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§ 11  Dnr  Dnr. 

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Finansutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende läggs till: 

 Meddelande om försäljning av biogasanläggning. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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§ 12  Dnr 2021/218 

 

Omfördelning av investeringsmedel från ramområde 
mark till ramområde infrastruktur  

Finansutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att omfördela 2 000 tkr i 2021 års investeringsbudget från 
ramområde mark avseende projekt Lyviksberget 4212, verksamhet 219, till 
ramområde infrastruktur avseende projekt Trafikåtgärder Lyviksberget 4136, 
verksamhet 219. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har den 27 maj 2021 § 47 beslutat att 
föreslå fullmäktige att omfördela 2 000 tkr i 2021 års investeringsbudget från 
ramområde mark avseende projekt Lyviksberget 4212, verksamhet 219, till 
ramområde infrastruktur avseende projekt Trafikåtgärder Lyviksberget 4136, 
verksamhet 219. 

Av nämndens beslut framgår att Lyviksbergets handelsområde expanderar fort 
och flera nya etableringar är på gång. För att kunna hantera det ökande 
trafikflödet i området i samband med utvecklingen behöver trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsåtgärder sättas in. En trafikutredning har genomförts på 
området vintern 2020/2021. Tre mer akuta åtgärder behöver snarast 
genomföras; anläggande av en cirkulationsplats på Granitvägen i korsningen 
mellan infarten till befintlig handel och nya Biltema, flytt av busshållplatser från 
handelsområdet ner till Gonäsvägen och flytt av gång- och cykelväg utmed 
Granitvägen. Dessa tre åtgärder beräknas kosta cirka 2 000 tkr. Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden ser en möjlighet att omfördela 2 000 tkr av de 7 
676 tkr från ramområdet mark till ramområdet infrastruktur.  

Då fullmäktige i samband med beslut om budget även fastställer 
investeringsramarna för de olika ramområdena behöver flytt av pengar mellan 
ramområdena till fullmäktige för beslut. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår 
att fullmäktige beslutar enligt kultur- och samhällsutvecklingsnämndens förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 
den 27 maj 2021 § 47.  
______ 
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§ 13  Dnr 2021/215 

 

Ansökan om utökad ekonomisk ram för 
utbildningsverksamheten för år 2021 

Finansutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för en mer detaljerad beskrivning av 
de konsekvenser ett avslag eventuellt skulle medföra för verksamheten.  

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 67, att ansöka 
om en utökning av ram för utbildningsverksamheten med 9 mnkr.  

I tjänsteskrivelsen till social- och utbildningsnämnden, daterad den 21 maj 2021 
med diarienummer SUN 2021/322-04, framkommer det att utbildnings-
verksamheten hos social- och utbildningsförvaltningen har en resultatavvikelse 
per 30 april 2021 mot den periodiserade budgeten 12 mnkr över budget och 
prognosen beräknas bli 9 mnkr i överskridande av budgeten på helåret.  

Av de 9 mnkr i överskridandet av budgeten på helåret består 4,6 mnkr från it-
centers nya finansieringsmodell. Ökade kostnader för barn och elever i behov 
av extraordinärt stöd. Ökade kostnader för modersmålsstöd, modersmåls-
undervisning och studiehandledning som tidigare till stor del var finansierat av 
statliga stöd via Migrationsverket.  

Social- och utbildningsnämnden ska innevarande år minska bemanningen med 
29 årsarbetare enligt beslutad strukturplan som sedan tidigare är inarbetad i 
budgeten. Förskolebarnantalet minskar mellan vår och höst (för att sedan öka 
igen till våren) och elevantalet ökar till hösten. Konsekvensen är att antalet 
barn/elever som varje anställd tar hand om har ökat för båda verksamheterna.  

Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder 
och bolagen. 

Som ett led i det ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 
rapportera hur det går med intäkter, kostnader och investeringar. Vid avvikelser 
mot budgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna i en 
handlingsplan på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna ska även 
rapportera hur det går med strukturplanens effektiviseringsåtgärder. 

Bakgrunden till denna rapportering är att kommunen ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket handlar om att kortare och längre sikt klara både verksamhet 
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och ekonomi. Kortfattat ska vi nå målen för verksamheten, samtidigt som vi 
ska ha ordning på pengarna så att även budgetarna hålls och de finansiella 
målen nås. 

