalastrategin 2030 

– Tillsammans för ett hållbart Dalarna 

Remissutgåva november 2020 
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Remissutgåva november 2020 

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller 
mål och prioriteringar fram till 2030. Förslaget som nu går ut på remiss 
förväntas träda i kraft sommaren 2021 och då ersätta den befintliga 
Dalastrategin – Dalarna 2020. 

Förslaget har arbetats fram i bred dialog med representanter från 
kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med 
flera. Inspelen från dialogerna har utgjort grunden för remissutgåvan, 
tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen 
av Dalarna samt lärdomar från nuvarande strategi. 

Mer information om hur förslaget har tagits fram finns på 
www.regiondalarna.se/dalastrategin. Där finns också möjlighet att 
lämna synpunkter på remissutgåvan. 

Upplysningar om innehållet lämnas av 

Linnéa Hassis 
Strateg, Regionala utvecklingsförvaltningen 
023-77 70 04 
linnea.hassis@regiondalarna.se 

Dalastrategin 2030 2 

http://www.regiondalarna.se/dalastrategin
mailto:linnea.hassis@regiondalarna.se
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Remissutgåva november 2020 

Innehåll 

Mot Dalarna 2030 .................................................................................................................................. 4 

Regional utveckling – ett arbete på flera nivåer ................................................................................. 5 

Strategisk samverkan i gemensam riktning ............................................................................................. 5 

Dalarna idag .......................................................................................................................................... 8 

Samhällsutmaningar som drivkraft för Dalarna................................................................................ 10 

Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet......................................................... 14 

Ett klimatsmart Dalarna ...................................................................................................................... 16 

Ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkande utsläpp .................................................................. 16 

Hållbar och resurseffektiv mobilitet........................................................................................................ 17 

Robusthet och resiliens vid klimatförändringar ...................................................................................... 17 

Ett konkurrenskraftigt Dalarna........................................................................................................... 19 

Ett livskraftigt näringsliv som bidrar till hållbar tillväxt ............................................................................ 20 

En god matchning där allas kunskaper och kompetenser tas tillvara..................................................... 21 

En nyskapande och innovativ region..................................................................................................... 22 

Ett sammanhållet Dalarna .................................................................................................................. 24 

Goda och inkluderande livsmiljöer......................................................................................................... 25 

Känsla av närhet och sammanhang ...................................................................................................... 25 

Ökad jämlikhet och jämställdhet............................................................................................................ 26 

Samhandling mot 2030 – principer för genomförandet.................................................................... 28 

Från ord till handling .......................................................................................................................... 30 

Bilagor ................................................................................................................................................. 31 

Dalastrategin 2030 3 
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” ”

Mot Dalarna 2030 

Dalarna står inför stora samhällsutmaningar, som i många stycken delas 

med övriga Sverige, Europa och världen. För att möta utmaningarna krävs 

kraftsamling, och det behöver ske nu. Dalarna har förutsättningar att möta 

utmaningarna och göra dem till möjligheter. Dalastrategin ska vara stöd och 

språngbräda i det arbetet. Den har tagits fram i bred dialog och visar en 

gemensam vilja och inriktning för länets utveckling. Med Dalastrategin 

som gemensam bas samhandlar vi mot 2030 och ett hållbart Dalarna 

med utvecklingskraft i alla delar av länet. 

För att nå målet finns tre målområden som kopplar an till de olika 

dimensionerna av hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social 

hållbarhet: 

 Ett klimatsmart Dalarna 
 Ett konkurrenskraftigt Dalarna 
 Ett sammanhållet Dalarna 

Dessa målområden är nära sammanlänkande med varandra och insatser 

inom ett område kan ofta bidra till måluppfyllelse även inom andra 

områden. 

Fyra vägledande principer ska utgöra grunden för 
Vi  är alla aktörer som bidrar i samhandling och ge kraft i förändringsarbetet: 

genomförandet av Dalastrategin. Här finns 
 Vi utövar ett ledarskap som kännetecknas av tillit bland andra länets 15 kommuner, 

och möjliggörande näringslivet och dess organisationer, 
 Vi arbetar kunskapsbaserat, samtidigt som vi har Högskolan Dalarna, civilsamhället, Region 

ett utforskande angreppssätt Dalarna samt länsstyrelsen och andra 
 Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och statliga myndigheter. Det är ett öppet vi, ett 

möjligheter vi som kan växa för att på bästa sätt möta 
 Vi tar tillvara människors drivkraft, kompetens dagens och morgondagens utmaningar. 

och engagemang 

Dalarna 2020 är ett län som liksom övriga Sverige och hela världen står 

mitt i en global pandemi. Det är en omvälvande tid där kopplingen mellan 

välfärd och tillväxt ställts på sin spets. En tid som har visat att förmåga till 

omställning, att kunna möta förändringar är helt avgörande för ett 

samhälles utveckling. Ett hållbart Dalarna är därför också ett Dalarna som 

möter utmaningar och vänder det till möjligheter. 
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Remissutgåva november 2020 

44 Regional utveckling – ett arbete på flera nivåer 
45 Dalastrategin är Dalarnas regionala utvecklingsstrategi. Den har sin grund i 

46 det uppdrag som Region Dalarna har från regering och riksdag att utarbeta 

47 och fastställa en regional utvecklingsstrategi för länet, samt samordna 

48 genomförandet och uppföljningen av strategin.1 Den regionala 

49 utvecklingsstrategin ska vägleda kommuner, näringsliv, akademi, det civila 

50 samhället samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter i det 

51 gemensamma arbetet med regional utveckling. 

52 Den regionala utvecklingsstrategin bidrar också till genomförandet av 

53 internationella och nationella utvecklingsstrategier. Genom ett 

54 utmaningsdrivet angreppssätt med hållbarhet i fokus bidrar Dalarna till 

55 genomförandet och måluppfyllelsen av Agenda 2030. De 17 globala målen 

56 är integrerade och odelbara, och balanserar de tre dimensionerna av 

57 hållbar utveckling – miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. 

58 Den gröna given är EU:s tillväxtstrategi. Den ska stimulera till 

59 investeringar i grön teknik och hållbara lösningar, bidra till fler jobb samt 

60 bana väg för en rättvis och socialt jämlik omställning där ingen region 

61 lämnas utanför. Genomförandet av den gröna given sker bland annat 

62 genom EU:s strukturfonder.2 I EU:s geografiska indelning ingår Dalarna i 

63 regionen NUTS 2 Norra Mellansverige tillsammans med Gävleborg och 

64 Värmland. Det nationella målet för den regionala utvecklingspolitiken är 

65 ”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en 

66 hållbar utveckling i alla delar av landet”. 

67 Centralt för det regionala utvecklingsarbetet är att det sker genom 

68 flernivåstyrning, som utgörs av tre dimensioner3: 

69  Vertikal: Styrningen innefattar många nivåer med skilda kompetenser och ansvar 
70  Horisontell: Styrningen innefattar olika offentliga och privata aktörer i nätverk, där 
71 ingen har mandat att styra över en annan 
72  Transnationell: Styrningen överskrider gränsen mellan nationell och internationell 
73 politik 

74 Detta gör samverkan och samhandling till en nyckelfråga för det regionala 

75 utvecklingsarbetet. 

76 Strategisk samverkan i gemensam riktning 
77 Dalastrategin är övergripande, långsiktig och pekar ut en gemensam 

78 riktning. Strategin konkretiseras i regionala delstrategier och 

79 handlingsplaner (gröna rutor i bilden nedan). Kraften i genomförandet 

80 förstärks ytterligare när olika aktörer i sina verksamhetsplaner (gula rutor i 

81 bilden nedan) beskriver hur man arbetar mot de gemensamma målen i 

82 Dalastrategin. 

83 

84 

1 Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 
2 Här finns bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och 
Europeiska socialfonden (ESF+) samt Interreg-programmen. 
3 Se exempelvis Tillväxtanalys (2014) Samverkan inom ramen för flernivåstyrning 

Dalastrategin 2030 5 



16

  
 

  
 

  

  

  

  

  

                

          

         

              

         

         

                                                
 

 

  
 

85 

Remissutgåva november 2020 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

I bilaga finns en nulägesmätning baserad på BRP+. BRP+ är ett breddat mått på hållbar 

regional utveckling som arbetats fram av Tillväxtverket och alla Sveriges regioner.4 Denna 

nulägesmätning är en viktig pusselbit för uppföljning, och kompletteras med uppföljningsbara 

mål i delstrategier och handlingsplaner. Det ska finnas ett tydligt fokus på uppföljning och 

utvärdering, analys och gemensamt lärande i det regionala utvecklingsarbetet. Detta beskrivs 

mer utförligt under avsnittet Från ord till handling. 

4 För mer information se www.brpplus.se 

Dalastrategin 2030 6 
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96 För att ställa om till ett hållbart Dalarna behöver ett antal 

97 samhällsutmaningar mötas parallellt. Ingen kan lösa dessa utmaningar på 

98 egen hand, men tillsammans kan vi skapa ett hållbart samhälle. Många 

99 verksamheter bidrar till länets utveckling utan att definieras som regionalt 

100 utvecklingsarbete, det gäller inte minst det dagliga arbetet inom vård, skola, 

101 kultur och omsorg. Här har olika aktörer mer tydligt definierade roller och 

102 tar ansvar för sina delar för att samhället ska fungera som förväntat och 

103 bidra till Dalarnas hållbara utveckling i helhet. Hälsa är ett viktigt värde i sig, 

104 och den formas av de villkor och möjligheter människor lever under. 

105 Tillgång till god och nära vård stärker såväl livsmiljöer som platsers 

106 konkurrenskraft. God folkhälsa är en avgörande förutsättning för hållbar 

107 regional utveckling. 

108 

109 
110 

Modell: Regionala utvecklingsstrategier syftar till att kraftsamla kring gemensamma och 
strategiskt långsiktiga mål för länets utveckling. 

111 

7 Dalastrategin 2030 
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112 Dalarna idag 
113 Dalarna 20205 har strax under 300 000 invånare och består av 15 
114 kommuner. Det är Sveriges fjärde största län till ytan med en stor variation 
115 av natur- och kulturlandskap, fjäll, sjöar, skog, jordbruksmark, som 
116 tillsammans bidrar till länets karaktär. Länet präglas av en flerkärnighet 
117 med många kommuner, flera av dem små befolkningsmässigt. Här ryms 
118 landsbygder, samhällen och städer med stora ytor som är mycket glest 
119 befolkade. Dalarnas största regionala kärna är Falun och Borlänge, som 
120 också utgör den största arbetsmarknadsregionen. En positiv utveckling och 
121 tillväxt i Falun-Borlänge är viktigt för utvecklingen i hela Dalarna. Här är 
122 flera länsgemensamma funktioner lokaliserade, såsom exempelvis 
123 Högskolan Dalarna, länsstyrelsen, länskulturen och regionsjukhuset. Här 
124 finns också länets logistiknav. Länets förhållandevis täta struktur, med 
125 Mora, Avesta och Ludvika som delregionala noder, ger möjligheter att 
126 utveckla sammanhållna marknader för arbete, studier, boende och service. 

127 En pendlingsrelation innebär att en individ bor i en kommun och arbetar i en annan. I denna 
128 karta illustreras pendlingen åt båda håll, så kallad bruttopendling (ex. både de som pendlar 
129 från Älvdalen till Mora och de som pendlar från Mora till Älvdalen). Pendlingen illustreras på 
130 kommunnivå där linjerna startar och slutar i kommunernas centroid, dvs. i mitten av varje 
131 kommun. Pendling till och från andra länder är inte med i denna karta. 

132 

5 Justeras i slututgåva till 2021 

8 Dalastrategin 2030 
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I Dalarna ligger tätorterna i ett pärlband längs tydliga stråk, inom regionen 

men också i ett nationellt sammanhang. Det geografiska läget ger närhet till 

nationella och internationella marknader och med flera viktiga transitstråk 

är Dalarnas infrastruktur inte bara viktig för utvecklingen inom länet utan 

också för hela Sverige. Läget relativt mitt i landet är en fördel för människor 

som vill ta sig till och från länet. I alla tider har det rört sig människor till och 

från Dalarna, något som har satt sin prägel på länet och bidragit till 

utveckling. 

I Dalarna finns världsledande stål-, trä- och elkraftindustri; globala företag 

vars konkurrenskraft bygger på innovation, forskning och utveckling. 

Dalarnas näringsliv bidrar positivt till Sveriges ekonomi genom en stor 

export. Här finns även mängder av små och medelstora företag och en 

företagarkultur där tradition möter förnyelse. Bygg, handel och service är 

framträdande branscher med stor betydelse för den regionala 

arbetsmarknaden. 

Dalarna har också har en stark och växande besöksnäring och är idag den 

största besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsregionerna. 

Kulturella och kreativa näringar är ett betydande område i 

skärningspunkten mellan kultur och näringsliv. Jord- och skogsbruk är 

basnäringar, viktiga inte minst för miljömässigt hållbar omställning och 

resiliens. Skogen har också viktiga värden som kolsänka och för fritid, 

rekreation och kulturvärden. 

Det finns ett rikt utbud av friluftsliv, idrott och kultur i Dalarna, med ett 

mångsidigt folkbildnings- och föreningsliv. Detta bidrar både till glädje för 

boende och besökare och till enskildas förvärvsinkomst, företags 

omsättning och kommuners skatteintäkter. 

Dalarna är mångfald, av människor, företag, organisationer, miljöer 

och platser. Alla är viktiga och samspelar i ett ömsesidigt utbyte med 

omvärlden och omgivningen, utifrån sina olika förutsättningar och 

möjligheter. Att knyta ihop dåtid med nutid ger styrka och kraft 

framåt. 

Dalastrategin 2030 9 
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165 Samhällsutmaningar som drivkraft för Dalarna 
166 I en alltmer sammankopplad värld är större övergripande trender och 

167 utmaningar gemensamma för många regioner och länder. Hur platser 

168 påverkas skiljer sig däremot åt, både beroende på platsens förutsättningar 

169 och dess beredskap. I detta avsnitt beskrivs kortfattat övergripande trender 

170 och utmaningar, och hur de påverkar Dalarna. 

171 God kompetensförsörjning trots åldrande befolkning och 

172 urbanisering 

173 Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och 

174 ökad livslängd har medfört en allt äldre befolkning. Tittar man på det som 

175 kallas försörjningskvot6 så är Dalarna det län i Sverige som har lägst andel i 

176 arbetsför ålder i relation till övrig befolkning. Inom det nästa årtiondet 

177 innebär den här utvecklingen att Dalarna kommer att ställas inför ett läge 

178 med arbetskraftsbrist, minskad skattekraft och ökad efterfrågan på 

179 välfärdstjänster. För länets arbetsgivare medför den åldrande befolkningen 

180 allt större utmaningar att hitta rätt kompetens och det krävs därför nya 

181 lösningar för att säkra kompetensförsörjningen och relaterade utmaningar. 

182 Dalarna är också ett av de till ytan största och mest glest befolkade länen i 

183 EU och Sverige. Det finns samtidigt stora inomregionala skillnader där 

184 södra och mellersta Dalarna har en tätare och yngre befolkning än de norra 

185 länsdelarna. Detta faktum, att befolkningen är yngre i tätare miljöer, är en 

186 starkt bidragande faktor till urbanisering – det föds helt enkelt fler barn där. 

187 En regional utmaning är att få fler unga att välja att bo i Dalarna. 

188 En växande respektive en krympande befolkning medför olika typer av 

189 utmaningar för olika platser i Dalarna. Ett krympande befolkningsunderlag 

190 medför inte minst svårigheter att upprätthålla lokal service, vilket i sin tur 

191 kan bidra till ytterligare befolkningsminskningar och också skapa en känsla 

192 av utanförskap. Ett växande befolkningsunderlag medför andra utmaningar. 

193 Det ställs bland annat krav på nya bostäder för att undvika trångboddhet, 

194 och infrastruktur behöver byggas ut vilket är förenat med stora kostnader. 

195 Kommuner med en stor eller växande besöksnäring behöver hantera 

196 skillnader i tryck på sina verksamheter beroende på säsong. 

197 Att befolkningen i Dalarna ändå har ökat under senare år är en följd av 

198 ökad invandring. Då de som invandrar till Sverige generellt sett är yngre än 

199 de inrikes födda sker också en föryngring av befolkningen. Invandring är 

200 därmed en del i lösningen att hantera den demografiska utmaningen, under 

201 förutsättning att de som invandrar integreras på arbetsmarknaden och 

202 inkluderas i samhället. 

203 Hållbar tillväxt förutsätter goda livsmiljöer och möjliggörande fysisk 

204 infrastruktur 

205 Utvecklingen talar för att människor i allt högre utsträckning väljer, och vill 

206 kunna välja, utbildning och arbete oberoende av bostadsort. Samtidigt finns 

207 också ofta rätt kompetens för organisationer och företag på andra orter än 

6 Försörjningskvot = relationen befolkning i arbetsför ålder mot barn, unga och 
pensionärer 

10 Dalastrategin 2030 
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Remissutgåva november 2020 

208 där man är lokaliserad. Många arbetsuppgifter kan idag ske på distans, 

209 men fysisk infrastruktur är fortfarande en central fråga. Den regionala 

210 arbetsmarknadens funktionssätt är därmed beroende av goda livsmiljöer 

211 och god möjliggörande infrastruktur. Lokala arbetsmarknadsregioner (LA-

212 regioner) är en indelning som syftar till att beskriva arbetsmarknaders 

213 funktionalitet baserad på pendling.7 

214 God infrastruktur i kombination med goda livsmiljöer som erbjuder 

215 diversifierade boendeformer och bidrar till god folkhälsa blir med detta 

216 viktiga delar i arbetet för en hållbar regional utveckling och tillväxt. 

217 Regionen behöver skapa goda livsvillkor både på större och mindre orter. 

218 Tillgång till en utökad arbetsmarknadsregion är speciellt viktigt för boende 

219 på mindre orter där utbudet på orten är begränsat. Goda 

220 pendlingsmöjligheter och korta restider är avgörande. 

