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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2021-06-08 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 60  Dnr 2020/355 

 

Näringslivsstrategi 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar näringslivsstrategi daterad 17 maj 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 november 2020 § 137 sända 
upprättad näringslivsstrategi på remiss till berörda instanser. Remisstiden sattes 
till tre månader men förlängdes med anledning av pandemin. Under remisstiden 
har nio yttranden inkommit.  

Inkomna yttranden 
Vem Vad Kommentar 

PRO Framförhållning i 
planarbeten, samt 
prioritera miljöfrågor. 

 

Social- och 
utbildningsnämnden 

Positivt  

Vård- och omsorgsnämnden Tillgänglighet för alla  

Unika Ludvika Starkare värdeord Tillägg görs i 
punkterna där en 
högre ambitionsnivå 
lyfts fram. 

Hitachi ABB Power Grids Betona gemensam 
målbild mellan den 
offentliga- och 
privata sektorn. 

Synpunkten har tagits 
i beaktning 

Jan Pettersson, tidigare VD 
på Väsman Invest 

Gäller strategin bara 
staden Ludvika? 
Olyckligt att 
utelämna resterande 
del av kommunen 
med viktiga företag, 
bl.a. inom 

Rubriken borde 
ändras till exempelvis 
”Framtidens hållbara 
tillväxtkommun” för 
att inkludera hela 
kommunen och dess 
olika näringar. En 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

besöksnäringen. 
Saknar också en 
handlingsplan 
kopplad till strategin. 
Tillägg kring 
hållbarhet och 
Agenda 2030. 

handlingsplan 
inkluderas sedvanligt 
inte i första skedet 
utan tillkommer efter 
att strategin antagits. 

Gösta Samuelsson Bil Efterlyser en 
handlingsplan. 

En handlingsplan 
inkluderas sedvanligt 
inte i första skedet 
utan tillkommer efter 
att strategin antagits. 

Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

Betona hela 
kommunen, inte bara 
lyfta fram staden. 
Inkludera alla 
näringar. Starkare 
värdeord i punkterna. 
Inkludera förskola till 
benämningen 
”Kvalitativ skola”. 

Rubriken borde 
ändras till exempelvis 
”Framtidens hållbara 
tillväxtkommun” för 
att inkludera hela 
kommunen och dess 
olika näringar. Tillägg 
görs i punkterna där 
en högre 
ambitionsnivå lyfts 
fram. 

AB Karl Hedin Vill ändra rubriken 
och inkludera hela 
kommunen och fler 
näringar. 

Lyfta fram vikten av 
kommunikation än 
mer. 

Rubriken borde 
ändras till exempelvis 
”Framtidens hållbara 
tillväxtkommun” för 
att inkludera hela 
kommunen och dess 
olika näringar. 

 

Näringslivsenheten har tagit ställning till inkomna yttranden och arbetat fram 
ett förslag till ny strategi för antagande av fullmäktige.  

Det fortsatta arbetet framöver kommer att bestå av att upprätta en 
handlingsplan för att uppnå de strategiska målsättningarna. Arbetet med 
handlingsplanen beräknas vara klart till årsskiftet 2021/2022.  

Beslutsunderlag 
Näringslivsstrategi daterad 17 maj 2021. 

Behandling 
Håkan Frank (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2021-05-17 
Diarienummer 

KS  2020/355 
00 
 

 

Kommunstyrelsens stab 
Erik Odens 
erik.odens@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Antagande av näringslivsstrategi 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar näringslivsstrategi daterad 17 maj 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 november 2020 § 137 sända 
upprättad näringslivsstrategi på remiss till berörda instanser. Remisstiden sattes 
till tre månader men förlängdes med anledning av pandemin. Under remisstiden 
har nio yttranden inkommit.  

Inkomna yttranden 
Vem Vad Kommentar 

PRO Framförhållning i 
planarbeten, samt 
prioritera miljöfrågor. 

 

Social- och 
utbildningsnämnden 

Positivt  

Vård- och omsorgsnämnden Tillgänglighet för alla  

Unika Ludvika Starkare värdeord Tillägg görs i 
punkterna där en 
högre ambitionsnivå 
lyfts fram. 

Hitachi ABB Power Grids Betona gemensam 
målbild mellan den 
offentliga- och 
privata sektorn. 

Synpunkten har tagits 
i beaktning 

Jan Pettersson, tidigare VD 
på Väsman Invest 

Gäller strategin bara 
staden Ludvika? 
Olyckligt att 
utelämna resterande 
del av kommunen 
med viktiga företag, 

Rubriken borde 
ändras till exempelvis 
”Framtidens hållbara 
tillväxtkommun” för 
att inkludera hela 
kommunen och dess 
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bl.a. inom 
besöksnäringen. 
Saknar också en 
handlingsplan 
kopplad till strategin. 
Tillägg kring 
hållbarhet och 
Agenda 2030. 

olika näringar. En 
handlingsplan 
inkluderas sedvanligt 
inte i första skedet 
utan tillkommer efter 
att strategin antagits. 

Gösta Samuelsson Bil Efterlyser en 
handlingsplan. 

En handlingsplan 
inkluderas sedvanligt 
inte i första skedet 
utan tillkommer efter 
att strategin antagits. 

Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

Betona hela 
kommunen, inte bara 
lyfta fram staden. 
Inkludera alla 
näringar. Starkare 
värdeord i punkterna. 
Inkludera förskola till 
benämningen 
”Kvalitativ skola”. 

Rubriken borde 
ändras till exempelvis 
”Framtidens hållbara 
tillväxtkommun” för 
att inkludera hela 
kommunen och dess 
olika näringar. Tillägg 
görs i punkterna där 
en högre 
ambitionsnivå lyfts 
fram. 

AB Karl Hedin Vill ändra rubriken 
och inkludera hela 
kommunen och fler 
näringar. 

Lyfta fram vikten av 
kommunikation än 
mer. 

Rubriken borde 
ändras till exempelvis 
”Framtidens hållbara 
tillväxtkommun” för 
att inkludera hela 
kommunen och dess 
olika näringar. 

 

Näringslivsenheten har tagit ställning till inkomna yttranden och arbetat fram 
ett förslag till ny strategi för antagande av fullmäktige.  

Det fortsatta arbetet framöver kommer att bestå av att upprätta en 
handlingsplan för att uppnå de strategiska målsättningarna. Arbetet med 
handlingsplanen beräknas vara klart till årsskiftet 2021/2022.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 
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Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Erik Odens 
Näringslivschef 

Bilagor 
Näringslivsstrategi daterad 17 maj 2021. 

Beslut skickas till 
Styrdokument 
Akten 
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STRATEGI 
Sida 

1(5) 
Datum 

2021-05-17 
 

  

 

 
 

 

 

Näringslivsstrategi 
Framtidens hållbara tillväxtkommun 

 
Dokumentnamn 
Näringslivsstrategi 

Dokumenttyp 
Strategi 

Omfattning 
Externt och internt 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Näringslivschef 

Publicering 
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd 
 
 
Beslutad 
[Skriv datum här] 

Bör revideras senast 
Vid behov 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2020/355-00 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid 
revideringen 

[Skriv datum och §] [Skriv text här] [Skriv text här] 
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Näringslivsstrategi

 
 
  

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans 
för de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Strategi Hjälper att göra 
vägval och 
prioriteringar. 
Kan innehålla 
mål och 
uppdrag. 

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Riktlinjer Innehåller 
konkreta 
beskrivningar 
av vad som ska 
göras och hur 
det ska göras.  

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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Näringslivsstrategi

Framtidens hållbara tillväxtkommun 
Ludvika kommuns vision är ”Framtidens, tillväxtens och möjligheternas 
kommun”. Ludvika ska vara en attraktiv kommun för näringsliv och 
företagande.  

Med företag som Hitachi ABB Power Grids AB, Spendrups och företag inom 
gruvnäringen har Ludvika kommun en mer än 100-årig stark industritradition 
med internationella kunder. Dessa har fortsatt en väldigt stor betydelse för 
Ludvika kommun eftersom totalt 35 procent av de sysselsatta i kommunen 
arbetar inom industrin och mer än 50 procent av skatteintäkterna genereras via 
de industrianställda. De är stora arbetsgivare som sysselsätter många 
kommunbor, inpendlande och inresande. De skapar förutsättning för andra 
företag som underleverantörer. Global konkurrens gör att de ständigt behöver 
utvecklas genom att ligga i framkant med en högteknologisk innovation i 
världsklass. Behovet av att kunna attrahera spetskompetens är därför en 
överlevnadsfråga. 

För att Ludvika kommun ska kunna vara en hållbar tillväxtkommun behöver 
det finnas attraktiva boendemiljöer, bra skolor, möjlighet till en meningsfylld 
fritid, handel, restauranger och nöjen samt en välfungerande välfärd. En hållbar 
industristad behöver också ett diversifierat näringsliv för att skapa 
attraktionskraft som kommun. Besöksnäringen är en snabbt växande näring 
med stor potential, där kommunen redan idag har en stark aktör i Säfsen Resort 
AB. Att fortsätta bidra till tillväxt inom besöksnäringen kan betyda många nya 
arbetstillfällen, samtidigt som kommunen stärker sitt varumärke som en 
kommun man gärna vill bo, arbeta i samt besöka.  

Framtidens hållbara tillväxtkommun handlar lika mycket om att ge 
förutsättningar till och ta tillvara kraften av högteknologiska industrier som att 
skapa det goda samhället. Näringslivsstrategin har därför tre målområden: 

 
 

Figur 1 Visionens målområden 
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Näringslivsstrategi

Attraktivitet och tillväxt 
 

 Attraktiva boendemiljöer för varierade behov 

 Levande och aktivt centrum 

 Mångfald av arbetstillfällen och näringar 

 Mångfald av aktiviteter/föreningsliv 

 Utvecklad besöksnäring 

 Evenemang året runt  

 Kvalitativ skola (på sikt internationell 
skola) 

 Modern infrastruktur 

 En levande landsbygd  

Förutsättningar för företagande 
 

 Mångfald i samhället – en viktig förutsättning för företagens 
kompetensförsörjning och innovationskraft 

 Kompetensmatchning skola – näringsliv, samt uppmuntra 
Ung Företagsamhet 

 Samarbete och dialog mellan privat- och offentlig 
sektor 

 Nätverk för samverkan (företag, kommun, 
utbildningsaktörer, forskning m.m.) 

 Stöd för företagsutveckling – ”Från vaggan till 
graven” 

 Möjliggörande infrastruktur 

 Goda möjligheter att driva företag i hela kommunen 
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Näringslivsstrategi

Kommunorganisationen 
 

 Utföra sina grunduppdrag med kvalitet 

 Toppklass på service och bemötande 

 Ge förutsättningar för lokala företagare 
vid upphandlingar 

 Enkelhet – företagslots – en väg in 

 Förståelse för företagande 

 Inte konkurrera med privata aktörer 

 Synlighet i hela kommunen  

Utvecklingsområden 
Strategin kommer att konkretiseras genom handlingsplaner och mål inom bland 
annat landsbygdsutveckling, kompetensförsörjning, besöksnäring, handel samt 
exploatering.  

_________
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(7) 
Datum 

2021-06-15 
Diarienummer 

KS  2021/207-00  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikael Müller, 0240-860 49 
mikael.muller@ludvika.se  

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Kommunövergripande rapportering av 
verksamhetsmål och ekonomi, uppföljningstillfälle 2, 
år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering. 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, 
social- och utbildningsnämnden verksamhetsområde individ- och 
familjeomsorg, social- och utbildningsnämnden verksamhetsområde 
utbildning samt vård- och omsorgsnämnden inte har följt den fastställda 
processen och att de därmed saknar heltäckande handlingsplaner för att 
anpassa driftkostnaderna till tilldelad årsbudget. 

3. Kommunstyrelsen ålägger de nämnder som saknar heltäckande 
handlingsplaner för att anpassa driftkostnaderna till tilldelad årsbudget att 
besluta om sådana planer vid nästa rapporteringstillfälle. 

Sammanfattning 
Denna rapportering avser januari−april 2021, med en prognos till årets slut. 
Verksamhetsmål. De fem målen mäts med 17 resultatmått, varav sex med ett 
månadsutfall kan följas upp per april. Fyra av dessa mått har förbättrats och 
fem av sex väntas nå sitt målvärde vid årets slut. 
Driftkostnader. Under perioden var nämndernas totala nettokostnader 24 mnkr 
högre än budget, varav SUN Utbildning och VON 11−12 mnkr vardera. 
Prognosen för helåret är att den samlade driften kommer förbruka 33 mnkr 
mer än tilldelad budget, varav kring 10 mnkr vardera för VON, SUN IFO och 
SUN Utbildning. Även KSU och VBU tros överskrida sin budget. Över-
skridandena uppstår trots planer från KSU, SUN IFO och VON med åtgärder 
på totalt 10 mnkr. SUN Utbildning lämnar inte någon plan med åtgärder. 
Investeringar. Av nämndernas totala anslag på 84 mnkr har 20 mnkr bokförts 
under perioden. Kring 96 procent av anslaget väntas upparbetas till årets slut. 
Ekonomiskt resultat. Det blev ett underskott för perioden på 22 mnkr. Det är 
34 mnkr sämre än budget och huvudorsaken är nämndernas kostnadsöver-
skridande. Enligt prognos bli det i år ett resultat på 31 mnkr, vilket är 4 mnkr 
mindre än budgeterade 35 mnkr. Avvikelsen beror främst på nämndernas högre 
kostnader. Större delen av den negativa avvikelsen vägs dock upp av ett högre 
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netto av skatteintäkter och statsbidrag samt av högre finansiella intäkter. Enligt 
prognos blir det ett positivt balanskravsresultat på 28 mnkr. 
Finansiella mål. I år finns fyra mål, varav två väntas uppnås. Målet om ett resultat 
efter finansiella poster på minst 2 procent väntas inte nås, med en prognos på 
1,7 procent. Målet om oförändrad skattesats är uppfyllt. Det underliggande resultatet för 
femårsperioden 2017−2021 tros bli 1,9 procent, så målet om minst 2 procent tros 
nästan nås. Kring 86 procent av investeringarna perioden 2017−2021 väntas komma att 
ha finansierats med egna medel, så målet om minst 80 procent bör kunna nås.  
Nämndernas åtgärder. För att nämnderna ska hålla sin tilldelade årsbudget 
behöver i ett första steg handlingsplanernas åtgärder på 10 mnkr genomföras. 
Därutöver behövs ytterligare åtgärder på 33 mnkr. Flertalet nämnder har nämligen 
inte följt den fastlagda process som säger att de på eget initiativ ska vidta 
korrigerande åtgärder vid avvikelser mot budgeten som väntas kvarstå till årets slut. 
Coronapandemin ger osäkra prognoser. Osäkerheten är fortsatt stor. 

Beskrivning av ärendet 

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 
handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 
Fullmäktiges mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund ekonomi 
där även de finansiella målen nås. 

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över 
kommunkoncernen ska nämnder och bolag tre gånger under pågående år 
rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Koncern-
ekonomichefen ska rapportera kommunens resultat och balanskravsresultat 
liksom hur det går med de finansiella målen. Kommunstyrelsens förvaltning ska 
rapportera hur det går med de övergripande verksamhetsmålen. 

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås 
Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla i 
önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för de drift- och 
investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet bygger i sin 
tur på att också de finansiella målen ska nås. 
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Fullmäktiges övergripande mål år 2021 

 

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella 
avvikelser i arbetet med att nå målen. Vid avvikelser mot driftbudgeten som 
väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande 
åtgärder. 

Verksamhetsmål  
De fem målen för 2021−2025 är inte direkt mätbara. Därför finns 17 resultatmått 
(målindikatorer) som visar viktiga aspekter av målen och som vid uppföljningar 
används för att bedöma hur väl de nås. Ambitionsnivån för vad som ska uppnås 
och när framgår genom att det för varje mått finns ett målvärde för slutåret 2025 
(önskat läge på fem års sikt) och ett för 2021 (etappmål). 

Sex av måtten kan med ett månadsutfall följas upp för perioden januari−april. 
Även om detta inte ger hela bilden av måluppfyllelsen, kan uppföljningen bidra 
med tidiga signaler på eventuella avvikelser för det som mäts. 

Antal barn i familjer med ekonomiskt bistånd. Sista april hade antalet sjunkit 
till 511, jämfört med 572 vid årsskiftet 2020/2021 (12-månaderssnitt i bägge 
fallen). Målvärdet 580 bör kunna nås till slutet av 2021. 

Antal invånare. Sista april hade folkmängden preliminärt sjunkit med fem 
personer till 26 599, jämfört med 26 604 vid årsskiftet 2020/2021. Målvärdet 
26 750 ser inte ut att kunna nås till slutet av 2021. 

Företagarnas sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet. I 
år steg betyget till 3,1, jämfört med 3,0 i fjol. Årets målvärde 3,1 har uppnåtts. 

Mat- och restavfall. Sista april hade det insamlade avfallet minskat till 187 kilo 
per person, jämfört med 188 kilo vid årsskiftet 2020/2021 (12-månaderssnitt i 
bägge fallen). Målvärdet 195 kilo ser ut att kunna nås till slutet av 2021. 

Matsvinnet i kommunens serveringar. Vid vårens mätning hade svinnet 
minskat till 34 gram per portion, jämfört med 45 gram hösten 2020. Målvärdet 
42 gram ser ut att kunna nås till slutet av 2021. Svinnet påverkas av pandemin, 
och det är inte säkert att den lägre nivån består över tid. 

En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En hållbar kommun

Resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag2)

Oförändrad kommunal skattesats3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−20213)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−20213)

1) Fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163
2)
3)

Verksamhets-
mål1)

Finansiella    
mål

Fastställdes av fullmäktige 1 juni 2020 § 72, i budgetbeslutet för 2021
Fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning
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Energianvändning i lokalerna. Sista april hade energianvändningen stigit till 
148 kWh/kvadratmeter, jämfört med 147 kWh vid årsskiftet 2020/2021. Trots 
ökningen väntas målvärdet 149 kWh kunna nås till årets slut. Utfallet för april 
avser ett normalårskorrigerat trendmått för den senaste 12-månadersperioden. 

Eftersom målen, måtten och målvärdena fastställdes sent år 2020 har de varken 
legat till grund för 2021 års verksamhetsplanering eller budgetbeslut.  

Nämndernas driftkostnader 
Under perioden var nämndernas nettokostnader för den löpande verksamheten 
totalt 23,5 mnkr högre än det budgeterade beloppet 575,7 mnkr (negativ 
avvikelse). Intäkterna var 23,9 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan 
bruttokostnaderna överskreds med 47,4 mnkr (negativ avvikelse). 

Prognosen för helåret är att den samlade driftbudgeten kommer överskridas med 
33,2 mnkr. Detta trots åtgärder i nämndernas handlingsplaner på totalt 10,1 mnkr. 

Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse för perioden med 4,6 mnkr. 
Prognosen är att 1,7 mnkr av årets budget inte kommer att förbrukas (positiv 
avvikelse), där merparten avser kommundirektörens och biträdande 
kommundirektörens område. 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har en negativ avvikelse för 
perioden med 3,5 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret är att budgeten 
kommer att överskridas med 3,6 mnkr (negativ avvikelse), på grund av en 
obudgeterad medfinansiering för projektet Genomfart Ludvika. I en 
handlingsplan lämnas korrigerande åtgärder på 2,0 mnkr, så utan dessa åtgärder 
skulle det till årets slut ha blivit en negativ avvikelse på 5,6 mnkr.  

Social- och utbildningsnämnden IFO har en negativ avvikelse för perioden 
med 4,3 mnkr, främst på grund av högre kostnader än väntat för 
uppväxtplacerade barn samt placeringar av våldsutsatta vuxna. Den slutgiltiga 
prognosen för helåret är att driftbudgeten kommer överskridas med 10,8 mnkr 
(negativ avvikelse), med störst avvikelse för barn- och ungdomsvård. I en 
handlingsplan lämnas korrigerande åtgärder på 1,4 mnkr, så utan dessa åtgärder 
skulle det till årets slut ha blivit en negativ avvikelse på 12,2 mnkr. 

Social- och utbildningsnämnden Utbildning har en negativ avvikelse på 
12,0 mnkr, främst på grund av en negativ förändring av personalskulderna som 
väntas minska och gå mot noll till årets slut. Den slutgiltiga prognosen för helåret 
är att driftbudgeten kommer överskridas med 9,0 mnkr (negativ avvikelse), där 
större delen utgörs av obudgeterade IT-kostnader enligt IT-centers nya 
finansieringsmodell samt ökade kostnader för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd. Ingen handlingsplan med korrigerande åtgärder lämnas.  

Vård- och omsorgsnämnden har en negativ avvikelser för perioden med 
11,0 mnkr netto, med störst avvikelse för covidkostnader. Den slutgiltiga 
prognosen för helåret är att budgeten kommer att överskridas med 11,0 mnkr 
(negativ avvikelse). I en handlingsplan lämnas korrigerande åtgärder på 6,7 mnkr, 
så utan dessa åtgärder skulle det till årets slut ha blivit en negativ avvikelse på 
17,7 mnkr. 
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Kommunens kostnad för samarbetet i gemensamma nämnden för 
upphandling (GNU) har en positiv avvikelse för perioden med 0,4 mnkr. 
Prognosen för helåret är att budgeten kommer hållas utan avvikelser. 

Kommunens kostnad för samarbetet i gemensamma servicenämnden (GSN) 
har en positiv avvikelse för perioden med 2,2 mnkr. Prognosen för helåret är att 
budgeten kommer hållas utan avvikelser. 

För perioden finns ingen nämnvärd avvikelse för revisionen och inte heller för 
kommunens kostnad för samarbetet i Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) 
eller Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU). Men RDM rapporterar 
att årets budgeterade medlemsbidrag kommer överskridas med 0,5 mnkr. 

För att nämnderna som helhet ska hålla sin tilldelade årsbudget behöver i ett 
första steg handlingsplanernas åtgärder på 10,1 mnkr genomföras och därutöver 
behövs ytterligare åtgärder på 33,2 mnkr. 

Nämndernas investeringar 
Av nämndernas investeringsanslag på 83,8 mnkr har 20,2 mnkr bokförts under 
årets fyra första månader. Merparten av kostnaderna bokförs under andra 
halvåret och 80,2 mnkr av anslaget (96 procent) väntas vara bokfört till årets slut. 

Förvaltningarnas prognoser baseras inte bara på 2021 års budgetmedel på 
81,7 mnkr, utan även på de totalt 2,1 mnkr netto i investeringsmedel som har 
omfördelats från 2020 till 2021 enligt fullmäktiges beslut den 12 april 2021 § 46. 

Ekonomiskt resultat 
För helåret 2021 är det budgeterat ett resultat (överskott) efter finansiella poster 
på 35,4 mnkr, motsvarande 2 procent av budgeterade skatteintäkter och 
generella statsbidrag på 1,8 miljarder kr. För perioden januari−april är det 
budgeterat ett överskott på 11,5 mnkr. 

För januari−april blev det ett underskott på 22,2 mnkr, vilket är 33,7 mnkr sämre 
än periodens budgeterade överskott på 11,5 mnkr. Den negativa avvikelsen beror 
främst på nämndernas kostnadsöverskridande, men även på lägre skatteintäkter 
och statsbidrag än förväntat. 

Prognosen för helåret är ett plusresultat på 31,1 mnkr, vilket dock är 4,3 mnkr 
mindre än budgeterat. Den negativa avvikelsen beror främst på att nämnderna 
tros förbruka 33,2 mnkr mer än sina tilldelade medel, men även på 5,0 mnkr i 
högre kostnader för pensioner till anställda efter nya beräkningstaganden. Till 
större del vägs dock avvikelsen upp av ett högre netto av skatteintäkter och 
statsbidrag på 27,3 mnkr och högre finansiella intäkter på 6,5 mnkr. 

För att nå överskottsmålet 35,4 mnkr behövs ytterligare åtgärder på 4,3 mnkr. 