Rapporteringen ska ge kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser. 
Kommunstyrelsen har att bedöma om det vid avvikelser behövs åtgärder. 

Kommunstyrelsen har vid rapportering 1 den 20 april beslut § 74 uppmanat 
nämnderna att vid rapporteringstillfälle 2 besluta om planer med heltäckande 
åtgärder.  

Om kommunstyrelsen skulle besluta om en omfördelning av 
kommunfullmäktiges beslutade driftsramar för 2021 skulle detta innebära 
minskningar av motsvarande belopp för övriga nämnder. Därför återremitteras 
ärendet till social- och utbildningsnämnden för en fördjupad utredning kring 
vilka konsekvenser ett uteblivet ökat anslag skulle innebära. 

Beslutsunderlag 
1. Social- och utbildningsnämnden den 26 maj 2021 § 67 
2. Social- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2021.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 14  Dnr 2021/216 

 

Ansökan om utökad ekonomisk ram för individ- och 
familjeomsorgsverksamheten (IFO) för år 2021 

Finansutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för en mer detaljerad beskrivning av 
de konsekvenser ett avslag eventuellt skulle medföra för verksamheten.  

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 68, att ansöka 
hos kommunfullmäktige om utökning av ram för individ- och familjeomsorgs-
verksamheten med 10,8 mnkr.  

Social- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse till social- och 
utbildningsnämnden daterad den 19 maj 2021 presenterat en uppföljning och 
prognos över förväntat ekonomiskt utfall för 2021.  

Individ- och familjeomsorgens resultatavvikelse per 30 april 2021 är mot den 
periodiserade budgeten 4,3 mnkr över budget, och i prognosen beräknas det bli 
10, 8 mnkr i överskridande av budgeten på helåret.  

Överskridandet beror på ökade IT-kostnader, ökade kostnader för barn- och 
ungdomsvården, beroendevården samt övrig vuxen.  

Beslutad strukturplan är sedan tidigare inarbetad och handlingsplanen visar att 
organisationen minskat med 3 tjänster under året.  

Flera förändrade arbetssätt är införda och påverkar prognosen positivt men inte 
i tillräcklig omfattning för att möta medborgarnas behov av stöd. 

Helheten, inkluderat besparingen enligt beslutad strukturplan och 
handlingsplan, för IFO:s prognos indikerar ett överskridande med 10,8 mnkr 
mot budget.  

Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder 
och bolagen. 

Som ett led i det ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 
rapportera hur det går med intäkter, kostnader och investeringar. Vid avvikelser 
mot budgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna i en 
handlingsplan på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna ska även 
rapportera hur det går med strukturplanens effektiviseringsåtgärder. 
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Bakgrunden till denna rapportering är att kommunen ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket handlar om att kortare och längre sikt klara både verksamhet 
och ekonomi. Kortfattat ska vi nå målen för verksamheten, samtidigt som vi 
ska ha ordning på pengarna så att även budgetarna hålls och de finansiella 
målen nås. 

Rapporteringen ska ge kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser. 
Kommunstyrelsen har att bedöma om det vid avvikelser behövs åtgärder. 

Kommunstyrelsen har vid rapportering 1 den 20 april beslut § 74 uppmanat 
nämnderna att vid rapporteringstillfälle 2 besluta om planer med heltäckande 
åtgärder.  

Om kommunstyrelsen skulle besluta om en omfördelning av 
kommunfullmäktiges beslutade driftsramar för 2021 skulle detta innebära 
minskningar av motsvarande belopp för övriga nämnder. Därför återremitteras 
ärendet till social- och utbildningsnämnden för en fördjupad utredning kring 
vilka konsekvenser ett uteblivet ökat anslag skulle innebära. 

Beslutsunderlag 
Beslut social- och utbildningsnämnden den 26 maj 2021 § 68. 
Tjänsteskrivelse SUN 2021/322-04 daterad den 21 maj 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 15  Dnr  Dnr. 

 

Meddelande om försäljning av biogasanläggning 

Beslut 
Finansutskottet noterar Ludvika kommun Stadshus AB beslut om försäljning 
av biogasanläggningen och att protokollet från styrelsemötet den 8 juni 2021 
anmäls som meddelande på kommande fullmäktigesammanträde. 

Beskrivning av ärendet 
Vid Ludvika kommun Stadshus AB styrelsemöte den 8 juni godkändes 
försäljningen av biogasanläggningen till ett värde om 10 928 000 kr.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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