221 Det är inte bara människors rörlighet som ökar, så gör även förflyttningen 

222 av varor och gods. Dalarnas utsträckta geografi utgör en särskild utmaning 

223 ur hållbarhetssynpunkt där insatser för ökad fysisk tillgänglighet och ökade 

224 flöden kan leda till negativ klimatpåverkan. En regional utmaning för 

225 Dalarna är således att möjliggöra stärkta arbetsmarknadsregioner och god 

226 fysisk infrastruktur samtidigt som klimatpåverkan minskar. 

227 Teknisk utveckling och digitalisering skapar möjligheter 

228 men kräver ny infrastruktur och nya kompetenser 

229 Teknologiska förändringar har ofta stora samhällseffekter. Just 

230 nu ser vi inte minst en snabbt växande digitalisering som 

231 påverkar alla delar av samhället, från välfärdstjänster och 

232 arbetsmarknad till hur vi tar till oss information och interagerar 

233 med varandra. I Dalarna syns detta på flera sätt. Inom 

234 exempelvis tillverkningsindustrin har en digitaliserings- och 

235 automatiseringsprocess inneburit färre jobb. Samtidigt har de 

236 företag som genomgått denna process kunnat upprätthålla sin 

Med digitisering menas konvertering 
från manuellt och analogt till digitalt. 
Digitalisering är ett vidare begrepp 

och ska förstås som arbetssätt, 
processer och beteenden som 

förändras i snabb takt med stöd eller 
på grund av ny teknik och 

datadriven utveckling. 

237 konkurrenskraft, och denna effektivisering har också frigjort arbetskraft i en 

238 tid med svår arbetskraftsbrist inom de flesta branscher. 

239 Betydelsen av en plats är under förändring i och med digitaliseringen. Det 

240 ställer nya krav på verksamheter som tidigare har varit knutna till en 

241 särskild plats. Hur platsens betydelse kommer att se ut och utvecklas i en 

242 allt mer digitaliserad värld är en intressant och viktig fråga i det regionala 

243 utvecklingsarbetet. Genom digitalisering kan vi påverka alla delar av vårt 

244 regionala utvecklingsarbete; saker, system och samhälle, inklusive 

245 beteende och tillit. Ibland är digitalisering ett måste för överlevnad och 

246 effektivitet, men utgör samtidigt en konkret möjlighet för utveckling. 

247 Regionala skillnader i såväl digital infrastruktur som digital kompetens 

248 påverkar förutsättningarna för människor, platser och företag att 

249 tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter. Utgångspunkten är att 

7 Med detta avses SCB:s indelning av sk. LA-regioner, som definieras av 
pendlingsströmmar över kommungränser. 

11 Dalastrategin 2030 
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tillvarata digitaliseringens möjligheter inom alla områden, i hela länet och 

251 säkerställa digital inkludering och tillgänglighet. 

252 Parallellt, och som en förutsättning för såväl ökad digitalisering som 

253 miljömässig omställning sker också en ökad elektrifiering. Tillgång till en 

254 tillförlitlig och hållbar energitillförsel är och kommer att vara en allt viktigare 

255 förutsättning för många verksamheter och för platsers konkurrenskraft. 

256 Global konkurrens ökar behovet av innovation och samverkan 

257 Globaliseringen har förändrat hur människor, företag och samhällen agerar 

258 och interagerar. Den globala ekonomin har bidragit till ett ökat välstånd, ett 

259 välstånd som dock i stora delar fördelats ojämnt. Den snabba tillväxten har 

också skett utanför de gränser som planeten klarar av, en del i detta är den 

261 ökning av transporter som följt med globaliseringen. 

262 Som en följd av globalisering och teknikutveckling har förutsättningarna för 

263 företags konkurrenskraft förändrats, och företag i Dalarna konkurrerar idag 

264 på marknader bortom länets och Sveriges gränser. Kunskapsekonomin 

265 växer och med det behovet av rätt kompetens och innovation. Globala 

266 företag har en viktig roll också för innovationskraft och stärkt 

267 konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Ökad samverkan mellan 

268 små och stora företag, offentlig sektor och akademi är därför viktig för 

269 Dalarnas samlade konkurrenskraft. Några regionala utmaningar är här 

bättre matchning för arbetsmarknadens behov och att utbildning på alla 

271 nivåer har sådan kvalitet att den står sig i nationell och internationell 

272 jämförelse. 

273 Stärkt sammanhållning och upplevelse av trygghet, delaktighet och 

274 inkludering behövs i tider av växande polarisering 

275 Sammanhållningen i samhället är en fråga som kommit allt högre på 

276 dagordningen under senare år. Sverige är ett av de mest jämlika länderna i 

277 världen, men också det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten ökar 

278 allra mest.8 Tilliten till många viktiga samhällsfunktioner i Sverige och i 

279 Dalarna är hög, men det finns bekymmersamma trender med en ökad 

polarisering, tilltagande inomregionala skillnader, boendesegregation och 

281 utanförskap hos individer och i delar av samhället. Tydliga skillnader i 

282 exempelvis psykisk och fysisk hälsa och utbildningsnivå mellan grupper är 

283 några utmaningar för länet. Att involvera unga mer i samhällsutvecklingen 

284 är en annan utmaning, liksom involvering av grupper som har svårigheter 

285 att etablera sig på arbetsmarknaden. 

286 Hållbar utveckling och tillväxt förutsätter miljömässig omställning 

287 Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga. För världen som 

288 helhet medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i 

289 form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem och hot mot 

den biologiska mångfalden, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser 

291 samt människor på flykt. 

8 OECD (2011), Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, OECD 
Publishing, Paris och Långtidsutredningen 2019, huvudbetänkande (2019), SOU 
2019:65. 
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292 Även i Dalarna syns klimatförändringarna. Länet har under de senaste åren 

293 drabbats av såväl stora bränder som översvämningar. Ett gradvis varmare 

294 klimat påverkar bland annat snötillgången och leder till förlust av biologisk 

295 mångfald. Också förutsättningarna för vårt lokala jord- och skogsbruk 

296 påverkas när den biologiska mångfalden hotas. 

297 En miljömässigt hållbar omställning är en grundläggande utmaning som 

298 berör alla delar av samhället, från global till lokal nivå inom alla sektorer. 

299 Sammantaget kan vi konstatera att samhället är under stort 

300 omvandlingstryck och att det i alla större omställningar finns både 

301 vinnare och förlorare. Dalarna påverkas av vad som händer i världen, 

302 men Dalarna kan också påverka världen. Ovan beskrivna 

303 samhällsutmaningar är utgångspunkt för Dalastrategin och ett 

304 hållbart Dalarna är ett Dalarna som möter utmaningarna och vänder 

305 dem till möjligheter. 

306 

13 Dalastrategin 2030 
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Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet 
Det övergripande och långsiktiga målet för Dalastrategin är ett hållbart 

Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Det ska dessutom inte 

bara vara hållbart idag, även kommande generationer ska kunna leva goda 

liv i ett framtida Dalarna. Arbete inom tre målområden driver arbetet mot ett 

hållbart Dalarna: 

 Ett klimatsmart Dalarna 
 Ett konkurrenskraftigt Dalarna 
 Ett sammanhållet Dalarna 

Dessa målområden är nära sammanlänkande 

med varandra och adresserar tillsammans de 

samhällsutmaningar vi har att hantera. Frågor 

som beskrivs under ett målområde kan ofta 

vara lika relevanta under ett annat, exempelvis 

cirkulär ekonomi som är viktigt för såväl ett 

klimatsmart som konkurrenskraftigt Dalarna. 

Genom arbetet för ett hållbart Dalarna bidrar 

länet också i genomförandet av Agenda 2030, 

och till vissa av de sjutton målen mer än andra. 

Precis som de globala målen är målen i 

Dalastrategin integrerade och odelbara, vilket 

innebär att ett mål inte får nås på bekostnad av 

andra mål. För att Dalarna ska nå hållbarhet 

krävs omställning i alla delar av samhället. 

Attitydförändrande och kompetenshöjande 

insatser är viktiga för att få till stånd detta. 

I alla dimensioner av hållbarhet ryms också frågan om samhällets resiliens. 

Resiliens handlar både om motståndskraft och om förmågan att hantera 

förändringar och fortsätta att utvecklas. Denna förmåga prövas vid 

förändringar av olika slag, exempelvis klimatförändringar och 

pandemiutbrott, men också vid snabba teknikskiften och ett eldriftsavbrott. 

Dalastrategin 2030 14 
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339 Utvecklingskraft innebär att det finns en lokal och regional kapacitet att 

340 driva utvecklingsfrågor. Kapaciteten kan vara ekonomisk och politisk, men 

341 det handlar också om andra förmågor inom organisationer och hos 

342 individer. Genom att utgå från varje plats utmaningar, möjligheter och 

343 resurser ska det regionala utvecklingsarbetet bidra till utvecklingskraft i alla 

344 delar av Dalarna. Samhällsutmaningarna som Dalastrategin ska möta är 

345 komplexa och hänger ofta samman. Det gör att nya lösningar behöver tas 

346 fram och hanteras sektorsövergripande och gemensamt. För att nå ett 

347 hållbart Dalarna behöver vi samla kraft tillsammans – samhandling mot 

348 2030. 

349 

350 Bild som visar mest förekommande ord vid diskussion om strategins genomförande på 
351 kommundialoger februari – mars 2020. 
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Remissutgåva november 2020 

352 Ett klimatsmart Dalarna 
353 

354 Ett klimatsmart Dalarna är ett resurseffektivt Dalarna utan 
355 klimatpåverkande utsläpp. Resande sker på ett enkelt och miljömässigt 
356 hållbart sätt. I ett klimatsmart Dalarna är samhällets robusthet och resiliens 
357 vid klimatförändringar god. 

358 
359 Den miljömässiga dimensionen i regional utveckling handlar om att 

360 säkerställa att ekosystemen fortsätter leverera de tjänster som samhället är 

361 beroende av. Genom att gå före i en miljömässigt hållbar omställning 

362 gynnas innovationer och regionalt företagande när regionala lösningar 

363 bidrar till att lösa globala problem. Det är också så vi skapar goda 

364 livsmiljöer och levnadsvillkor. 

365 

Position 2030 
 Dalarnas utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser per producerad enhet har minskat 

mer än riksgenomsnittet 
 Dalarna är resurseffektivt med stabil biologisk mångfald 
 Dalarna är mindre sårbart för klimatförändringar 

Regionala prioriteringar 
 Verka för en utfasning av klimatpåverkande växthusgaser 
 Möjliggöra hållbart resande och transporter 
 Främja cirkulär ekonomi och resurseffektivitet 
 Stärka strategisk hållbar och robust samhällsplanering 

Uppföljning 
 Nettoutsläppen av klimatpåverkande växthusgaser per producerad enhet inom industri, 

transporter, kraft- och värmeproduktion samt jord- och skogsbruk har minskat mer än 
riksgenomsnittet 

 Förstärkt laddinfrastruktur och infrastruktur för klimatneutrala drivmedel i hela länet 
 Andel kollektivt resande har ökat 
 Förstärkt infrastruktur för energiöverföring och energilagring 
 Andel fossildrivna transporter har minskat med 75 procent till 2030 
 Andel återvunnet material har dubblerats till 2030 
 Ökad självförsörjningsgrad av energi (kraft och värme) och livsmedel 

366 Ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkande utsläpp 
367 För ett klimatsmart Dalarna behöver fossila bränslen fasas ut. 

368 Användningen av energi behöver effektiviseras i alla led och resurseffektiva 

369 lösningar måste prioriteras för att bidra till och möjliggöra 

370 energiomställningen både lokalt och globalt. Det behövs både direkta 

371 utsläppsminskande åtgärder, såsom fortsatt utfasning av fossila bränslen, 

372 och långsiktiga åtgärder, exempelvis investeringar i infrastruktur som 

373 stödjer omställningen och satsningar på att få till cirkulära materialflöden. 

374 En central fråga är ökad överföringskapacitet i elnätet, vilket är viktigt såväl 

375 för omställning av transportsystemet som möjligheten för fortsatta 

376 etableringar av företag och en miljömässigt hållbar omställning av 

377 näringslivet. Även energilagring och dess infrastruktur behöver utvecklas 

378 för att ta tillvara på elöverskotten vid produktionstoppar. 

16 Dalastrategin 2030 
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Remissutgåva november 2020 

379 En förutsättning för minskade utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser 

och minskad resursförbrukning är förändrad produktion och konsumtion. 

381 Klimatsmart konsumtion innebär en förändring i efterfrågan av både varor 

382 och tjänster. Där spelar både privatpersoner och inköpare en viktig roll. Det 

383 behöver bli enklare för konsumenter, företag och offentligt upphandlande 

384 verksamheter att göra klimatsmarta val. Förändringstakten till en 

tillväxtmodell som ger mer tillbaka till planeten än den tar ska påskyndas. 

386 Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller är nödvändiga. 

387 Såväl privat som offentlig konsumtion och produktion behöver ha ett 

388 livscykelperspektiv. Med det menas att produktens hela livscykel ska vara 

389 resurseffektiv och utsläppssnål. Livscykeln innefattar råvaruutvinning, alla 

processer och produktionssteg fram till färdig produkt, användning av 

391 produkten och hur produkten hanteras när den är slutanvänd och ska 

392 kasseras, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. 

393 Hållbar och resurseffektiv mobilitet 

394 På grund av sin utsträckta geografi har Dalarna en utmaning i att utveckla 

transportinfrastrukturen ur ett hållbarhetsperspektiv – för införsel och 

396 utförsel av varor och tjänster för företag och privatpersoner, för arbets- och 

397 studiependling samt för besökare. Transporterna utgör en stor del av 

398 Dalarnas koldioxidutsläpp. 

399 Kollektivt resande har en central roll i utvecklandet av en klimatsmart och 

resurseffektiv, men också mer jämställd och jämlik mobilitet. Den 

401 traditionella kollektivtrafiken måste kompletteras med nya 

402 mobilitetslösningar och tjänster, särskilt för länets glesa miljöer. 

403 Kollektivtrafikens olönsamhet är en utmaning på såväl nationell som 

404 regional nivå. För att klara omställningen krävs mod att ställa olika 

kostnader mot varandra. Det kollektiva resandet behöver öka. 

406 Transportsnål fysisk planering på lokal nivå bidrar till att resor mellan 

407 bostäder, arbets- och studieplatser samt andra viktiga målpunkter sker 

408 kollektivt, till fots eller cykel. Utvecklingen av boendemiljöer och lokalisering 

409 av nya bostadsområden i anslutning till kollektivtrafik och gång- och 

cykelvägar, liksom planering för attraktiva bytesplatser, förenklar 

411 miljömässigt hållbara transporter. 

412 En ökad strategisk regional samhällsplanering med stärkt koppling mellan 

413 infrastrukturplanering, kollektivtrafikplanering och kommunernas 

414 bostadsplanering ökar möjligheterna till ett resurseffektivt och klimatsmart 

transportsystem och en hållbar mobilitet. 

416 Robusthet och resiliens vid klimatförändringar 
417 Väl fungerande ekosystem är en förutsättning för goda livsmiljöer både för 

418 Dalarnas invånare och för Dalarnas näringsliv, inte minst jord- och 

419 skogsbruk samt besöksnäring. 

För att klara utmaningarna med ett förändrat klimat behöver samhället 

421 planera för olika belastningar i form av nederbörd, torka, vind, insekts- och 

422 svampangrepp på grödor och skog, höga temperaturer med mera. Här 

423 spelar god samhällsplanering på regional och kommunal nivå en viktig roll. 

424 Byggande behöver anpassas för att klara ökad nederbörd i form av regn 

eller snö och starkare vindar. Samhällen och hus behöver anpassas och 

17 Dalastrategin 2030 
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Remissutgåva november 2020 

byggas för att klara värmeböljor och torrperioder. Klimatförändringar med 

stora regnmängder ställer ökade krav på VA-anläggningar, vattenmagasin 

och dammar. Säkrad tillgång på vatten och vatten av bra kvalitét är och 

kommer att bli en allt viktigare fråga. 

Skogen påverkas också av klimatförändringarna, skötsel och brukande 

behöver anpassas därefter. En hållbar regional livsmedelsproduktion är 

viktig såväl för ökad självförsörjning som för biologisk mångfald. Samhällets 

beredskap behöver utvecklas för att möta de olika typer av risker som nu 

ökar till följd av förändringar i klimatet. 

Dalastrategin 2030 18 
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Remissutgåva november 2020 

436 Ett konkurrenskraftigt Dalarna 
437 

438 I ett konkurrenskraftigt Dalarna är näringslivet livskraftigt och bidrar till 

439 hållbar tillväxt. Det är ett Dalarna där allas kunskaper och 

440 kompetenser tas tillvara och där individer, näringsliv, offentlig sektor 

441 och civilsamhälle utvecklas tillsammans, i samspel med omvärlden. 

442 Det är också ett nyskapande Dalarna där utmaningsdriven 

443 innovation bidrar till ett gott samhälle och hållbar tillväxt. 

444 

445 Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet i det regionala 

446 utvecklingsarbetet handlar om att skapa konkurrenskraft och sysselsättning 

447 vilket uppnås genom att använda, hushålla med och förädla idéer och 

448 resurser. Med ett cirkulärt system där resurser och värden ständigt 

449 återskapas främjas en ekonomiskt hållbar utveckling. 