Överskott behövs främst för att finansiera investeringar. De närmaste åren finns 
utmaningar när det gäller just investeringsbehoven, hur mycket kommunen orkar 
med att låna samt de förändringar i verksamhetsvolymer som väntar genom 
befolkningsutvecklingen. 

Det prognosticeras också ett positivt balanskravsresultat på 28,2 mnkr. 
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Finansiella mål 
I två beslut har det fastställts fyra finansiella mål för 2021, varav två enligt 
prognos väntas komma att uppnås. Ett fastställdes i budgetbeslutet i juni 2020. 
Övriga finns i de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fastställdes i 
december 2020. 

Budgetbeslutets mål är att resultatet efter finansiella poster ska uppgå till 
minst 2 procent av intäkterna i form av skatt, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Överskottsmålet väntas inte nås, med en 
prognos på 1,7 procent. 

Riktlinjerna ska ge långsiktiga inriktningar för kommunens utveckling. De tre 
finansiella målen styr hur mycket pengar som kan gå till löpande verksamhet och 
vad som behöver läggas undan i form av ett överskott. Målen styr också 
investeringarnas omfattning och finansiering. 

Riktlinjernas första mål är att skattesatsen ska vara oförändrad. Målet är 
uppnått, eftersom skatten i år varken har höjts eller sänkts. 

Riktlinjernas andra mål är att det underliggande resultatet under en 
rullande femårsperiod ska vara minst 2 procent av periodens intäkter i 
form av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Baserat på prognosen för 2021 kommer det underliggande resultatet för 
femårsperioden 2017−2021 bli 1,9 procent, vilket innebär att överskottsmålet 
om minst 2 procent inte nås men nästan. 

Riktlinjernas tredje mål är att minst 80 procent av kommunens 
nettoinvesteringar under en rullande femårsperiod ska finansieras med 
egna medel – det vill säga med avskrivningar och resultat. Baserat på 
prognosen för 2021 kommer 86 procent av investeringarna på 480 mnkr 
2017−2021 att ha finansierats med egna medel, vilket innebär att målet om 
minst 80 procent överträffas i år. Målet avser enbart investeringar inom den 
verksamhet som huvudsakligen finansieras med skatter och statsbidrag. 

Eftersom riktlinjerna fastställdes sent år 2020 har dess mål varken legat till 
grund för 2021 års verksamhetsplanering eller budgetbeslut.  

Pandemin ger osäkra prognoser 
Osäkerheten är fortsatt stor i de prognoser som lämnas i denna rapportering. 
Troligen kommer pandemin ha stor inverkan hela 2021. Praktiskt taget all 
verksamhet har behövt tänka nytt och anpassas för att hantera och bromsa 
smittspridningen. Ekonomiskt innebär pandemin både lägre skatteintäkter och 
högre kostnader. 

Osäkerheten är stor om hur länge pandemin och restriktionerna kommer pågå – 
och vad det innebär för vår verksamhet och ekonomi. En viktig faktor är hur det 
går med den vaccinering som har påbörjats i landet och även här i kommunen. 
Det är också oklart vilka statliga stöd som kommunerna kommer få i år. 

Den prognos som lämnas i denna rapportering bygger på kända förhållanden per 
dagens datum, bland annat SKR:s skatteunderlagsprognos per 29 april 2021. 
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Bilagor 
I bilaga 1 finns en sammanställning i tabellform av all rapportering. De 
rapporteringar som nämnderna och bolagen har lämnat finns i bilaga 2–9. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikael Müller 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 
1. Sammanställning av rapporteringen, uppföljningstillfälle 2 år 2021 
2. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 2 år 2021 
3. Kultur- samhällsutvecklingsnämndens rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021 
4. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av driftkostnader, 

uppföljningstillfälle 2 år 2021 
5. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering av driftkostnader 

och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021 
6. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021 
7. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans rapportering av 

driftkostnader, uppföljningstillfälle 2 år 2021 
8. Gemensamma servicenämndens rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021 
9. Bolagens rapportering av intäkter, kostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 2 år 2021 

Beslut skickas till 
Samtliga förvaltningar och nämnder och bolag för kännedom 
Kommundirektören för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetsområde ekonomi för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten
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Sammanställning av rapporteringen, uppföljningstillfälle 2,  år 2021 

Övergripande verksamhetsmål 

Resultatmått, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 Utfall Målvärde Bedömning 

av om 

målvärdet 

kommer nås 

vid årets slut 

 
2019 2020 

April 

2021 

Förändring 

2021 
2021 

En av landets bästa 

skolkommuner 
      

Genomsnittligt meritvärde 

avgångselever åk 9 (max=340) 
213 213 − − 214 − 

Genomsnittlig betygspoäng gymnasiets 

avgångselever (max=20) 
13,1 13,3 − − 13,5 − 

Andel elever som är trygga i skolan 90 % 89 % − − 91 % − 

Andel personal inom förskolan med 

förskollärarlegitimation 
35 % 39 % −  40 % − 

En bra kommun att växa upp i       

Andel ungdomar med möjl. att påverka 

dem som bestämmer i kommunen 
17 % 22 % − − 20 % − 

Antal ungdomar som sommarjobbar i 

kommunkoncernens verksamheter 
184 217 − − 220 − 

Antal barn i familjer med ekon. bistånd 628 572 511  580 Ja 

En tillväxtkommun       

Antal invånare 26 898 26 604 26 599  26 750 Nej 

Antal arbetstillfällen 12 700 − a − − 13 000 − 

Företagarnas sammanfattande omdöme 

om det lokala företagsklimatet 
3,2 3,0 3,1  3,1 Ja 

En bra kommun att leva i       

Andel nöjda invånare med kommunen 

som en bra plats att bo och leva på 
− b − b −  −  − b  − b 

Andel nöjda invånare med utbudet av 

aktiviteter o det lokala kultur- o nöjeslivet 
− b − b −  −  − b  − b 

Andel nöjda äldre inom äldreomsorgen 85 % 93 % − − 88 % − 

En hållbar kommun       

Mat- och restavfall, kilo per person 209 189 187  195 Ja 

Matsvinn i kommunens serveringar, 

gram per portion 
50 45 34  42 Ja 

Antal fordon i kommunkoncernen som 

går på fossilfria drivmedel 
− − − − − c − 

Energianvändning i kommunkoncernens 

lokaler (kWh/kvadratmeter) 
155 147 148  149 Ja 

a. Publiceras i november 2021. 

b. Måttet hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Eftersom den görs om 2021 saknas utfall för tidigare år. 

c. Inget målvärde har fastställts för 2021, eftersom det saknas utfall för tidigare år att basera ett målvärde på. 
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Nämndernas intäkter, kostnader och investeringar 

Totalt för alla nämnder, intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

Intäkter mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 
 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 118,6 142,5 23,9 348,9 377,2 28,3

Kostnader 694,4 741,8 47,4 2 111,3 2 172,8 61,5

Netto 575,7 599,3 23,5 1 762,4 1 795,6 33,2

Januari-april 2021 Helår 2021

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 3,7 8,9 5,2 14,4 15,9 1,5

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden
24,4 21,4 -2,9 73,2 70,5 -2,6

Social- och utbildnings-

nämnden, IFO
1,8 4,8 3,0 6,2 9,1 2,9

Social- och utbildnings-

nämnden, Utbildning
34,0 41,7 7,7 89,9 99,6 9,7

Vård- och 

omsorgsnämnden
28,4 34,8 6,4 85,3 92,0 6,7

Gemensamma nämnden 

för upphandling (GNU)
6,8 7,0 0,2 20,3 20,5 0,2

Gemensamma 

servicenämnden (GSN)
19,6 23,9 4,2 59,6 69,5 9,9

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Räddningstjänsten 

Dala Mitt (RDM)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Revisionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt 118,6 142,5 23,9 348,9 377,2 28,3

Årsbudget 2021Januari-april 2021
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Kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

Nettokostnad mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 41,5 42,1 0,7 126,5 126,3 -0,2

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden
84,8 85,4 0,5 253,8 254,8 1,0

Social- och utbildnings-

nämnden, IFO
58,4 65,7 7,3 175,9 189,6 13,7

Social- och utbildnings-

nämnden, Utbildning
183,4 203,1 19,7 567,3 586,0 18,7

Vård- och 

omsorgsnämnden
223,5 240,9 17,4 682,7 700,4 17,8

Gemensamma nämnden 

för upphandling (GNU)
6,7 6,5 -0,2 20,3 20,5 0,2

Gemensamma 

servicenämnden (GSN)
19,9 21,9 2,0 59,6 69,5 9,9

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU)
64,7 64,8 0,1 190,1 190,1 0,0

Räddningstjänsten 

Dala Mitt (RDM)
11,3 11,3 0,0 33,9 34,4 0,5

Revisionen 0,2 0,1 -0,1 1,2 1,2 0,0

Totalt 694,4 741,8 47,4 2 111,3 2 172,8 61,5

Januari-april 2021 Årsbudget 2021

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 37,8 33,2 -4,6 112,1 110,4 -1,7

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden
60,5 63,9 3,5 180,6 184,3 3,6

Social- och utbildnings-

nämnden, IFO
56,6 60,9 4,3 169,7 180,5 10,8

Social- och utbildnings-

nämnden, Utbildning
149,4 161,4 12,0 477,4 486,4 9,0

Vård- och 

omsorgsnämnden
195,1 206,1 11,0 597,4 608,4 11,0

Gemensamma nämnden 

för upphandling (GNU)
0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0

Gemensamma 

servicenämnden (GSN)
0,2 -2,0 -2,2 0,0 0,0 0,0

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU)
64,7 64,8 0,1 190,1 190,1 0,0

Räddningstjänsten 

Dala Mitt (RDM)
11,3 11,3 0,0 33,9 34,4 0,5

Revisionen 0,2 0,1 -0,1 1,2 1,2 0,0

Totalt 575,7 599,3 23,5 1 762,4 1 795,6 33,2

Januari-april 2021 Årsbudget 2021
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Nämndernas strukturplaner, mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 
 

 

Nämndernas handlingsplaner med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 

2021, mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 
 

  

2021 2022 2023

Kommunstyrelsen 2,1 0,0 0,0 2,1

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden
2,4 0,0 0,0 2,4

Social- och utbildnings-

nämnden, IFO
1,4 0,0 0,0 1,4

Social- och utbildnings-

nämnden, Utbildning
10,3 0,7 0,0 11,1

Vård- och 

omsorgsnämnden
13,9 0,0 0,0 13,9

Totalt 30,0 0,7 0,0 30,7

Ekonomisk effekt 2021−   

2023

Effekt i hel-

årsprognos

2021 2022 2023 2024 2021

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden
2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Social- och utbildnings-

nämnden, IFO
2,4 0,0 0,0 0,0 1,4

Social- och utbildnings-

nämnden, Utbildning
5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vård- och 

omsorgsnämnden
6,7 0,0 0,0 0,0 6,7

Totalt 16,1 0,0 0,0 0,0 10,1

Ekonomisk effekt
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Nämndernas investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

  

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

Kommunstyrelsen 10,4 1,3 11,7 3,4 -8,3 11,8 0,1

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden
56,4 -5,3 51,1 16,2 -35,0 51,1 0,0

Social- och utbildnings-

nämnden, IFO
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Social- och utbildnings-

nämnden, Utbildning
4,0 1,6 5,6 0,0 -5,6 5,6 0,0

Vård- och 

omsorgsnämnden
2,0 0,9 2,9 0,3 -2,6 2,9 0,0

Gemensamma 

servicenämnden (GSN)
9,0 3,5 12,5 0,3 -12,2 8,8 -3,7

Totalt 81,7 2,1 83,8 20,2 -63,6 80,2 -3,6

Januari-april 2021 Helår 2021
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Bolagens intäkter, kostnader och investeringar 

Totalt för alla bolag, intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

Intäkter mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

Kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 255,7 246,5 -9,2 812,4 812,4 0,0

Kostnader 260,1 238,2 -21,9 807,3 808,2 0,8

Resultat -4,4 8,3 12,7 5,1 4,2 -0,8

Januari-april 2021 Helår 2021

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,2 0,3 0,1 0,7 0,7 0,0

LKFAB 51,5 51,1 -0,4 208,0 210,1 2,1

LudvikaHem AB 69,5 70,2 0,6 208,6 211,4 2,8

Stora Brunnsvik AB 0,8 0,8 -0,1 2,5 2,3 -0,2

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
1,6 1,6 0,0 4,9 4,9 0,0

VB Kraft AB 12,9 16,5 3,6 30,6 30,6 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
40,9 38,0 -2,9 122,6 122,6 0,0

WBAB 78,2 68,0 -10,2 234,5 229,8 -4,7

Totalt 255,7 246,5 -9,2 812,4 812,4 0,0

Årsbudget 2021Januari-april 2021

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

LKFAB 54,6 47,3 -7,3 205,7 207,7 2,0

LudvikaHem AB 73,9 70,6 -3,3 208,1 211,9 3,8

Stora Brunnsvik AB 1,7 1,2 -0,5 5,2 4,6 -0,6

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
1,7 1,7 0,0 4,8 5,1 0,3

VB Kraft AB 8,4 8,4 0,0 24,3 24,3 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
41,6 40,6 -0,9 124,7 124,7 0,0

WBAB 78,2 68,2 -9,9 234,5 229,8 -4,7

Totalt 260,1 238,2 -21,9 807,3 808,2 0,8

Januari-april 2021 Årsbudget 2021
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Resultat mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,2 0,3 0,1 0,6 0,6 0,0

LKFAB -3,1 3,8 6,9 2,3 2,4 0,1

LudvikaHem AB -4,4 -0,4 3,9 0,6 -0,5 -1,0

Stora Brunnsvik AB -0,9 -0,5 0,4 -2,7 -2,3 0,4

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
-0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,3

VB Kraft AB 4,5 8,1 3,6 6,3 6,3 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
-0,7 -2,6 -1,9 -2,1 -2,1 0,0

WBAB 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0

Totalt -4,4 8,3 12,7 5,1 4,2 -0,8

Januari-april 2021 Årsbudget 2021

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

LKFAB 77,5 3,0 80,5 4,5 -76,0 80,5 0,0

LudvikaHem AB 54,5 0,0 54,5 17,0 -37,5 54,5 0,0

Stora Brunnsvik AB 4,4 0,0 4,4 0,0 -4,4 3,5 -0,9

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
1,3 0,0 1,3 0,0 -1,3 1,3 0,0

VB Kraft AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
73,8 0,0 73,8 17,5 -56,3 65,8 -8,0

Totalt 211,4 3,0 214,4 39,0 -175,4 205,6 -8,9
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetens 

intäkter
118,6 142,5 23,9 348,9 377,2 28,3

Verksamhetens 

kostnader 
-693,7 -736,0 -42,3 -2 096,4 -2 162,9 -66,5

Avskrivningar -7,1 -10,5 -3,4 -33,9 -33,9 0,0

Verksamhetens 

nettokostnader
-582,1 -604,0 -21,9 -1 781,5 -1 819,6 -38,2

Skatteintäkter 404,2 395,4 -8,8 1 231,3 1 263,2 31,9

Generella statsbidrag 

och utjämning
189,2 183,9 -5,3 567,6 563,0 -4,6

Verksamhetens 

resultat 
11,4 -24,6 -36,0 17,4 6,6 -10,8

Finansiella intäkter 1,7 3,2 1,5 22,5 29,0 6,5

Finansiella kostnader -1,5 -0,7 0,8 -4,5 -4,5 0,0

Resultat efter 

finansiella poster 
11,5 -22,2 -33,7 35,4 31,1 -4,3

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat eft. finans.

som andel av skatte-

intäkter och statsbidrag

31,1Resultat -4,3

1,7% -0,3

Januari-april 2021

2,0%1,9% -3,8% -5,8

35,411,5 -22,2 -33,7

Helår 2021

p.e.p.e. p.e.
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Kommunens balanskravsutredning mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 
 

Finansiellt resultatmål mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021.                                 
Kommunens underliggande resultat ska under en rullande femårsperiod vara minst 2 procent av periodens 

summa av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 

 
 
Finansiellt investeringsmål mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021.                                
Minst 80 procent av kommunens nettoinvesteringar ska under en rullande femårsperiod finansieras med 

egna medel 

  

Januari-april 

2021

Utfall Budget Prognos Avvikelse

Redovisat resultat 11,5 35,4 31,1 -4,3

Balanskravsjusteringar -2,9 0,0 -2,9 -2,9

Resultat efter 

balanskravsjusteringar
8,6 35,4 28,2 -7,2

Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0

Balanskravsresultat 8,6 35,4 28,2 -7,2

Helår 2021

2017 2018 2019 2020 2021 2017−21

Skattintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning
1 632,5 1 639,3 1 688,3 1 770,0 1 826,2 8 556,3

Balanskravsresultat 28,2 22,7 37,9 35,1 28,2 152,1

Extraordinära poster 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 6,9

Underliggande resultat 28,2 22,7 44,8 35,1 28,2 159,0

Underliggande 

resultat (%)
1,7% 1,4% 2,7% 2,0% 1,5% 1,9%

Utfall Prognos

2017 2018 2019 2020 2021 2017−21

Investeringar netto, 

skattefinansierad vht
120,3 111,9 97,4 70,6 80,2 480,4

Avskrivningar, 

skattefinansierad vht
58,3 61,6 55,4 32,5 33,9 241,7

Resultat efter 

finansiella poster
28,2 22,7 53,8 36,7 31,1 172,5

Finansiering med egna 

medel 
86,5 84,3 109,2 69,2 65,0 414,2

Självfinansierings-

grad
72% 75% 112% 98% 81% 86%

Utfall Prognos

32



Ludvika kommun 
Datum 
2021-06-15 

      
      

Sida 

10(10) 

 

 

Maria Skoglund 

Kommundirektör 

Mikael Müller 

Verksamhetscontroller 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-25 
 

 

  
 

 

§ 97  Dnr 2021/208 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 2, år 2021 - kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 

daterad den 14 maj 2021. 

2. Kommunstyrelsen fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, enligt bilaga 2 daterad den 14 maj 2021. 

3. Kommunstyrelsen fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad den 14 maj 2021. 

4. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Beskrivning av ärendet 

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 

hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 

att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av kommunstyrelsens eget ekonomiska läge avser perioden 

januari−april 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen 

för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av bilagda strukturplan 

(bilaga 2). Prognosen säger att årets driftsbudget kommer att hållas utan negativa 

avvikelser, och därför finns inga korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan 

(bilaga 3).  

En nyhet från och med detta rapporteringstillfälle är att gemensamma 

servicenämnden (GSN/IT-center) och gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan (GNU/Upphandlingscenter) redovisas separat med 

egna rapporteringar. 

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 4,5 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst 

avvikelse för kommundirektör och biträdande kommundirektörs område.  

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplanens åtgärder – 

är att budgeten kommer att visa en positiv avvikelse med 1,7 mnkr. Därför 

finns inga korrigerande åtgärder i handlingsplan. 
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Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 24,1 mnkr, varav 

4,8 mnkr överförts från föregående år, avser 11,6 mnkr KS. Resterande 12,5 

mnkr avser GSN som rapporterar i egen tjänsteskrivelse med start detta 

uppföljningstillfälle. Under perioden har det för KS bokförts 3,4 mnkr. Enligt 

prognos kommer hela anslaget för KS att upparbetas och bokföras till årets 

slut. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2021. 

2. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 maj 2021. 

3. Kommunstyrelsens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, 

uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 maj 2021. 

4. Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi 

i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 maj 2021 

______ 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningschefen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Datum 

2021-05-14 
Diarienummer 

KS  2021/208 

  

 

 

 
Kommunstyrelsen 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 

daterad den 14 maj 2021. 

2. Kommunstyrelsen fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, enligt bilaga 2 daterad den 14 maj 2021. 

3. Kommunstyrelsen fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra 

till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad den 14 maj 2021. 

4. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 

strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Sammanfattning 

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 

hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 

att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av kommunstyrelsens eget ekonomiska läge avser perioden 

januari−april 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen 

för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av bilagda strukturplan 

(bilaga 2). Prognosen säger att årets driftsbudget kommer att hållas utan negativa 

avvikelser, och därför finns inga korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan 

(bilaga 3).  

En nyhet från och med detta rapporteringstillfälle är att gemensamma 

servicenämnden (GSN/IT-center) och gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan (GNU/Upphandlingscenter) redovisas separat med 

egna rapporteringar. 

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 4,5 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst 

avvikelse för kommundirektör och biträdande kommundirektörs område.  

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplanens åtgärder – 

är att budgeten kommer att visa en positiv avvikelse med 1,7 mnkr. Därför 

finns inga korrigerande åtgärder i handlingsplan. 
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Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 24,1 mnkr, varav 

4,8 mnkr överförts från föregående år, avser 11,6 mnkr KS. Resterande 12,5 

mnkr avser GSN som rapporterar i egen tjänsteskrivelse med start detta 

uppföljningstillfälle. Under perioden har det för KS bokförts 3,4 mnkr. Enligt 

prognos kommer hela anslaget för KS att upparbetas och bokföras till årets 

slut. 

Beskrivning av ärendet 

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 

handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 

Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund 

ekonomi där även de finansiella målen nås. 

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över 

övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 

rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma 

tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och 

balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. 

Kommundirektörens stab ska rapportera hur det går med de övergripande 

verksamhetsmålen. 

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås 

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla 

verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för 

de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet 

bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. 

Fullmäktiges övergripande mål år 2021 

 

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella 

avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. 

Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska 

nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En hållbar kommun

Resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag
2)

Oförändrad kommunal skattesats
3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−2021
3)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−2021
3)

1) Fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

2)

3)

Verksamhets-

mål1)

Finansiella    

mål

Fastställdes av fullmäktige 1 juni 2020 § 72, i budgetbeslutet för 2021

Fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning
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Denna rapportering avser perioden januari−april 2021 

Denna rapportering av kommunstyrelsens egna driftkostnader och investeringar 

avser perioden januari−april 2021 och innefattar en prognos till årets slut  

(bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av 

föreslagna strukturplan (bilaga 2). Prognosen säger att årets driftsbudget kommer 

att hållas utan negativa avvikelser, och därför finns inga korrigerande åtgärder i 

bilagda handlingsplan (bilaga 3).  

En nyhet från och med detta rapporteringstillfälle är att gemensamma 

servicenämnden (GSN/IT-center) och gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan (GNU/Upphandlingscenter) redovisas separat med 

egna rapporteringar. 

Driftkostnader 

För helåret 2021 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på 

netto 112,1 miljoner kr (mnkr). För perioden januari−april är det budgeterat ett 

belopp på 33,2 mnkr. 

Under årets fyra första månader var driftkostnaderna netto totalt 4,5 mnkr lägre 

än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 5,2 mnkr 

högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 0,7 mnkr 

högre (negativ avvikelse). 

Väsentliga avvikelser under perioden: 

− Ej mottagna större fakturor, 1,0 mnkr positiv avvikelse. 

− Ej utbetalda bidrag 1,7 mnkr positiv avvikelse. 

− Ej använd budget för kurs och konferens 0,5 mnkr positiv avvikelse. 

− Felperiodiserade ferielöner AMI 0,3 mnkr positiv avvikelse 

− Ej använd buffert, KS oförutsett 0,6 mnkr positiv avvikelse 

− Juristkostnader för vattenledningen 0,5 mnkr negativ avvikelse 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplanens åtgärder – 

är att driftbudgeten kommer att visa en positiv avvikelse med 1,7 mnkr. 

Strukturplanen som innebar en besparing på 2 mnkr inför 2021 kommer att 

hållas utan avvikelser.  

Inga ytterligare åtgärder behöver vidtas för att hålla budget i balans och därför 

lämnas handlingsplanen för 2021 tom.  

Investeringar 

För helåret 2021 har nämnden ett investeringsanslag på 11,6 mnkr varav 1,3 

mnkr är överfört från föregående år. 

Under perioden januari−april har 3,4 mnkr av anslaget upparbetats och bokförts. 

