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§ 154  Dnr 2020/440 

 

Information om Dalastrategin 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar den muntliga informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Region Dalarna har tagit fram ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi för 
Dalarna (RUS). Förslaget har gått ut på remiss och förväntas träda i kraft 
sommaren 2021 och då ersätta den befintliga Dalastrategin – Dalarna 2020. 
RUS är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 
utvecklingsarbetet i Dalarna och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. 

Kommunens förslag till yttrande kommer att tas upp på kommande 
kommunstyrelse. Fram till dess finns möjlighet att lämna synpunkter på 
strategin till kommunstyrelsens förvaltning.  

Beslutsunderlag 
1. Remissutgåva Dalastrategi daterad november 2020. 
2. Sammanfattning av remissutgåva. 

Behandling 
Verksamhetsutvecklare Linda Varga föredrar ärendet. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 155  Dnr 2020/379 

 

Utvärdering av bussvärdar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner utvärdering av bussvärdarnas 
arbete och framtida behov. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
I augusti ägde ett möte rum mellan Ludvika kommun, Region Dalarna och Björks Buss 
där det identifierades ett behov av bussvärdar och att det skulle finnas bussvärdar 
på plats vid skolstart den 18 augusti. Samtliga parter kom överens om att dela 
på kostnaderna fram till årsskiftet. AMI (arbetsmarknads- och integrations-
enheten) har nu sex bussvärdar anställda. De två första bussvärdarna har varit 
på plats sedan skolstarten den 18 augusti, ytterligare två började den 7 
september och sedan anställdes ytterligare två den 21 september. Två av 
bussvärdarna är flerspråkiga, en arabisktalande och en tigrinjatalande. Fyra av 
bussvärdarna har anställningsstöd i form av nystartsjobb.  

Sedan den 12 augusti när vi fick informationen att bussvärdar skulle anställas 
samt vara på plats vid skolstart har vi på kort tid lyckats få fram en mycket 
tydligare bild av behoven och vilka busslinjer som behövde prioriteras.  

Bussvärdarnas uppdrag 
Bussvärdarnas uppdrag är att vara en trygg vuxen framförallt för skolbarnen 
och skapa trygghet för dem genom att vara närvarande, ge service till övriga 
passagerare och verka konfliktdämpande på och i anslutning till bussar. I mån 
av tid så ronderar även bussvärdarna i centrum och runt stationsområdet. 
Bussvärdarna är på inget vis ordningsvakter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 19 november 2020. 

Behandling 
Marianne Witteberg, handledare på AMI föredrar ärendet.  

______ 
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Beslut skickas till 
AMI 
Social- och utbildningsförvaltning 
Skolskjutssamordnare 
Säkerhetssamordnare 
Akten
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§ 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 
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§ 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
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§ 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
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§ 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 
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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.  

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
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§ 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
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§ 161  Dnr 2020/398 

 

Återförande av arbetsordning för direktionen inom 
Västerbergslagens utbildningsförbund 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återför ärendet till direktionen för 

Västerbergslagens utbildningsförbund, då det räcker att arbetsordningen 
antas av direktionen. Detta eftersom arbetsordningen inte reglerar 
förbundets organisation och förhållandet till medlemskommunerna, utan 
enbart handlar om direktionens arbetsformer.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att i samband med en kommande 
revidering av förbundsordningen vore det bra om förbundsordningen 
tydliggör att direktionen har mandat att besluta om sina egna arbetsformer 
och sin verksamhet.  

Beskrivning av ärendet 
Direktionen för Västerbergslagens utbildningsförbund beslöt den 21 oktober 
2020 § 86 att anta arbetsordning för direktionen och skicka den vidare till 
medlemskommunernas fullmäktigen för beslut. Av beslutet framgår att 
direktionen önskar att arbetsordningen ska gälla från och med januari 2021.  

Arbetsordningen reglerar direktionens arbetsformer. Bland annat styr den hur 
utskick ska göras, vilka som utgör presidiet, vad som gäller vid ordförandens 
frånvaro och justering av protokoll. Arbetsordningen ska, i tillämpliga delar, 
även gälla för utskott under direktionen.  

Kommunstyrelsens förvaltning kan inte se att arbetsordningen skulle behöva 
beslutas i medlemskommunernas fullmäktigen. Detta då arbetsordningen inte 
reglerar förbundets organisation eller frågor som rör förhållandet till 
medlemskommunerna. Förvaltningen har även stämt av detta med jurist på 
Sveriges kommuner och regioner och haft dialog med Smedjebackens kommun, 
som är av samma åsikt. I samband med en framtida revidering av 
förbundsordningen vore det bra om det av förbundsordningen framgick att 
direktionen får besluta om sina egna arbetsformer och sin verksamhet. Dock 
finns det inget hinder till att direktionen redan idag får besluta detta, utan att 
det är omnämnt i förbundsordningen. Sammantaget föreslår därför 
förvaltningen är ärendet återförs till direktionen.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2020.  
2. Protokollsutdrag från direktionen för Västerbergslagens utbildningsförbund 

den 21 oktober 2020 § 86.  
3. Arbetsordning för direktionen för Västerbergslagens utbildningsförbund. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Direktionen för Västerbergslagens utbildningsförbund för verkställighet 
Kanslichef Kenth Runnberg 
Smedjebackens kommun för kännedom 
Akten 
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§ 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
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§ 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
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§ 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
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