Position 2030 
 Dalarna har en utvecklad infrastruktur som medger större arbetsmarknadsregioner och 

skapar nya möjligheter för en växande besöksnäring 
 Dalarna har en hög innovationskraft som utvecklar välfärden och ger ett 

konkurrenskraftigt näringsliv med fler växande företag 
 Dalarnas industri står stark och är känd för innovation och miljömässigt hållbar 

omställning som öppnar nya exportmöjligheter 

Regionala prioriteringar 
 Möta näringslivets transportbehov och öka tillgängligheten i transportsystemet genom att 

stärka insatser för överflyttning mellan trafikslag och över geografiska gränser 
 Dalabanan är länets viktigaste infrastruktursatsning 
 Öka tillgänglighet till arbete och studier 
 Förbättra matchningen mellan arbetskraftens kompetens och arbetsmarknadens behov 
 Verka för höjd utbildningsnivå och stärka det livslånga lärandet 
 Verka för en jämställd arbetsmarknad där allas kompetens tas tillvara 
 Verka för ett brett, inkluderande och diversifierat näringsliv som är i framkant av 

klimatomställningen 
 Öka internationaliseringsgraden hos små och medelstora företag 
 Främja entreprenörskap och företagande 
 Stärka strategiska forsknings- och innovationsmiljöer och öka innovationsförmågan 
 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter i både näringsliv och offentlig sektor 

Uppföljning 
 Ökad andel av godstransporter till och från länet på järnväg 
 Kortare restid genom höjd hastighet: Stockholm – Mora, Västerås – Ludvika, Örebro – 

Falun, Gävle - Borlänge 
 Mellan åren 2021 och 2030 ska sysselsättningstillväxten i länet vara över medianen för 

riket 
 Etableringstiden för nyanlända ska halveras 
 Andel unga som inom fyra år fullföljer gymnasieutbildning ska vara minst 80 procent och 

fortsatt över riksgenomsnittet 
 Höjd andel högskoleutbildade i befolkningen 
 Öka procentandelen av BRP som investeras i FOI till nivå med riksgenomsnittet 
 Öka antalet och andelen företag, FOU-investeringar samt nya innovationer kopplade till 

Dalarnas specialiseringsområden 
 Andelen trä i nybyggnation ska öka 

19 Dalastrategin 2030 
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Ett livskraftigt näringsliv som bidrar till hållbar tillväxt 
Hållbarhet, i synnerhet miljömässig, blir en allt tydligare konkurrensfördel. 

Företag som ställer om, eller vill göra det, ska stöttas. Dalarnas näringsliv 

ska ligga i framkant i klimatomställningen. Dalarna är beroende av 

omvärlden. Internationell samverkan behövs både för att möta 

samhällsutmaningar och för att ta vara på möjligheter till import och export 

av våra företags varor och tjänster. I länet finns såväl världsledande företag 

som små och medelstora företag som deltar i globala värdekedjor. För att 

hantera den globala konkurrensen är en miljömässig omställning en viktig 

prioritering och en konkurrensfördel vid export av produkter, tjänster, 

kompetens och upplevelser. Det lokala jordbruket har konkurrensfördelar 

på den lokala marknaden tack vare korta livsmedelskedjor och att det finns 

ett konsumentupplevt mervärde av lokalt producerade livsmedel. 

Ett diversifierat näringsliv med en bredd av företag med varierade storlek, 

inriktning och branschtillhörighet som finns utspridda i hela länet ger styrka 

och ökar näringslivets omställningsförmåga vid strukturomvandlingar, 

konjunktursvängningar och kriser. Traditionella företag och sociala företag 

bidrar tillsammans till ökad resiliens och konkurrenskraft. Dalarna behöver 

fler, och nya typer av entreprenörer. Länets företagare är bland de äldre i 

Europa och ägarstrukturen tämligen homogen. Konkurrenskraften stärks 

om kompetenser från olika grupper oavsett ålder, kön eller bakgrund tas 

tillvara. Genom att tydliggöra nyttan av att personer och företag tar del av 

främjarsystemets kompetens, olika tjänster och insatser, 

erfarenhetsutbyten, arenor och nätverk ska entreprenörskapet stärkas. 

Människor och företag ska kunna nå varandra på ett hållbart och 

resurseffektivt sätt, genom en tillgänglig och tillförlitlig infrastruktur. Här 

krävs en kombination av flera insatser och lösningar, till exempel ökad 

elektrifiering på väg och järnväg och ökad produktion av och tillgänglighet 

till klimatneutrala bränslen. Andra möjligheter är genom innovativa 

transportlösningar, forskning och innovation inom alternativa bränslen och 

insatser som underlättar överflyttning mellan transportslagen. Där 

järnvägsnätet inte är utbyggt behöver vägnätet förstärkas för att tåla mer 

resurseffektiva transporter för näringslivets behov. I de delar av länet där 

tillgängligheten på järnväg och väg inte räcker till är flyget en förutsättning 

för ett konkurrenskraftigt näringsliv, och därför är omställningen till 

klimatneutralt flyg avgörande. 

Personbilar kommer fortsatt vara en viktig del i hur människor och företag i 

Dalarna når varandra och omvärlden. Utbyggnaden av infrastruktur för 

elfordon och klimatneutralt drivmedel behöver därför påskyndas. En väl 

underhållen och utbyggd väginfrastruktur möjliggör kortare restider som 

knyter ihop länet och gör en större arbetsmarknad tillgänglig för boende på 

landsbygder och i mindre orter. Ytterligare en viktig del för såväl 

konkurrenskraft som miljömässigt hållbar omställning är fortsatt satsning på 

teknisk infrastruktur och digitalisering, bland annat för att ersätta fysiska 

möten med mer resurseffektiv kommunikation där så är möjligt. 

Dalastrategin 2030 20 
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Remissutgåva november 2020 

495 För en god konkurrenskraft är stärkta arbetsmarknadsregioner9 av stor vikt. 

496 Storleken på den lokala arbetsmarknaden har betydelse då en allt mer 

497 kunskapsintensiv ekonomi kräver mer högutbildad arbetskraft – en 

498 matchning som lättare uppnås i större arbetsmarknadsregioner. Dessutom 

499 innebär större arbetsmarknadsregioner ett större kundunderlag, de 

500 möjliggör högre specialisering inom näringslivet och är mindre känsliga för 

501 konjunktursvängningar. En större arbetsmarknadsregion erbjuder generellt 

502 fler karriärvägar och underlättar för medflyttande att hitta jobb vid 

503 rekryteringar, vilket sammantaget bidrar till attraktiviteten i en region. 

504 En god matchning där allas kunskaper och kompetenser tas 

505 tillvara 

506 Kunskap ger människor möjlighet att växa och påverka sin livssituation. 

507 Tillgång till kunskap och kompetens är avgörande för såväl utvecklingen av 

508 samhället, god välfärd och tillväxt i näringslivet. När arbetsgivare inte hittar 

509 rätt kompetens hämmas den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt försvagas 

510 den sociala hållbarheten när människor ställs utanför arbetsmarknaden. 

511 Med en åldrande befolkning behövs nya lösningar för god 

512 kompetensförsörjning. 

513 En förbättrad matchning mellan arbetsmarknadens behov och 

514 arbetskraftens kompetens är nödvändig. Bland annat handlar det om att få 

515 till en bättre samverkan mellan utbildningsanordnare, branscher, näringsliv, 

516 civilsamhället och myndigheter samt över kommun och länsgränser. Detta 

517 för att kunna erbjuda ett bra utbud av utbildningar på alla nivåer. 

518 Nya kunskaper och kompetenser ger möjlighet till hållbar omställning. 

519 Snabb teknisk utveckling och digitalisering kräver kontinuerligt lärande och 

520 fortbildning. När behoven av kompetens snabbt förändras blir möjligheterna 

521 till livslångt lärande allt viktigare. I en tid när konkurrensen om kvalificerad 

522 arbetskraft tilltar så blir det en allt större utmaning för arbetsgivare att 

523 behålla kompetenser. Attraktiva arbetsgivare förstår att medarbetare är en 

524 nyckelkomponent som man investerar i och vårdar. 

525 Sysselsättningsgraden behöver öka och skillnader i denna mellan grupper 

526 behöver minska. För att öka arbetskraftstillväxten måste den potential som 

527 finns inte minst bland utrikesfödda och ungdomar bättre tas tillvara. Det 

528 gäller även den äldre befolkningens kraft och kompetens. 

529 Många i den grupp av människor som idag står till arbetsmarknadens 

530 förfogande har ett för stort gap till de kompetensbehov som finns hos länets 

531 arbetsgivare. De som står utanför arbetsmarknaden är inte en homogen 

532 grupp, därför krävs mer individanpassade insatser för att kunna få in fler på 

533 arbetsmarknaden. Här har sociala innovationer och socialt entreprenörskap 

534 viktiga roller att fylla. 

535 Invandringen är en del i lösningen för god kompetensförsörjning. Dalarna 

536 har haft en relativt stor inflyttning av utomeuropeiskt födda under senare år. 

537 Då många nyanlända är i arbetsför ålder är de ett viktigt tillskott till 

9 Med detta avses SCB:s indelning av sk. LA-regioner, som definieras av 
pendlingsströmmar över kommungränser. 
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538 arbetskraften. För att kunna tillgodogöra sig de resurser dessa människor 

539 för med sig i form av kunskap och kompetenser behöver inkluderingen 

stärkas och integrationen på arbetsmarknaden bli bättre. Detta förutsätter 

541 bättre strukturer för kompetensutveckling; de som kommer hit med en lägre 

542 utbildningsbakgrund ska kunna bygga vidare på de kunskaper och 

543 erfarenheter de har, och kunskaper ska kunna valideras. Kunskaper i det 

544 svenska språket är en förutsättning för ett fullvärdigt deltagande i arbetsliv 

och samhälle. Det behövs ett inflöde av internationell kompetens för 

546 kompetensförsörjning, konkurrenskraft och hållbar regional utveckling. 

547 Mångfald är viktigt för förnyelse och för att utveckla kunskapssamhället. 

548 Utbildningsnivåerna i länet behöver öka på alla nivåer, inte minst gäller det 

549 andelen som har en gymnasieexamen. Skillnader i utbildningsnivå mellan 

olika grupper behöver minska. Samtidigt som det är en utmaning att höja 

551 utbildningsnivån i sig så är det också viktigt att utbildningssystemet matchar 

552 det behov som finns på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att stärka 

553 arbetet med exempelvis folkhögskolor, yrkesvux och yrkeshögskolor. Andra 

554 viktiga uppgifter är att bryta de könssegregerade utbildningsvalen och den 

könssegregerade arbetsmarknaden. 

556 En nyskapande och innovativ region 

557 För att lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar och för 

558 utveckling och konkurrenskraft krävs ökad innovationskraft, det vill säga 

559 rörelse för fler nya idéer, varor, tjänster och processer. Det finns många 

kunskapsintensiva företag med en hög innovationskapacitet i Dalarna. För 

561 att bättre ta tillvara, utveckla och kommersialisera innovationer behöver 

562 dock samspelet stärkas mellan ledande stora företag, små och medelstora 

563 företag, akademi och det civila samhället. Det kan ske genom att bygga 

564 upp och synliggöra kreativa och innovativa miljöer som möter utmaningar 

och som bidrar till att föra samman olika sektorer och aktörer. Ett stärkt 

566 innovationsarbete kan bidra fler kunskapsintensiva företag och ökade 

567 förädlingsvärden. Innovationskraften gynnas av mångfald och inkludering. 

568 Det är viktigt att innovationsstödsystemets tjänster når ut i alla delar av 

569 Dalarna så att vi säkerställer att innovationskraften stärks i hela regionen. 

Offentlig sektors behov av innovativa varor, tjänster och processer för att 

571 erbjuda samhällsservice till medborgarna kan vara en drivkraft för 

572 omställningen till bland annat en klimatsmart, cirkulär och biobaserad 

573 ekonomi. Offentlig upphandling ska bidra till att driva utveckling och 

574 innovation i Dalarna. Det innebär att upphandlingsprocesser främjar 

innovation och hållbarhet genom att efterfråga hållbar funktion, vilket ökar 

576 möjligheterna att hitta nya lösningar på olika samhällsutmaningar. 

577 Smart specialisering är en metod som används av regioner för att 

578 identifiera och prioritera områden med potential för hållbar tillväxt i syfte att 

579 stötta ekonomisk omvandling samt förstärka regioners konkurrenskraft. Det 

kan vara inom en eller flera sektorer där en region redan har styrkor eller 

581 helt nya områden. Inom prioriteringarna mobiliseras representanter från 

582 företag, akademi, det offentliga och intressegrupper för att gemensamt 

583 utveckla dessa tillsammans i en viss önskad riktning, samt söka 

584 samarbeten utanför regionen. Arbetssättet bygger på grundlig analys och 

kontinuerlig dialog mellan aktörerna i innovationssystemet i så kallade 

586 entreprenöriella upptäckarprocesser (EDP). För att underlätta ett 

587 utåtblickande och interregionalt förhållningssätt till det egna 
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innovationssystemet förordar EU att alla så kallade NUTS 2-regioner ska 

ha strategier för smart specialisering (RIS3). Dessa kan beskrivas som 

handlingsplaner för forskning och innovation. För Dalarna är därför 

samarbetet inom Norra Mellansverige centralt. 
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593 Ett sammanhållet Dalarna 
594 

595 I ett sammanhållet Dalarna finns goda och inkluderande livsmiljöer där 
596 människor utvecklas och bidrar till hållbar utveckling. Det är ett Dalarna 
597 som upplevs nära – mellan såväl människor som platser, i nära 
598 samspel med omvärlden. Det är ett inkluderande Dalarna där alla 
599 människor ges möjlighet att utvecklas och känner att de är en del i 
600 samhällsutvecklingen. 

601 

602 Den sociala dimensionen av hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet 

603 handlar om att alla människor, utifrån sina behov och förutsättningar, ges 

604 likvärdiga möjligheter att delta i samhällsutvecklingen. Ju fler som känner 

605 sig delaktiga, desto mer utveckling kan åstadkommas. 

606 

Position 2030 
 I Dalarna finns diversifierade boendeformer som motverkar segregation och polarisering 
 I Dalarna finns goda boendemiljöer och grundläggande service i alla delar av länet 
 I Dalarna ges alla barn och unga möjligheter till en bra start i livet 
 I Dalarna mår människor bra och känner sig välkomna, trygga och delaktiga 
 I Dalarna finns det ett starkt samhällsengagemang 

Regionala prioriteringar 
 Utveckla en regionalt sammanhållen samhällsplanering som bidrar till goda och 

inkluderande livs- och boendemiljöer 
 Möjliggöra ett varierat bostadsbyggande 
 Öka tillgänglighet till service för boende, företag och besökare 
 Öka tillgänglighet till vård och omsorg 
 Stärka digital infrastruktur och digital delaktighet 
 Stärka samhällskontraktet och öka samhörighet och tillit, mellan människor och till 

samhället 
 Möjliggöra en ökad involvering och aktivt medskapande i samhällsutvecklingen 
 Öka jämlikhet och jämställdhet 
 Ökad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle 

Uppföljning 
 Boendesegregationen har minskat 
 Andel unga som upplever att de har ett inflytande i sin kommun ökar 
 Andel av hushåll som har tillgång till bredband med mer än 100Mbit/s ska ligga på samma 

nivå som det nationella bredbansmålet 
 Tillgång till service och tjänster ökar 
 Andel som röstat i senaste kommunval ligger över riksgenomsnittet 
 Tillit till andra människor ska öka i samtliga grupper i befolkningen10 

 Ökat antal överenskommelser med civilsamhället 

607 

10 Mäts genom Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor 
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608 Goda och inkluderande livsmiljöer 
609 Det är människorna i Dalarna som är regionens främsta resurs – som 

individer och i organisationer och företag. Människor som upplever sig vara 

611 del i ett större sammanhang bidrar till utveckling och förnyelse. Goda 

612 livsmiljöer som upplevs trygga och inkluderande är en förutsättning för att 

613 människor ska må bra. Olika platser i Dalarna har olika utmaningar och 

614 möjligheter, bland annat beroende på om det är platser med växande eller 

krympande befolkningsunderlag. 

616 För att möta de utmaningar Dalarna har, med en ojämn 

617 befolkningsutveckling och stora skillnader mellan täta och glesa miljöer, 

618 krävs flera förändringar och olika typer av insatser. På en övergripande 

619 nivå behövs en ökad insikt om att olika platser i länet samspelar med, och 

är beroende av varandra. Med utgångspunkt, och som princip för 

621 genomförandet, att allt utvecklingsarbete ska vara platsbaserat ska den 

622 geografiska sammanhållningen stärkas och olika platsers förutsättningar 

623 och resurser tas tillvara. 

624 Fysisk planering är ett redskap för att hantera de intressekonflikter som kan 

uppstå mellan täta och glesa miljöer samt mellan olika intressen som till 

626 exempel mellan boende och livsmedelsförsörjning. Platser för människor 

627 att mötas på är en viktig del i arbetet för en levande demokrati, och där 

628 människor möts kan nya idéer uppstå. För kommunernas fysiska planering 

629 finns etablerade arbetssätt, medan den mellankommunala och regionala 

rumsliga planeringen kräver en utvecklad samordning. De stora 

631 processerna som driver samhällsplaneringen, dvs. planeringen av 

632 transportsystemet, kollektivtrafiken, bebyggelsesystemet och målpunkter, 

633 drivs av olika aktörer och samordningen dem emellan behöver stärkas och 

634 bli mer systematisk. 