Prognosen för helåret är att hela anslaget (100 procent) kommer upparbetas och 

bokföras. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Maria Skoglund 

Förvaltningschef  

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 maj 2021 

2. Kommunstyrelsens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 
2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 maj 2021 

3. Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 
ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 
14 maj 2021 

Beslut skickas till 
Förvaltningschefen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

 

 

 

Maria Skoglund 

Förvaltningschef 

 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 3,7 8,9 5,2 14,4 15,9 1,5

Kostnader 41,5 42,1 -0,7 126,5 126,3 0,2

Netto 37,8 33,2 4,6 112,1 110,4 1,7

Januari-april 2021 Helår 2021

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

10,4 1,3 11,7 3,4 -8,3 11,8 0,1

Januari-april 2021 Helår 2021
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 Kommunstyrelsens förvaltning BILAGA 2   2021-05-14

Löp.

nr

Verksamhet som 

berörs
Beskrivning 2021 2022 2023

2021− 

2023
2021 2022 2023

2021− 

2023

1.1 Ansvar 100 Kommundirektören- Lägre budget för KS oförutsett jämfört med 2020. 0,115 0,115 0,115 0,115

1.2 Ansvar 140 Näringslivsenheten- Utträde ur Falun-Borlänge regionen 0,613 0,613 0,613 0,613

1.3 Ansvar 112 Säkerhet - Lägre kostnader beräknas för Rakel jämfört med 2020. 0,400 0,400 0,400 0,400

1.4

1,128 0,000 0,000 1,128 1,128 0,000 0,000 1,128

2.1

2.2

2.3

2.4

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 Ansvar 130 Personalenheten - Ingen budget för vikarie 2021 jämfört med 2020. 0,246 0,246 0,246 0,246

3.2 Ansvar 111 Kommunikation - Senarelägger anställning av kommunikatör med 6 mån. 0,338 0,338 0,338 0,338

3.3 Ansvar 130 Personalenheten - Senarelägger anställning av HR-generalist med 6 mån. 0,348 0,348 0,348 0,348

3.4

0,932 0,000 0,000 0,932 0,932 0,000 0,000 0,932

4.1

4.2

4.3

4.4

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,060 0,000 0,000 2,060 2,060 0,000 0,000 2,060

Övrigt

TOTALT

Kommunstyrelsens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 2 år 2021

Startdatum

Inköpsstyrning

Bemanningsoptimering

Åtgärd Planerad ekonomisk effekt (mnkr) Ekonomisk effekt enligt uppföljning (mnkr)

Lokalkostnadsoptimering

Filnamn: Rapportering-ekonomi-strukturplan-2021-tillfälle2-KS Flik: År Uppföljning 2021      Sida 1(1)841



 Kommunstyrelsens förvaltning BILAGA 3   2021-05-14

Löp.

nr

Verksamhet 

som berörs
Beskrivning Ev. mål

Förvaltning 

eller nämnd?
Datum 2021 2022 2023 2024

 

Ja/

Nej
Belopp

1.1
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

2.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

2.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00

3.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

3.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 0,00

4.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

4.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALT

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Vilken realistisk ekonomisk effekt har 

åtgärden? Mnkr, två decimaler

Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021

Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2021 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Beslut om åtgärd Är 

åtgärden 

planerad el 

påbörjad?

Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i 

slutlig helårsprognos för 2021?Driftsättning, 

datum

Åtgärd

Filnamn: Rapportering-ekonomi-handlingsplan-2021-tillfälle2-KS Flik: År 2021      Sida 1(1)942



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-27 
 

 

  
 

 

§ 56  Dnr 2021/484 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Beslut 

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 17 

maj 2021. 

2. Nämnden fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 17 maj 2021. 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 17 maj 2021. 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Beskrivning av ärendet 

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 

hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 

att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ekonomiska 

läge avser perioden januari−april 2021, och innefattar en prognos till årets slut 

(bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av 

föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 3,5 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 

avvikelse för verksamhetsområde teknik och projekt med 7,7 mnkr. Utan 

ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse 

på 5,6 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den 

slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar struktur- och handlingsplanens 

åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 3,6 mnkr. 

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 51,1 mnkr har 

16,2 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 51,1 mnkr av 

anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 

143



 
 
      

 
      

 

2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse daterad den daterad 17 maj 2021. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens rapportering av 
driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 
17 maj 2021 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens strukturplan med 
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 2 år 2021, 
daterad 17 maj 2021 

4. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens handlingsplan med åtgärder 
för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021,  

______ 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef för verkställighet  
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

Jan Lundberg, 0240-866 26 

jan.lundberg@ludvika.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2021-05-17 
Diarienummer 

KSU  2021/484 

 Dpl 04 

 

 

 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 17 

maj 2021. 

2. Nämnden fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 17 maj 2021. 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 17 maj 2021. 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Sammanfattning 

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 

hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 

att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ekonomiska 

läge avser perioden januari−april 2021, och innefattar en prognos till årets slut 

(bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av 

föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 3,5 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 

avvikelse för verksamhetsområde teknik och projekt med 7,7 mnkr. Utan 

ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse 

på 5,6 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den 

slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar struktur- och handlingsplanens 

åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 3,6 mnkr. 

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 51,1 mnkr har 

16,2 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 51,1 mnkr av 

anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-17 

Diarienummer 
KSU 2021/484 

Sida 

2(4) 

 

 

Beskrivning av ärendet 

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 

handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 

Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund 

ekonomi där även de finansiella målen nås. 

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över 

övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 

rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma 

tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och 

balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. 

Kommunstyrelsens förvaltning ska rapportera hur det går med de övergripande 

verksamhetsmålen. 

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås 

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla 

verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för 

de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet 

bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. 

Fullmäktiges övergripande mål år 2021 

 

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella 

avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. 

Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska 

nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

Denna rapportering avser perioden januari−april 2021 

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser 

perioden januari−april 2021 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Det finns även en strukturplan med långsiktiga effektiviseringsåtgärder (bilaga 2) 

samt en handlingsplan med eventuella bidragande åtgärder för att få nämndens 

och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). Prognosen för 

driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda struktur- 

och handlingsplan. 

En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En hållbar kommun

Resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag
2)

Oförändrad kommunal skattesats
3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−2021
3)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−2021
3)

1) Fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

2)

3)

Verksamhets-

mål1)

Finansiella    

mål

Fastställdes av fullmäktige 1 juni 2020 § 72, i budgetbeslutet för 2021

Fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-17 

Diarienummer 
KSU 2021/484 

Sida 

3(4) 

 

 

Driftkostnader 

För helåret 2021 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på 

netto 180,6 miljoner kr (mnkr). För perioden januari−april är det budgeterat ett 

belopp på 60,5 mnkr. 

Under årets fyra första månader var driftkostnaderna netto totalt 3,5 mnkr 

högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 

2,9 mnkr lägre än budget (negativ avvikelse), medan bruttokostnaderna var 

0,6 mnkr högre (negativ avvikelse). 

Väsentliga avvikelser under perioden: 

− Lägre intäkter med 2,9 mnkr i huvudsak beroende på minskade intäkter 

för fordon och för badhuset som är stängt p g a pandemin. 

− Högre kostnader totalt med 0,6 mnkr som består av högre 

kapitalkostnader med 1,4 mnkr, högre övriga kostnader med 1,3 mnkr i 

huvudsak beroende på medfinansiering av RV 50 till Trafikverket och 

kostnader för dagvattenhantering från WBAB. Dessa kostnader har 

tillkommit utöver budget och på årsbasis är dessa 5,0 mnkr. Dessa 

högre kostnader kompenseras delvis av lägre lönekostnader med  

1,9 mnkr beroende på vakanser, tjänstledighet och sjukskrivning och 

lägre lokalkostnader med 0,2 mnkr. 

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse 

mot driftbudgeten på 5,6 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande 

åtgärder. 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder 

– är att driftbudgeten kommer överskridas med 3,6 mnkr. 

Investeringar 

För helåret 2021 har nämnden ett investeringsanslag på 51,1 mnkr. 

Under perioden januari−april har 16,2 mnkr av anslaget upparbetats och 

bokförts. 

Prognosen för helåret är att 51,1 mnkr av anslaget (100 procent) kommer 

upparbetas och bokföras. 

Inga väsentliga avvikelser. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Den ekonomiska konsekvensen är att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

vid årets slut kommer att ha ett underskott på sammanlagt 3,6 mnkr. Detta på 

grund av medfinansieringsavtalet med Trafikverket för genomfart Ludvika.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-17 

Diarienummer 
KSU 2021/484 

Sida 

4(4) 

 

 

Jan Lundberg 

Förvaltningschef  

Bilagor 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens rapportering av 

driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 
17 maj 2021 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens strukturplan med 
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 2 år 2021, 
daterad 17 maj 2021 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens handlingsplan med åtgärder 
för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021, 
daterad 17 maj 2021 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet  
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

 

BILAGA 1 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-17 
 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens rapportering av 

driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 

2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

 

 

 

Jan Lundberg 

Förvaltningschef 

 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 24,4 21,4 -2,9 73,2 70,5 -2,6

Kostnader 84,8 85,4 -0,5 253,8 254,8 -1,0

Netto 60,5 63,9 -3,5 180,6 184,3 -3,6

Januari-april 2021 Helår 2021

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

56,4 -5,3 51,1 16,2 -35,0 51,1 0,0

Januari-april 2021 Helår 2021
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 Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen BILAGA 2   2021-05-17

Filnamn: Kopia av Rapportering-ekonomi-strukturplan-2021-tillfälle2-KSU_2.xlsx Flik: År Uppföljning 2021      Sida 1(3)

Löp.
nr

Verksamhet som 
berörs Beskrivning 2021 2022 2023

2021− 
2023

2021 2022 2023
2021− 

2023

1.1 Fritid o idrott
Sänkt föreningsbidrag idrottsföreningar 90 tkr, sänt STIM budget 150 tkr samt 
sänkt utbildningsbudget 10 tkr

2021-01-01 0,250 0,250 0,250 0,250

1.2 Kultur o ungdom
Sänkt föreningsbidrag Studieförbunf 50 tkr, kulturföreningar 30 tkr samt sänkt 
utbildningsbudget 10 tkr

2021-01-01 0,090 0,090 0,090 0,090

1.3 Övriga verks KSU Utbliven uppräkning av bidrag, vinterväghållning, beläggningsunderhåll, 
belysning och utbildning.

2021-01-01 0,748 0,748 0,748 0,748

1.4

1,088 0,000 0,000 1,088 1,088 0,000 0,000 1,088

2.1 Fritid o idrott Lägre kostnad för hyror då höjningen blev lägre än beräknat 2021-01-01 0,094 0,094 0,094 0,094

2.2 Kultur o ungdom Lägre kostnad för hyror då höjningen blev lägre än beräknat 2021-01-01 0,025 0,025 0,025 0,025

2.3 Övriga verks KSU Lägre kostnad för hyror då höjningen blev lägre än beräknat 2021-01-01 0,021 0,021 0,021 0,021

2.4

0,140 0,000 0,000 0,140 0,140 0,000 0,000 0,140

3.1 Planering Studieledig och föräldraledig personal 2021-01-01 0,800 0,800 0,800 0,800

3.2 Teknik o projekt Föräldraledig personal 2021-01-01 0,325 0,325 0,325 0,325

3.3

3.4

1,125 0,000 0,000 1,125 1,125 0,000 0,000 1,125

4.1

4.2

4.3

4.4

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Övrigt

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 2 år 2021

Startdatum

Inköpsstyrning

Bemanningsoptimering

Åtgärd Planerad ekonomisk effekt (mnkr) Ekonomisk effekt enligt uppföljning (mnkr)

Lokalkostnadsoptimering
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 Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen BILAGA 2   2021-05-17

Filnamn: Kopia av Rapportering-ekonomi-strukturplan-2021-tillfälle2-KSU_2.xlsx Flik: År Uppföljning 2021      Sida 2(3)

2,353 0,000 0,000 2,353 2,353 0,000 0,000 2,353TOTALT

951



 Kommunstyrelsens förvaltning BILAGA 2   2021-03-XX

Filnamn: Kopia av Rapportering-ekonomi-strukturplan-2021-tillfälle2-KSU_2.xlsx Flik: År Planerad effekt 2021-23 enl KF      Sida 3(3)

2021 2022 2023
2021− 

2023

Inköpsstyrning 0,383 0,262 0,262 0,907

Lokalkostnadsoptimering 0,140 0,261 0,261 0,662

Bemanningsoptimering 0,261 0,261 0,261 0,783

Genrellt 1,569 1,569 2,510 5,648

TOTALT 2,353 2,353 3,294 8,000

KSU:s strukturplan 2021−2023
Planerad ekonomisk effekt (mnkr)
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 Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen BILAGA 3   2021-05-17

Filnamn: Rapportering-ekonomi-handlingsplan-2021-tillfälle2-KSU.xlsx Flik: År 2021      Sida 1(1)

Löp.
nr

Verksamhet 
som berörs Beskrivning Ev. mål

Förvaltning 
eller nämnd? Datum 2021 2022 2023 2024

 
Ja/
Nej

Belopp

1.1 Förvaltnin
g

Utbildning, resor, logi Nämnd 2021-03-25 Planerad 2021-04-01 1,40 0,00 0,00 0,00 Ja effekten ingår i prognosen 1,40

1.2 Förvaltnin
g

Inköp Nämnd 2021-03-25 Planerad 2021-04-01 0,30 0,00 0,00 0,00 ja effekten ingår i prognosen 0,30

1.3 Förvaltning Vikarier, övertid Nämnd 2021-03-25 Planerad 2021-04-01 0,30 0,00 0,00 0,00 ja effekten ingår i prognosen 0,30

2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

2.1 Teknik 
/projekt

Medfinansiering genomfart TRV 3,6 
mnkr

Nämnd 2021-03-25 0,00 0,00 0,00 0,00 nej
effekten är inte tillräckligt 
sannolik för att beaktas i 
prognosen

0,00

2.2
effekten är inte tillräckligt 
sannolik för att beaktas i 
prognosen

0,00

2.3
effekten är inte tillräckligt 
sannolik för att beaktas i 
prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00

3.2
effekten är inte tillräckligt 
sannolik för att beaktas i 
prognosen

0,00

3.3
effekten är inte tillräckligt 
sannolik för att beaktas i 
prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 0,00

4.2
effekten är inte tillräckligt 
sannolik för att beaktas i 
prognosen

0,00

4.3
effekten är inte tillräckligt 
sannolik för att beaktas i 
prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 0,00 0,00 0,00 2,00TOTALT

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Vilken realistisk ekonomisk effekt har 
åtgärden? Mnkr, två decimaler

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021
Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2021 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Beslut om åtgärd Är 
åtgärden 

planerad el 
påbörjad?

Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i 
slutlig helårsprognos för 2021?Driftsättning, 

datum

Åtgärd
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Social- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2021-05-26 
 
 

  
 
 

§ 66  Dnr 2021/89 – 04  

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar för 
Individ- och familjeomsorgen, uppföljningstillfälle 2, 
år 2021 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 

bilaga 1 daterad 19 maj 2021. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med 
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 19 maj 2021. 

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för 
att bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 19 maj 2021. 

4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
handlingsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för 
verksamhetsområdet IFO avser perioden januari−april 2021, och innefattar en 
prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de 
åtgärder som framgår av föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan 
(bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 4,3 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 
negativ avvikelse för Barn- och ungdomsvården. Utan ytterligare åtgärder 
väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 12,2 mnkr. Därför 
föreslås i en handlingsplan delvis korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga 
prognosen för helåret – som beaktar struktur- och handlingsplanens åtgärder – 
är att driftbudgeten kommer överskridas med 10,8 mnkr. 
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Investeringar. IFO har inget investeringsanslag detta år. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2021. 

2. Tjänsteskrivelsens bilaga 1. Social- och utbildningsnämnden IFO:s 
rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 
2021, daterad 19 maj 2021. 

3. Tjänsteskrivelsens bilaga 2. Social- och utbildningsnämnden IFO:s 
strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 2 
år 2021, daterad 19 maj 2021. 

4. Tjänsteskrivelsens bilaga 3. Social- och utbildningsnämnden IFO:s 
handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, 
uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 19 maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Ekonom (CA) 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-05-19 

Diarienummer 
SUN  2021/89 – 04   

Social- och utbildningsförvaltningen 
Barbro Forsberg Nystedt, 0240-866 36 
barbro.nystedt@ludvika.se  

  

 
 
 

Social- och utbildningsnämnden 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar för 
IFO, uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 

bilaga 1 daterad 19 maj 2021. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med 
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 19 maj 2021. 

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för 
att bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 19 maj 2021. 

4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
handlingsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Sammanfattning 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för 
verksamhetsområdet IFO avser perioden januari−april 2021, och innefattar en 
prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de 
åtgärder som framgår av föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan 
(bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 4,3 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 
negativ avvikelse för Barn- och ungdomsvården. Utan ytterligare åtgärder 
väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 12,2 mnkr. Därför 
föreslås i en handlingsplan delvis korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga 
prognosen för helåret – som beaktar struktur- och handlingsplanens åtgärder – 
är att driftbudgeten kommer överskridas med 10,8 mnkr. 

Investeringar. IFO har inget investeringsanslag detta år. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-19 

Diarienummer 
SUN 2021/89 – 04  

Sida 
2(4) 

Beskrivning av ärendet 

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 
handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 
Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund 
ekonomi där även de finansiella målen nås. 

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över 
övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 
rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma 
tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och 
balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. 
Kommundirektörens stab ska rapportera hur det går med de övergripande 
verksamhetsmålen. 

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås 
Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla 
verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för 
de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet 
bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. 

Fullmäktiges övergripande mål år 2021 

 

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella 
avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. 
Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska 
nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

Denna rapportering avser perioden januari−april 2021 
Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar för 
verksamhetsområdet IFO avser perioden januari−april 2021 och innefattar en 
prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en strukturplan med långsiktiga 
effektiviseringsåtgärder (bilaga 2) samt en handlingsplan med eventuella 
bidragande åtgärder för att få nämndens och/eller kommunens ekonomi i balans 
till årets slut (bilaga 3). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de föreslagna 
åtgärder som framgår av nämnda struktur- och handlingsplan. 

En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En hållbar kommun

Resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag2)

Oförändrad kommunal skattesats3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−20213)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−20213)

1) Fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163
2)
3)

Verksamhets-
mål1)

Finansiella    
mål

Fastställdes av fullmäktige 1 juni 2020 § 72, i budgetbeslutet för 2021
Fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-19 

Diarienummer 
SUN 2021/89 – 04  

Sida 
3(4) 

Driftkostnader 
För helåret 2021 har nämndens verksamhetsområde IFO en driftbudget för den 
löpande verksamheten på netto 169,7 mnkr. För perioden januari−april är det 
budgeterat ett belopp på 56,6 mnkr. 

Under årets fyra första månader var driftkostnaderna netto totalt 4,3 mnkr 
högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 
3,0 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 
7,3 mnkr högre (negativ avvikelse). 

Personalskuldsförändringen uppgick till 0,9 mnkr.  

Avvikelsen på periodens intäkter beror bland annat på ett bidrag från 
Socialstyrelsen, ersättning för sjuklön samt högre momsintäkter än budgeterat. 
Avvikelsen på periodens kostnader beror främst på att vi har ett antal 
uppväxtplacerade barn samt placeringar av våldsutsatta som det inte finns 
budget för.  

Väsentliga nettoavvikelser under perioden: 
− Personal 0,5 mnkr bättre än budget  
− IFO drift 0,2 mnkr bättre än budget 
− Ekonomiskt bistånd 0,1 mnkr sämre än budget 

− Barn- och ungdomsvård 4,0 mnkr sämre än budget 

− Beroendevård 0,3 mnkr bättre än budget 

− Övrig vuxen 1,2 mnkr sämre än budget 

− Stödboendet i nivå med budget 

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse 
mot driftbudgeten på 12,2 mnkr. Därför föreslås åtgärder i en handlingsplan på 
totalt 3,4 mnkr varav 1,4 mnkr är medräknade i prognosen. 

Vid rapporteringstillfälle 1 fastställde nämnden korrigerande åtgärder i en 
handlingsplan på totalt 3,6 mnkr, denna plan har dock reviderats och uppgår nu 
till 3,4 mnkr. Anledningen är att åtgärden för bilsamordnarna på 0,2 mnkr faller 
bort i och med att den nya fordonsorganisationen kommer att ta över 
personalbudgeten. En ytterligare förändring är att effekten för åtgärden 
beträffande ekonomiskt bistånd på 2,0 mnkr inte är tillräckligt sannolik för att 
beaktas i prognosen. Med tanke på pågående arbete behålls denna post i 
handlingsplanen med en stark förhoppning att den positiva trend med 
minskade utbetalningar som funnits sedan hösten 2019 fortsätter och att fler 
ska komma ut i egen försörjning under året.  

Vid budgetuppföljning per 30 april summerar handlingsplanen till 2,55 mnkr 
vilket innebär att 0,85 mnkr har arbetats in. 

Strukturplanen som innebar en besparing på 1,4 mnkr inför budget 2021 inom 
område Stödboende och Personal ser ut att hålla utan avvikelser.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-19 

Diarienummer 
SUN 2021/89 – 04  

Sida 
4(4) 

Beträffande prognosen så har den försämrats för område barn och unga med 
1,0 mnkr, övrig vuxen 0,3 mnkr, IFO drift 0,5 mnkr och personal 0,2 mnkr. 
Anledningen är ökade kostnader för placeringar, minskade intäkter från 
Migrationsverket samt ökade kostnader för IT.  

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder 
– är att driftbudgeten kommer överskridas med 10,8 mnkr. 

Investeringar 
Verksamhetsområdet IFO har inget investeringsanslag 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

 

Barbro Forsberg Nystedt 
Förvaltningschef  

Bilagor 
1. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av driftkostnader 

och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 19 maj 2021 
2. Social- och utbildningsnämnden IFO:s strukturplan med 

effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 2 år 2021, 
daterad 19 maj 2021 

3. Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder för 
att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021, 
daterad 19 maj 2021 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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BILAGA 1 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-05-17 

 
       

Social- och utbildningsförvaltningen 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av 
driftkostnader, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 
 
 

 

Barbro Forsberg Nystedt 
Förvaltningschef 
 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 1 836 4 828 2 992 6 211 9 111 2 900

Kostnader 58 433 65 724 -7 291 175 944 189 644 -13 700

Netto 56 597 60 896 -4 299 169 733 180 533 -10 800

Januari-april 2021 Helår 2021
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 Social- och utbildningsförvaltningen BILAGA 2   2021-05-19

Social- och utbildningsnämnden IFO:s strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 2 år 2021

Åtgärd
Startdatum

Planerad ekonomisk effekt (mnkr) Ekonomisk effekt enligt uppföljning (mnkr)

Löp.
nr

Verksamhet som
berörs

Beskrivning 2021 2022 2023
2021−

2023
2021 2022 2023

2021−
2023

1.1 Stödboendet Borttagen budget för utbetalning av försörjningsstöd. 0,101 0,101 0,101 0,101

1.2

1.3

1.4

Inköpsstyrning 0,101 0,000 0,000 0,101 0,101 0,000 0,000 0,101

2.1 Stödboendet Färre och billigare lägenheter 0,122 0,122 0,122 0,122

2.2

2.3

2.4

Lokalkostnadsoptimering 0,122 0,000 0,000 0,122 0,122 0,000 0,000 0,122

3.1 Personal 1 tjänst inom Verksamhetschefens område, ej ersattt mellan 2020 och 2021 0,635 0,635 0,635 0,635

3.2 Stödboendet Sänkt lönebudget främst för vikarier 0,059 0,059 0,059 0,059

3.3 Personal 1 tjänst inom Försörjningsstöd ersätts ej 0,459 0,459 0,459 0,459

3.4

Bemanningsoptimering 1,153 0,000 0,000 1,153 1,153 0,000 0,000 1,153

4.1

4.2

4.3

4.4

Övrigt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTALT 1,376 0,000 0,000 1,376 1,376 0,000 0,000 1,376

Filnamn: Flik: År Uppföljning 2021      Sida 1(2)6861



 Kommunstyrelsens förvaltning BILAGA 2   2021-03-XX

SUN IFO:s strukturplan 2021−2023
Planerad ekonomisk effekt (mnkr)

2021 2022 2023
2021−

2023

Inköpsstyrning 0,000 0,153 0,153 0,306

Lokalkostnadsoptimering 0,000 0,153 0,153 0,306

Bemanningsoptimering 0,459 0,153 0,153 0,765

Generellt 0,917 0,917 1,468 3,302

TOTALT 1,376 1,376 1,927 4,679

Filnamn: Flik: År Planerad effekt 2021-23 enl KF      Sida 2(2)7962



 Social- och utbildningsförvaltningen BILAGA 3   2021-05-19

Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021
Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2021 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Åtgärd Beslut om åtgärd Är
åtgärden

planerad el
påbörjad?