Känsla av närhet och sammanhang 
636 Ett Dalarna som upplevs nära ska möjliggöra för människor och företag att 

637 på ett hållbart och resurseffektivt sätt nå varandra, genom en tillgänglig och 

638 tillförlitlig transportinfrastruktur, en fungerande kollektivtrafik, en utbyggd 

639 digital infrastruktur, och en god bebyggd miljö. Ett Dalarna som upplevs 

nära karaktäriseras av en hållbar och sammanhållande samhällsplanering, 

641 som knyter ihop arbetsmarknadsregioner och studieorter med goda 

642 livsmiljöer och tar tillvara platsers möjligheter. 
643 

644 Tillgång till en snabb och robust digital infrastruktur är en grundförutsättning 

för att bo och verka i hela Dalarna. Fysiska och digitala mötesplatser gör att 

646 vi når både varandra och omvärlden. Utmaningen idag är en ojämn digital 

647 infrastruktur men också variationer i digital kompetens, hos såväl individer 

648 som organisationer. Att stärka och tillgängliggöra den digitala 

649 infrastrukturen och de digitala tjänsterna för hela Dalarnas befolkning är 

avgörande för den digitala delaktigheten. Snabb och robust 

651 internetuppkoppling gör ingen nytta om inte de individer som har tillgång till 

652 den kan använda den, oavsett funktionsnedsättning, språklig förmåga eller 

653 digital kompetens. Med utbyggd infrastruktur och ökad kompetens hos 

654 individer, organisationer och företag ska digitaliseringens möjligheter tas 

tillvara. Teknikutveckling och digitalisering kan öka tillgängligheten till varor 

656 och tjänster och bidra till minskad geografisk betydelse av var man bor och 

657 var man arbetar. 
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658 Människors känsla av sammanhang och delaktighet är centrala delar i det 

659 som ibland benämns socialt kapital. Ett högt socialt kapital är som ett kitt 

som får människor att trivas och vilja bidra till samhällsutvecklingen. En 

661 känsla av att vara en del av ett samhälle möjliggör en hög tillit till andra 

662 människor. En hög tillit till andra underlättar möten mellan människor, 

663 möten där nya idéer kan uppstå och utvecklas. Ett samhälle med gott 

664 socialt kapital grundar för ett resilient samhälle, väl rustat att möta 

förändring och eventuella kriser. För inkludering och stärkt socialt kapital är 

666 det viktigt att allas kompetenser och erfarenheter tas tillvara. 

667 Att människor kan förenas och arbeta i egna organisationer för sina värden 

668 och intressen är en viktig demokratisk och samhällsutvecklande funktion för 

669 länet. Civilsamhällets aktörer och verksamheter spelar viktiga roller som 

demokratiaktörer, samhällsutvecklare och samarbetspartners och bidrar till 

671 arbetet att finna nya lösningar för att möta olika samhällsutmaningar. Kultur 

672 har värden i sig men är också betydelsefull för samhällsutvecklingen. Kultur 

673 får människor att utvecklas och må bra. Uttrycksförmåga och kreativitet 

674 stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där 

utvecklas samhället. 

676 Ökad jämlikhet och jämställdhet 

677 Ojämlikheten ökar i Sverige och i Dalarna. Framförallt ökar de ekonomiska 

678 klyftorna mellan olika grupper i samhället men även boendesegregationen 

679 är en utmaning. Det har också skett en ökad polarisering mellan stad och 

landsbygd i takt med att allt fler människor bor i städer jämfört med 

681 landsbygden och att service och arbetstillfällen försvunnit. 

682 Om de socioekonomiska klyftorna blir alltför stora riskerar de att motverka 

683 sammanhållning, tillit och trygghet i samhället. Det riskerar i sin tur att 

684 försvaga demokratin, exempelvis genom systematiska skillnader i 

valdeltagande, faktiskt eller upplevt inflytande samt delaktighet och 

686 engagemang. På vissa håll i Dalarna finns tecken på ett urholkat 

687 samhällskontrakt och ökad kriminalitet. Det behövs ett fortsatt starkt 

688 samhällskontrakt där människor känner att de har både rättigheter och 

689 skyldigheter, och tar ett gemensamt ansvar för samhällets utveckling. 

Aktörer behöver i större utsträckning än vad som sker idag, efterfråga 

691 kunskaper och åsikter hos de målgrupper och invånare som berörs av olika 

692 utvecklingsinsatser. Det ska finnas goda möjligheter att göra sin röst hörd 

693 och viktig information ska finnas tillgänglig för alla oavsett kön, ålder, 

694 förmågor och bakgrund. Ett sammanhållet Dalarna är ett inkluderande 

Dalarna där alla människor ges förutsättningar att utvecklas och känna att 

696 de är en del i samhällsutvecklingen. 

697 Regionalt utvecklingsarbete främjas av jämställdhet; en kultur som inte är 

698 diskriminerande möjliggör för alla människor att utvecklas utifrån sina 

699 förmågor och låter rätt person vara på rätt plats. Jämställdhet gör att 

humankapitalet används effektivare, det fördjupar demokratin och ökar den 

701 regionala innovationsförmågan. Kvinnor och män i Dalarna ska ha samma 

702 förutsättningar att nå inflytande i det regionala utvecklingsarbetet och på 

703 likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för satsningar på 

704 hållbar regional utveckling. 

Hållbar utveckling kräver förståelse för och kunskap om framtida 

706 generationers utmaningar och behov. Unga i Dalarna måste ges möjlighet 

26 Dalastrategin 2030 
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att ta en aktiv del i samhällsutvecklingen för att målen i Dalastrategin ska 

kunna uppnås. Ett ungdomsperspektiv kombinerat med ungas eget 

perspektiv är nödvändigt. Detta i sin tur leder på sikt till utveckling av 

demokratin och högre tilltro till demokratiska beslutsstrukturer. På samma 

sätt ska äldre människor i Dalarna känna att de har goda möjligheter till 

självbestämmande och självständiga liv. Äldre människors erfarenhet och 

kompetenser ska tas tillvara och man ska kunna åldras i trygghet. 

Att stärka sammanhållningen och med det den sociala hållbarheten, är 

viktigt för Dalarnas utveckling. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, 

är anpassningsbart och resilient. Ett starkt socialt kapital får människor att 

vilja bidra i samhällsutvecklingen och ta ett gemensamt ansvar för hållbar 

omställning. 

Dalastrategin 2030 27 
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720 Samhandling mot 2030 – principer för genomförandet 
721 De utmaningar vi har att hantera är komplexa och hänger ofta samman. 

722 Det gör att nya lösningar behöver tas fram och hanteras 

723 sektorsövergripande och gemensamt. Ett regionalt ledarskap handlar om 

724 att samla kraft tillsammans – samhandling. Genom goda men också 

725 utmanande samtal skapar vi delaktighet och engagemang, och det är 

726 också så vi bygger samsyn och lägger grund för utvecklad samverkan och 

727 samhandling. Konsensus är inte alltid målet men där det behövs lägger vi 

728 egna intressen åt sidan och verkar för det gemensamma bästa. 

729 

730 Samhandling behöver ske inom Dalarna men också utanför länet, med 

731 andra aktörer och regioner, i Sverige och andra länder. Ett samordnat 

732 påverkansarbete säkerställer att politik på nationell och EU-nivå beaktar 

733 utmaningar och tillvaratar möjligheter i vår region. 

734 Följande principer, eller förhållningssätt ska vara vägledande i arbetet med 

735 Dalastrategin. De ger kraft i förändringsarbetet och tillsammans bidrar de till 

736 en stärkt omställningsförmåga. 

737 Vi utövar ett ledarskap som kännetecknas av tillit och möjliggörande 

738 Det regionala ledarskapet ägs inte av en regionalt utvecklingsansvarig 

739 aktör, utan av en rad aktörer som kan och ska leda utvecklingsarbetet 

740 beroende på område och tillfälle. Det ansvarar för att uppvisa en samlad 

741 handlingsförmåga på regional, nationell och internationell nivå. Ledarskapet 

742 ska kännetecknas av tillit och möjliggörande. Genom tillit kan 

743 handlingsutrymme skapas för olika aktörer att bidra till att gemensamma 

744 mål nås. Begreppet tillit handlar inte enbart om mjuka värden, såsom 

745 organisationskultur, utan är lika mycket en fråga hur man exempelvis styr 

746 och utvärderar. 

747 Vi arbetar kunskapsbaserat, samtidigt som vi har ett utforskande 

748 angreppssätt 

749 För att kunna vara i framkant och möta såväl dagens som morgondagens 

750 utmaningar behöver vi ha ett tillåtande klimat där vi är öppna för förändring. 

751 Det vi gör ska vara grundat i kunskap, och vi tar oss an nya kunskaper, 

752 metoder och tekniker. Vi behöver också ha ett utforskande arbetssätt. I 

753 arbetet med komplexa samhällsutmaningar vet vi inte alltid vilka idéer, 

754 behov och lösningar som är de bästa - vi måste helt enkelt prova oss fram. 

755 Utforskande är ett förhållningssätt, men kan även vara konkreta arbetssätt 

756 och metoder. Att korsbefrukta olika sakområden kan skapa innovation och 

757 utveckling. Test- och demonstrationsmiljöer, innovationslabb och 

758 pilotprojekt är viktiga verktyg i sådant arbete. 
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759 Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter 

Dalarna består av en mångfald av landsbygder, samhällen och städer. Alla 

761 dessa platser är viktiga och kompletterar varandra. Samtidigt innebär det 

762 också att förutsättningarna för utveckling och tillväxt varierar. 

763 Utgångspunkten är att utvecklingsarbetet ska vara platsbaserat. Med detta 

764 menas att man identifierar lokala problem och resurser, och utifrån dessa 

utvecklar regionen tvärsektoriellt i samarbete med aktörer i regionen. För 

766 att ta tillvara och stärka utvecklingskraften i länets alla delar ska platsers 

767 olika förutsättningar, funktioner och relationer, såsom exempelvis pendling, 

768 service, fysisk och digital infrastruktur, beaktas i allt regionalt 

769 utvecklingsarbete. Det handlar bland annat om att strategiskt mobilisera 

lokala resurser för att skapa utveckling, samtidigt som interaktioner som 

771 sträcker sig bortom det lokala och regionala är viktiga krafter för förändring 

772 och utveckling. 

773 Vi tar tillvara människors drivkraft, kompetens och 
Sju diskrimineringsgrunder enligt lag: 774 engagemang 

Det regionala utvecklingsarbetet ska vara öppet och  kön 

776 inkluderande. Ju fler som känner sig delaktiga i  könsöverskridande identitet eller 

777 samhällsutvecklingen, desto mer utveckling kan vi uttryck 

 etnisk tillhörighet 778 åstadkomma. Där olika människor, kunskaper och 
 religion eller annan trosuppfattning 779 perspektiv möts uppstår nya idéer. Det finns sju 
 funktionsnedsättning 

diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen, dessa är 
 sexuell läggning 

781 en självklar bas för det regionala utvecklingsarbetet. 
 ålder 

782 Särskilt prioriterat är; Jämställdhet som en 

783 grundläggande rättighet men också nödvändigt för länets 

784 utveckling. Utrikesfödda bidrar med nya kunskaper och perspektiv och är 

inte minst viktiga för Dalarnas arbetsmarknad. Ungas kompetens, idéer och 

786 förmåga att se samhället med nya ögon är nödvändiga för ett dynamiskt 

787 Dalarna. 

788 
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789 Från ord till handling 
790 Dalastrategin är en övergripande och långsiktig strategi som pekar ut en 

791 gemensam riktning. För ett kraftfullt genomförande behövs metoder och 

792 arbetssätt som säkerställer att det som görs bidrar till måluppfyllelsen. En 

793 gemensam förändringslogik, det vill säga ett systematiskt sätt att formulera 

794 sambanden mellan utmaningar, målbilder, och insatser, utgör kärnan i detta 

795 arbete: 

796 Bilden visar den gemensamma förändringslogiken och illustrerar sambanden mellan 
797 Dalastrategin och regionala delstrategier som också visas i figur på sidan 6. Dalastrategin 
798 pekar ut en gemensam riktning, som sedan konkretiseras i delstrategier och 
799 handlingsplaner. Även projektbeskrivningar har den gemensamma förändringslogiken att 
800 utgå från. 

801 
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802  Delstrategier. Innehållet i Dalastrategin vidareutvecklas och konkretiseras i 
803 delstrategier och handlingsplaner. Ett önskvärt läge är att dessa utgår från den 
804 gemensamma förändringslogiken. Här är uppföljningsbarhet viktig, exempelvis kan 

delmålen i Dalastrategin kompletteras med ytterligare indikatorer. 
806 
807  Uppföljning och utvärdering. En princip för 
808 genomförandet av Dalastrategin är ett kunskapsbaserat 
809 arbetssätt, vilket bland annat innefattar uppföljning, 

utvärdering och ett kontinuerligt lärande. Analys ger 
811 kunskap om utmaningar och omvärld vilket möjliggör för 
812 samsyn om var kraft och resurser bör läggas. Med 
813 uppföljning menas ett kontinuerligt systematiskt arbete 
814 med att följa upp vilka insatser som genomförts, hur de 

genomförts och med vilka resultat. Med utvärdering 
816 menas en djupgående genomlysning och 
817 efterhandsbedömning av en insats eller process. 

818 Uppföljning och utvärdering av det regionala 

819 utvecklingsarbetet sker utifrån effektmål på olika nivåer 

för att säkerställa att insatser och projekt leder till ökad 

821 måluppfyllelse. Även hur principerna för genomförandet 

822 efterlevs följs upp, principerna är processmål. Region 

823 Dalarna har som regionalt utvecklingsansvarig ansvaret 

824 för uppföljning och utvärdering. 

 Nätverk. Region Dalarna koordinerar/leder nätverk där 
826 regionala aktörer möts, diskuterar och redovisar både gemensamma och enskildas 
827 insatser och lärdomar kopplade till Dalastrategin. 
828 
829  Gemensamt lärande. I ett regionalt utvecklingsarbete som handlar om att hitta nya 

lösningar, arbeta utforskande och att ibland styra mot okända mål blir det 
831 gemensamma lärandet av största vikt. Varje år arrangerar Region Dalarna en 
832 konferens, ett Dalating, för uppföljning av utvecklingen i Dalarna – hur går det? -
833 och dialog om arbetet med Dalastrategin – vad som behöver fokuseras på, ändras 
834 och utvecklas, samt omvärldsanalys. 

Enligt förordningen (2017:583) ska den regionala utvecklingsstrategin ses 

836 över varje mandatperiod. Långsiktighet och uthållighet måste kombineras 

837 med förmåga till anpassning. 

838 Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och handlingsprogram, projekt 

839 och investeringar, översiktsplaner och insatser hos länets aktörer är alla på 

ett eller annat sätt en del av regionens utveckling. Utvecklingsstrategin får 

841 genomförandekraft om alla utvecklingsaktörer i länet länkar in 

842 utvecklingsstrategin i sin ordinarie styrning, samt har den som 

843 utgångspunkt när styrdokument beslutas och samverkansinsatser inleds. 

844 Även detta är ett mål för genomförandet. 

846 Bilagor 

847 - Nulägesmätning 

848 

31 Dalastrategin 2030 
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-
Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. 

Vi ansvarar för hälso och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor 
och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med 

utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. 

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! 

Region Dalarna 
Box 712 

791 29 Falun 
Vasagatan 27, Falun 

www.regiondalarna.se 



   

 

     

    

  

    

   

  

    

      

   

   

   

   

   

   

      

     

       

     

     

     

      

    

     

    

     

Bilaga. Nulägesmätning (november 2020) 

Värdet av de ekonomiska aktiviteterna i samhället mäts traditionellt med hjälp av BNP och den regionala varianten av detta mått – BRP 

(bruttoregionprodukten). BNP/BRP säger dock inget om värdet av produktionen har lett till ökad livskvalitet för medborgarna. Den nya regionala 

utvecklingsstrategin har Agenda 2030 som utgångspunkt och kommer därför att kräva systematiska mått som också tar hänsyn till hållbar utveckling inom 

en rad olika dimensioner. Inom ramen för uppföljning och utvärdering kommer Region Dalarna därför bland annat att använda sig av mätsystemet BRP+ 

som utvecklats av regionerna, genom Tillväxtverket och Reglab, för att mäta hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner. 

BRP+ omfattar totalt 16 mätområden, så kallade teman, varav 12 teman är kopplade till livskvalitet och fyra är så kallade ”framtidsteman” som indikerar 

hållbarhet över tid. För varje tema finns olika aspekter utifrån vilka sedan specifika indikatorer bestämts. I tabellen nedan presenteras indikatorerna som 

ingår i BRP+, samt en översikt över hur Dalarna ligger till jämfört med riket. Det bör noteras att BRP+ inte är det enda verktyg som kommer att användas för 

uppföljningen av Dalastrategin, men att den kommer utgöra en del av uppföljnings- och utvärderingsunderlaget. 