Driftsättning
datum

Vilken realistisk ekonomisk effekt har
åtgärden? Mnkr, två decimaler

Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i
slutlig helårsprognos för 2021?

Löp.
nr

Verksamhet
som berörs

Beskrivning Ev. mål
Förvaltning

eller nämnd?
Datum 2021 2022 2023 2024 Ja/

Nej
Belopp

1.1 Personal
Tjänsten som verksamhetsutvecklare
ersätts ej

förvaltning 2021-02-10 påbörjad 2021-01-01 0,70 ja effekten ingår i prognosen 0,70

1.2 Personal Bilsamordnare 2 st 4 mån 2021-09-01 0,00 nej
effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

1.3 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

Delsumma 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70

2.1 Barn o Unga
Intäkter via Statsbidrag till den sociala
barnavården

förvaltning 2021-04-01 0,70 ja effekten ingår i prognosen 0,70

2.2 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00
2.3 effekten är inte tillräckligt

sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

Delsumma 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70

3.1
Ekonomiskt

bistånd
Utbetalningen av försörjningsstöd
förväntas fortsätta sjunka.

2021-01-01 2,00 nej
effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

3.2 Effekten Ingår i prognos 0,00
3.3 effekten är inte tillräckligt

sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

Delsumma 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

4.2 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

Delsumma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALT 3,40 0,00 0,00 0,00 1,40

Filnamn: Flik: År 2021      Sida 1(1)81063



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(3) 

2021-05-26 
 
  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 65  Dnr 2021/89 – 04  

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar för 
Utbildning, uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 

bilaga 1 daterad 21 maj 2021. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med effektivise-
ringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 21 maj 2021. 

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan, enligt bilaga 3 
daterad 19 maj 2021. 

4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för 
verksamhetsområdet Utbildning avser perioden januari−april 2021, och innefattar 
en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åt-
gärder som framgår av fastställd strukturplan (bilaga 2). 

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verk-
samheten totalt 12,0 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst av-
vikelse för personalskuldsförändring om 12,0 mnkr. Utan ytterligare åtgärder 
väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 9,0 mnkr. Därför 
föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för 
helåret beaktar strukturplanens åtgärder och visar att driftbudgeten kommer 
överskridas med 9,0 mnkr.  

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 5,6 mnkr har 
0,0 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 5,6 mnkr av ansla-
get att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 
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2(3) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 

bilaga 1 daterad 21 maj 2021. 

2. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i fortsatt uppdrag att 
verkställa strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljnings-
tillfälle. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 

2. Tjänsteskrivelsens bilaga 1. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings 
rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 
2021, daterad den 21 maj 2021. 

3. Tjänsteskrivelsens bilaga 2. Social- och utbildningsnämnden utbildnings 
strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021—2023, uppföljningstillfälle 
2 år 2021, daterad den 21 maj 2021. 

4. Tjänsteskrivelsens bilaga 3. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings 
handlingsplan, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad den 19 maj 2021. 

Behandling 
Ärendet har efter utsänd kallelse kompletterats med ”Social- och utbildnings-
nämnden Utbildnings handlingsplan, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad den 
19 maj 2021” (bilaga 3). 

Håkan Frank (M) yrkar att förvaltningens förslag kompletteras med två besluts-
punkter och beslutet får därmed följande lydelse: 

1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bi-
laga 1 daterad 21 maj 2021. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med effektivise-
ringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 21 maj 2021. 

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan, enligt bilaga 3 date-
rad 19 maj 2021. 

4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att social- och utbild-
ningsnämnden beslutat enligt detta. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ekonomienheten för sammanställning 
Ekonom (NA) 
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2021-05-21 

Diarienummer 
SUN  2021/89 – 04   

Social- och utbildningsförvaltningen 
Nathali Asp, 0240-861 33 
nathali.asp@ludvika.se  

  

 
 
 

Social- och utbildningsnämnden 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar för 
Utbildning, uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 

bilaga 1 daterad 21 maj 2021. 

2. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i fortsatt uppdrag att 
verkställa strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa 
uppföljningstillfälle. 

Sammanfattning 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för 
verksamhetsområdet Utbildning avser perioden januari−april 2021, och innefattar 
en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de 
åtgärder som framgår av fastställd strukturplan (bilaga 2). 

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 12,0 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 
avvikelse för personalskuldsförändring om 12,0 mnkr. Utan ytterligare åtgärder 
väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 9,0 mnkr. Därför 
föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för 
helåret beaktar strukturplanens åtgärder och visar att driftbudgeten kommer 
överskridas med 9,0 mnkr.  

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 5,6 mnkr har 
0,0 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 5,6 mnkr av 
anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 

Beskrivning av ärendet 

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 
handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 
Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund 
ekonomi där även de finansiella målen nås. 

1467



Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-21 

Diarienummer 
SUN 2021/89 – 04  

Sida 
2(5) 

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över 
övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 
rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma 
tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och 
balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. 
Kommundirektörens stab ska rapportera hur det går med de övergripande 
verksamhetsmålen. 

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås 
Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla 
verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för 
de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet 
bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. 

Fullmäktiges övergripande mål år 2021 

 

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella 
avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. 
Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska 
nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

Denna rapportering avser perioden januari−april 2021 
Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar för 
verksamhetsområdet Utbildning avser perioden januari-april 2021 och innefattar 
en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en strukturplan med långsiktiga 
effektiviseringsåtgärder (bilaga 2). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de 
föreslagna åtgärder som framgår av nämnda strukturplan. 

Driftkostnader 
För helåret 2021 har nämndens verksamhetsområde Utbildning en driftbudget 
för den löpande verksamheten på netto 477,4 miljoner kr (mnkr). För perioden 
januari−april är det budgeterat ett belopp på 149,4 mnkr. 

Under årets fyra första månader var driftkostnaderna netto totalt 12,0 mnkr 
högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 
7,7 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 
19,7 mnkr högre (negativ avvikelse). 

En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En hållbar kommun

Resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag2)

Oförändrad kommunal skattesats3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−20213)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−20213)

1) Fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163
2)
3)

Verksamhets-
mål1)

Finansiella    
mål

Fastställdes av fullmäktige 1 juni 2020 § 72, i budgetbeslutet för 2021
Fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning
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Väsentliga avvikelser under perioden, per verksamhetsområde: 
Administration 

- +3,2 mnkr i statsbidragsintäkter och motsvarande kostnader (avser 
riktade statsbidrag som inte budgeteras) 

− +1,5 mnkr i lönekostnader som väntar på omkontering (tillhör nya vht 
för pedagogisk ledning samt stödfunktioner under Förskola resp 
Grundskola) – fungerar ej i Heroma som förväntat, Personal har 
felanmält ärendet till CGI 

− 0,2 mnkr i personalskuldsförändring (kostnader) 
− 0,1 mnkr i leasingkostnader för bilar, utifrån att Elevhälsan minskat sin 

fordonspark och avyttrat flera fordon 
− -0,7 mnkr i IT-kostnader då budgettillskott om 2,1 mnkr lagts på 

administrativ nivå, medan kostnaderna sedan fördelats mot respektive 
verksamhet utifrån nyttjande av tjänsterna 

 
Förskola 

- +0,8 mnkr i bidrag för sjuklöneersättningar 
- -0,2 mnkr i intäkter för riktade statsbidrag 
- +2,9 mnkr i personalskuldsförändring (kostnad) 
- -1,1 mnkr i lönekostnader – dock ska löner motsvarande 0,8 mnkr för 

pedagogisk ledning och stöd omkonteras hit från 
administrationsverksamheten, samtidigt som löner för timvikarier släpar 
med en månad varför egentligt utfall bedöms ligga högre än budget 

- +0,7 mnkr i SoU-interna intäkter och motsvarande kostnader för 
resursfördelning 

- +0,4 mnkr i IT-kostnader, utifrån IT-centers nya finansieringsmodell   
 
Grundskola 

- +0,8 mnkr i bidrag för sjuklöneersättningar 
- +8,9 mnkr i personalskuldsförändring (kostnad) 

  

3669



Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-21 

Diarienummer 
SUN 2021/89 – 04  

Sida 
4(5) 

- +2,6 mnkr i SoU-interna intäkter och motsvarande kostnader för 
resursfördelning 

- -2,1 mnkr i lönekostnader – dock ska löner motsvarande 0,7 mnkr för 
pedagogisk ledning och stöd omkonteras hit från 
administrationsverksamheten, samtidigt som löner för timvikarier släpar 
med en månad varför egentligt utfall bedöms ligga i balans 

- +1,2 mnkr i IT-kostnader, utifrån IT-centers nya finansieringsmodell   
- +1,1 mnkr i kostnad för flerspråkighetstjänster 
- -0,3 mnkr i eftersläpande städkostnader 

 
Gällande helårsprognos har förvaltningens sammanställning och jämförelse, av 
lagda budgetposter gentemot IT-center enligt tidigare debiteringsprinciper 
kontra förvaltningens tilldelade poster enligt den nya finansieringsmodellen, 
visat att kostnader enligt ny modell överskrider budgetposterna med 4,6 mnkr. 
Posten har i lagd prognos delats upp under de olika verksamhetsområdena 
utifrån hur stor andel respektive verksamhetsområde nyttjar sagda tjänster 
(Administration -1,4 mnkr, Förskola +1,2 Mnkr, Grundskola 4,8 mnkr).  

Därtill har förskolan fattat beslut inför hösten inom området tilläggsbelopp för 
extraordinärt stödbehov, vilket visar att avsatta budgetmedel som minst 
kommer överskridas med 1,5 mnkr. Ett stort antal utredningar pågår dock 
fortfarande och risken är påtaglig att prognosöverskridandet blir än högre. 

Även i grundskolan är motsvarande inventering gjord inför hösten, varvid 
prognosen pekar på ett prognosöverskridande om 2,6 mnkr. I posten ingår 
även ett antal nya skolplaceringar utanför kommunen. 

Vidare görs uppdateringar fortlöpande av förändrat elevintag till särskolan, 
vilket visar på ett stort tillflöde av elever, dels fortlöpande nu under 
vårterminen, dels till årets hösttermin, utifrån aktuella bedömningar av de 
remisser som just nu handhas av habilitering och skolpsykologer. 
Helårsprognosen för särskoleverksamheten överskrider därmed budget med 
1,6 mnkr. 

Samtidigt sänks dock prognosen inom verksamhetsområde Administration 
(utöver posten för IT-kostnader enligt ovan) med 1,4 mnkr, utifrån tillfälliga 
effektiviseringar av lönekostnader (senareläggning tillsättning tjänst, delvis 
statsbidragsfinansiering av tjänst), effektiviserad fordonspark inom Elevhälsan, 
samt uteblivna rese- och logikostnader inom fortbildningsområdet pga 
pandemin.  

Sammantaget landar prognosen då totalt på ett överskridande om 9,0 mnkr 
jämfört med budget, vilket är en försämring med 2,4 mnkr sedan föregående 
prognos.   

I den redan mycket hårt ansträngda budget som gäller för 2021, ser 
förvaltningen ingen som helst möjlighet att balansera dessa 
prognosöverskridanden med neddragningar i någon annan del av verksamheten 
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utan att dessa skulle drabbas orimligt hårt, bortom gränsen för att en 
grundläggande kvalitetssäkrad verksamhet alls ska kunna bedrivas.  

 

Investeringar 
För helåret 2021 har verksamhetsområdet ett investeringsanslag på 5,6 mnkr. 

Under perioden januari−april har 0 mnkr av anslaget upparbetats och bokförts. 

Prognosen för helåret är att 5,6 mnkr av anslaget (100 procent) kommer 
upparbetas och bokföras. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför att en begäran om tillkommande 
budgetmedel om 9,0 mnkr kommer tillställas KF. 

 

Barbro Forsberg Nystedt 
Förvaltningschef  

Bilagor 
1. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering av 

driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 
21 maj 2021 

2. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings strukturplan med 
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021, 
daterad 21 maj 2021 

 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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BILAGA 1 
Sida 
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Datum 
2021-05-21 

 
       

Social- och utbildningsförvaltningen 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering av 
driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 
2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 
 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 
 

 
 

 

Barbro Forsberg Nystedt 
Förvaltningschef 
 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 34,0 41,7 7,7 89,9 99,6 9,7

Kostnader 183,4 203,1 -19,7 567,3 586,0 -18,7

Netto 149,4 161,4 -12,0 477,4 486,4 -9,0

Januari-april 2021 Helår 2021

Årsbudget

Extra 
beviljat + 
överfört 

under året

Totalt 
anslag för 

året
Utfall för 
perioden

Periodens 
avvikelse 
mot totalt 
anslag för 

året Prognos

Prognosen
s avvikelse 
mot totalt 
anslag för 

året

4 000 1 596 5 596 0 -5 596 5 596 0

Januari-april 2021 Helår 2021
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 Social- och utbildningsförvaltningen BILAGA 2   2021-05-21

Social- och utbildningsnämnden Utbildnings strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 2 år 2021

Åtgärd
Startdatum

Planerad ekonomisk effekt (mnkr) Ekonomisk effekt enligt uppföljning (mnkr)

Löp.
nr

Verksamhet som
berörs

Beskrivning 2021 2022 2023
2021−

2023
2021 2022 2023

2021−
2023

1.1 Alla Neddragen budget inom området förebyggande hälsa och anpassning 2021-01-01 0,400 0,400 0,400 0,400

1.2

1.3

1.4

Inköpsstyrning 0,400 0,000 0,000 0,400 0,400 0,000 0,000 0,400

2.1 Fritidshem Flytt av fritids till skollokaler, Fredriksberg 2021-07-01 0,125 0,125 0,250 0,025 0,050 0,075

2.2 Förskola Stängning av en avdelning vardera i Saxdalen samt Gonäs utifrån sjunkande barnantal 2021-01-01 0,340 0,340 0,075 0,365 0,440

2.3 Alla Minskad uppräkning hyror jmf budgetdirektiv 2021-01-01 0,335 0,335 0,335 0,335

2.4

Lokalkostnadsoptimering 0,800 0,125 0,000 0,925 0,435 0,415 0,000 0,850

3.1 Administration Neddragning 1 tjänst 2021-01-01 0,350 0,350 0,550 0,200 0,750

3.2 Administration Neddragen budget facklig verksamhet 2021-01-01 0,100 0,100 0,100 0,100

3.3 Alla Minskad uppräkning löner jmf budgetdirektiv 2021-04-01 0,800 0,800 0,800 0,800

3.4 Förskola och skola
Andel av tillfälligt statsbidrag  "skolmiljarden" som vigs år upprätthållande av
verksamhet vid öppna förskolan, nattis samt kulturskoleaktiviteter

2021-01-01 0,995 0,995 1,220 1,220

Bemanningsoptimering 2,245 0,000 0,000 2,245 2,670 0,200 0,000 2,870

4.1 Alla
Åtgärder inarbetade i budget - sänkningar barn- och elevpeng samt
flerspråkighetsmedel

2021-01-01 6,890 6,890 6,890 6,890

4.2

4.3

4.4

Övrigt 6,890 0,000 0,000 6,890 6,890 0,000 0,000 6,890

TOTALT 10,335 0,125 0,000 10,460 10,395 0,615 0,000 11,010

Filnamn: Flik: År Uppföljning 2021      Sida 1(2)71073



 Kommunstyrelsens förvaltning BILAGA 2   2021-03-XX

SUN Utbildnings strukturplan 2021−2023
Planerad ekonomisk effekt (mnkr)

2021 2022 2023
2021−

2023

Inköpsstyrning 0,400 1,148 1,148 2,696

Lokalkostnadsoptimering 0,800 1,148 1,148 3,096

Bemanningsoptimering 2,245 1,148 1,148 4,541

Generellt 6,890 6,890 11,023 24,803

TOTALT 10,335 10,334 14,467 35,136

Filnamn: Flik: År Planerad effekt 2021-23 enl KF      Sida 2(2)81174



 Social- och utbildningsförvaltningen BILAGA 3   2021-05-19

Social- och utbildningsnämnden Utbildningsverksamhetens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021
Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2021 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Åtgärd Beslut om åtgärd Är
åtgärden

planerad el
påbörjad?

Driftsättning
datum

Vilken realistisk ekonomisk effekt har
åtgärden? Mnkr, två decimaler

Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i
slutlig helårsprognos för 2021?

Löp.
nr

Verksamhet
som berörs

Beskrivning Ev. mål
Förvaltning

eller nämnd?
Datum 2021 2022 2023 2024 Ja/

Nej
Belopp

1.1 0,00

1.2

1.3 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

Delsumma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

2.2 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00
2.3 effekten är inte tillräckligt

sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

Delsumma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1
effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

3.2 Effekten Ingår i prognos 0,00
3.3 effekten är inte tillräckligt

sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

Delsumma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

4.2 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen

0,00

Delsumma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filnamn: Flik: År 2021      Sida 1(1)91275
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2021-05-31 
 

 

  
 

 

§ 54  Dnr 2020/1 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 2, år 2021g 

Beslut 

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 19 

maj 2021 

2. Nämnden fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 12 maj 2021 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 21 maj 2021 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle 

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle 

Reservation:  

Lars Handegard reserverar sig mot beslutet gällande beslutspunkt 2. Bifogar 

skriftlig reservation. 

Beskrivning av ärendet 

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 

hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 

att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av vård- och omsorgsnämndens ekonomiska läge avser 

perioden januari−april 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna 

strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 11 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 

avvikelse för covidkostnader. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut 

kvarstå en negativ budgetavvikelse på 11 mnkr.  

Förvaltningen har ingen möjlighet, på grund av rådande pandemi, att 

genomföra ytterligare åtgärder i en handlingsplan för att lämna en noll prognos. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Den enda åtgärden förvaltningen kan föreslå i annat fall är att minska antalet 

anställda (22 årsarbetare) motsvarande 11 miljoner. 

Förvaltningen bedömer att de åtgärder som man normalt skulle vidta för att nå 

en budget i balans inte är möjliga att verkställa under en pandemi. Att till 

exempel begränsa övertidsarbete och tillsättning av vikarier i tider av hög 

sjukfrånvaro på grund av att personalen uppmanas att vara hemma vid 

förkylningssymptom skulle innebära att vi inte kan säkerställa bemanningen. 

Konsekvensen av det blir att vi inte kan erbjuda en säker vård- och omsorg. En 

annan åtgärd som förvaltningen normalt sett brukar vidta är att stoppa olika 

typer av inköp men förvaltningen har redan minskat sina kostnader under året 

hittills. Detta trots att det bara sker nödvändiga inköp och att priserna för 

skyddsutrustning varit extremt höga på grund av pandemin. Därför bedömer 

förvaltningen att det inte finns några besparingar att hämta genom att begränsa 

inköp ytterligare. Hittills har förvaltningen redovisat närmare 9 mnkr, bara med 

anledning av pandemin. Tack vare ersättning och kompensation från staten 

gällande sjuklöner och intäkt som avsåg december 2020 så är den siffran lägre 

än de faktiska kostnader förvaltningen haft. Den enda åtgärden i en 

handlingsplan som förvaltningen kan föreslå, i annat fall ,är att minska antalet 

anställda (22 årsarbetare) motsvarande 11 mnkr, vilket är en åtgärd som inte 

heller sannolikt kan ge effekt i år. 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar struktur- och 

handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 

11 mnkr. 

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 2,9 mnkr har 

0,3 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 2,9 mnkr av 

anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 

Beslutsunderlag 

1. § 41 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 17 maj 2021. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 

Behandling 

Lars Handegard (V) yrkar: Att vård- och omsorgsnämnden begär extra anslag 

på 11.251 tkr hos kommunfullmäktige och stryker strukturåtgärderna 

bemanningsoptimering och övrigt i nämndens strukturplan. 

Åsa Bergkvist yrkar avslag på Lars Handegards förslag. 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag 

beslutspunkt 1, 3, 4 och 5 och finner att nämnden beslutar så. 

Ordförande ställer förvaltningens förslag 2 mot Lars Handegards förslag och 

finner att vård- och omsorgsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag 2. 
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Reservation:  

Lars Handegard reserverar sig mot beslutet gällande beslutspunkt 2. 

     

   Ludvika 2021-05-31 

    

Reservation  

Jag reserverar mig mot vård- och omsorgsnämndens beslut om sparkrav på 

verksamheten (den så kallade strukturplanen). Istället för att sätta ytterligare 

press på en redan hårt ansatt verksamhet bör kommunen omprioritera sina 

ekonomiska resurser och öka vård- och omsorgs budget. Kommunen har idag 

ett oansvarigt högt överskottsmål på cirka 40 miljoner kronor, och balanserade 

vinster på flera tiotals miljoner i kommunens fastighetsbolag samtidigt som 

både skola och äldreomsorg saknar nödvändiga resurser. Det är hög tid att 

omprioritera och sätta välfärden först.  

Därför borde nämnden istället för besparingar begära tilläggsanslag på 11.251 

tkr för att kunna stryka besparingarna inom den så kallade 

bemanningsoptimeringen samt sparåtgärderna inom kategorin övrigt i 

strukturplanen.   

För Vänsterpartiet  

Lars Handegard 

______ 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningsledningen 

Kommunstyrelsen, för kännedom 

Kommunstyrelse förvaltningens verksamhetskontroller, för sammanställning 

Ekonomienheten, för sammanställning 

Akt 
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Vård- och omsorgsförvaltningen  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(6) 

Datum 

2021-05-21 
Diarienummer 

VON  2020/1 

  

 

 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 19 

maj 2021 

2. Nämnden fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 12 maj 2021 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 21 maj 2021 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle 

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle 

Sammanfattning 

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 

hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 

att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av vård- och omsorgsnämndens ekonomiska läge avser 

perioden januari−april 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna 

strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 11 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 

avvikelse för covidkostnader. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut 

kvarstå en negativ budgetavvikelse på 11 mnkr.  

Förvaltningen har ingen möjlighet, på grund av rådande pandemi, att 

genomföra ytterligare åtgärder i en handlingsplan för att lämna en noll prognos. 

Den enda åtgärden förvaltningen kan föreslå i annat fall är att minska antalet 

anställda (22 årsarbetare) motsvarande 11 miljoner. 

Förvaltningen bedömer att de åtgärder som man normalt skulle vidta för att nå 

en budget i balans inte är möjliga att verkställa under en pandemi. Att till 

exempel begränsa övertidsarbete och tillsättning av vikarier i tider av hög 
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sjukfrånvaro på grund av att personalen uppmanas att vara hemma vid 

förkylningssymptom skulle innebära att vi inte kan säkerställa bemanningen. 

Konsekvensen av det blir att vi inte kan erbjuda en säker vård- och omsorg. En 

annan åtgärd som förvaltningen normalt sett brukar vidta är att stoppa olika 

typer av inköp men förvaltningen har redan minskat sina kostnader under året 

hittills. Detta trots att det bara sker nödvändiga inköp och att priserna för 

skyddsutrustning varit extremt höga på grund av pandemin. Därför bedömer 

förvaltningen att det inte finns några besparingar att hämta genom att begränsa 

inköp ytterligare. Hittills har förvaltningen redovisat närmare 9 mnkr, bara med 

anledning av pandemin. Tack vare ersättning och kompensation från staten 

gällande sjuklöner och intäkt som avsåg december 2020 så är den siffran lägre 

än de faktiska kostnader förvaltningen haft. Den enda åtgärden i en 

handlingsplan som förvaltningen kan föreslå, i annat fall ,är att minska antalet 

anställda (22 årsarbetare) motsvarande 11 mnkr, vilket är en åtgärd som inte 

heller sannolikt kan ge effekt i år. 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar struktur- och 

handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 

11 mnkr. 