Tema/Dimension Dalarna Riket 

T1: Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet 

Valdeltagande (regionen) 83,3 (2018) 81,7 (2018) 

Valdeltagande (lägst inom regionen) 67,3 (2018) 37,04 (2018) 

Kvinnor på ordförandeposter (andel, %) 54,5 (2017) 50,2 (2017) 

Invånare med lågt socialt deltagande (16-84 år, andel, %) 20 (2018) 17 (2018) 

T2: Trygghet och säkerhet 

Invånare som avstår från att gå ut ensam (16-84 år, andel, %) 20 (2018) 25 (2018) 

T3: Miljökvalitet 

Grönområde inom 200m i tätort (andel, %) 96 (2015) 94 (2015) 

Sjöar med god ekologisk status (andel, %) 25,8 (2016) 

Vattendrag med god ekologisk status (andel, %) 25,8 (2016) 

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (andel, %) 99,6 (2016) 
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T4: Tillgänglighet till tjänster/service 

Tillgång till 100Mbit/s bredband (andel, %) 74,4 (2019) 85,1 (2019) 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge (andel, %) 77,1 (2018) 81,1 (2018) 

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård (andel, %) 81,3 (2017) 89 (2017) 

T5: Inkomst och förmögenhet 

Invånare (0-19 år) i ekonomiskt utsatta hushåll (andel, %) 11,3 (2018) 8,9 (2018) 

Invånare (18-64 år) med låg inkomst (andel, %) 21,9 (2018) 30 (2018) 

Nettoinkomst/medianinkomst (tkr) 225,9 (2018) 241,2 (2018) 

Ginikoefficient för disponibel inkomst per k.e. (index) 0,268 (2018) 0,311 (2018) 

Invånare (18-64 år) som upplevt ekonomisk kris (andel, %) 11 (2018) 13 (2018) 

T6: Arbete och löner 

Förvärvsintensitet bland utrikesfödda (20-64 år, andel, %) 58 (2018) 63,6 (2018) 

Kvinnors andel av lönesumman (andel, %) 79 (2018) 76,8 (2018) 

Anställda (20-64 år) i yrken som stämmer överens med utbildningsnivå (andel, %) 68 (2018) 69,7 (2018) 

Långitdsarbetslöshet (25-64 år, andel, %) 3,2 (2020) 3,9 (2020) 

Förvärsarbetande invånare (20-64 år, andel, %) 80,7 (2018) 79,5 (2018) 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män (andel av antal dagar, %) 29,1 (2019) 30 (2018) 

T7: Bostad 

Trångboddhet i flerbostadshus (andel, %) 18,4 (2018) 18,5 (2018) 

T8: Balans arbete-fritid 

(Indikatorer saknas) 

T9: Hälsa 

Medellivslängd kvinnor (år) 84,1 (2019) 84,2 (2019) 

Medellivslängd män (år) 80,6 (2019) 80,8 (2019) 

Invånare med fetma (andel, %) 17 (2020) 16 (2020) 
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Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom (andel, %) 56,5 (2018) 

Förekomst av diabetes typ 2 (andel, %) 7,3 (2018) 5,6 (2018) 

Incidens av cancer (antal/100 000 inv) 716,2 (2018) 827,8 (2018) 

Incidens av hjärtinfarkter (antal/100 000 inv) 389,2 (2018) 315,3 (2018) 

Invånare (16-84 år) med bra eller mycket bra självskattad hälsa (andel, %) 68 (2020) 72 (2020) 

Invånare med bra självskattad tandhälsa (andel, %) 78 (2020) 75 (2020) 

Invånare (16-84 år) med nedsatt psykiskt välbefinnande (andel, %) 12 (2018) 15 (2018) 

T10: Utbildning och kompetens 

Invånare (25-64 år) med eftergymnasial utbildning (andel, %) 33,7 (2019) 43,8 (2019) 

Invånare (25-64 år) med minst gymnasial utbildning (andel, %) 85,8 (2019) 86,6 (2019) 

T11: Sociala Relationer och tillit 

Invånare (16-24 år) som varken arbetar eller studerar (andel, %) 7,0 (2018) 6,5 (2018) 

Invånare (16-84 år) med avsaknad av tillit till andra (andel, %) 27 (2020) 28 (2018) 

Invånare (16-84 år) med avsaknad av emotionellt stöd (andel, %) 10 (2020) 12 (2020) 

D1: Miljömässig hållbarhet 

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) (kg/inv) 12,5 (2018) 27,3 (2018) 

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom, kg/inv.) 2,5 (2018) 2,2 (2018) 

Utsläpp till luft av växthusgaser (ton CO2-ekv/inv.) 5,6 (2018) 5 (2018) 

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk (andel, %) 75,5 (2010) 69,5 (2013) 

Slutanvändning av icke-förnybara bränsletyper (MWh/inv) - 12,6 (2018) 

Totala leveranser av ballast (ton/inv.) 15,7 (2018) 9,6 (2018) 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning (andel, %) 37,6 (2018) 

Insamlat hushållsavfall totalt (kg/person) 509 (2018) 

Skyddad natur land (andel, %) 10,6 (2018) 11,6 (2018) 

Skyddad natur inlandsvatten (andel, %) 4,7 (2018) 9,6 (2018) 

D2: Social hållbarhet 
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Fallskador bland personer 65+, 3-årsm (antal/100 000 inv.) 3289,1 (2018) 3283 (2018) 

Arbetsolyckor (antal/100 000 sysselsatta) 749 (2018) 701,6 (2018) 

Skadade vårdade i slutenvård, 3-årsm (antal/100 000 inv.) 1337,7 (2019) 1103 (2019) 

Räddningsinsatser till trafikolyckor (antal/1000 inv.) 2,8 (2019) 2 (2019) 

Invånare med riskabla alkoholvanor (andel, %) 14 (2018) 16 (2018) 

Invånare som röker dagligen (andel, %) 6 (2018) 9 (2018) 

Invånare (16-84 år) som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka (andel, %) 65 (2018) 64,2 (2018) 

Invånare (16-84 år) som äter frukt och grönt mer än 3 ggr/dag, (andel, %) 20 (2018) 22 (2018) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun (andel, %) 71,4 (2019) 71,2 (2019) 

Förtroendevalda i kommunfullmäktige/regionfullmäktige som utsatts för trakasserier, hot eller våld, andel (%) 26,6 (2018) 30,5 (2018) 

Anmälda våldsbrott (antal/100 000 inv.) 887,3 (2019) 1069 (2019) 

D3: Ekonomisk hållbarhet 

Bruttoregionalprodukt (BRP) (kr/inv.) 390935 (2018) 472502 (2018) 

Genomsnittlig allmän pensionsavgift för invånare 20-64 år (tkr) 19,7 (2018) 19,8 (2018) 

Finansiella kapitalvinster/förluster (medelvärde i befolkningen, kronor) 3449,5 (2018) 6012,3 (2018) 

Kapitalvinster/förluster vid försäljning av fastighet och bostadsrätt, medelvärde i befolkningen (kronor) 7830,3 (2018) 11820 (2018) 

Personer med kapitalvinst/förlust, andel av befolkningen (%) 13,9 (2018) 13,7 (2018) 

Företagens utgifter för egen FoU (kronor per invånare) 4710 (2017) 11029 (2017) 

Offentlig sektors utgifter för egen FoU (kronor per invånare) 567,7 (2017) 4416 (2017) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 157 Dnr 2020/424 

Förlängning av lån för Stiftelsen E Cassels 
arbetarefond 

Arbetsutskottets förslag till eslut 
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. Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2020. 
2. Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde 19 oktober 2015 § 282. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-11-13 KS 2020/424 
04Kommunstyrelsens förvaltning 

Christer Karlsson, 0240-860 53 
christer.karlsson2@ludvika.se 

Fullmäktige 

Förlängning av lån till stiftelsen E Cassels 
arbetarefond 

Förvaltningens 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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

mailto:christer.karlsson2@ludvika.se
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Ludvika kommun 2020-11-13 KS 2020/424 2(2) 

Maria Skoglund Christer Karlsson 
Kommundirektör Redovisningschef 

Bilagor
Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde 19 oktober 2015 § 282. 

Beslut skickas till 
Akten 
Stiftelsen E Cassels arbetarefond 
Ekonomichef för verkställighet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 158 Dnr 2020/426 

Förlängning av lån Ludvika Hembygdsförening 

Arbetsutskottets 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. Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2020. 
2. Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde 28 oktober 2010 § 186. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-11-13 KS 2020/426 
04Kommunstyrelsens förvaltning 

Christer Karlsson, 0240-860 53 
christer.karlsson2@ludvika.se 

Fullmäktige 

Förlängning av lån till Ludvika hembygdsförening 

Förvaltningens 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 %. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund Christer Karlsson 
Kommundirektör Redovisningschef 

Bilagor 
Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde 28 oktober 2010 § 186. 

mailto:christer.karlsson2@ludvika.se
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Ludvika kommun 2020-11-13 KS 2020/426 2(2) 

Beslut skickas till 
Akten 
Ludvika hembygdsförening
Ekonomichef för verkställighet 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 156 Dnr 2020/419 

Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern 
kontroll 2020 

Arbetsutskottets förslag till 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. Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2020. 

2. Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll med
kommungemensamma kontrollpunkter för 2020, daterad den 11 november 
2020. 

3. Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med 
nämndspecifika kontrollpunkter för 2020, daterad den 11 november 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
Datum Diarienummer 

2020-11-11 KS 2020/419 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Laila Dufström, 0240-866 84 
laila.dufstrom@ludvika.se 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern 
kontroll 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2020, 
enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 11 november 2020. 

Sammanfattning 
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. 

Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska 
göra vad 
Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 
ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, 
förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige 
fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 
övriga föreskrifter följs och att målen nås. 

mailto:laila.dufstrom@ludvika.se
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Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommun-
övergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-
punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås 
av en riskanalys. 

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin 
plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens
kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer 
ska föregås av en riskanalys. 

Kommunstyrelsens plan med kommungemensamma kontrollpunkter 
2020 
Vid sitt sammanträde den 22 oktober 2019 § 198 fastställde kommunstyrelsen 
en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2020, med en 
kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska 
följa upp: 
1. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 

20 semesterdagar? 

Kommunstyrelsens särskilda plan med nämndspecifika kontrollpunkter 
2020 
Vid sitt sammanträde den 3 december 2019 § 249 fastställde kommunstyrelsen 
också en särskild plan för intern kontroll år 2020, med två nämndspecifika 
kontrollpunkter: 
1. Genomförs brandskyddsronder varje kvartal? 
2. Anmäls delegationsbeslut till kommunstyrelsen enligt delegationsordningen? 

Resultatet av nämndens uppföljning av 2020 års kontrollpunkter 
Senast den 31 januari 2021 ska nämnden till kommunstyrelsen rapportera sin 
uppföljning av 2020 års kontrollpunkter. 

För två av de tre kontrollpunkterna visar förvaltningens uppföljning att det inte 
finns några omfattande anmärkningar, medan det finns brister i ett fall. 

Alla undersökta delegationsbeslut har anmälts till styrelsen som de ska. 

Uppföljningen av semesteruttaget har gjorts för 133 medarbetare med månadslön
hos kommunstyrelsen. Åtminstone 127 av dessa väntas i år ta ut minst 20 av 
årets semesterdagar. Även resterande sex medarbetare kommer ta ut 
semesterdagar, men troligen färre än 20. Av dessa är flertalet nyanställda under 
året. Bakgrunden till denna kontrollpunkt är att kommunen som arbetsgivare 
har ett ansvar att se till att medarbetarna under semesteråret tar ut minst 20 av 
årets semesterdagar, även om det i undantagsfall kan finnas situationer där det 
av arbetsmässiga eller andra skäl är svårt att lägga ut all semester. I de fall en 
medarbetare inte har hunnit arbeta in rätt till 20 semesterdagar (utan t.ex. 12 
dagar) har uppföljningen gjorts mot det antal dagar som medarbetaren har 
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arbetat in rätt till (t.ex. 12 dagar). Uppföljningen har gjorts för samtliga 
medarbetare inom kommunstyrelsens verksamhet, förutom de som jobbar 
inom gemensamma servicenämnden och gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan. De gemensamma nämnderna följer upp sin egen 
personal. 

Det finns brister när det gäller de kvartalsvisa brandskyddsronderna. Under årets 
tre första kvartal har drygt hälften av ronderna genomförts planenligt, med en 
stor variation mellan enheterna. Några enheter har genomfört ronderna fullt ut, 
medan detta inte är fallet på andra håll. Här kommer förvaltningen omedelbart 
vidta förbättringsåtgärder. Information och påminnelse om de rutiner som har 
funnits sedan 2019 kommer ske via stöd och styrnings ledningsgrupp. 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen av planen för intern kontroll föranleder inga ekonomiska 
konsekvenser. 

Maria Skoglund Laila Dufström 
Förvaltningschef Stöd- och styrningschef 

Bilagor 
1. Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter för 2020, daterad den
11 november 2020 

2. Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll
med nämndspecifika kontrollpunkter för 2020, daterad den 
11 november 2020 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Personalenheten för kännedom 
Akten 
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LUDVIKA KOMMUN 2020-11-11 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Laila Dufström 

Bilaga 1 Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter  för 2020 

Kontrollpunkt 

Kontroll 

utförd 

Ja Nej 

Resultat 

UA MA 

Anmärkning 
Vidtagna/föreslagna 

förbättringsåtgärder 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla 

1 medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 

semesterdagar? 

X X 

Inga omfattande anmärkningar. 

Åtminstone 127 av 133 

medarbetare med månadslön 

väntas i år ta ut minst 20 av 

årets semesterdagar. Bland 

resterande sex medarbetare är 

flertalet nyanställda under året. 

Information och påminnelse 

kommer ske via stöd och 

styrnings ledningsgrupp. 

Sida 1 av 1 Intern-kontroll-2020-KS-uppföljning-av-plan-bilaga1 
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LUDVIKA KOMMUN 2020-11-11 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Laila Dufström 

Bilaga 2 Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 

kontrollpunkter  för 2020 

Kontrollpunkt 

Kontroll 

utförd 

Ja Nej 

Resultat 

UA MA 

Anmärkning 
Vidtagna/föreslagna 

förbättringsåtgärder 

1 Genomförs brandskyddsronder varje kvartal? X X 

Under årets 3 första kvartal har 

drygt hälften av ronderna 

genomförts, med en stor 

variation mellan enheterna. 

Några enheter har genomfört 

ronderna fullt ut. 

Information och påminnelse om 

de rutiner som har funnits sedan 

2019 kommer ske via stöd och 

styrnings ledningsgrupp. 

Anmäls delegationsbeslut till kommunstyrelsen 
2 

enligt delegationsordningen? 
X X − − 

Sida 1 av 1 Intern-kontroll-2020-KS-uppföljning-av-plan-bilaga2 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-12-15 

Kommunstyrelsens finansutskott 

§ 36 Dnr 2020/410 

Omfördelning av investeringsmedel i 
samhällsbyggnadsnämnden 

Finansutskottets 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. 

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. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, den 21 

oktober 2020 § 104. 
2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 oktober 

2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-11-13 KS 2020/410 
04Kommunstyrelsens förvaltning

Åsa Grans, 0240-862 23 
Asa.grans@ludvika.se Er referens 

SBN 2020/783-04 

Fullmäktige 

Överföring av investeringsmedel i 
samhällsbyggnadsnämnden 2020 

Förvaltningens 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. 

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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund Åsa Grans 
Kommundirektör Koncernekonomichef 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, den 21

oktober 2020 § 104. 
2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 oktober

2020. 

mailto:Asa.grans@ludvika.se
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Beslut skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-10-05 SBN 2020/783 
04Planering 

Johanna Ingre, 0240-867 93 
johanna.ingre@ludvika.se Ert datum Er referens 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Omfördelning av investeringsmedel 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela
3 250 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Väsmanstrand 4219, 
verksamhet 176, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela
1 385 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Inköp av fastigheter 4800, 
verksamhet 075, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179. 

Beskrivning av ärendet 
Projekt Björnmossen 4245, Verksamhet 179 har pågått i ett par år och har ett 
ingående underskott från 2019 på 1 535 tkr. 

Idag, 2020-10-12, är det bokfört 8 621 tkr på projektet. I dessa ingår utförda 
arbeten åt WBAB med 7 000 tkr som kommunen ska få ersättning för.
Årsprognos för projektet efter avdrag av WBABs kostnader har beräknats till 
3 100 tkr i senaste prognosen. Det ingående underskottet från 2019 på 1 535 tkr 
samt årets prognos på 3 100 tkr ger en avvikelse på totalt 4 635 tkr som är 
ofinansierade och föreslås omdisponeras från andra projekt. 

Orsaken till underskottet beror på VA - läggningen för eventuell gruvdrift, 
förlängning av gata till Gräsmossen, vattensjuka markförhållande som har gett 
mycket extra arbeten men framförallt på kostsamma fördröjningsmagasin. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser alltså ett behov av omdisponering av de 4 
635 tkr som är den nu kända avvikelsen för Björnmossen mellan budget och 
prognos 2020 och ser en möjlighet till omfördelning av 1 385 tkr från projekt 
Inköp av fastigheter 4800 och 3 250 tkr från projekt Väsmanstrand som båda är 
projekt där årets budget inte kommer att hinna arbetas upp. Då föreslagen 
omdisponering innebär flytt mellan olika verksamheter krävs beslut om detta av 
Kommunfullmäktige. 

mailto:johanna.ingre@ludvika.se
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Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några merkostnader. 

Jan Lundberg Johanna Ingre 
Förvaltningschef, Samhällsbyggnad Planeringschef 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 



66

 
   

     

  
 

 

 
 

  

 
  

 
 

     

 

   

 
      

           
        

 
      

            
         

   
              

              
            

       
               

              
             

             
         

     

  
        

 
       

  

        

 
 

   
 

______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-10-21 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 104 Dnr 2020/783 

Omfördelning av investeringsmedel 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela

3 250 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Väsmanstrand 4219, 
verksamhet 176, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela
1 385 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Inköp av fastigheter 
4800, verksamhet 075, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179. 

Beskrivning av ärendet 
Projekt Björnmossen 4245, Verksamhet 179 har pågått i ett par år och har ett 
ingående underskott från 2019 på 1 535 tkr. Ingen finansiering finns i 2020 års 
budget. Trots detta pågår arbete för fullt med att färdigställa Björnmossen för 
industrimark. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av omdisponering 
av de 4 635 tkr som är den nu kända avvikelsen för Björnmossen mellan budget 
och prognos 2020 och ser en möjlighet till omfördelning av 1 385 tkr från 
projekt Inköp av fastigheter 4800 och 3 250 tkr från projekt Väsmanstrand som 
båda är projekt där årets budget inte kommer att hinna arbetas upp. Då 
föreslagen omdisponering innebär flytt mellan olika verksamheter krävs beslut 
om detta av Kommunfullmäktige. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några merkostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 

oktober 2020. 

2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2020 §85. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 160 Dnr 2020/280 

Översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
Ludvika kommun 

Arbetsutskottets 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 ordnings-
föreskrifterna 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 Filipsatsvägen enligt område angivet i Karta 6 i 
förslag till ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2020. 
2. Förslag till ordningsföreskrifter daterade 23 november 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-11-23 KS 2020/280 
00Kommunstyrelsens förvaltning 

Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se Ert datum Er referens 

Fullmäktige 
1. 

Antagande av allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Förvaltningens 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 Filipsatsvägen enligt område angivet i Karta 6 i 
förslag till ordningsföreskrifterna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund Jessica Hedlund 
Kommundirektör Sektionschef 

Bilagor
Förslag till ordningsföreskrifter daterade 23 november 2020 

mailto:jessica.hedlund@ludvika.se
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Beslut skickas till 
Länsstyrelsens för fastställande 
Akten 
Styrdokument efter Länsstyrelsens fastställande 
Polismyndigheten Dalarna efter Länsstyrelsens fastställande 
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Sida 
FÖRESKRIFT 1(7) 
Datum 
2020-11-23 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för 
Ludvika kommun 

Dokumentnamn 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika 
kommun 

Dokumenttyp 
Föreskrift 

Omfattning 
Kommunen 

Dokumentägare 
kommunchef 

Dokumentansvarig 
Sektionschef 

Publicering 
Internt och externt 

Författningsstöd 
Ordningslagen (1993:1617) 

Beslutad 
2017-06-19 §118 

Bör revideras senast 
Vid behov 

Beslutsinstans 
kommunfullmäktige 

Diarienummer 
KS 2016/582 

Revideringar Vad revideringen avsett 
1995-11-30 § 148 Antaget av KF, fastställd av länsstyrelsen 1995-12-21 
2001-08-30 § 107 Ändrad av KF, fastställd av länsstyrelsen 2001-09-11 
2011-06-20 § 210 Ändrad av KF, fastställd av länsstyrelsen 2011-06-27 
2020- 06-01, § 83 Ändrad av KF avseende hundbad och koppling av hund 
2021-xx-xx § xx Ändrad av KF, tillägg alkoholförbud på allmän plats, Fredriksberg och 

Nyhammar 



 
 

 
  

  

  

 
 

 

 
  

  

 
  

  
  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 
 

 

  
    

 
  

 
  

Datum Sida 

71

Ludvika kommun 2020-11-23 2(7) 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun 

Ludvika kommun utfärdar bestämmelse om följande med stöd av 1 § 
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser 
att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i 3 kap ordningslagen. 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i Ludvika kommun ska upprätthållas. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser i kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap 2 § ordningslagen. 

Enligt ordningslagen 1 kap. 2 § avses med offentlig plats följande: 

1. Allmänna vägar 

2. Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas 
som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål 

3. Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för 
hamnverksamhet, om marken har upplåtits för detta ändamål och är 
tillgängligt för allmänheten 

4. Andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande 
används för allmän trafik. Med trafik menas i detta sammanhang gång-, 
cykel-, moped- och biltrafik. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrift om torghandel. 

3 § Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd 
av 1 kap 2 § ordningslagen, följande områden, på kommunägd mark, jämställas 
med offentlig plats, se bifogade kartor med avgränsningen markerad. 

- De kommunala badplatserna 
- Området som i norr begränsas av sädesmagasinet, i söder av riksväg 66 

och i öster av järnvägen, samt i väster av Domarevägen. Karta 1 
- Området som begränsas av Kajvägsbron- Bergslagsgatan-

stationsområdet- järnvägsspåret. Karta 1 
- Området vid Väsmanstrand och Roths äng. Karta 1 
- Området vid parkeringen Hans Ingels plan. Karta 2 
- Samtliga begravningsplatser 

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 § första stycket, 
10 § och 11 § enligt föreskrifterna, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor m.m. 
5 § Vid lastning, forsling, lossning eller annan hantering ska den som är ansvarig 
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 
tillfälliga olägenheter genom damm, spill och dålig lukt. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun 
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Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete på kommunalt 
ägd mark ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för 
minsta möjliga olägenhet. Anvisningen, Grävbestämmelser för Ludvika 
kommun, finns och ska beaktas. 

Containers 
7 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på 
en offentlig plats (enligt definitionerna i 2 -3 §§) , är skyldig att tydligt utmärka 
containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. 

För att ställa upp en container på offentlig plats krävs tillstånd av polisen. 

Markiser och flaggor 
8 § Markiser och flaggor får inte sättas upp så att de skjuter ut över gångbana 
och gång- och cykelväg på lägre höjd än 2,50 meter eller över gata/väg på lägre 
höjd än 4,50 meter. 

Affischering 
9 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande 
som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för dessa ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser eller andra tillkännagivanden 
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelse finns. 

Högtalarutsändning 
10 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan 
tillstånd av polismyndigheten. 

Insamling av pengar 
11 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun 
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Förtäring av alkohol 
12 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden annat 
än i samband med tillåten försäljning därav, se bifogade kartor med 
avgränsningen markerad. Inom markerade områden på nedanstående kartor 
gäller förbudet på kommunägd mark. 

a. Centrala Ludvika inom det område som begränsas av Kasttjärnsparken 
-Skolgatan- Ljunghällsvägen – Prästgårdsgatan - Gamla Bangatan-
Kyrkparken - Bergslagsgatan och det område som begränsas av 
Kajvägsbron – Bergslagsgatan - Järnvägsstationen - samt området 
Väsmanstrand och Roths äng. Karta 3. 

b. Centrala Grängesberg inom det område som begränsas av 
Örabergsvägen – Lindvägen - Rönnliden– Ludvikavägen – samt det 
område som begränsas av parkeringsområdet vid Hans Ingelsplan-
Kopparbergsvägen - Ludvikavägen (riksväg 50) - Järnvägen. Karta 4. 

c. Området kring Folkets Park i Grängesberg med ett omgivande område 
som begränsas av närmast öster om Kyrkbacken fram till vägslutet – en 
linje från vägslutet västerut till norra korsningen Häggvägen – 
Syrenvägen – från nämnd korsning norrut till Spendrups 
industriområde- vidare norrut utmed industriområdets staket till dess 
nordöstra hörn- norrut längs med riksväg 50– vidare österut till 
Kyrkbackens utfart till riksväg 50. Karta 4. 

d. Centrala Nyhammar, som begränsas av Kvarnhedsvägen och 
Ställbergsvägen och avser markerat område angivet i Karta 5. 

e. Centrala Fredriksberg med ett omgivande område som begränsas av 
Brunnsvägen, vidare norr över Ludvikavägen samt, Villavägen och 
Tyforsvägen för att sedan slutligen korsa Filipsatsvägen enligt område 
angivet i Karta 6. 

f. Kommunens samtliga förskole- och skolgårdar. 

g. Kommunens samtliga badplatser 
. 

Ambulerande försäljning 
13 § Ambulerande försäljning får inte ske på Marnäs torg, del av Storgatan och 
Carlavägen som är/används som gågata, och Garvarns torg. 

Med ambulerade försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver 
tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen. 

Hundar och katter 
14 § Hundens ägare, den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande 
eller den som tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 §. 
Det som sägs i 15 § gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och 
signalhund för funktionsnedsatt person eller för polishund i tjänst. 

15 § Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt område 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun 
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och därmed jämställda områden enligt 3 § i denna stadga samt lekplatser, skol – 
och förskolegårdar, på motionsspår och i bostadsområden. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnande områden. 

När en hund vistas inom detaljplanelagt område ska den ha halsband på sig 
med ägarens namn, adress och telefonnummer eller varaöronmärkt/chipmärkt. 

När en katt vistas inom detaljplanelagt område ska den ha halsband på sig med 
ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara öronmärkt/chipmärkt. 

Hund eller katt som anträffas lös utan tillsyn får omhändertagas av 
polismyndigheten och lämnas till lämplig plats. 

16 § Hundar får inte vistas på badplatser som anges i bilaga 7. 

Hundar får vistas inom skyltat område på badplatser i bilaga 
8. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
17 § Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får inte, utöver de undantag som 
anges nedan, användas på offentlig plats eller områden som enligt dessa 
ordningsföreskrifter är att jämställa med offentlig plats utan tillstånd av 
polismyndigheten. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens 
tillstånd endast från kl. 15.00 på nyårsafton samt valborgsmässoafton och till kl. 
03.00 följande dag. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och 
övriga omständigheter. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från 

a. Ludvika lasarett 
samt nedanstående särskilt boende för äldre: 

b. Biskopsgården, Ludvika 
c. Kvarngatan, Ludvika 
d. Milan, Ludvika 
e. Skogen, Ludvika 
f. Solsidan, Ludvika 
g. Ängsgården, Ludvika 
h. Granliden, Grängesberg 
i. Solgärde, Sunnansjö 
j. Säfsgården, Fredriksberg 

Badförbud 
18 § Bad är förbjudet vid Marnästjärn. Badförbud gäller även vid hamnområdet 

vid Väsmanstrand, se bifogad karta. Markerad avgränsning vid hamnområdet 
är streckad. Karta 1. 

Camping 
19 § Camping får inte ske på torg, i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar 

och därmed jämställda platser. Vidare får camping inte ske på offentlig plats 
inom detaljplanelagt område annat än på särskild iordningsställda 
campingplatser eller av polismyndigheten beslutad tillfällig plats. 

Avgift för att använda offentlig plats 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun 
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20 § För användning av offentlig plats som står under kommunens förvaltning 

och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt 
att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5- 8 §§. 9 § 

första stycket, 10 §, 11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 15-18 §§ 
kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Bilagor. Kartor 
Bilaga 1 Karta 1. Offentlig plats, Ludvika. Hamnområdet Väsmanstrand med 
badförbud 
Bilaga 2 Karta 2. Offentlig plats, Grängesberg 
Bilaga 3 Karta 3. Förbud mot alkoholförtäring, Ludvika 
Bilaga 4 Karta 4. Förbud mot alkoholförtäring, Grängesberg 
Bilaga 5 Karta 5. Förbud mot alkoholförtäring Nyhammar 
Bilaga 6 Karta 6. Förbud mot alkoholförtäring Fredriksberg 
Bilaga 7 Karta 7-11 Badplatser med hundförbund 
Bilaga 8 Karta 12-16 Badplatser med hundbad 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun 
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Karta 5 Förbud mot alkoholförtäring Nyhammar 
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Karta 6 Förbud mot alkoholförtäring Fredriksberg 
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Hillängen Förbud mot hundbadBilaga 7 

Hundbad

Badplats

Teckenförklaring

Hundbad 

Badplats 

Teckenförklaring 
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Bilaga 7 Sunnansjö Förbud mot hundbad 

Hundbad

Badplats

Teckenförklaring

Hundbad 

Badplats 

Teckenförklaring 
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Förbud mot hundbadBilaga 7 Älgsjön 

Hundbad

Badplats

Teckenförklaring

Hundbad 

Badplats 

Teckenförklaring 
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Förbud mot hundbadBilaga 7 Klenshyttan 

Hundbad

Badplats

Teckenförklaring

Hundbad 

Badplats 

Teckenförklaring 
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Bilaga 8 Jägarnäs Badplats med hundbad 

Hundbad

Badplats

Teckenförklaring

Hundbad 

Badplats 

Teckenförklaring 
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Bilaga 8 Skuthamn Badplats med hundbad 

Hundbad

Badplats

Teckenförklaring

Hundbad 

Badplats 

Teckenförklaring 
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Bilaga 8 Kyrkviken Badplats med hundbad 

Hundbad

Badplats

Teckenförklaring

Hundbad 

Badplats 

Teckenförklaring 
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Bilaga 8 Kyrkbadet Badplats med hundbad 

Hundbad

Badplats

Teckenförklaring

Hundbad 

Badplats 

Teckenförklaring 
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Bilaga 8 Saxdalen Badplats med hundbad 

Hundbad

Badplats

Teckenförklaring

Hundbad 

Badplats 

Teckenförklaring 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-06-23 

Kommunstyrelsen 

§ 148 Dnr Dnr. 

Uppdrag att se över allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Ludvika kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att se över de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ludvika kommun. 

Beskrivning av ärendet
Ärendet väckt av Leif Petterson (S). 

I 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. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 159 Dnr 2020/363 

Strukturbesparing budget 2019 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och 
utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till 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 Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

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. Tjänsteskrivelse daterad 19 november 2020. 
2. Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 23 september 2020 § 93. 
3. Tjänstemannayttrande Social- och utbildningsförvaltningen 14 oktober

2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-10-19 KS 2020/363 
04Kommunstyrelsens förvaltning 

Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se Ert datum Er referens 

Kommunstyrelsen 

Strukturbesparing budget 2019 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och 
utbildningsnämnden 

Förvaltningens förslag till 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 
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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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Både samhällsbyggnadsnämnden och social- och utbildningsnämnden redogör 
för de konsekvenser som uppstår om de 900 tkr inom verksamhetsområde 
fritidsgårdar till budgetår kvarstår som besparing. För 
samhällsbyggnadsnämndens del innebär det att en av kommunens kommunala 
fritidsgårdar måste avvecklas. För social- och utbildningsnämndens del innebär 
det ytterligare effektiviseringar inom bemanningen utifrån förslaget i budget 
och ny strukturplan. 

Kommunstyrelsens förvaltning förslår dock att samhällsbyggnadsnämndens 
önskemål om att fullmäktige ska upphäva beslutet om strukturbesparing på 900 
tkr ska hanteras i det pågående budgetarbetet och att frågan ska beaktas i det 
kommande uppdraget att se över och uppdatera strukturbesparingarna inför 
kvartal 1 2021. 

Maria Skoglund Jessica Hedlund 
Kommundirektör Sektionschef 

Bilagor
1. Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 23 september 2020 § 93 
2. Tjänstemannayttrande Social- och utbildningsförvaltningen 14 oktober

2020 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Social- och utbildningsnämnden
Koncernekonomichef för kännedom 
Fullmäktige för kännedom
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-09-23 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 93 Dnr 2020/536 

Strukturbesparingar budget 2018 mellan fritidsgårdar 
och Social- och utbildning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 
beslutet om strukturbesparing på 900 tkr på fritidsgårdar. 

Sammanfattning 
I budgetprocessen för 2019 års budget lade dåvarande kultur- och 
fritidsförvaltningen 2018 ett förslag på en besparing på 900 tkr där SOU skulle 
nyttja fritidsledare i sin verksamhet dagtid. Besparingen har inte varit möjlig att 
genomföra varför samhällsbyggnadsförvaltningen anser att beslutet om 
strukturförändringen bör upphävas av kommunfullmäktige och fördelas på 
annat sätt. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige tog på sitt sammanträde den 26 november 2018, § 33, ett 
beslut i samband med fastställande av budget om en strukturbesparing. I § 33, 
bilaga 2 på punkt KOF 1 står Kombinera fritidsledartjänster med exempelvis SOU, 0,9 
mnkr för 2019. 

Förslaget till strukturbesparingen arbetades fram i dåvarande kultur- och 
fritidsförvaltningen under våren 2018. Under sommaren 2018 slogs kultur- och 
fritidsförvaltningen samman med samhällsbyggnadsförvaltningen och båda 
förvaltningscheferna gick till andra tjänster. Med anledning av detta så kom inte 
förslaget till strukturbesparingen att förankras med social- och 
utbildningsförvaltningen. 

Ett flertal möten har hållits mellan förvaltningarna både under 2019 och 2020 
för att kunna genomföra fullmäktiges beslut. Men efter de försättningar som 
råder om möjliga arbetsuppgifter, arbetstider och kravställning på tjänster så ses 
ingen möjlighet från de bägge förvaltningarna att genomföra fullmäktiges 
beslut. 

Under 2019 har samhällsbyggnadsförvaltningen kunnat hantera denna 
besparing inom ramen för kultur- och fritidsnämndens och 
samhällbyggnadsnämndens budgetar genom vakanshållning av tjänster och den 
nollställning som gjordes av förvaltningens hyres- och lokalkostnader. I 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

samhällsbyggnadsförvaltningen har fritidsledarna under dagtid kunnat täcka upp 
i andra verksamhetsområden för att minimera vikariat och timanställningar. 

Förvaltningen ser inga möjligheter vare sig för budgetår 2020 eller för 
kommande verksamhetsår, att kompensera för strukturbesparingen inom andra 
områden inom kultur- och fritidsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens 
budgetar. I återrapporteringarna så ligger en förväntad avvikelse på 900 tkr på 
saknade externa intäkter till fritidsgårdarna avseende lönekostnader. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att genomföra beslutad besparing om 900 tkr inom verksamhetsområde 
fritidsgårdar till budgetår 2021, utan möjlighet till intäkter från SOU skulle 
innebär att en av kommunens kommunala fritidsgårdar måste avvecklas. 

Oavsett vilka ekonomiska åtgärder som beslutas inom fritidsgårdsverksamheten 
för 2020 så kommer inte någon effekt för årets förväntade resultat uppnås. För 
2020 förväntas en avvikelse på hela strukturbesparingen, det vill säga -900 tkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 26 juni 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum 

2020-10-14 

Till 
Kommunstyrelsen förvaltning 

Yttrande över strukturbesparingar KOF och SOU 
I budgetprocessen för 2019 års budget lade dåvarande kultur- och 
fritidsförvaltningen 2018 ett förslag på en besparing på 900 tkr där SOU skulle 
nyttja fritidsledare i sin verksamhet dagtid. 
SOU vill dock förtydliga att det inte var i samverkan med SOU som förslaget 
tagits fram, tvärtom hade verksamhetschef skola, Jonas Fors i möten tydligt 
meddelat att det var inte en möjlig lösning för besparingar. 

Et flertal möten mellan förvaltningarna har genomförts för att försöka lösa 
frågan. Man konstaterade att det var en omfattning av 30% av en heltidstjänst 
som fanns tillgänglig per person för arbete inom SOU. SOU erbjöd att 
personalen skulle kunna ingå i vikariepoolen och då meddela tider när de kunde 
vikariera. Behovet av vikarier är stort, men det var inget alternativ för 
fritidsledarna då vikariaten är främst inom förskolan där det finns tjänster 
(barnskötare) som inte har krav på lärarbehörighet. Inom fritidshem och skolan 
finns inte den möjligheten utan där arbetar legitimerade lärare, resurspersoner 
som anställs enligt Skollagen på visstidsanställning och kapphallspersonal på 7-
9-skolorna. För att kunna erbjuda kombinationstjänst måste det finnas vakans. 

Ekonomiska konsekvenser 
Skulle SOU finansiera en del av en strukturplan som inte var förankrad och 
samplanerad blir det effekter på SOU som under redan år 2020 minskat 
bemanningen utifrån budget och även har egna uppdrag i strukturplanen. Inför 
2021 blir det ytterligare effektiviseringar inom bemanningen utifrån förslaget i 
budget och ny strukturplan. Det blir personalminskningar även utifrån att 
statsbidraget från Migrationsverket reduceras kraftigt, ett bidrag som använts 
helt till modersmålsstöd inom förskolan och studiehandledning och 
modersmålsundervisning inom skolan. 