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 2,9 mnkr har 

0,3 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 2,9 mnkr av 

anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 

Beskrivning av ärendet 

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 

handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 

Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund 

ekonomi där även de finansiella målen nås. 

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över 

övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 

rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma 

tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och 

balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. 

Kommunstyrelsens förvaltning ska rapportera hur det går med de övergripande 

verksamhetsmålen. 

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås 

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla 

verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för 

de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet 

bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. 

Fullmäktiges övergripande mål år 2021 
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Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella 

avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. 

Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska 

nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

Denna rapportering avser perioden januari−april 2021 

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser 

perioden januari−april 2021 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Det finns även en strukturplan med långsiktiga effektiviseringsåtgärder (bilaga 2) 

samt en handlingsplan med eventuella bidragande åtgärder för att få nämndens 

och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). Prognosen för 

driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda struktur- 

och handlingsplan. 

Driftkostnader 

För helåret 2021 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på 

netto 597,4 miljoner kr (mnkr). För perioden januari−april är det budgeterat ett 

belopp på 195,1 mnkr. 

Under årets fyra första månader var driftkostnaderna netto totalt 11,0 mnkr 

högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 

6,4 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 

17,4 mnkr högre (negativ avvikelse). 

Väsentliga avvikelser under perioden: 

− Covidkostnader på 8,8 mnkr 

− Personallskuldsförändring på 7,0 mnkr (januari-mars) 

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse 

mot driftbudgeten på 11,0 mnkr. Förvaltningen har ingen möjlighet, på grund 

av rådande pandemi, att genomföra ytterligare åtgärder i en handlingsplan för 

att lämna en noll prognos.  

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 

hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 

att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En hållbar kommun

Resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag
2)

Oförändrad kommunal skattesats
3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−2021
3)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−2021
3)

1) Fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

2)

3)

Verksamhets-

mål1)

Finansiella    

mål

Fastställdes av fullmäktige 1 juni 2020 § 72, i budgetbeslutet för 2021

Fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning

681



Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-21 

Diarienummer 
VON 2020/1 

Sida 

4(6) 

 

 

Denna rapportering av vård- och omsorgsnämndens ekonomiska läge avser 

perioden januari−april 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna 

strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 11 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 

avvikelse för covidkostnader. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut 

kvarstå en negativ budgetavvikelse på 11 mnkr.  

Förvaltningen har ingen möjlighet, på grund av rådande pandemi, att 

genomföra ytterligare åtgärder i en handlingsplan för att lämna en noll prognos. 

Den enda åtgärden förvaltningen kan föreslå i annat fall är att minska antalet 

anställda (22 årsarbetare) motsvarande 11 miljoner. 

Förvaltningen bedömer att de åtgärder som man normalt skulle vidta för att nå 

en budget i balans inte är möjliga att verkställa under en pandemi. Att till 

exempel begränsa övertidsarbete och tillsättning av vikarier i tider av hög 

sjukfrånvaro på grund av att personalen uppmanas att vara hemma vid 

förkylningssymptom skulle innebära att vi inte kan säkerställa bemanningen. 

Konsekvensen av det blir att vi inte kan erbjuda en säker vård- och omsorg. En 

annan åtgärd som förvaltningen normalt sett brukar vidta är att stoppa olika 

typer av inköp men förvaltningen har redan minskat sina kostnader under året 

hittills. Detta trots att det bara sker nödvändiga inköp och att priserna för 

skyddsutrustning varit extremt höga på grund av pandemin. Därför bedömer 

förvaltningen att det inte finns några besparingar att hämta genom att begränsa 

inköp ytterligare. Hittills har förvaltningen redovisat närmare 9 mnkr, bara med 

anledning av pandemin. Tack vare ersättning och kompensation från staten 

gällande sjuklöner och intäkt som avsåg december 2020 så är den siffran lägre 

än de faktiska kostnader förvaltningen haft. Den enda åtgärden i en 

handlingsplan som förvaltningen kan föreslå, i annat fall ,är att minska antalet 

anställda (22 årsarbetare) motsvarande 11 mnkr, vilket är en åtgärd som inte 

heller sannolikt kan ge effekt i år. 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder 

– är att driftbudgeten kommer överskridas med 11,0 mnkr. 

Investeringar 

För helåret 2021 har nämnden ett investeringsanslag på 2,9 mnkr. 

Under perioden januari−april har 0,3 mnkr av anslaget upparbetats och bokförts. 

Prognosen för helåret är att 2,9 mnkr av anslaget (100 procent) kommer 

upparbetas och bokföras. 

Väsentliga avvikelser: 

- Försenad planering för införande av läkemedelsskåp med digital 

låslösning, inköp beräknas i höst 
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Ekonomiska konsekvenser 

Med anledning av pandemins merkostnader på hittills 8,8 mnkr samt 

personalskuldsförändringen på 7,0 mnkr (som förra året inte gick plus minus 

noll) har förvaltningen inte möjlighet att ekonomiskt klara effektmålet med 

strukturplansåtgärder och genomföra planerade satsningar inom budgetramen, 

enligt verksamhetsplanen. Förvaltningen har dessutom ingen möjlighet, på 

grund av rådande pandemi, att genomföra ytterligare åtgärder i en 

handlingsplan för att lämna en plus minus noll prognos.  

Den enda åtgärden förvaltningen kan föreslå i annat fall är att minska antalet 

anställda (22 årsarbetare) motsvarande 11 miljoner. 

Äldresatsningen 

När det gäller den nationella äldreomsorgssatsningen under tre år framåt så 

avsåg förvaltningen initialt att satsa en stor del av statsbidraget på resurser som 

kan hjälpa förvaltningen att genomlysa/undersöka och analysera olika delar av 

verksamheten. Förvaltningen anser att genererat underlag från dessa 

genomlysningar är en förutsättning för att kunna ta beslut om vilka 

utvecklingsområden som behöver prioriteras framöver. Därefter skulle 

statsbidraget användas i det fortsatta arbetet med genomförande av de 

beslutade utvecklingsområdena i ett mer långsiktigt perspektiv. 

Eftersom statsbidraget ligger i ram och i internbudgeten för att klara en budget 

i balans så ser inte förvaltningen hur dessa medel ska kunna återredovisas om 

de inte kan användas till det som statsbidraget är tänkt. Det säger sig självt att 

förvaltningen inte kommer kunna genomföra planerade äldreomsorgssatsningar 

inom ramen för statsbidraget under 2021 och kommunen kan då komma bli 

återbetalningsskyldig till staten och verksamhetsmålen kommer inte kunna 

uppfyllas. 

 

 

Eva Björsland 

Förvaltningschef  

Bilagor 
1. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 18 maj 2021 

2. Vård- och omsorgsnämndens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 
2021−2023, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 12 maj 2021 

3. Vård-och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra 
till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 21 
maj 2021 
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Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller, för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

BILAGA 1 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-18 
 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader 

och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

 

 

 

Eva Björsland 

Förvaltningschef 

 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 28,4 34,8 6,4 85,3 92,0 6,7

Kostnader 223,5 240,9 -17,4 682,7 700,4 -17,8

Netto 195,1 206,1 -11,0 597,4 608,4 -11,0

Januari-april 2021 Helår 2021

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

2,0 0,9 2,9 0,3 -2,6 2,9 0,0

Januari-april 2021 Helår 2021
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 Vård- och omsorgsförvaltningen BILAGA 2   2021-05-12

Löp.

nr

Verksamhet som 

berörs
Beskrivning 2021 2022 2023

2021− 

2023
2021 2022 2023

2021− 

2023

1.1 Alla Avtals- och leverantörstrohet 2021-01-01 2,326 2,326 2,326 2,326

1.2

1.3

1.4

2,326 0,000 0,000 2,326 2,326 0,000 0,000 2,326

2.1 Alla Lägre hyreskostnader 2021-01-01 0,300 0,300 0,300 0,300

2.2

2.3

2.4

0,300 0,000 0,000 0,300 0,300 0,000 0,000 0,300

3.1 Alla Samplanering och minskade vikariekostnader, ökad frisknärvaro 2021-01-01 2,000 2,000 2,000 2,000

3.2

3.3

3.4

2,000 0,000 0,000 2,000 2,000 0,000 0,000 2,000

4.1 Genomföra boendeförändringar 2,051 2,051 2,051 2,051

4.2 Utveckla kontinuitets- och bemanningsplanering 6,000 6,000 6,000 6,000

4.3 Utveckla trygga nattinsatser 0,700 0,700 0,700 0,700

4.4 Stärka personalförsörjningen inom kosten 0,500 0,500 0,500 0,500

9,251 0,000 0,000 9,251 9,251 0,000 0,000 9,251

13,877 0,000 0,000 13,877 13,877 0,000 0,000 13,877

Övrigt

TOTALT

Vård- och omsorgsnämndens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 2 år 2021

Startdatum

Inköpsstyrning

Bemanningsoptimering

Åtgärd Planerad ekonomisk effekt (mnkr) Ekonomisk effekt enligt uppföljning (mnkr)

Lokalkostnadsoptimering

Filnamn: Rapportering-2021-tillfälle2-VON-tjänsteskrivelse-bilaga2 Flik: År Uppföljning 2021      Sida 1(1)1186



 Vård- och omsorgsförvaltningen BILAGA 3  2021-05-21

Löp.

nr

Verksamhet 

som berörs
Beskrivning Ev. mål

Förvaltning 

eller nämnd?
Datum 2021 2022 2023 2024

 

Ja/

Nej
Belopp

1.1 Alla, exkl kost Covidåtersökning för december 2020 Förvaltning 3,00 Ja effekten ingår i prognosen 3,00

1.2 Alla, exkl kost Utbokning av statsbidrag exkl äldresatsning Förvaltning 3,70 Ja effekten ingår i prognosen 3,70

1.3

6,70 0,00 0,00 0,00 6,70

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00

3.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

3.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 0,00

4.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

4.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,70 0,00 0,00 0,00 6,70

Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021

Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2021 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Beslut om åtgärd Är 

åtgärden 

planerad el 

påbörjad?

Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i 

slutlig helårsprognos för 2021?Driftsättning, 

datum

Åtgärd
Vilken realistisk ekonomisk effekt har 

åtgärden? Mnkr, två decimaler

TOTALT

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Filnamn: Rapportering-2021-tillfälle2-VON-tjänsteskrivelse-bilaga3 Flik: År 2021      Sida 1(1)
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Kommunstyrelsens förvaltning 

 

DELEGATIONSBESLUT 

 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-25 
Diarienummer 

KS 2021/207-00 

 

 
 

 

 

Kopia till 

UhC 

Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

 
 

Rapporteringstillfälle 2, Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan, UhC 

Beslut 

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 17 maj 

2021. 

2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 2 daterad 17 maj 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 

hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 

att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans 

ekonomiska läge avser perioden januari−april 2021, och innefattar en prognos till 

årets slut (bilaga 2). Prognosen säger att årets driftsbudget kommer att hållas utan 

avvikelser. Därför finns inga korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan 

(bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 0,4 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå (positiv 

avvikelse), med störst avvikelse för lönekostnader. Även utan ytterligare 

åtgärder väntas årets driftsbudget hållas utan avvikelser. Därför finns inga 

korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan.  

Delegationshänvisning 

Beslutet har fattats med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen. 

Leif Pettersson 

Ordförande i Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan  
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Ludvika kommun 
Datum 
Dnr 

Diarienummer 
KS 2021/207-00  

Sida 

2(2) 

 

 

Bilagor 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2021.  

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans rapportering av 
driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 17 
maj 2021 

3. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans handlingsplan med 
åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 
2021, daterad 17 maj 2021 
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Upphandlingscenter 

Anders Karlin, 0240-866 09 

anders.karlin@ludvika.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-05-17 
Diarienummer 

GNU  2021/78 - 00 

  

 

 

 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 

17 maj 2021. 

2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 2 daterad 17 maj 2021. 

Sammanfattning 

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 

hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 

att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans 

ekonomiska läge avser perioden januari−april 2021, och innefattar en prognos till 

årets slut (bilaga 1). Prognosen säger att årets driftsbudget kommer att hållas utan 

avvikelser. Därför finns inga korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan 

(bilaga 2).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 0,4 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå (positiv 

avvikelse), med störst avvikelse för lönekostnader. Även utan ytterligare 

åtgärder väntas årets driftsbudget hållas utan avvikelser. Därför finns inga 

korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan.  

Beskrivning av ärendet 

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 

handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 

Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund 

ekonomi där även de finansiella målen nås. 

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över 

övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 

rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma 

tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och 

balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-17 

Diarienummer 
GNU 2021/78 - 00 

Sida 

2(3) 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltning ska rapportera hur det går med de övergripande 

verksamhetsmålen. 

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås 

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla 

verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för 

de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet 

bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. 

Fullmäktiges övergripande mål år 2021 

 

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella 

avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. 

Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska 

nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

Denna rapportering avser perioden januari−april 2021 

Denna rapportering av nämndens driftkostnader avser perioden januari−april 

2021 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen säger att årets 

driftsbudget kommer att hållas utan avvikelser. Därför finns inga korrigerande 

åtgärder i bilagda handlingsplan (bilaga 2). 

Driftkostnader 

För helåret 2021 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på  

20,3 miljoner kr (mnkr). För perioden januari−april är det budgeterat ett belopp 

på 6,7 mnkr. Lika mycket intäkter är budgeterade vilket innebär att 

verksamhetens nettobudget är +-0. 

Under årets fyra första månader var driftkostnaderna netto totalt 0,4 mnkr lägre 

än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 0,2 mnkr 

högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 0,2 mnkr 

lägre (positiv avvikelse). 

Väsentliga avvikelser under perioden: 

− Mer intäkter med 0,2 mnkr beroende på ökade intäkter för 

direktupphandlingar, annonseringar och DIS. 

En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En hållbar kommun

Resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag
2)

Oförändrad kommunal skattesats
3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−2021
3)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−2021
3)

1) Fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

2)

3)

Verksamhets-

mål1)

Finansiella    

mål

Fastställdes av fullmäktige 1 juni 2020 § 72, i budgetbeslutet för 2021

Fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning
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Datum 
2021-05-17 

Diarienummer 
GNU 2021/78 - 00 

Sida 

3(3) 

 

 

− Lägre lönekostnader med 0,5 mnkr beroende på vakanser, 

sjukskrivning, och föräldraledighet. 

− Högre övriga kostnader med 0,3 mnkr för konsultkostnader och 

upphandlingsstöd.  

Prognosen säger att årets driftbudget kommer att hållas utan avvikelser. Därför 

finns inga korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan (bilaga 2). 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Anders Karlin 

Chef Upphandlingscenter  

Bilagor 
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans rapportering av 

driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 
17 maj 2021 

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans handlingsplan 
med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, 
uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 17 maj 2021 

Beslut skickas till 
 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Upphandlingscenter 

 

BILAGA 1 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-17 
 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans 

rapportering av driftkostnader, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

 

 

 

 

Anders Karlin 

Chef Upphandlingscenter 

 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 6,8 7,0 0,2 20,3 20,5 0,2

Kostnader 6,7 6,5 0,2 20,3 20,5 -0,2

Netto 0,0 -0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

Januari-april 2021 Helår 2021
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 Upphandlingscenter BILAGA 2   2021-05-17

Löp.

nr

Verksamhet 

som berörs
Beskrivning Ev. mål

Förvaltning 

eller nämnd?
Datum 2021 2022 2023 2024

 

Ja/

Nej
Belopp

1.1
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

2.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

2.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00

3.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

3.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 0,00

4.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

4.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021

Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2021 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Beslut om åtgärd Är 

åtgärden 

planerad el 

påbörjad?

Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i 

slutlig helårsprognos för 2021?Driftsättning, 

datum

Åtgärd
Vilken realistisk ekonomisk effekt har 

åtgärden? Mnkr, två decimaler

TOTALT

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Filnamn: Rapportering-2021-tillfälle2-GNU-tjänsteskrivelse-bilaga2 Flik: År 2021      Sida 1(1)794



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Gemensamma servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-06-01 
 

 

  
 

 

§ 16  Dnr 2021/17 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Beslut 

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 13 

maj 2021. 

2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 2 daterad 13 maj 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 

hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 

att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av gemensamma servicenämndens ekonomiska läge avser 

perioden januari−april 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna 

handlingsplan (bilaga 2).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 2,2 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå (positiv 

avvikelse), där avvikelsen är fördelad mellan volymökning av avropade tjänster 

samt mindre kostnader för kapitalkostnader samt IT-infrastruktur.  

Positiv kostnadsavvikelse för kapitalkostnader förväntas bestå under året, 

medan kostnader för IT-infrastruktur förväntas nå budget.  

Verksamheten noterar minskade intäkter från VBU utifrån en felaktig 

fördelningsnyckel om 2,6 mkr på helårsbasis. Med bakgrund till det positiva 

periodutfallet (jan-april) väntas det till årets slut, med viss osäkerhet, kvarstå ett 

resultat i balans. Verksamheten bevakar resultatutvecklingen noggrant och 

rapporterar månatligen avvikelser till Samordningsgruppen.  

Investeringar. GSNs totala investeringsanslag för året är på 12,5 mnkr, varav 

3,5 mnkr överförts från föregående år. Under perioden Jan-apr har 0,3 mnkr 

upparbetas som investering. Den relativt låga summan kan förklaras genom att 

större investerinsgprojekt. Tex gemensam Identitetsplattform är under 

planering och förväntas komma igång under hösten. En annan orsak är att 

investeringar som ”O365 – Digital arbetsplats” och ”Säkerhet (GDPR)” saknar 
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

kommunövergripande mål och krav för investeringsprojekten, samt tillhörande 

driftbudget. Dialog pågår inom dessa områden.  

Enligt prognos kommer 8,8 mnkr av totalt investeringsanslag på 12,5 mnkr att 

upparbetas och bokföras till årets slut. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2021 

2. Bilaga 1 – Rapportering 2021, tillfälle 2, daterad 13 maj 2021 

3. Bilaga 2 – Rapportering ekonomi handlingsplan, tillfälle 2, daterad 13 

maj 2021 

 

______ 

 

Beslut skickas till 

Akten 

Samverkande kommuner 
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IT-center 

Anna Källsved, 0240-866 21 

anna.kallsved@ludvika.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2021-05-14 
Diarienummer 

XXX  2021/XXX 

  

 

 

 
Gemensamma servicenämnden 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 13 

maj 2021. 

2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 2 daterad 13 maj 2021. 

Sammanfattning 

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 

hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 

att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av gemensamma servicenämndens ekonomiska läge avser 

perioden januari−april 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna 

handlingsplan (bilaga 2).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 2,2 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå (positiv 

avvikelse), där avvikelsen är fördelad mellan volymökning av avropade tjänster 

samt mindre kostnader för kapitalkostnader samt IT-infrastruktur.  

Positiv kostnadsavvikelse för kapitalkostnader förväntas bestå under året, 

medan kostnader för IT-infrastruktur förväntas nå budget.  

Verksamheten noterar minskade intäkter från VBU utifrån en felaktig 

fördelningsnyckel om 2,6 mkr på helårsbasis. Med bakgrund till det positiva 

periodutfallet (jan-april) väntas det till årets slut, med viss osäkerhet, kvarstå ett 

resultat i balans. Verksamheten bevakar resultatutvecklingen noggrant och 

rapporterar månatligen avvikelser till Samordningsgruppen.  

Investeringar. GSNs totala investeringsanslag för året är på 12,5 mnkr, varav 

3,5 mnkr överförts från föregående år. Under perioden Jan-apr har 0,3 mnkr 

upparbetas som investering. Den relativt låga summan kan förklaras genom att 

större investerinsgprojekt. Tex gemensam Identitetsplattform är under 

planering och förväntas komma igång under hösten. En annan orsak är att 

investeringar som ”O365 – Digital arbetsplats” och ”Säkerhet (GDPR)” saknar 
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Diarienummer 
XXX 2021/XXX 

Sida 
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kommunövergripande mål och krav för investeringsprojekten, samt tillhörande 

driftbudget. Dialog pågår inom dessa områden.  

Enligt prognos kommer 8,8 mnkr av totalt investeringsanslag på 12,5 mnkr att 

upparbetas och bokföras till årets slut. 

 

Beskrivning av ärendet 

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 

handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 

Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund 

ekonomi där även de finansiella målen nås. 

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över 

övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 

rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma 

tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och 

balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. 

Kommunstyrelsens förvaltning ska rapportera hur det går med de övergripande 

verksamhetsmålen. 

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås 

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla 

verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för 

de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet 

bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. 

Fullmäktiges övergripande mål år 2021 

 

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella 

avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. 

Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska 

nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En hållbar kommun

Resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag
2)

Oförändrad kommunal skattesats
3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−2021
3)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−2021
3)

1) Fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

2)

3)

Verksamhets-

mål1)

Finansiella    

mål

Fastställdes av fullmäktige 1 juni 2020 § 72, i budgetbeslutet för 2021

Fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-14 

Diarienummer 
XXX 2021/XXX 

Sida 

3(4) 

 

 

Denna rapportering avser perioden januari−april 2021 

Denna rapportering av nämndens driftkostnader avser perioden januari−april 

2021 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en 

handlingsplan med eventuella bidragande åtgärder för att få nämndens och/eller 

kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 2). Prognosen för 

driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda plan. 

Driftkostnader 

För helåret 2021 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på 

netto 0 miljoner kr (mnkr). För perioden januari−april är det budgeterat ett 

belopp på 0,2 mnkr. 

Under årets fyra första månader var driftkostnaderna netto totalt 2 mnkr högre 

än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 4,2 mnkr 

högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 2,2 mnkr 

lägre (positiv avvikelse). 

Väsentliga avvikelser under perioden: 

− Ökat avrop av IT-tjänster, till exempel datorer och mobiler 

− Ökade licenskostnader och licensintäkter 

− Minskade kapitalkostnader 

− Ökade kostnader för utredningsarbete och ledningsstöd kopplat till 

upprustning av BAS-funktioner, till exempel Datacenter och 

identetitetshantering 

− Under perioden mindre driftkostnader för Datacenter och 

Identitetshantering, dessa förväntas dock att öka till avsatt budgetnivå 

under året.  

Den slutgiltiga prognosen för helåret är att driftbudgeten kommer hållas, med 

reservation för minskade intäkter på 2,6 mkr från VBU. 

 

Investeringar 

För helåret 2021 har nämnden ett investeringsanslag på 12,5 mnkr varav 3,5 

mnkr är överfört från föregående år. 

Under perioden januari−april har 0,3 mnkr av anslaget upparbetats och bokförts. 

Prognosen för helåret är att 8,8 mnkr av anslaget på 12,5 mnkr kommer 

upparbetas och bokföras. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-14 

Diarienummer 
XXX 2021/XXX 

Sida 

4(4) 

 

 

Anna Källsved 

IT-chef  

Bilagor 
1. Gemensamma servicenämnden rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 14 maj 2021 

2. Gemensamma servicenämnden handlingsplan med åtgärder för att bidra 
till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 14 
maj 2021 

Beslut skickas till 
IT-Chef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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IT-center 

 

BILAGA 1 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-14 
 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Gemensamma servicenämndens rapportering av 

driftkostnader, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 
 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 
 

 

 

Anna Källsved 

IT-chef 

 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 19,6 23,9 4,2 59,6 69,5 9,9

Kostnader 19,9 21,9 -2,0 59,6 69,5 -9,9

Netto 0,2 -2,0 2,2 0,0 0,0 0,0

Januari-april 2021 Helår 2021

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

9,0 3,5 12,5 0,3 -12,2 8,8 -3,7

Januari-april 2021 Helår 2021
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 IT-center BILAGA 2   2021-05-14

Löp.

nr

Verksamhet 

som berörs
Beskrivning Ev. mål

Förvaltning 

eller nämnd?
Datum 2021 2022 2023 2024

 

Ja/

Nej
Belopp

1.1 Inga åtgärder i handlingsplanen
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

2.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

2.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00

3.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

3.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 0,00

4.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

4.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemensamma servicenämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021

Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2021 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Beslut om åtgärd Är 

åtgärden 

planerad el 

påbörjad?

Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i 

slutlig helårsprognos för 2021?Driftsättning, 

datum

Åtgärd
Vilken realistisk ekonomisk effekt har 

åtgärden? Mnkr, två decimaler

TOTALT

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Filnamn: Rapportering-2021-tillfälle2-GSN-tjänsteskrivelse-bilaga2 Flik: År 2021      Sida 1(1)8102
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Kommunstyrelsens förvaltning 

 

 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-06-15 
 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Bolagens rapportering av intäkter, kostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Totalt för de rapporterande bolagen, intäkter och kostnader mnkr,   

uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

Intäkter mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 
  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 255,7 246,5 -9,2 812,4 812,4 0,0

Kostnader 260,1 238,2 -21,9 807,3 808,2 0,8

Resultat -4,4 8,3 12,7 5,1 4,2 -0,8

Januari-april 2021 Helår 2021

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,2 0,3 0,1 0,7 0,7 0,0

LKFAB 51,5 51,1 -0,4 208,0 210,1 2,1

LudvikaHem AB 69,5 70,2 0,6 208,6 211,4 2,8

Stora Brunnsvik AB 0,8 0,8 -0,1 2,5 2,3 -0,2

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
1,6 1,6 0,0 4,9 4,9 0,0

VB Kraft AB 12,9 16,5 3,6 30,6 30,6 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
40,9 38,0 -2,9 122,6 122,6 0,0

WBAB 78,2 68,0 -10,2 234,5 229,8 -4,7

Totalt 255,7 246,5 -9,2 812,4 812,4 0,0

Årsbudget 2021Januari-april 2021
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-06-15 

      
      

Sida 

2(3) 

 

 

Kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

Resultat mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 
  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

LKFAB 54,6 47,3 -7,3 205,7 207,7 2,0

LudvikaHem AB 73,9 70,6 -3,3 208,1 211,9 3,8

Stora Brunnsvik AB 1,7 1,2 -0,5 5,2 4,6 -0,6

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
1,7 1,7 0,0 4,8 5,1 0,3

VB Kraft AB 8,4 8,4 0,0 24,3 24,3 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
41,6 40,6 -0,9 124,7 124,7 0,0

WBAB 78,2 68,2 -9,9 234,5 229,8 -4,7

Totalt 260,1 238,2 -21,9 807,3 808,2 0,8

Januari-april 2021 Årsbudget 2021

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,2 0,3 0,1 0,6 0,6 0,0

LKFAB -3,1 3,8 6,9 2,3 2,4 0,1

LudvikaHem AB -4,4 -0,4 3,9 0,6 -0,5 -1,0

Stora Brunnsvik AB -0,9 -0,5 0,4 -2,7 -2,3 0,4

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
-0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,3

VB Kraft AB 4,5 8,1 3,6 6,3 6,3 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
-0,7 -2,6 -1,9 -2,1 -2,1 0,0

WBAB 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0

Totalt -4,4 8,3 12,7 5,1 4,2 -0,8

Januari-april 2021 Årsbudget 2021
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-06-15 

      
      

Sida 

3(3) 

 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 
 

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

LKFAB 77,5 3,0 80,5 4,5 -76,0 80,5 0,0

LudvikaHem AB 54,5 0,0 54,5 17,0 -37,5 54,5 0,0

Stora Brunnsvik AB 4,4 0,0 4,4 0,0 -4,4 3,5 -0,9

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
1,3 0,0 1,3 0,0 -1,3 1,3 0,0

VB Kraft AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
73,8 0,0 73,8 17,5 -56,3 65,8 -8,0

Totalt 211,4 3,0 214,4 39,0 -175,4 205,6 -8,9
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§ 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-10 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 2 år 2021 

Under året påbörjades Ludvika Kommuns Stadshus ABs försäljning. Detta 

avser vidarefaktureringen för den inhyrda personalen tillhörande Ludvika 

Kommun. Därför uppgår intäkterna till samma belopp som kostnaden för 

inhyrd personal.  

För rapporteringen period 2 tillkommer raden ”Externa konsulttjänster”. Där 

finner man kostnader från Norm Finanspartner samt revisionsarvode PwC.  

Maria Skoglund 

VD Ludvika kommun Stadshus AB  
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§ 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-14 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 2 år 2021 

Ökning av intäkterna beror på statligt bidrag och samt fakturering av halva 

kostanden för åtgärder på Grängesvallen (delat med SBF) 

Kostnadsökningarna beror på halva kostnaden för åtgärder på Grängesvallen, 

lägre andelar från Tryggheten till följd resultatet i det bolaget, samt ökade 

avskrivningar i förhållande till budget. 

Ulf Rosenqvist 

VD Ludvika Kommunfastigheter AB  
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§ 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-14 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 2 år 2021 

Intäkterna ser ut att bli något högre än vi trodde i budgetarbetet men vi ser 

fortfarande ett högt vakansläge i LudvikaHem resten av året. 

Kostnaderna har påverkats i första hand av ökningar på taxebundna kostnader. 

Året har klimatmässigt startat kallare än budgeterat samtidigt som 

taxehöjningarna varit mer påtagliga än vi räknade med vid budget. Den 

minskning av taxebundna kostnader som följer av den försäljning vi gjorde 

förra året har ätits upp helt av de taxehöjningar som genomförts på marknaden.  

 

Vi har trots det ansträngda läget, i denna prognos valt att prioritera underhåll 

och reparationer i så stor utsträckning som det går då vi ser att underhålls- och 

reparationsbehoven kräver det. 

 

Ulf Rosenqvist 

VD LudvikaHem AB  
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§ 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-14 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 2 år 2021 

Intäkter minskat mot budget pga krediterat ombyggnadstillägg. 

Kostnader minskat då ett fel i budget upptäcktes, samma kostnad hade blivit 

budgeterat två gånger på olika konton. 

Ulf Rosenqvist 

VD Stora Brunnsvik AB  
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§ 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-14 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 2 år 2021 

Kostnader ökat i förhållande till budget pga akut reparation av avloppssystem. 

Ulf Rosenqvist 

VD Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB  
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§ 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-10 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 2 år 2021 

 

Vi har under årets första fyra månader sett högre elpriser på Nordiska 

Elhandelsbörsen, vilket medfört att vi kunnat sälja vår producerade volym till 

ett förhållandevis högt pris. Detta ligger till grund för vår positiva avvikelse mot 

budget.  

I siffror rör det sig om att vi sålt i genomsnitt för 46,5 öre/kWh, mot 

budgeterat 34 öre/kWh. Som jämförelse var systempriset 22 öre/kWh under 

2020, vilket i sig var historiskt lågt. 

 

Kostnaderna följer helt budget. 

 

Våra investeringar uppgår till 311tkr under perioden, vilket följer budget och 

prognos då vi har en årsbudget på 1,5Mkr. 

  

 

Mattias Holmström 

VD VB Kraft AB  
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§ 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-31 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 2 år 2021 

Driftskostnader för VA följer budget och för Återvinning ligger kostnaderna 

0,9 mnkr bättre än budget. 

Intäkterna jämfört med en jämnt fördelad årsbudget ligger lågt, -1,0 mnkr för 

VA respektive -1,9 mnkr för Återvinning. Resultatet är därmed -1,9 mnkr för 

första tertialet. 

Sophämtning för fritidshus faktureras inte förrän på hösten, och vissa intäkter 

på VA bokförs inte förrän vid bokslut, vilket förklarar en avvikelse vid den här 

tidpunkten. Vi genomför ändå en genomgång av årets taxor för att säkerställa 

att alla är korrekt uppdaterade. Va kommer dock av allt att döma att ha en 

negativ intäktsavvikelse på 2 mnkr pga. ramavtal Spendrups som kommer att 

hanteras av kommunen. 

 

Sabine Dahlstedt 

Wessman Vatten och Återvinning AB  
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§ 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-31 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 2 år 2021 

Kostnader och intäkter för drift av de fyra verksamheterna ligger 1,5 mnkr 

under budget ackumulerat sista april. 

 

Även investeringar är än så länge under budget (-8,5 mnkr) där största 

avvikelsen avser VA Ludvika (-3,0 mnkr) resp. Återvinning Ludvika (-2,9 

mnkr). Största volymen av investeringsprojekt ligger i kvartal 2 och 3 – dvs. 

under den tjälfria perioden – så vi kommer att närma oss budget under de 

kommande månaderna. Resultatet ligger på -0,2 mnkr pga. ej fakturerade 

kostnader för investeringsprojekt, vilket justeras i maj.   

 

Sabine Dahlstedt 

VD WBAB  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2021-06-14 
Diarienummer 

KS  2021/237 
00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Laila Dufström,  
laila.dufstrom@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Riktat ägartillskott till AB Samarkand2015  för arbete 
med sociala företag 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger ett ägartillskott till AB Samarkand2015 för år 2021 med 
400 tkr och för åren 2022 -2023 med 800 tkr per år för arbete med sociala 
företag. Ägartillskottet finansieras genom befintliga budgetmedel i 
kommunstyrelsens förvaltning.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning önskar att fullmäktige uppdrar till AB 
Samarkand2015 att inom ramen för sitt befintliga uppdrag arbeta förstärkt med 
arbetsmarknads åtgärder i form av att stötta sociala företag och arbeta med 
social hållbarhet.  

Förvaltningen föreslår att styrelseledamöter och stämmoombudet särskilt följer 
upp det förstärkta bidraget som föreslås ges under åren 2021-2023.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för detta riktade ägartillskott sker genom att befintliga 
budgetmedel i kommunstyrelsens förvaltning omdisponeras.  

 

Maria Skoglund 
Kommundirektör  

Laila Dufström 
Kommundirektör Bitr 

 

Beslut skickas till 
AB Samarkand2015 
Ekonomienheten för kännedom 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-06-08 
 

  

Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
 

§ 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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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-05-28 
Diarienummer 

KS  2021/218 
04 
 

 

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

 
 

 
Fullmäktige 

 

Omfördelning av investeringsmedel från ramområdet 
mark till ramområdet infrastruktur 

Förvaltningens 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.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär att 2 000 tkr  i 2021 års investeringsbudget omfördelas från 
ramområde mark avseende projekt Lyviksberget 4212, verksamhet 219, till 
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ramområde infrastruktur avseende projekt Trafikåtgärder Lyviksberget 4136, 
verksamhet 219. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 
den 27 maj 2021 § 47.  

Beslut skickas till 
Ekonomi för verkställighet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Verksamhetschef planering 
Verksamhetschef teknik och projekt 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2021-05-27 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 47  Dnr 2021/435 

 

Omfördelning av investeringsmedel från projekt 4212 
Lyviksberget till projekt 4136 Trafikåtgärder 
Lyviksberget 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
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 
Lyviksbergets handelsområde expanderar fort. Markförsäljningar pågår 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. 

För Lyviksberget projekt 4212 är det 2021-04-27 bokfört 11 980 tkr. Kvar på 
budgetposten finns 7 676 tkr. Det finns åtgärder kvar att genomföra på 
Lyviksberget såsom dagvattenhantering, höjdjustering av vägar mm.  

Kultur-och samhällsutvecklingsförvaltningen ser dock en möjlighet till 
omfördelning av 2 000 tkr av de totalt 7 676 tkr från projekt Lyviksberget 4212, 
verksamhet 219 till projekt Trafikåtgärder Lyviksberget 4136, verksamhet 219 

Då föreslagen omfördelning innebär flytt av investeringsmedel mellan olika 
ramområden så krävs beslut av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2021. 

2. Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 42. 
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Behandling 
Ordförande yrkar på följande beslutsändring: 

Beslutet ändras från 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att omfördela 2 000 tkr i 2021 års investeringsbudget från projekt Lyviksberget 
4212, verksamhet 219, till projekt Trafikåtgärder Lyviksberget 4136, verksamhet 
219. 
Beslutet ändras till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
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. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
Verksamhetschef Planering 
Verksamhetschef Teknik & Projekt 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-06-08 
 

  

Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
 

§ 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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2021-05-28 
Diarienummer 

KS  2021/215 
04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Åsa Grans,  
Asa.grans@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Ansökan om utökad ekonomisk ram för 
utbildningsverksamheten för år 2021 

Förvaltningens 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. 
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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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Vid rapportering 1 redovisade nämnderna tillsammans ett driftsunderskott på 
39 mnkr. Av redovisade handlingsplaner är endast 6,8 mnkr upptagna som 
åtgärder i prognos 2021. Ludvika kommun har fått ökade skatteintäkter med 27 
mnkr och trots det visar årets prognos att kommunen inte kommer uppnå 
målet på 2 procent överskott. För att kommunen ska uppnå målen för god 
ekonomisk hushållning är det viktigt att nämnderna håller den ekonomiska ram 
som fullmäktige har tilldelat.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef 

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

Beslut skickas till 
Akten 
Social- och utbildningsnämnden 
Social- och utbildningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 67  Dnr 2021/322 

 

Ansökan om utökad ekonomisk ram för 
utbildningsverksamheten för år 2021 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökning 
av ram för utbildningsverksamheten med 9 mnkr. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har presenterat uppföljning och prognos över förväntat ekono-
miskt utfall för 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 

Utbildningsverksamhetens resultatavvikelse per 30 april 2021 är mot den perio-
diserade budgeten 12 mnkr över budget och i prognosen beräknas att det blir 9 
mnkr i överskridande av budgeten på helåret.  

Överskridandet består av -4,6 mnkr utifrån IT-centers nya finansieringsmodell 
som inte var känt vid starten av 2021. Ökade kostnader för barn och elever i 
behov av extraordinärt stöd. Ökade kostnader för modersmålsstöd, moders-
målsundervisning och studiehandledning, tidigare till stor del finansierat av stat-
liga stöd via Migrationsverket. 

Åtgärder för budget i balans 
Beslutad strukturplan är sedan tidigare inarbetad i budgeten och innebär att 
nämnden innevarande år minskar bemanningen med 29 årsarbetare. Förskole-
barnantalet minskar som det brukar göra mellan vår och höst (för att sedan öka 
igen nästa vår) medan elevantalet ökar till hösten.                          
Konsekvensen är ändå att antalet barn/elever som varje anställd tar hand om 
har ökat för båda verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för verkställighet 
Ekonom (NA) 
Akten
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Sida 

1(1) 
Datum 

2021-05-21 
Diarienummer 

SUN 2021/322 – 04   

Social- och utbildningsförvaltningen 
Barbro Nystedt Forsberg,  
barbro.nystedt@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

 

 
 

 
Social- och utbildningsnämnden 

 

Social- och utbildningsnämnden ansöker om utökad 
ekonomisk ram för utbildningsverksamheten för år 
2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökning 
av ram för utbildningsverksamheten med 9 mnkr. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har presenterat uppföljning och prognos över förväntat 
ekonomiskt utfall för 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 

Utbildningsverksamhetens resultatavvikelse per 30 april 2021 är mot den 
periodiserade budgeten 12 mnkr över budget och i prognosen beräknas att det 
blir 9 mnkr i överskridande av budgeten på helåret.  

Överskridandet består av -4,6 mnkr utifrån IT-centers nya finansieringsmodell 
som inte var känt vid starten av 2021. Ökade kostnader för barn och elever i 
behov av extraordinärt stöd. Ökade kostnader för modersmålsstöd, 
modersmålsundervisning och studiehandledning, tidigare till stor del finansierat 
av statliga stöd via Migrationsverket. 

Åtgärder för budget i balans 
Beslutad strukturplan är sedan tidigare inarbetad i budgeten och innebär att 
nämnden innevarande år minskar bemanningen med 29 årsarbetare. 
Förskolebarnantalet minskar som det brukar göra mellan vår och höst (för att 
sedan öka igen nästa vår) medan elevantalet ökar till hösten.                          
Konsekvensen är ändå att antalet barn/elever som varje anställd tar hand om 
har ökat för båda verksamheterna.  

 

Barbro Forsberg Nystedt 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2021-06-08 
 

  

Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
 

§ 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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1(2) 
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2021-05-28 
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KS  2021/216 
04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Åsa Grans,  
Asa.grans@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

SUN 2021/322 – 04   

 
 

 
Fullmäktige 

 

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

Förvaltningens 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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Vid rapportering 1 redovisade nämnderna tillsammans ett driftsunderskott på 
39 mnkr. Av redovisade handlingsplaner är endast 6,8 mnkr upptagna som 
åtgärder i prognos 2021. Ludvika kommun har fått ökade skatteintäkter med 27 
mnkr och trots det visar årets prognos att kommunen inte kommer att nå målet 
på 2 procent överskott. För att kommunen ska uppnå målen för god 
ekonomisk hushållning är det viktigt att nämnderna håller den ekonomiska ram 
som fullmäktige har tilldelat.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef 

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

Beslut skickas till 
Akten 
Social- och utbildningsnämnden 
Social- och utbildningsförvaltningen 
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2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 68  Dnr 2021/322 – 04  

 

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

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökning 
av ram för individ- och familjeomsorgsverksamheten med 10,8 mnkr. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har presenterat uppföljning och prognos över förväntat 
ekonomiskt utfall för 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2021. 

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

Överskridandet är inom IT-kostnader och ökade kostnader för barn- och 
ungdomsvården, beroendevården och övrig vuxen.  

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

Åtgärder för budget i balans 
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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för verkställighet 
Ekonom (CA) 
Akten
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Social- och utbildningsförvaltningen 
Barbro Nystedt Forsberg,  
barbro.nystedt@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

 

 
 

 
Social- och utbildningsnämnden 

 

Social- och utbildningsnämnden ansöker om utökad 
ekonomisk ram för IFO-verksamheten för år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökning 
av ram för individ- och familjeomsorgsverksamheten med 10,8 mnkr. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har presenterat uppföljning och prognos över förväntat 
ekonomiskt utfall för 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2021. 

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

Överskridandet är inom IT-kostnader och ökade kostnader för barn- och 
ungdomsvården, beroendevården och övrig vuxen.  

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

Åtgärder för budget i balans 
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. 

 

Barbro Forsberg Nystedt 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 52  Dnr 2021/123 

 

Allmänna reglementet för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat ”Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder”, daterat den 3 maj 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har reviderat ”Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder” till följd av fullmäktiges beslut den 7 
oktober 2019 § 130 om att anta en enhetlig nomenklatur för politiska instanser i 
Ludvika kommun.  

De ändringar som föreslås är att paragraf 27, som handlar om utskott, 
kompletteras med ett stycke där det framgår att utskottens ansvars- och 
verksamhetsområden regleras i en instruktion, samt vad annat som regleras i 
den instruktionen. Vidare har nästsista stycket ändrats så ansvarig tjänsteperson, 
inte enbart kommundirektör/förvaltningschef, kan överlämna ärenden till 
utskottet.  

Därtill har titeln kommunchef ersatts med kommundirektör i reglementet och 
den gemensamma servicenämnden har lagts till i listan över gemensamma 
nämnder för vilka reglementet inte gäller. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2021. 
2. Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, daterat den 

3 maj 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se    

 
 

 
Fullmäktige 

 

Revidering av allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat ”Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder”, daterat den 3 maj 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har reviderat ”Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder” till följd av fullmäktiges beslut den 7 
oktober 2019 § 130 om att anta en enhetlig nomenklatur för politiska instanser i 
Ludvika kommun.  

De ändringar som föreslås är att paragraf 27, som handlar om utskott, 
kompletteras med ett stycke där det framgår att utskottens ansvars- och 
verksamhetsområden regleras i en instruktion, samt vad annat som regleras i 
den instruktionen. Vidare har nästsista stycket ändrats så ansvarig tjänsteperson, 
inte enbart kommundirektör/förvaltningschef, kan överlämna ärenden till 
utskottet.  

Därtill har titeln kommunchef ersatts med kommundirektör i reglementet och 
den gemensamma servicenämnden har lagts till i listan över gemensamma 
nämnder för vilka reglementet inte gäller. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 § 130 att anta förslag till nomenklatur 
för politiska instanser i Ludvika kommun, daterat den 26 augusti 2019. 
Fullmäktige beslöt vidare bland annat att uppdra till kommunstyrelsen att ändra 
Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder utifrån den 
antagna nomenklaturen och att den nya nomenklaturen för politiska instanser i 
Ludvika kommun ska tillämpas fullt ut senast den 1 januari 2023.   

Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat arbetet med att implementera den 
nya nomenklaturen. Våren 2020 tog förvaltningen fram en mall för 
instruktioner för såväl utskott och beredningar som råd. Parallellt med att detta 
ärende skrivs fram har förvaltningen tagit fram en instruktion för 
kommunstyrelsens utskott, som ska till kommunstyrelsen för beslut i juni 2021.  
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Kommunstyrelsens förvaltning har sett över det allmänna reglementet. De 
ändringar som gjorts till följd av beslutet år 2019 om att anta nomenklaturen för 
politiska instanser gäller enbart paragraf 27, som rör utskotten.  

Förvaltningen föreslår följande tillägg i paragraf 27:  

Nytt andra stycke:  
Utskottens ansvars- och verksamhetsområden regleras i en instruktion. 
Instruktionen reglerar även utskottets sammansättning, vilken/vilka 
tjänstepersoner som är ansvariga, vilka som har närvarorätt samt vad som gäller 
för publicering av utskottets kallelse och protokoll. I övrigt gäller vad som står i 
detta reglemente.  

Ändring i näst sista stycket:  
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av 
utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller enligt instruktionen för 
utskottet ansvarig tjänsteperson/-personer överlämnar sådana ärenden till 
utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 

I nuvarande reglemente står det att kommundirektör/förvaltningschef får 
överlämna sådana ärenden till utskottet. Eftersom det i instruktionen framgår 
att det finns övriga ansvariga tjänstepersoner för utskott än 
kommundirektör/förvaltningschef, bör meningen ändras.  

Övriga ändringar i reglementet 
I första stycket i reglementet, som redogör för vilka gemensamma nämnder 
som inte omfattas av reglementet, har förvaltningen kompletterat listan med 
gemensamma servicenämnden.  

Därtill har titeln kommunchef genomgående i reglementet ersatts med titeln 
kommundirektör. 

På försättsbladet har informationen under ”Bör revideras senast” ändrats från 
”Vid behov med årlig översyn” till ”2025 eller vid behov”. Detta utifrån att 
utgångspunkten är att kommunens styrdokument bör revideras en gång per 
mandatperiod.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, daterat den 3 
maj 2021. 
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Beslut skickas till 
Samtliga nämnder, dock inte de gemensamma nämnderna 
Styrdokument för publicering 
Akten
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För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 

Detta reglemente gäller inte för de nämnder där kommunen samverkar med en 
eller flera andra kommuner. För närvarande gemensam nämnd för 
upphandling, gemensamma servicenämnden, gemensam nämnd för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel, gemensam nämnd för hjälpmedel samt 
språktolknämnden i Dalarna.  

Uppdrag och verksamhet 
1 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive 
verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska 
följa det fullmäktige i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt 
beslut har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Organisation inom verksamhetsområdet 
2 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt 
lagar och andra författningar för verksamheten.  

Personalansvar 
3 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina 
förvaltningar. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de 
frågor som anges i 10 § i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommundirektör och förvaltningschefer anställs av kommunstyrelsen. 
Kommundirektör är chef för övriga förvaltningschefer. Kommundirektör 
ansvarar för förvaltningschefernas arbetsmiljö. 

Behandling av personuppgifter 
4 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrseln/nämnden är också 
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för 
hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndens 
registerförteckning enligt artikel 30 dataskyddsförordningen. Styrelsen är också 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
fullmäktige samt hos fullmäktige beredningar 

Med begreppet personuppgiftsansvar följer det att den personuppgiftsansvarige 
vid var tid ska kunna bevisa att denne följer bestämmelser i 
dataskyddsförordningen, EU 2016/679, samt därtill kompletterande annan 
nationell lagstiftning. 

Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
5 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  
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Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem: 

 i reglemente, 

 genom finansbemyndigande 

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts.  
 
Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar.  

Nämnderna ska också fullgöra rapportskyldigheter som ålagts dem enligt 
speciallag.  

Information och samråd 
6 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd få 
den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 
information och underlag omfattar inte uppgifter för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamheter och ärenden berör styrelsens 
eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.  

Självförvaltningsorgan  
7 § Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta 
driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt 
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 
sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

Arbetsformer 
8 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden 
bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet.  

Kallelse 
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 
varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.  

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.  
Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer 
formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen ska, om inte särskilt skäl talar däremot, åtföljas av föredragningslista. 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende 
på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange 
om utlämnande av handlingar har skett.  

Offentliga sammanträden 
10 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden eller att delar 
av sammanträdet får vara offentligt.  

Närvarorätt 
11 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid 
styrelsens/nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får 
därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen 
denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt 
att få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden 
för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig 
kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna. 

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 
vid styrelsens/nämndens sammanträden, och besluten ska fattas vid 
mandatperiodens början. 

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i styrelsen och dess utskott. 
Kommundirektör har också närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga 
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nämnder efter beslut av berörd nämndsordförande och styrelsens ordförande. 
Berörd förvaltningschef ska informeras i förväg. 

Sammansättning 
12 § Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som 
fullmäktige beslutat.  

Ordföranden 
13 § Det åligger ordföranden att 

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i 

styrelsen/nämnden vid behov är beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 
 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning och de kommunala 
bolagen, 

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten 
och ta initiativ i dessa frågor, 

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och 
fullmäktige samt  

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

 
Ovanstående frågor kan fördelas mellan ytterligare kommunalråd om 
kommunfullmäktige fattat beslut om sådana och deras ansvarsområden.  

Presidium 
14 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordförande anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
15 § Om varken ordförande eller någon annan i presidiet kan delta i ett helt 
sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan 
ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens 
uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/ 
övriga presidiets uppgifter.  

143



Ludvika kommun 
Datum 

2021-05-03 
Diarienummer 

KS 2016/318 
Sida 

7(9) 

Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Kommunalråd 
16 § Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd och leda och 
samordna kommunstyrelsens verksamhet.  

Bland styrelsen kan kommunfullmäktige utse erforderligt antal kommunalråd. 
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad. 

Förhinder 
17 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare 
eller någon annan anställd vid aktuellt styrelse/kansli. Kansliet ska underrätta 
den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.  

Ersättares tjänstgöring 
18 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska 
kallas in som står på tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den 
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer 
längre ner i turordningen.  

Jäv, avbruten tjänstgöring 
19 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 
i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.  

Yrkanden 
20 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordförande igenom de yrkanden som har framställs under överläggningen och 
kontroller att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången 
med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om 
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.  
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt.  

Deltagande i beslut  
21 § en ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett 
beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
styrelsen/nämnden fattar det med acklamation.  

Reservation 
22 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Justering av protokoll 
23 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av 
ordföranden och en ledamot.  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
24 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det 
egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig.  

Delgivningsmottagare 
25 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, 
kommundirektören, förvaltningschefen eller annan anställd som 
styrelsen/nämnden beslutar.  

Undertecknande av handlingar 
26 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på 
styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras 
av kommundirektören eller förvaltningschefen. Vid förfall för ordföranden 
inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen/nämnden utser.  

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt 
av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på 
styrelsens/nämndens vägnar. 

Handlingar som undertecknas av kommunalråd sker med stöd av 
kommunfullmäktige fattad ansvarsfördelning. Kommunstyrelsens ordförande 
har alltid rätt att underteckna handlingar.  
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Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

Skrivelser och ansökningar av principiell vikt för kommunen ska underställas 
kommundirektörens prövning. 

Utskott 
27 § Inom styrelsens ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå 
av 7 ledamöter och 7 ersättare. Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta 
ytterligare utskott. Utskottet bör ej vara större än hälften av 
styrelsen/nämndens ordinarie ledamöter.  

Utskottens ansvars- och verksamhetsområden regleras i en instruktion. 
Instruktionen reglerar även utskottets sammansättning, vilken/vilka 
tjänstepersoner som är ansvariga, vilka som har närvarorätt samt vad som gäller 
för publicering av utskottets kallelse och protokoll. I övrigt gäller vad som står i 
detta reglemente.  

Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden 
beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse annan 
ledamot i utskottet som ersättare för ordföranden att fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 
styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Utskottet får handlägga ärenden 
bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av 
utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller enligt instruktionen för 
utskottet ansvarig tjänsteperson/-personer överlämnar sådana ärenden till 
utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Yttranden vid laglighetsprövning och förvaltningsbesvär 
28 § Yttranden vid laglighetsprövning och förvaltningsbesvär sker av respektive 
nämnd. 

Sammanträden på distans 
29 § Ledamöter får under särskilda omständigheter och efter prövning av 
ordförande delta i sammanträden på distans.
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§ 53  Dnr 2021/124 

 

Antagande av instruktion för kommunstyrelsens 
utskott  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar instruktion för kommunstyrelsens utskott daterad den 
17 maj 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 § 130 att anta förslag till nomenklatur 
för politiska instanser i Ludvika kommun, daterat den 26 augusti 2019. Av 
beslutet framgår att utskotten ska styras genom en instruktion. Den 23 mars 
2021 § 58 beslöt kommunstyrelsen att förhandlingsutskottet upphävs den 30 
juni och att utskottets ansvarsområden ska övergå till personalutskottet.  

Med anledning av dessa beslut har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram en 
instruktion för kommunstyrelsens utskott. Instruktionen innehåller information 
om ansvars- och verksamhetsområde, sammansättning, administration och 
närvarorätt för kommunstyrelsens fyra utskott. Dessa är arbetsutskottet, 
finansutskottet, personalutskottet och arvodesutskottet.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2021.  
2. Instruktion för kommunstyrelsens utskott daterad den 17 maj 2021.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se    

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Antagande av instruktion för kommunstyrelsens 
utskott 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar instruktion för kommunstyrelsens utskott daterad den 
17 maj 2021.  

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 § 130 att anta förslag till nomenklatur 
för politiska instanser i Ludvika kommun, daterat den 26 augusti 2019. Av 
beslutet framgår att utskotten ska styras genom en instruktion. Den 23 mars 
2021 § 58 beslöt kommunstyrelsen att förhandlingsutskottet upphävs den 30 
juni och att utskottets ansvarsområden ska övergå till personalutskottet.  

Med anledning av dessa beslut har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram en 
instruktion för kommunstyrelsens utskott. Instruktionen innehåller information 
om ansvars- och verksamhetsområde, sammansättning, administration och 
närvarorätt för kommunstyrelsens fyra utskott. Dessa är arbetsutskottet, 
finansutskottet, personalutskottet och arvodesutskottet.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 § 130 att anta förslag till nomenklatur 
för politiska instanser i Ludvika kommun, daterat den 26 augusti 2019. 
Fullmäktige beslöt vidare bland annat att uppdra till samtliga nämnder att se 
över de styrande dokumenten för nämndernas utskott och ta fram en 
instruktion för nämndens utskott och beredningar. Den nya nomenklaturen för 
politiska instanser i Ludvika kommun ska tillämpas fullt ut senast den 1 januari 
2023.   

Den 23 mars 2021 § 58 beslöt kommunstyrelsen att förhandlingsutskottet 
upphävs per den 30 juni 2021 och att personalutskottet ska överta de 
ansvarsområden som förhandlingsutskottet tidigare haft. Förvaltningen fick i 
uppdrag att revidera personalutskottets instruktion.  

Kommunstyrelsens förvaltning har sedan tidigare tagit fram en mall för 
instruktioner såväl för utskott och beredningar som för råd. Tanken är att varje 
nämnd ska ha en instruktion för samtliga utskott och beredningar under 
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nämnden. Genom att alla utskott och beredningar finns samlade i en 
instruktion minskar kommunen antalet styrdokument och det blir lättare för 
förtroendevalda och invånare att hitta all information i ett samlat dokument. 
Kommunstyrelsen kommer att, efter beslutet om att lägga ner 
förhandlingsutskottet, ha fyra utskott under sig. Dessa är arbetsutskottet, 
finansutskottet, personalutskottet och arvodesutskottet. För dessa har 
förvaltningen arbetat fram ett förslag till instruktion. Förvaltningen har haft 
dialog med ansvariga chefer kring instruktionen och även kommunalråden har 
getts möjlighet att komma med synpunkter på instruktionen.  

I beslutet kring antagande av nomenklatur framgår att även beredningarna ska 
styras genom en instruktion. Det är kommunstyrelsen som ska tillsätta så 
kallade samordnande beredningar, i vilka politiker från flera nämnder och/eller 
bolag kan ingå. Arbetet med att ta fram beredningarna har påbörjats i dialog 
med kommunalråden, men är inte slutfört ännu, varmed förvaltningen i detta 
skede enbart väljer att lyfta in utskotten i instruktionen. Detta eftersom 
personalutskottets instruktion behöver vara reviderad innan den 1 juli, då 
förhandlingsutskottets ansvarsområden ska ingå i personalutskottets 
ansvarsområden. Instruktionen får utökas med beredningarna då de är klara.  

Innehåll i instruktionen 
För samtliga utskott finns följande rubriker med i instruktionen; ansvars- och 
verksamhetsområde, sammansättning, administration och närvarorätt. Under 
administration och närvarorätt framgår även vad som gäller för publicering av 
kallelser och protokoll för utskottet.  

Instruktionen ersätter inte delegationsordningen. I de fall nämnden gett 
utskottet rätt att fatta beslut på delegation ska det framgå av nämndens 
delegationsordning. Gemensamma arbetsformer för utskotten regleras i det 
allmänna reglementet och vilka arvoden som utgår i kommunens arvodesregler. 

Instruktionen finns bifogad denna tjänsteskrivelse.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
Instruktion för kommunstyrelsens utskott daterad den 17 maj 2021.  

Beslut skickas till 
Verksamhetsområde HR 
Kanslienheten 
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Verksamhetsområde Ekonomi 
Biträdande kommundirektör 
Kommundirektör 
Styrdokument 
Akten  
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Instruktion för 
kommunstyrelsens utskott 
 

Dokumentnamn 
Instruktion för kommunstyrelsens utskott 

Dokumenttyp 
Instruktion 

Omfattning 
Kommunstyrelsen och 
dess utskott  

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Kanslichef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Enligt beslut i KF 2019-10-07 § 130 
 
Beslutad 
[Skriv datum här] 

Bör revideras senast 
2025 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
KS 2021/124-00 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

[Skriv datum och §] [Skriv text här] [Skriv text här] 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans 
för de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Strategi Hjälper att göra 
vägval och 
prioriteringar. 
Kan innehålla 
mål och 
uppdrag. 

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Riktlinjer Innehåller 
konkreta 
beskrivningar 
av vad som ska 
göras och hur 
det ska göras.  

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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1 Inledning 
Fullmäktige antog den 7 oktober 2019 § 130 nomenklatur för politiska instanser 
i Ludvika kommun. Av beslutet framgår att nämndernas utskott, råd och 
beredningar ska regleras i en instruktion. Av instruktionen ska det framgå vilka 
instanser det finns under nämnden, vad de har för ansvars- och 
verksamhetsområden och vilken sammansättning de har.  

Nämnden kan ge ett utskott rätt att fatta beslut på delegation. Eventuell 
beslutanderätt framgår av nämndens delegationsordning. Gemensamma 
arbetsformer för utskotten regleras i det allmänna reglementet och vilka 
arvoden som utgår i kommunens arvodesregler.  

2 Utskott under nämnden 
Utskott är beredande organ under kommunstyrelsen. Utskott ska bereda 
ärenden till kommunstyrelsen inom utskottets verksamhetsområde. När ärendet 
beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. Utskottet har beslutanderätt i 
sådana frågor som särskilt delegerats till utskottet och framgår av 
kommunstyrelsens delegationsordning.  

2.1 Arbetsutskott 

2.1.1 Ansvars – och verksamhetsområde 
Arbetsutskottet har följande ansvarsområden:  

 Bereda ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen och som 
bedöms kräva beredning via utskottet. Arbetsutskottet behandlar inte 
ärenden som faller under arvodes-, finans- eller personalutskottets 
ansvar. 

 Frågor som rör kommunstyrelsens egna förvaltning. 

 Fungera som styr- eller referensgrupp vid framtagande av politiska 
styrdokument, då särskild styrgrupp inte utsetts eller det faller inom 
ramen för en berednings ansvarsområde, och förvaltningen behöver 
bollplank.  

 Bistå kommunstyrelsen i dess arbete med att ha uppsikt över 
kommunens övriga nämnder, gemensamma nämnder, 
kommunalförbund, bolag och eventuella uppgifter som överlämnats till 
privata utförare. Arbetsutskottet ska även följa upp avtalssamverkan 
som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.  

- Ta initiativ till åtgärder och väcka frågor i nämnden. 

- Fatta beslut enligt nämndens delegationsordning. 

2.1.2 Sammansättning 
Antal ledamöter och ersättare fastställs av kommunstyrelsen.  
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2.1.3 Administration och närvarorätt 
Ansvarig tjänsteperson är kommundirektören. Kommundirektör och 
biträdande kommundirektör ansvarar för beredningen av ärenden på 
förvaltningen. 

Närvarorätt 
Närvarorätten i utskottet är densamma som i kommunstyrelsen.  

Kallelse och protokoll  
Utskottets kallelser publiceras på kommunens webbplats. Protokollen anslås 
och publiceras även de på kommunens webbplats, med undantag för protokoll 
som innehåller personuppgifter.  

2.2 Finansutskott 

2.2.1 Ansvars – och verksamhetsområde 
Utskottet ska särskilt ansvara för beredning och samordning av 
kommunstyrelsens åtaganden inom ekonomisk förvaltning och med området 
angränsande frågeställningar såsom: 

1. Koncernövergripande beredning och uppföljning av bolagspolicy. 

2. Bokslut- och budgetberedning inklusive ekonomi- och 
verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling och kvalitetsledning. 

3. Intern kontroll. 

4. Följa upp och bedöma kommunens och koncernens finansiella mål, 
politikens finansiella beslut samt dess effektivitet (nyckeltal). 

5. Kommunens medelsförvaltning, inklusive pensionsmedel och 
donationsmedel. 

6. Kommunens och koncernens finansiering av investeringar samt därmed 
tillkommande upplåning. 

7. Revidera och se över efterlevnad av reglementen och policys för 
området samt bereda ärenden om taxor och avgifter som faller inom 
finansutskottets ämnesområden. 

8. Ärenden med finansiell påverkan på kommunen och koncernen från 
andra nämnder, bolag och övriga utskott under kommunstyrelsen. 

2.2.2 Sammansättning 
Antal ledamöter och ersättare fastställs av kommunstyrelsen.  

2.2.3 Administration och närvarorätt 
Ansvarig tjänsteperson är koncernekonomichef. Ansvarig föredragande 
tjänstepersoner i utskottet är koncernekonomichef och kommundirektör.  

Närvarorätt 
Närvarorätten i utskottet är densamma som i kommunstyrelsen. 
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Kallelse och protokoll  
Utskottets kallelser publiceras på kommunens webbplats. Protokollen anslås 
och publiceras även de på kommunens webbplats, med undantag för protokoll 
som innehåller personuppgifter.  

2.3 Personalutskott 

2.3.1 Ansvars- och verksamhetsområden 
Utskottet ska särskilt ansvara för beredning och samordning av 
kommunstyrelsens åtaganden inom personal- och arbetsgivarfrågor och med 
området angränsande frågeställningar såsom att: 

1. Bevaka och bereda frågor som rör mångfald, jämställdhet, 
likabehandling, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor på en 
övergripande nivå.   

2. Utarbeta och fastställa personalpolitiska och lönepolitiska 
styrdokument. 

3. Följa lönekostnadsutvecklingen och hur löne-, pensions- och 
personalpolitiska styrdokument omsätts. 

4. Utarbeta och fastställa löneboxar för lönesättning. 

5. Samordna löneöversynsförhandlingarna och övrigt lönepolitiskt arbete. 

6. Fastställa tillgängligt löneutrymme vid löneöversyn utifrån 
personalutskottet fastställda styrdokument och centrala avtal. 

7. Formulera övergripande lönepolitiska målsättningar och riktlinjer i 
samråd med nämnds- och förvaltningsföreträdare (lönepolitisk dialog). 

2.3.2 Sammansättning  
Antal ledamöter och ersättare fastställs av kommunstyrelsen.  

2.3.3 Administration och närvarorätt 
Ansvarig tjänsteperson är HR-chef. Ansvariga föredragande tjänstepersoner i 
utskottet är HR-chef, förhandlingschef, kommundirektör och lönechef.  

Förhandlingschef ansvarar för ärenden rörande kommunens lönepolitik, 
tvisteförhandlingar och andra förhandlingar/överläggningar, tecknandet av 
lokala kollektivavtal och enskilda avtal i samråd med chefer samt arbetsrättsliga 
frågor.  

Lönechef ansvarar för lönekartläggningen.  

Kommundirektör ansvarar för koncernövergripande ärenden.  

HR chef ansvarar för alla övriga frågor.  

Närvarorätt 
Närvarorätten i utskottet är densamma som i kommunstyrelsen. 
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Kallelse och protokoll  
Utskottets kallelser publiceras på kommunens webbplats. Protokollen anslås 
och publiceras även de på kommunens webbplats, med undantag för protokoll 
som innehåller personuppgifter.  

2.4 Arvodesutskottet 
Utskottet ska särskilt ansvara för beredning och samordning av 
kommunstyrelsens åtaganden avseende arvoden till förtroendevalda och med 
området angränsande frågeställningar såsom att: 

1. Pensionsmyndighet för förtroendevalda,  

2. Följer upp och bevakar och återrapporterar till kommunstyrelsen 
fastställda styrdokument. 

2.4.1 Sammansättning  
Antal ledamöter fastställs av kommunstyrelsen.  

2.4.2 Administration och närvarorätt 
Ansvarig tjänsteperson är kanslichef. Ansvariga föredragande tjänstepersoner i 
utskottet är kanslichef och pensionsadministratör. 

Pensionsadministratören ansvarar för ärenden rörande de förtroendevaldas 
pensioner, övriga ärenden ansvarar kanslichef för.  

Närvarorätt 
Närvarorätten i utskottet är densamma som i kommunstyrelsen. 

Kallelse och protokoll  
Utskottets kallelser publiceras på kommunens webbplats. Protokollen anslås 
och publiceras även de på kommunens webbplats, med undantag för protokoll 
som innehåller personuppgifter. 

156



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-06-08 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 54  Dnr 2021/182 

 

Revidering av Kommundirektörens instruktion  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommundirektörens instruktion daterad 18 maj 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har med anledning av omorganisationen i 
förvaltningen sett över styrande dokument och överlämnar till styrelsen förslag 
på förändringar. Kommundirektörens instruktion har uppdaterats med 
förtydliganden kring hur kommundirektören kan fördela arbetsuppgifter 
tillbiträdande kommundirektör.  

Förtydliganden har också gjort avseende kommunstyrelsens rätt att överlämna 
uppdrag till ansvariga chefer inom respektive ansvarsområde. Vilket medför att 
tjänsteskrivelser framöver kommer att signeras av respektive chef.  

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens instruktion daterad 18 maj 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans 
för de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Strategi Hjälper att göra 
vägval och 
prioriteringar. 
Kan innehålla 
mål och 
uppdrag. 

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Riktlinjer Innehåller 
konkreta 
beskrivningar 
av vad som ska 
göras och hur 
det ska göras.  

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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1 Inledning  
Enligt nya kommunallagen 7 kap 1 § framgår att kommundirektören ska ha den 
ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som 
finns under styrelsen. Det framgår också av 7 kap 2 § att styrelsen ska fastställa 
hur kommundirektören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen. 
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.  

Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska även med 
uppmärksamhet följa de frågor, som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning, samt hos fullmäktige och övriga nämnder liksom hos 
andra myndigheter göra de framställningar, som kommunstyrelsen finner 
påkallade.  

För att fullgöra dessa uppgifter har kommunstyrelsen en förvaltnings-
organisation med bland annat en kommundirektör till sitt förfogande. 
Kommundirektören kan fördela arbetsuppgifter till biträdande 
kommundirektör.  

2 Kommundirektörens uppdrag 
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson. Kommundirektören 
är anställd av kommunstyrelsen, vilken kommundirektören får sitt uppdrag från 
och svarar inför. Kommunstyrelsen är också den instans som entledigar 
kommundirektören. Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att lägga 
förslag till kommunstyrelsen och säkerställa att kommunstyrelsens beslut 
verkställs. Kommundirektören ska arbeta med stor integritet med avseende på 
information och underlag för beslut och tjäna både majoritet och minoritet i 
styrelsen.  

Kommundirektören kan fördela sina arbetsuppgifter till andra tjänstepersoner 
men är ytterst ansvarig för de uppgifter som åligger denna under 
kommunstyrelsen.  

2.1 Biträdande kommundirektör 
Biträdande kommundirektör är direkt underställd kommundirektören, och 
anställs enligt angiven delegationsordning.  

Biträdande kommundirektören får sitt uppdrag från och svarar inför 
kommundirektören.   

2.2 Utveckling av kommunens verksamheter och av 
kommunen 

I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda har 
kommundirektören en drivande roll för att utveckla och effektivisera 
kommunens organisation och verksamheter.  

Kommundirektören ska;  
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1. Ansvara för att principerna för att styrning och ledning, uppföljning, 
utvärdering och kontroll finns fastställda och hanteras och beslutas 
enligt fastställd ordning. Ansvarar därmed också för att initiera ärenden 
som behövs för att fullgöra uppdraget.  

2. Fastställa en ledningsorganisation, som bland annat ska bestå av 
koncernledningsgrupp och förvaltningschefsgrupp. 

3. Verka för en tydlig roll och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner. 

4. Leda, samordna och utveckla arbetet inom hela kommunförvaltningen.  

2.3 Kommundirektörens roll i förhållande till externa parter 
och kommunens bolag  

2.3.1 Externa parter 
Kommundirektören ska i förhållande till externa parter uppmärksamt följa de 
frågor som är av betydelse för Ludvika kommun.  

Kommundirektören ska, i samverkan med politiken, tillse att Ludvika kommun 
presenteras och företräds i regionala och nationella organ avseende strategiska 
och övergripande frågor. Kommundirektören ska efter beslut representera 
kommunen i externa sammanhang.  

2.3.2 Kommunala bolagen 
Tillse att ägardirektiven följs och ansvarar för att kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt kontinuerligt efterföljs.  

Kommundirektören ska vara beredd att ta på sig uppdrag i de nuvarande och 
eventuellt framtida kommunalt ägda bolagen. Kommundirektören är VD för 
moderbolaget1.  

2.4 Massmedia 
I kommundirektörens uppdrag ingår att skapa den öppenhet i bemötande av 
massmedia som gäller med utgångspunkt från bland annat 
offentlighetsprincipen. Kommundirektören är ansvarig för kontakterna med 
journalister i de frågor som rör kommunstyrelsens förvaltning, men har också 
ansvar för att hela den kommunala organisationen strävar efter bra 
massmediarelationer och att ge fullständiga och korrekta uppgifter.  

2.5 Kommundirektörens roll kopplat till kommunens 
krisberedskap 

Kommundirektören ansvarar för att kommunen har tillräcklig krisberedskap 
och ska säkerställa att det finns en fungerande organisation vid kris. 
Kommundirektörens ansvar fastställs närmare i ”Plan för hantering av 
extraordinära händelser”.  

 
1 VD-rollen regleras i separat VD instruktion. 
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3 Arbetsuppgifter mot politiska organ 
Kommundirektören rapporterar löpande till kommunstyrelsens ordförande 
samt till kommunstyrelsen.  

3.1 Närvaro vid kommunfullmäktige 
Kommundirektören ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden. Om 
det finns förhinder ska kommunfullmäktiges ordförande informeras.  