Social – och utbildningsförvaltningen instämmer med förslaget att föreslå 
kommunfullmäktige om att denna strukturbesparing om 900 tkr upphävs. 

Barbro Forsberg Nystedt [Namn] 
[Förvaltningschefens titel] [Titel] 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 163 Dnr 2020/160 

Redovisning av erhållet partistöd 2019, för 
utbetalning 2020 

Arbetsutskottets 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. Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2020. 

2. Redovisning av partistöd från: 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet
Moderaterna 
Liberalerna 
Centerpartiet 
Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna 
Kommunistiska partiet 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-12-03 KS 2020/160 - 04 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Fullmäktige 

Redovisning utbetalt partistöd 2019 

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

Sammanfattning 
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. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog vid sitt möte den 29 september 2014, § 133 ett 
förslag på nya regler om partistöd. Kompletterande regler antogs påföljande år 
vid kommunfullmäktiges möte den 19 oktober 2015, § 285 och förtydliganden 
kring redovisningsform och mall antogs av kommunfullmäktige 19 december 
2016 § 212. 

I det antagna regelverket framgår att mottagare av partistöd årligen ska lämna 
en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål 
som anges i 4 kap 29 § första och andra stycket kommunallagen. Redovisningen 
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ska enligt nu gällande regelverk 
vara inlämnad till kommunen senast den 30 april året efter att stödet lämnats 

Med anledning av pandemin flyttades svarstiden fram till den 30 oktober 2020. 

Den 1 december hade samtliga partier inkommit med den begärda 
redovisningen. Redovisningen har lämnats i därför avsedd mall och uppfyller i 
övrigt de krav på ändamål och granskning som gäller för partistöd. 

Maria Skoglund Vicktoria Sjöström 
Kommundirektör Registrator 

Bilagor
Redovisning av erhållet partistöd på därför avsedd mall från: 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
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Moderaterna 
Liberalerna 
Centerpartiet
Sverigedemokraterna 
Kristdemokraterna 
Kommunistiska partiet 

Beslut skickas till 
Gruppledarna samtliga partier 
Ekonomienheten 
Akten 



103



104



105



106



107



108



109



110



Juridisk person = registrerad lokal partiförening Organisationsnummer

Adress Postadress

Telefon Bankkonto BG/PG
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1(1) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 

jämte granskningsrapport 

Blankettanvisning Skickas till: 

Redovisning lämnas in senast 30 april Ludvika kommun 

kanslienheten 

Juridisk person = registrerad lokal partiförening Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon Bankkonto/BG/PG 

Erhållet partistöd 

År Kronor 

Ordförande Kassör 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har använts 

Underskrift 

Jag intygar att partistödet har använts enligt reglemente för lokalt partistöd i Ludvika kommun. 

Ort och datum Namnteckning 

Kontaktuppgifter Namnförtydligande 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) 

och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/pul. 

Hemsida E-post Organisationsnr 

Ludvika kommun www.ludvika.se info@ludvika.se 212000-2270 

Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro 

771 82 Ludvika Dan Anderssons gata 1 0240-860 00 0240-866 87 467-5088 

771 31 Ludvika 

www.ludvika.se/pul
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 
Juridisk person* Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon Bankkonto BG/PG 

*Registrerad lokal partiförening 

Erhållet partistöd 2019: kr 
Ordförande Kassör 

Redovisning av lokalt partistöd 
Beskriv hur det lokala partistödet har använts. 

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts enligt reglemente för lokalt partistöd Ludvika kommun. 
Intygas av Namnförtydligande 

Ort och datum Kontaktuppgifter 

Hemsida E-post Organisationsnr 
Ludvika kommun www.ludvika.se info@ludvika.se 212000-2270 
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 
771 82 Ludvika Dan Anderssons gata 1 0240-860 00 0240-866 87 467-5088 12 45 30-7 

771 31 Ludvika 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 164 Dnr 2020/174 

Bidragsansökan verksamhetsbidrag för föreningar 
med samhällsnyttig verksamhet 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
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 

Kommunstyrelsen beviljar inte verksamhetsbidrag för Ludvika Ridklubb med 
motiveringen att de inte faller inom ramarna för samhällsviktig verksamhet 

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 2020. 

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 
Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 
Datum Diarienummer 

2020-12-01 KS 2020/174 
04Kommunstyrelsens förvaltning 

Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se Ert datum Er referens 

Kommunstyrelsen 

Beslut om verksamhetsbidrag till föreningar för år 
2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
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 

Kommunstyrelsen beviljar inte verksamhetsbidrag för Ludvika Ridklubb med 
motiveringen att de inte faller inom ramarna för samhällsviktig verksamhet 

Kommunstyrelsen beviljar inte verksamhetsbidrag för Sunnansjö byalag då 
ansökan inkom för sent. 

Sammanfattning 
Föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig verksamhet kan ansöka om 
verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen. Under år 2019 inkom fyra 
ansökningar om verksamhetsbidrag. Ansökan avser verksamhetsåret 2020. 

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. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog den 22 oktober 2019 § 209 riktlinjer för 
kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag för föreningar. Av 
riktlinjerna framgår att föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig verksamhet 
och som inte bryter mot kommunens övergripande riktlinjer för 
föreningsbidrag kan ansöka om verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen. 

mailto:jessica.hedlund@ludvika.se
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Av riktlinjerna framgår vidare att kommunstyrelsen ser särskilt positivt på 
verksamhet som: 

 bidrar till att det demokratiska samhället bibehålls och stärks, 

 bidrar till kunnande om hur samhället fungerar både lokalt, nationellt 
och globalt, 

 bidrar till kommuninvånares, särskilt barn och ungdomars, möjligheter 
att vara delaktiga i samhället, 

 eller bidrar till att stärka det lokala samhället på olika sätt. 

Dessutom framgår det att verksamhetsbidraget inte betalas ut för lokalhyror, 
däremot kan föreningar få stöd för administrativa kostnader. 

Innan riktlinjen antogs togs beslut om att bevilja verksamhetsbidrag på 
delegation, numera ska kommunstyrelsen beslut i dessa frågor. 

Inkomna ansökningar 
Under år 2020 ansökte åtta föreningar om verksamhetsbidrag från 
kommunstyrelsen. Tidigare skedde ansökan på våren, varmed själva 
ansökningsprocessen för dessa föreningar inte följer den i de nya riktlinjerna, 
där det bland annat framgår att ansökan görs på webben och att ansökan ska 
göras senast den 15 september. I övrigt tillämpas riktlinjerna. 

De föreningar som ansökt om bidrag för år 2021 är: 

 Föreningen BRIS 
 Grangärdebygdens Intresseförening 
 Föreningen IMPACT 
 Falu domstolars Nämndemannaförening 
 Lionsclub Ludvika 
 Ludvikakretsen Röda Korset 
 Ludvika Ridklubb 
 Sunnansjö byalag 

Av själva ansökansblanketten framgår inte hur mycket pengar de olika 
föreningarna ansökt om. I en del ansökningar framgår det av budgeten hur 
mycket föreningen räknat med att få i bidrag. 

Beviljat bidrag för år 2020 
Dessa fyra föreningarna beviljades följande bidrag för år 2020: 

 Västerbergsslagens FN förening, 4 000 kronor 
 Ludvikakretsen Röda Korset, 50 000 kronor 
 Lionsclub Ludvika, 5 500 kronor 
 Lionsclub Ängsklockan, 5 500 kronor 



 
 

 
 

 
 

 

      
        

        
           

     

     

             
                  

           
          

                
          

       

  

        
  

            
          

            
            

           
         

         
    

     
    

  

           
            

              
           

            
          

         

   

       
    

          
            

         

Datum Diarienummer Sida 

119

Ludvika kommun 2020-12-01 KS 2020/174 3(5) 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag och motiveringar 
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att sex föreningar bedriver 
samhällsnyttig verksamhet och därmed är berättigade till verksamhetsbidrag 
från kommunstyrelsen. En förening uppfyller inte kraven och en förening har 
lämnat in ansökan för sent. 

Barnens rätt i samhället- BRIS 

Förvaltningen föreslår att Barnens rätt i samhället Bris beviljas 5 000 kr. BRIS 
har i sitt brev till kommunen sökt 58 000 kr i bidrag för år 2020 i egenskap av 
en samhällsbärande funktion för Sveriges två miljoner barn i corornakrisen. Det 
framgår att föreningen sökt bidrag från kommuner i regionen. Förvaltningen 
ser att det är för en behjärtansvärd insats och noterar att de hade för avsikt att 
använda pengarna år 2020. Förvaltningen föreslår en symbolisk summa om 
5 000 kr för år 2021. 

Grangärdebygdens Intresseförening 

Förvaltningen föreslår att Grangärdebygdens intresseförening beviljas 10 000 
kr. 

Föreningen har i sin ansökan angett att ändamålet för bidraget är verksamhet 
och underhåll av föreningslokal. Den samhällsnyttiga verksamhet som avses att 
bedrivas är att genom att mobilisera bybor och andra intresserade till fler 
aktiviteter, det ska även inkludera barn och ungdomar. De vill bland annat 
arbeta med en revidering av den lokala utvecklingsplanen och söker därför 
medel för hela den processen vilket inkluderar genomförandet av 
Grangärdebygdens ting 2021, kostnader för annonsering och medial spridning. 
Reseersättningar, förvaltnings- och organisationskostnader, 
konferenskostnader, föreläsningsarvoden, hyra av ljudutrustning, 
annonskostnader och materialkostnader. 

Föreningen IMPACT 

Förvaltningen föreslår att föreningen IMPACT beviljas 3 000 kr för sina 
insatser att verka i en miljö där antidemokratiska krafter kan finnas. 

Föreningen har i sin ansökan angett att IMPACT är en ideell förening som är 
religiöst och politiskt helt obunden, de är anslutna till somaliska Riksförbundet. 
IMPACT har 70 medlemmar i Ludvika och verksamheten riktar sig till barn, 
ungdomar och vuxna. Föreningen arbetar bland annat tillsammans med röda 
korset och erbjuder läxhjälp för elever i kommunen. 

Falu domstolars Nämndemannaförening 

Förvaltningen föreslår att Falu Domstolars nämndemannaförening beviljas 
10 200 kr. 

Ludvika kommun har 17 nämndemän som utses av fullmäktige. Föreningen 
söker om bidrag för de nämndemän som fullmäktige utser. Föreningen är aktiv 
och bidraget kommer att användas till studiebesök och löpande 
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kompetensutveckling. Domstolsverket lämnar inte bidrag till verksamheten 
utöver det som rör själva domstolarna. 

Lions Club Ludvika 

Förvaltningen föreslår att Lionsclub Ludvika beviljas 5 500 kronor. Av 
sammanfattningen av föreningens verksamhet för år 2017-2018 framgår att 
föreningen under kommande verksamhetsår kommer att prioritera 
medlemsrekrytering framför nya aktiviteter. Föreningen kommer dock fortsätta 
med de traditionella verksamheterna, så som cykelbytardagen, julklappslotteriet 
i samband med skyltsöndagen och surströmmingsfesten. De insamlade medlen 
går till välgörenhet, och lokalt delar föreningen till exempel ut understöd till 
behövande i kommunen i samverkan med socialsekreterare och/eller diakon. 
Av budgetförslaget framgår inte hur mycket föreningen räknat med att få i 
verksamhetsbidrag. Förvaltningen föreslår att föreningen får 5 500 kronor, 
utifrån att verksamheten behålls på samma nivå som tidigare år. 

Ludvika Kretsen Röda Korset 

Förvaltningen föreslår att Ludvikakretsen Röda Korset beviljas 60 000 kronor. 
Röda korset uppger att verksamheten i Ludvikakretsen ökat kraftigt under de 
senaste åren. Föreningen anger i sin ansökan bidraget söks för att kunna 
bedriva social verksamhet inklusive integrationsstödjande aktiviteter, utbildning 
av egna frivilliga och till viss del allmänheten exempelvis hjärt- lungräddning, 
kunna uppehålla krisberedskap enligt krisberedskapsplane samt vid behov 
stödja samhället med resurser vid kriser. 

Av föreningens preliminära budget för 2021 framgår att föreningen budgeterat 
för ett verksamhetsbidrag från kommunen på 60 000 kronor och anger i sin 
ansökan att verksamheten snabbt ställde om år 2020 med anledning av 
coronakrisen och rekryterade 10 nya och yngre volontärer som bidragit till 
Unika Ludvikas satsning Shoppingbudet. Äldre volontärer har istället kunna ta 
ansvar för planering och samordning med andra aktörer. 

Ludvika Ridklubb 

Förvaltningen föreslår att Ludvika Ridklubbs ansökan inte beviljas. 

Föreningen har i sin ansökan angett att bidraget söks för verksamheten i sin 
helhet. De största utgiftsposterna är foder, hovslagare och strö- och 
gödselhantering. Ridklubben har fått göra omplaneringar i verksamheten med 
anledning av corona. Kultur- och fritid har beviljat verksamhetsbidrag till 
Ludvika ridklubb med xx kr. 

Föreningen har bra verksamhet men anses inte vara av definitionen 
samhällsnyttiga föreningar som är berättigade bidrag från kommunstyrelsen. 

Sunnansjö byalag 

Ansökan inkom den 8 november 2020 och har inkommit för sent för att 
beaktas. Ansökan gällde verksamhetsbidrag för att byta ut föråldrad IT-
utrustning och övriga driftkostnader för kansliet. 
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Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna bidragssummorna ryms inom budget. 

Maria Skoglund Jessica Hedlund 
Kommundirektör Sektionschef 

Bilagor
Föreningarnas ansökningar inklusive bilagor finns till påseende på 
kommunstyrelsens möte eller på Administration och service på stadshuset
innan mötet. 

Beslut skickas till 
Ansökande föreningar 
Administration och service för verkställighet av utbetalning
Akten 
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MÅNADSRAPPORT KS 1(6) 
Datum 

2020-12-29 KS 2020/6 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsen 

Månadsrapport Kommunstyrelsen december 2020 

Personalfrågor 
 Ett försök till rekrytering av en IT-specialist inom identitetsområdet har 

gjorts, men har pausats på grund av att inga sökanden kunde matcha 
kravprofilen. Rekryteringsarbetet tas upp efter nyår igen 

 En visstidsanställning (1 år) har genomförts av förändringsledare, i syfte att 
skapa effektiva processer på IT-center, samt höja kompetensen inom till 
exempel projektledning. Tjänsten finansieras inom befintlig budget och 
ersätter konsultkostnader 

 Rekrytering av strategisk upphandlare med inriktning entreprenad till UhC 

 Rekrytering av Personalchef/HR chef påbörjas under januari 

Viktiga verksamhetshändelser 

Kommunchefens stab 

 Ett uppstartsmöte gällande fördjupad utredning Stadshuset ägt rum i slutet 
av november 

 Dataskyddsombud (DSO) vägleder i olika projekt för att undvika att 
komma i konflikt med EU-dom samt medverkar i olika riskanalyser 

 Nödvändiga PUB-avtal har tecknats mellan kommunen och E-Dala samt 
leverantören av e-Tjänsteplattformen 

 Arbetet med Corona fortgår – rapport redovisas på KS 
 Uppstart av ett initiativ för att stötta medarbetare och chefer utifrån 

pandemins effekter på bl.a. arbetsmiljö. Arbetsnamnet ”Hållbart Arbetsliv” 
är ett försök att beskriva den övergripande ambitionen 

 Deltagande i workshops och arbetsmöten inför EUs nästa programperiod 
och inspel till utformningen av de nya programmen inom ERUF och 
Interreg 

Hemsida E-post Organisationsnr 

Ludvika kommun www.ludvika.se info@ludvika.se 212000-2270 
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 

771 82 Ludvika Dan Anderssons gata 1 0240-860 00 0240-866 87 467-5088 12 45 30-7 
771 31 Ludvika 
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Projekt 

Fordonsprojekt 

 Styrgruppen har tagit inriktningsbeslut om placering för den nya 
kommunövergripande fordonsorganisationen och ansvarsområden 

 Förslag har tagits fram till övergång till fossilfri fordonsflotta 

Ludvikamodellen 

 Jobbar vidare med månadsvisa styrgruppsmöten och mellanliggande 
individuella (respektive förvaltning) avstämningar. Fungerar bra, i de 
individuella mötena går vi mer i detalj kring arbete och metoder 

 En positiv trend vad gäller försörjningsstöd fortsätter, under 5 Mkr i 
november och preliminära siffror visar på 38 färre hushåll (inkl. 40 barn) på 
försörjningsstöd i månadsskiftet november-december 

 Antal nyanlända till Ludvika under 2020 är 18 personer. Detta innebär 
nödvändiga anpassningar av organisationen både på AMI och VBU. 
Organisationerna var planerade för 100 nyanlända och då organisationen är 
ett verktyg så skall dessa anpassas efter de nya förutsättningarna, vilket nu 
görs 

 Totalt 110 personer med försörjningsstöd är f n i någon form av 
sysselsättning via AMI, detta inkluderar Brunnsviks med 72 deltagare. (exkl. 
SFI) 

 Arbetet med att förlänga nystartsjobben pågår, 10 av 21 klara i skrivande 
stund. Arbetsförmedlingen handläggningstider är väldigt långa. 18 personer 
i extratjänster varav 8 placerade 

 Kartläggningar f n på paus pga. av ökad smitta. 
 VBU ser en ökad tröghet i genomströmningen (SFI) p.g.a. att mer sker på 

distans/digitalt. Ett antal yrkesspår under uppstart men pga. 
Coronarestriktioner är Industri- och köksspåret pausat f n. Precis startat en 
ny SFI grupp om 39 personer varav 10 nyanlända. Positivt att fler än 
tidigare sökt till Restaurang-VUX. VBU tittar också på ett antal andra 
yrkesutbildningar, typ lärling. Svårt med praktikplatser f n. 

 Sammanfattningsvis: Trenden positiv under hösten, trots Corona. Bra 
insatser. Vi jobbar efter nötningsprincipen och försöker bygga tillit 

Näringslivsenheten 

 Fortsatt projektarbete med omställningsprojektet 

 Kartläggning och bevakning av situationen kring fjällturism 

 Färdigställande av MBL 11 kring överflyttning av landsbygdsutvecklare från 
samhällsbyggnadsförvaltningen till näringslivsenheten. Start efter årsskiftet 

Administration och service 

 Arbete med att flytta registerförteckningar för personuppgifter pågår 
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 Veterangåvorna har delats ut på ett annorlunda men uppskattat vis 

Säkerhet 

 Arbetar med riktlinjer och rutiner fram för inom informationssäkerhet 

 Säkerhetsfunktionen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 
hjälpt till med att starta upp en självtestningsstation för Covid-19 vid 
Hillängens IP 

 Deltagit vid myndighetsgemensam tillsyn i Fredriksberg med 
räddningstjänst, miljö- och hälsa och byggnadsinspektörer 

 Säkerhetsfunktionen har även digitalt besökt byföreningen i Grangärde 
tillsammans med Polis i dialogskapande och brottsförebyggande arbete och 
deltagit i utvecklingsarbete kring Grängesbergs centrum i samverkan med 
Samarkand och polisen 

Kommunikation 

 Nya bilder och budskap samt bytt till led-armaturer på infartstavlorna 
 Tagit fram en unik form på reflex (vågen). Har deltats ut till alla barn och 

unga från förkolklass till och med gymnasiet 
 Tillgänglighetsanpassat upphandlingscenterfbr.se 
 Lagt in prenumerationsmöjlighet på Insidan 
 Upphandlat ett mediabevakningsverktyg 

Ekonomienheten 

Arbete med färdigställande och inläsning av budgetar samt förberedelser inför 
årsskiftet har dominerat december 

Personalenheten 

 Arbete med nytt samverkansavtal är igång 

 Annons för projektledare för värdegrundsarbetet har varit ute och 9 
personer är kallade på en första intervju, med start 4 januari. 

 Genomlysningen av personalenheten redovisades på PLU. Nu har vi satt 
personalenhetens vision och verksamhetsidé och fortsätter arbetet som 
genomlysningen tagit fram. 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten 

 Växthuspersonal sköter helgstädning av delar av centrala Ludvika åt SBF 
under perioden 201024–210424 

 Allservice har utfört underhåll och snickeriuppgifter åt Kommunala bolag 
och förvaltningar 

https://upphandlingscenterfbr.se
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 Café Marnäsliden och Café Sporthallen håller öppet och följer riktlinjerna 
för Corona pandemin. Dock lider intäktssidan pga. färre kunder och 
beställningar 

 Växthuspersonal hjälper Vård- och omsorgsförvaltningen gällande packning 
och leverans av skyddsutrustning från deras förråd på Marnäsliden ut till 
deras enheter 

 Arbetet pågår med förlängningarna av deltagarna med nystartsjobb. I 
skrivande stund har fått vi besluten från Arbetsförmedlingen för cirka 
hälften av de 21 förlängningarna 

 Vi har fortsatt mycket fokus på att följa upp och coacha deltagare i 
uppföljningsgruppen dvs. de som är ute i arbete eller studier för att det ska 
bli en varaktighet på minst 6 månader. I denna grupp ingår de med 
nystartsjobb som är ute som skolvärdar, bussvärdar, cafépersonal samt 
shoppingbud. Mycket tid och resurser har krävts för 
handledning/arbetsledning av speciellt bussvärdarna samt shoppingbuden 

 Inga nämnvärda förändringar i statistiken för månaden 

 Anmälan att ta emot feriearbetare ligger nu ute på hemsidan 

 Fortsatta studier i svenska. Mål att deltagarna ska komma ut i fortsatta 
studier och arbete, självförsörjning. 3 grupper indelade i olika nivåer 
beroende på deras färdigheter i svenska 

 På grund av Corona så är två av våra AMI grupper i Brunnsvik delade på 
två så att antalet minskar per gång. Vi har max 8 personer i ett och samma 
klassrum 

 En arbetsgrupp med representanter från Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten, Kultur och ungdom samt Fritid och idrott sattes ihop 
för att lägga grunden för arbetet med fritidsbank 

IT-center 

 E-tjänsteplattformen testas 

 Intensivt arbete för att färdigställa tjänstekatalogen inför 2020 

 Kommunikationsinsatser kring den nya finansieringsmodellen samt dess 
påverkan på verksamheten 

Upphandlingscenter 

 Kompetenskartläggning UhC genomförd 

 Ny upphandlingspolicy för godkännande i samverkande kommuner och KF 
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Viktiga händelser inför nästa period 

Kommunchefens stab 

Fortsätta arbetet med att samordna vissa tilldelade uppgifter för att avlasta vård-
och omsorg 

Projekt 

Fordonsprojekt 

 Arbetet fortsätter med revidering av styrdokumenten. 

 MBL ska genomföras gällande placering och ansvarsområden. 

 Risk- och konsekvensanalys gällande alkolås/alkoskåp ska tas fram. 

 Projektet inväntar inriktningsbeslut från Smedjebackens kommun om de 
ska nyttja vår fordonsorganisation för skötsel av deras personbilar. 

 Risk- och konsekvensanalysen ska påbörjas för flytt av personal från IFO 
till den övergripande kommunövergripande fordonsorganisationen. 

Näringslivsenheten 

 Introduktion landsbygdsutvecklare med ny uppdragsbeskrivning. 

 Rekryteringsprocess återupptas av näringslivsutvecklare 
besöksnäring/evenemang. 

 Projektarbetet fortgår 

Ludvikamodellen 

Administration och service 

Jobb med att få digital ärendehantering i IFO och myndighetsnämnden. 

Säkerhet 

Kommunikation 

För att öka användbarheten ytterligare görs vissa designändringar på startsidan 
av ludvika.se 

Ekonomienheten 

Nästa månad börjar bokslutsarbetet med avstämning av konton, framtagande 
av underlag mm. 

Personalenheten 

 Arbete pågår för att tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet genom 
årshjul, nytt på Insidan och få in alla verksamheter in i KIA, systemet för 
arbetsskador och tillbud. 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten 

 Vi kommer att börja arbeta mer aktivt med vissa deltagare som är inskrivna 
i AMI Studier för att börja coacha dem mot arbete/praktik samtidigt som 
de fortsätter i verksamheten på AMI Studier. 

https://ludvika.se
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 Vi fortsätter att vidareutveckla arbetssätt och gemensamma rutiner i vår 
arbetsgrupp för att vara så förberedda som möjligt när det förhoppningsvis 
inom en snar framtid blir möjligt att återgå till en mer normal verksamhet. 

 Ser möjlighet till att ha deltagarna oftare på plats då vi får färre deltagare 

IT-center 

Ny tjänstekatalog lanseras 

Upphandlingscenter 

 Genomlysning och organisationsöversyn UhC 

 Uppstart och planering av årets upphandlingar ca 250 st. enligt beslutad 
Upphandlingsplan 2021 

 Arbete med budget 2022 och Nämndplan 2021-2023 inför GNU 
sammanträde februari 

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information 

Väsentliga avvikelser mot mål/budget 
IT-center har i sin ekonomiska genomlysning hittat eftersläpande 
licenskostnader av engångskaraktär på 3,2 mkr vilka inte är budgeterade och 
belastar kommunstyrelsens budget. 

Röd flagga 

Laila Dufström 
tf. kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 165 Dnr 2018/434 

Svar på motion - Översyn av kommunens 
budgetprocess 

Arbetsutskottets 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. 

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. Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2020. 
2. Motion daterad den 8 november 2018. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
Datum Diarienummer 

2020-11-13 KS 2018/434-00 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se 

Fullmäktige 

Svar på motion om översyn av kommunens 
budgetprocess 

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. 

Sammanfattning 
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. 

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. Han lyfter 
bland annat att nämnderna bör bli mer delaktiga i såväl äskningar som i hur 
tilldelad ram ska användas och att processen för investeringsplanen behöver ses 
över. 

Hösten 2017 påbörjade Ludvika kommun arbetet med en genomlysning av 
kommunens ekonomiprocesser. Arbetet bedrevs i projektform och uppdraget 
att göra genomlysningen fick revisionsbyrån PwC. Genomlysningen utmynnade 
i en rapport som blev klar i maj 2018. I PwC:s uppdrag ingick bland annat att 

mailto:mikaela.nordling@ludvika.se
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processkartlägga budget- och bokslutsprocesserna samt komma med förslag på 
hur utveckling kunde ske. 

I rapporten presenterades ett 50-tal aktiviteter för att förbättra 
ekonomiprocesserna. Till dem hörde bland annat att ta tidsplaner för den 
övergripande planerings- och uppföljningsprocessen samt ta fram en ny 
budgetprocess. Därutöver lyfts en aktivitet för att anpassa bolagen bättre till 
kommunens budgetprocess och strategi för hur kommunen ska arbeta mer 
dialoginriktat i planerings och uppföljningsprocesserna. 

I augusti 2018 startades ett nytt projekt för att arbeta med införandet av nya 
ekonomiska processer och arbetssätt. Idag har Ludvika kommun en 
kommunkoncerngemensam budgetprocess och kommunen har även arbetat 
fram ekonomiska styrdokument, bland annat är riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning på väg till fullmäktige för beslut i december. 

Kommunkoncernens budgetprocess idag 
Dagens budgetprocess bygger på den som redogörs för i PwC:s rapport, och 
som de hjälpt styrgruppen att ta fram. Tidplanen är generösare och 
budgetarbetet påbörjas året innan, för att ramarna ska kunna tas av fullmäktige i 
juni. Verksamheternas budget utgår från behovsanalyser istället för uppräkning 
av föregående års budget. Behovsanalyserna sammanställs till dialogdagar och 
budgetberedning. Vid behov sker eventuella kompletteringar under hösten 
utifrån ändrade förhållanden och i november fastställer fullmäktige slutgiltig 
budget för året därpå. 

Ett arbete har gjorts med att synkronisera nämndernas sammanträden efter 
kommunfullmäktiges årshjul så att nämndernas ansvar tydliggörs. I det arbetet 
har kommunen ändrat rapporteringsprocessen utifrån att det är nämnderna 
som rapporterar till kommunstyrelsen och inte förvaltningarna som det har 
varit tidigare. 

Budgetprocessen börjar med en koncerngemensam budgetdag där 
budgetförutsättningar och omvärldsanalys presenteras. Budgetdialogdagar hålls 
där såväl nämndpolitiker som tjänstepersoner från förvaltningarna deltar. Även 
bolagen har representanter på budgetdialogdagarna. Ansvaret för beredningen 
av budgeten ligger på finansutskottet, som kommunstyrelsen beslöt bilda 
hösten 2019 och som inrättades från och med januari 2020. Finansutskottets 
ärenden bereds av finansgruppen, i vilken även ekonomer från de kommunala 
bolagen deltar. 

Bildandet av koncern med fokus på tydligare ägarstyrning av bolagen 
I november 2018 beslöt fullmäktige bilda en aktiebolagsrättslig koncern. 
Ludvika Kommun Stadshus AB är moderbolag i koncernen, som bildades den 
1 januari 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrelsen för Ludvika 
Kommun Stadshus AB. 

Ett av syftena med bildandet var en tydligare ägarstyrning av bolagen. De 
kommunala bolagens resultat ingår i kommunens rapporteringsmodell, 
finansutskottet har beslutat anställa en koncerncontroller och ekonomichefen är 
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numera koncernekonomichef. Bolagen följer kommunkoncernens 
budgetprocess och i den ingår även bolagens investeringsplan. Beslut om de 
kommunala bolagens investeringar sker i olika instanser, beroende på hur 
omfattande investeringen är. Investeringar över 50 mnkr tas av fullmäktige, 
medan styrelsen för moderbolaget får hantera investeringar på mellan 10 och 50 
mnkr. Bolagens respektive styrelser får besluta om investeringar mindre än 10 
mnkr. Moderbolagets styrelse är även den instans som fattar beslut om hur 
bolagens eventuella överskott ska användas. 

Kommunstyrelsens förvaltnings slutsats 
Redan innan motionären lämnade in motionen hade kommunen påbörjat ett 
arbete med en genomlysning av kommunens ekonomiprocesser. Arbetet med 
att utveckla och implementera ekonomiprocesserna samt bilda moderbolaget 
och koncernen har pågått under flera år, och är nu på slutrakan då 
ekonomirelaterade styrdokument, så som bolagspolicy och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning är på väg fram till politiken för beslut. 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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Laila Dufström Mikaela Nordling 
Stöd- och styrningschef Utredare 

Bilagor 
Motion daterad den 8 november 2018. 

Beslut skickas till 
Motionären 
Akten 
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Delegeringsbeslut 
Utskriftsdatum: 2020-12-28 Utskriven av: Vicktoria Sjöström 

Diarieenhet: Kommunstyrelsen 

Beslutsfattare: Alla 

Kategori: 

Beslutsinstans: 

Alla 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-01-07 

Sekretess: Visas ej 

Id Beskrivning Paragraf 

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare 

Ärendenummer Ärendemening Kategori 

Ansvarig 

92483 

2020-12-28 

KS 2020/420 

Kommundirektör Maria Skoglund 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Kommunstyrelsens 
ordförande § 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

92159 

2020-12-18 

KS 2020/402 

Delegationsbeslut tf förvaltningschef vård- o
omsorgsförvaltningen Cecilia Vestergaard 

Förlängt förordnande till och med 30 april 20

ch Kommundirektör § 

Kommundirektör 

21 

Kommundirektör 

92128 

2020-12-18 

KS 2020/18 

Arvodesutskottet 2020-12-11, § 4-5 

Redovisning av arbetsutskottet, personaluts
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet ti
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 
arvodesutskott § 

Kommunstyrelsens 
arvodesutskott 

kottet, 
ll 

Kommunstyrelsens 
arvodesutskott 

92482 Verksamhetschef AMI Mohammed Alkazhami Laila Dufström § 

2020-12-28 Laila Dufström 

KS 2020/420 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Stöd- och styrningschef 

92129 Förhandlingsutskottet 2020-12-10, § 58-66 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott § 

2020-12-18 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott 

KS 2020/18 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, Kommunstyrelsens 
2020-12-15, § 154-165 arbetsutskott § 

2020-12-18 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KS 2020/18 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

92486 Koncernekonomichef Åsa Grans Laila Dufström § 

2020-12-28 Laila Dufström 

KS 2020/420 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Stöd- och styrningschef 

92161 Förordnade under jul och nyår 2020/2021, Kommundirektör § 
förvaltningschefer samt stöd- och styrningschef 

2020-12-18 Kommundirektör 

KS 2020/2 Delegationsbeslut Förordnanden 2020 

Maria Skoglund 

92487 Säkerhetschef Arne Adolfsson Laila Dufström § 

2020-12-28 Laila Dufström 

KS 2020/420 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Stöd- och styrningschef 

92500 Finansutskottet 2020-12-15, § 36-37 Kommunstyrelsens 
finansutskott § 

2020-12-28 Kommunstyrelsens 
finansutskott 

KS 2020/18 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 
finansutskott 

92165 Förordnande av tf chefer i stöd- och styrnings Stöd- och styrningschef § 
ledningsgrupp jul och nyår 

2020-12-18 Stöd- och styrningschef 

KS 2020/2 Delegationsbeslut Förordnanden 2020 

Laila Dufström 

92480 

2020-12-28 

KS 2020/420 

Sektionschef administration och service Jessica 
Hedlund 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Laila Dufström § 

Laila Dufström 

Stöd- och styrningschef 

92485 

2020-12-28 

KS 2020/420 

Tf personalchef Susan Ludvigsson 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Laila Dufström § 

Laila Dufström 

Stöd- och styrningschef 

Sidan 2 av 3 
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Id Beskrivning Paragraf 

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare 

Ärendenummer Ärendemening Kategori 

Ansvarig 

90009 

2020-11-19 

KS 2020/382 

Yttrande över välfärdsrådet 

Region Dalarna 

Instruktion för Välfärdsrådet 

Kommunstyrelsens 
ordförande § 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Leif Pettersson 

90116 

2020-11-20 

KS 2020/428 

Delegationsbeslut – gåva till Blötbergets 
byggnadsförening UPA 

Givande av gåva till Blötbergets arbetare
byggnadsförening UPA 

arbetares Kommunstyrelsens 
ordförande § 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

s 

Leif Pettersson 

92484 Stöd- och styrningschef Laila Dufström Maria Skoglund § 

2020-12-28 Maria Skoglund 

KS 2020/420 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Kommundirektör 

92499 Personalutskottet 2020-12-15, § 35 Kommunstyrelsens 
personalutskott § 

2020-12-28 Kommunstyrelsens 
personalutskott 

KS 2020/18 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

92481 Chef upphandlingscenter Anders Karlin Laila Dufström § 

2020-12-28 Laila Dufström 

KS 2020/420 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Stöd- och styrningschef 

92157 Förordnande av tf ekonomichef Stöd- och styrningschef § 

2020-12-18 Stöd- och styrningschef 

KS 2020/402 Förlängt förordnande till och med 30 april 2021 

Stöd- och styrningschef 

2020.2400 Förordnande av tf stöd- och styrningschef - Susan Kommundirektör § 
Ludvigsson 

2020-11-19 Kommundirektör 

KS 2020/2 Delegationsbeslut Förordnanden 2020 

Maria Skoglund 

Sidan 3 av 3 
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MEDDELANDEN 1(2) 
Datum 

2020-12-28 KS 2020/461 - 00 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

Övrigt 
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 2021-
2022 

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. 

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



  
 

 

    

    
   
   

           

Val 

Val av ersättare i 

 kommunstyrelsens arbetsutskott 
 personalutskott 
 finansutskott 

efter Karin V Johnsson (M) till och med 31 december 2022. 
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