3.2 Kommunstyrelsen och dess utskott 
Kommundirektören har det övergripande ansvaret för beredning och 
föredragning av ärenden, som ska behandlas i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, samt svarar för att beslutsunderlaget har nödvändig 
kvalitet. 

Kommundirektören och biträdande kommundirektör har överenskommit 
följande ansvarsfördelning:  

Kommundirektör ansvarar för övergripande för koncernfrågor och strategisk 
planering, exempelvissamordning av översiktsplan och detaljplaner, svar på 
revisionsrapporter där flera förvaltningar granskats, den övergripande intern 
kontroller osv.  

Biträdande kommundirektör ansvarar för kommunstyrelsens förvaltnings 
interna arbete enligt upprättad uppdragsbeskrivning.  

Detta innebär att underlagen till besluten är utformade på ett sakligt och 
opartiskt sätt samt baserade på professionell sakkunskap om det aktuella 
området.  

Kommunstyrelsens ordförande beviljar närvarorätt för föredraganden.  

För ärenden som kommer från nämnd eller bolagsstyrelse har 
kommundirektören ansvar för att komplettering sker med yttrande och 
beslutsförslag om det saknas inför beredning i kommunstyrelsen.  

Kommundirektören ska;  

1. I samverkan med kommunstyrelsen ansvara för att ta fram 
övergripande underlag för mål och målindikatorer. 

2. I samverkan med kommunstyrelsen samt med övriga förvaltningschefer 
och de helägda bolagens verkställande direktörer ansvara för att 
förankra övergripande mål och målindikatorer.  

3. Ha det övergripande ansvaret för att kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges beslut verkställs samt att uppföljning genomförs. 

3.3 Föredragningar och uppdrag från kommunstyrelsen och 
dess utskott 

Uppdrag från kommunstyrelsen och dess utskott till förvaltningsorganisationen 
ska riktas till ansvarig chef.  
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Kommundirektören har ansvar för verkställande av kommunstyrelsens beslut 
samt för föredragningar i kommunstyrelsen. Kommundirektören kan uppdra 
detta till en förvaltningschef, biträdande kommundirektör, verksamhetschef, 
enhetschef vid kommunstyrelsens förvaltning eller annan tjänsteperson.  

Kommunstyrelsens ordförande och utskottens ordförande beviljar närvarorätt 
för föredraganden. 

3.4 Närvarorätt i kommunstyrelsen och dess utskott 
Kommundirektören och biträdande kommundirektör har närvaro- och 
yttranderätt i kommunstyrelsen och dess utskott. 

3.5 Initiativ 
Att ta initiativ som är nödvändiga/krävs är en naturlig del av uppdraget för 
kommunens ledande tjänsteman. Det gäller bland annat inom den 
uppsiktsskyldighet över kommunens verksamheter som enligt kommunallagen 
vilar på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör kommer gemensam fram till vilka kontakter som bör tas dem 
emellan innan ett initiativ tas.  

3.6 Biträdande kommundirektör och tillförordnad 
kommundirektör 

En biträdande kommundirektör kan utses och ska ske i samråd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

En tillförordnad kommundirektör kan utses och ska ske i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande.  

4 Arbetsuppgifter mot förvaltningar 

4.1 Kommunstyrelsens förvaltning 

4.1.1 Förvaltningsledning 
Kommundirektören är chef för kommunstyrelsens förvaltning. 

4.1.2 Anställning av personal 
Kommundirektören anställer direkt underställd personal enligt 
delegationsordningen.  

4.2 Övriga förvaltningar 

4.2.1 Närvarorätt 
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga 
nämnder efter beslut av berörd nämndsordförande och kommunstyrelsens 
ordförande. Berörd förvaltningschef ska informeras i förväg.  

4.2.2 Kommundirektören och förvaltningscheferna 
Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna. Kommundirektören 
svarar också för arbetsgivarrollen gentemot förvaltningschefer och för att de 
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Kommundirektörens instruktion – med arbetsfördelning till biträdande kommundirektör

också i sina uppdrag beaktar kommunövergripande frågor, och utgår från ett 
kommunkoncernperspektiv. Samtidigt svarar förvaltningscheferna för sina 
respektive verksamheter gentemot sina nämnder. Kommundirektören har rätt 
att disponera förvaltningscheferna viss del av tiden för kommungemensamt 
samordnings- och utvecklingsarbete. Kommundirektören ska vidare biträda 
kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet som beskrivs i 
kommunallagen.  

4.2.3 Anställning och avveckling av förvaltningschefer 
Kommundirektören anställer förvaltningscheferna. Vid anställning ska 
kommundirektören följa angiven delegationsordning. Kommundirektören 
ansvarar för beredning av dessa rekryterings- och anställningsärendena. Avsked 
av förvaltningschefer åligger kommundirektör efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande 

4.2.4 Ledning och samordning av förvaltningschefsgruppen 
Kommundirektören ansvarar för sammansättningen av och leder 
förvaltningschefsgruppen. Kommundirektören ansvarar därigenom för 
samordning mellan cheferna i gruppen avseende till exempel utveckling av 
strategiska kommunövergripande frågor och gemensamma uppgifter. 
Kommundirektören ansvarar för förvaltningschefsgruppens 
kompetensutveckling.  

4.2.5 Medarbetar- och lönesamtal 
Kommundirektör är lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och 
lönesamtal med förvaltningscheferna.  

4.3 Kommundirektörens uppdrag i förhållande till hela den 
kommunala koncernen 

4.3.1 Samordning 
I kommundirektörens uppdrag ingår samordningsuppgifter vad gäller hela den 
kommunala koncernen.  

5 Uppföljning av uppdraget 
Uppföljningen av uppdraget ska göras vid medarbetarsamtal med 
kommunstyrelsens ordförande. Det ska också, tillsammans med andra 
lönekriterier, utgöra underlag för lönesamtal. 

6 Arbetsplan 
Den antagna instruktionen kan kompletteras med en arbetsplan för 
kommundirektören, som tar upp de viktigaste större arbetsuppgifterna och 
förväntade resultat på kort respektive lång sikt, det närmaste året respektive 
mandatperioden.  

________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 55  Dnr 2021/146 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter till förvaltningen att till kommande kommunstyrelse 
synka informationen i delegationsordningen med Instruktion för 
kommunstyrelsens utskott. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar delegationsordning daterad 18 maj 2021. 

2. Delegationsordningen träder i kraft 1 juli 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen förvaltning har gjort en översyn av delegationsordningen 
och föreslår följande förändringar.  

Ändras  
Följande titlar ändras:  

- Biträdande kommundirektör läggs till 

- Verksamhetschef och enhetschef läggs till  

- Sektionschef tas bort 

- Samtliga punkter som tidigare förhandlingsutskottet var delegat på har 
fördelats till personalutskott, HR-chef, förhandlingschef och styrelsens 
ordförande. Ändringarna avser framförallt avsnitt 4 i 
delegationsordningen.  

- Varje avsnitt har fått en ny numrering. 

 Tas bort: 
- Ledighet som inte är i lag reglerad eller avtalsbunden upp till sex 

månader för personal. 

Anledning: Bedömningen är att dessa ledigheter utgör verkställighet. Intention 
är att minska blanketthanteringen så att systemstödet kan utvecklas. Därmed 
kan den anställde söka ledigheten i Självservice i Heroma och chef kan då 
bevilja eller avslå ledigheten i Chefens Meny. Vinsten blir en miljövänlig och 
effektiv hantering för både chefer och medarbetare. 

- Bidrag till föreningar för integrationsarbete. 
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Anledning: Bidrag till föreningar för integrationsarbete betalas inte längre ut.  

- Punkter kopplade till direktupphandling 

Anledning: I och med antagandet av inköpsriktlinjer fastställdes det i 
dokumentet vem som är ansvarig för direktupphandling, inköp och avrop. En 
revidering av inköpsriktlinjerna har satts igång och ny riktlinjer kommer att 
presenteras under hösten 2021. När inköpsriktlinjerna revideras kommer även 
delegationsordningen att uppdateras igen.  

Läggs till  
- Beslut om att vid behov teckna alternativt omsätta leasingavtal av den 

typ som är att jämställa med lån upp till 200 000 kronor under 
avtalstiden. 

- Beslut om tillsvidareanställning av verksamhetschef, enhetschef 
underställda kommundirektören eller biträdande kommundirektören 

- Beslut om tidsbegränsad anställning av verksamhetschef, enhetschef 
underställda kommundirektören eller biträdande kommundirektören 

Förtydligande 
Beslut om tillsvidare anställning av kommundirektör fattas av kommunstyrelsen 
och återfinns därmed inte i delegationsordningen, likt alla andra beslut som 
åligger kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Delegationsordning daterad 18 maj 2021. 

Behandling 
Roland Johansson (SD) yrkar på att punkt 1.28 i delegationsordningen rörande 
arvodesfrågor omformuleras så den bättre stämmer överens med skrivningen i 
Instruktion för kommunstyrelsens utskott. 

Leif Pettersson (S) instämmer i Roland Johanssons yrkande och föreslår att 
arbetsutskottet hänskjuter till förvaltningen att till kommande kommunstyrelse 
synka informationen i delegationsordningen med Instruktion för 
kommunstyrelsens utskott och i övrigt föreslå kommunstyrelsen att anta 
delegationsordning daterad 18 maj 2021. 

Ordföranden frågar arbetsutskottet kan besluta enligt eget lagt förslag och 
finner att arbetsutskottet gör det.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Antagande av kommunstyrelsens delegationsordning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar delegationsordning daterad 15 junij 2021. 
Delegationsordningen träder i kraft 1 juli 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen förvaltning har gjort en översyn av delegationsordningen 
och föreslår följande förändringar.  

Ändras  
Följande titlar ändras:  

- Biträdande kommundirektör läggs till 

- Verksamhetschef och enhetschef läggs till  

- Sektionschef tas bort 

- Samtliga punkter som tidigare förhandlingsutskottet var delegat på har 
fördelats till personalutskott, HR-chef, förhandlingschef och styrelsens 
ordförande. Ändringarna avser framförallt avsnitt 4 i 
delegationsordningen.  

- Varje avsnitt har fått en ny numrering. 

 Tas bort: 
- Ledighet som inte är i lag reglerad eller avtalsbunden upp till sex 

månader för personal. 

Anledning: Bedömningen är att dessa ledigheter utgör verkställighet. 
Intentionen är att minska blanketthanteringen så att systemstödet kan utvecklas. 
Därmed kan den anställde söka ledigheten i Självservice i Heroma och chef kan 
då bevilja eller avslå ledigheten i Chefens Meny. Vinsten blir en miljövänlig och 
effektiv hantering för både chefer och medarbetare. 

- Bidrag till föreningar för integrationsarbete. 

Anledning: Bidrag till föreningar för integrationsarbete betalas inte längre ut.  

- Punkter kopplade till direktupphandling 

Anledning: I och med antagandet av inköpsriktlinjer fastställdes det i 
dokumentet vem som är ansvarig för direktupphandling, inköp och avrop. En 
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revidering av inköpsriktlinjerna har satts igång och ny riktlinjer kommer att 
presenteras under hösten 2021. När inköpsriktlinjerna revideras kommer även 
delegationsordningen att uppdateras igen.  

Läggs till  
- Beslut om att vid behov teckna alternativt omsätta leasingavtal av den 

typ som är att jämställa med lån upp till 200 000 kronor under 
avtalstiden. 

- Beslut om tillsvidareanställning av verksamhetschef, enhetschef 
underställda kommundirektören eller biträdande kommundirektören 

- Beslut om tidsbegränsad anställning av verksamhetschef, enhetschef 
underställda kommundirektören eller biträdande kommundirektören 

Förtydligande 
Beslut om tillsvidare anställning av kommundirektör fattas av kommunstyrelsen 
och återfinns därmed inte i delegationsordningen, likt alla andra beslut som 
åligger kommunstyrelsen.  

Komplettering 
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 juni 2021 § 55 har förslag 
till delegationsordning kompletterats med ett förtydligande avseende punkten 
1.28 arvodesutskottets befogenheter. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Jessica Hedlund 
Kanslichef 

Bilagor 
Delegationsordning daterad 15 juni 2021 

Beslut skickas till 
Akten 
Samtliga chefer i KSF för kännedom 
Styrdokument 
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2021-06-15 
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Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

Dokumentnamn 
Kommunstyrelsens delegationsordning 

Dokumenttyp 
Delegationsordning 

Omfattning 
Kommunstyrelsen 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Biträdande 
kommundirektör 

Publicering 
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd 
Kommunallag med mera 
 
Beslutad 
2019-03-19 §73 

Bör revideras senast 
Vid behov, med årlig 
översyn 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
KS 2018/135 

Revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revidering 

KS 2019-08-20 § 164 Ändring av punkt 40: Kommundirektör och 
Biträdande kommundirektör har lagts till som 
delegater. Punkt 39 har förtydligats med tillägget 
”för tjänster”.  

KS 2019/242 

KS 2020-11-26 § 216 Bland annat: nytt stycke ” Delegerad 
beslutanderätt”, införande av kapitel om livsmedel, 
ny punkt om att utse TiB, tillägg i punkt 45 om 
mottagande av sponsring. 

KS 2019/507-00 
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Inledning 
Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § innehåller bestämmelser 
som medger en möjlighet att delegera beslutanderätten i ärenden till presidiet, 
utskott, ledamot eller ersättare, eller anställd.  

Med delegation avses överföring av rätten att fatta självständiga beslut. 
Möjligheten att delegera beslutanderätten har två syften: 

 Att avlasta nämnden rutinärenden. Detta för att skapa utrymmen för 
mer omfattande behandlingar av betydelse och principiella ärenden. 

 Att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att 
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 

Besluten har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. Ärenden som 
delegerats kan hänskjutas till nämnden om delegaten finner det befogat på 
grund av ärendets karaktär. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning 
eller förvaltningsbesvär. 

Det är inte tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd 
delegerad gemensam beslutanderätt till både tjänstemän och politiker. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt kommunallagen 6 kap 40 § och 7 kap 8 § ska nämnden besluta i vilken 
utsträckning beslut som fattats med stöd av 6 kap 37 § och 7 kap 5-6 §§ ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet 
får överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagens 13:e kapitel. Beslut som 
är brådskande ska alltid anmälas.  

Beslut som tas på delegation ska återrapporteras till den nämnd som utfärdat 
delegationen. Det ger nämnden möjlighet att kontrollera om 
delegationsbesluten är fattade på det sätt nämnden avsåg när beslutanderätten 
delegerades. Nämnden kan inte ändra på ett beslut som fattats på delegation 
men kan återta delegationsrätten om nämnden anser att den utövats på fel sätt.  

Anmälan av fattade delegationsbeslut ska senast åtta dagar före styrelsens 
sammanträdesdag tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens 
samtliga beslut efter föregående anmälan. 

Kommundirektörens vidaredelegation 
I kommunallagens 7 kap 6 § framkommer att styrelsen får överlåta till 
kommundirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 
att fatta beslutet.  

Kommunstyrelsen beslutar att ärenden som delegeras till kommundirektören 
får vidaredelegeras i ett steg. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation 
anmäls till kommundirektören, som i sin tur anmäler till kommunstyrelsen.  
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Delegerad beslutanderätt 
När inte den ordinarie delegaten finns i tjänst, och då beslut inte kan vänta, har 
överordnad tjänsteperson, tillförordnad eller annan tjänsteperson inom 
verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut istället för den 
ordinarie delegaten. 

Verkställighet 
I ärenden där utrymme saknas för självständiga bedömningar är det i stället 
fråga om ren verkställighet. Dessa frågor är ofta reglerade i lagar och avtal och 
upptas inte i delegationsordningen. Delegering av verklig beslutanderätt ska 
skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning mellan anställda 
medför, det vill säga ren verkställighet. Vid ren verkställighet saknas utrymme 
för självständiga bedömningar som till exempel vid tillämpning av en taxa eller 
riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 

I kommunallagen 6 kap 38 § regleras ärenden som inte är möjliga att delegera: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige. 

 Yttranden med anledning av att nämndbeslut eller fullmäktigebeslut har 
överklagats (gäller inte överklagade delegationsbeslut). 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Firmateckningsrätt 
Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för 
kommunens räkning utgör ren verkställighet och är följaktligen inte något 
beslut i kommunallagens mening. I vissa fall kan denna rätt eller behörighet 
framgå av särskilt fattade beslut av fullmäktige, styrelsen eller någon annan 
nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller andra 
rättshandlingar.  

Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas av till 
exempel en chef som ett led i den löpande verksamheten och som finansieras 
inom beslutad budgetram för respektive nämnd.  

I dessa fall framgår rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra 
handlingar av respektive nämnds generella beslut om firmateckningsrätt. 

Även om beslut fattas med stöd av delegation eller är verkställighet ska policy, 
riktlinjer m.m. följas. 

_________ 
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 1. Allmänna ärenden     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller annan myndighet, samt uppställande 
av förbehåll i samband med utlämnande till enskild 

 6 kap. 7 § OSL Kommundirektör 
inom sitt 
verksamhetsområde 
Biträdande 
kommundirektör 
Verksamhetschef och 
enhetschef inom 
respektive område 
 

 Beslut om att inte 
lämna ut handling 
fattas av den som har 
handlingen i sin vård 
om inte viss 
befattningshavare 
enligt arbetsledning 
eller särskilt beslut ska 
göra detta. 

1.2 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till allmän 
förvaltningsdomstol när förvaltningsrätt eller kammarrätt 
ändrat styrelsens beslut och detta beslut ursprungligen fattats 
av delegaten 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 Denna delegation 
omfattar även beslut 
huruvida överklagande, 
inhibition samt 
yttrande till allmän 
förvaltningsdomstol 
ska ske 

1.3 Beslut att avge yttrande till domstol eller annan instans med 
anledning av överklagande av delegationsbeslut 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Verksamhetschef & 
enhetschef inom 
respektive område 

 

1.4 Beslut att avvisa överklaganden som inkommit för sent 45 § FL Kommunsekreterare Kanslichef Inom KS 
verksamhetsområde 

1.5 Beslut att överklaga dom eller beslut av domstol eller annan 
myndighet, samt att inge överklagandeskriften 

 Styrelsens ordförande 
Kommundirektör 
Biträdande 
kommundirektör 

Styrelsens 1:e vice 
ordförande eller 
styrelsens 2:e vice 
ordförande 
Verksamhetschef & 
enhetschef inom 
respektive område 
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 1. Allmänna ärenden     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
1.6 Beslut om att utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför 

domstol, andra myndigheter samt vid förrättningar av olika 
slag.  
 

 Styrelsens ordförande Styrelsens 1:e vice 
ordförande eller 
styrelsens 2:e vice 
ordförande 

 

1.7 Beslut om förlikning eller undertecknande av fullmakt med 
rätt att teckna förlikning 

 Styrelsens ordförande Styrelsens 1:e vice 
ordförande eller 
styrelsens 2:e vice 
ordförande 

 

1.8 Beslut i styrelseärenden som är så brådskande, att styrelsens 
avgörande inte kan avvaktas 

6 kap. 39 § KL Styrelsens ordförande Styrelsens 1:e vice 
ordförande eller 
styrelsens 2:e vice 
ordförande 

 

1.9 Beslut i utskottsärenden som är så brådskande, att utskottets 
avgörande inte kan avvaktas 

6 kap. 39 § KL Utskottets 
ordförande 

Styrelsens ordförande  

1.10 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän Hemvärnsförordningen Säkerhetschef Kommundirektör 
 

 

1.11 Utse ledamot till hemvärnsråd  Hemvärnsförordningen Säkerhetschef Kommundirektör  
1.12 Avge yttrande enligt kameraövervakningslagen SFS 2013:460 § 18 Säkerhetschef Kommundirektör  
1.13 Skyldigheter och uppgifter som åligger kommunen utifrån 

säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen 
Säkerhetsskyddslag 
Säkerhetsskydds-
förordning 

Säkerhetsskyddschef Biträdande 
säkerhetsskyddschef 

 

1.14 Besluta vilka tjänster och befattningar som ska inplaceras i 
säkerhetsklass 

Säkerhetsskyddslag Säkerhetsskyddschef Biträdande 
säkerhetsskyddschef 

 

1.15 Utse tjänsteman i beredskap (TiB)   Säkerhetschef  I samråd med 
kommundirektör 

1.16 Nödvändiga beslut som behöver tas i samband med det 
inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och 
informera vid allvarliga kriser 

 Tjänsteman i 
beredskap (TiB) 

 Beslut får tas tills 
ordinarie beslutsfattare 
är på plats   
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 1. Allmänna ärenden     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
1.17 Besluta i frågor som åligger kommunen enligt lag om skydd 

mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, och 
som inte ingår i Räddningstjänst Dala Mitts ansvarsområde 

 Säkerhetschef  Se Räddningstjänsten 
Dala Mitts 
förbundsordning § 2 

1.18 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 1 § om skydd för vapen 
och vissa andra 
officiella beteckningar 

Kommundirektör Biträdande 
kommundirektör 

 

1.19 Beslut att anta och revidera styrelsens 
dokumenthanteringsplaner 

Arkivlag Arkivarie   

1.20 Beslut om gallring av styrelsens handlingar Arkivlag Arkivarie   
1.21 Tillsyn enligt arkivlagen över kommunens myndigheter, 

revisorer och bolag  
Arkivlag Arkivarie   

1.22 Beslut om ensidigt övertagande av arkiv i samband med tillsyn Arkivlag Arkivarie   
1.23 Ingå överenskommelser om vilka arkiv som ska övertas av 

arkivmyndigheten  
Arkivlag Arkivarie   

1.24 Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen  
av ej principiell art, samt även sistnämnda slag om föreskriven 
remisstid inte medger att ärendet behandlas på ordinarie 
kommunstyrelsesammanträde 

 Styrelsens 
arbetsutskott 

  

1.25 Beslut om att avstå från att avge yttrande över betänkanden 
och utredningar 

 Styrelsens ordförande   

1.26 Beslut om att skicka ärenden på remiss till nämnder, bolag och 
övriga instanser 

 Styrelsens 
arbetsutskott 

  

1.27 Rätt att nominera ledamöter till styrelser i föreningar, stiftelser 
och liknande organisationer 

 Styrelsens ordförande   
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 1. Allmänna ärenden     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
1.28 Särskilt ansvara för beredning och samordning av 

kommunstyrelsens åtaganden avseende arvoden till 
förtroendevalda och med området angränsande 
frågeställningar: 

- Pensionsmyndighet för förtroendevalda,  
- Följer upp och bevakar och återrapporterar till 

kommunstyrelsen fastställda styrdokument. 
 

 Arvodesutskottet   

 
 2. Ekonomi     

Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
2.1 Beslut om utdelning av kommunala stipendier, gratifikationer 

även som stipendier/bidrag ur donationsfonder om inte annat 
medges 

 Styrelsens ordförande Styrelsens 1:e vice 
ordförande eller 
styrelsens 2:e vice 
ordförande 

 

2.2 Beslut om placering av donationsmedel  Koncernekonomichef   
2.3 Konvertering av lån  Koncernekonomichef   
2.4 Utse befattningar med rätt att beslutsattestera och ersättare för 

dessa 
 Kommundirektör 

Biträdande 
kommundirektör 

 Inom respektive 
verksamhetsområde 

2.5 Beslut om att ansöka om lagsökning eller betalningsföreläggande 
hos domstol 

 Koncernekonomichef   

2.6 Beslut om att vid behov teckna alternativt omsätta leasingavtal av 
den typ som är att jämställa med lån upp till 200 000 kronor under 
avtalstiden 

 Verksamhetschef eller 
enhetschef inom 
respektive område 

  

2.7 Beslut om att vid behov teckna alternativt omsätta leasingavtal av 
den typ som är att jämställa med lån mellan 200 000 - 500 000 
kronor under avtalstiden 

 Biträdande 
kommundirektör 
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 2. Ekonomi     

Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
2.8 Beslut om att vid behov teckna alternativt omsätta leasingavtal av 

den typ som är att jämställa med lån på 500 000 kronor eller mer 
under avtalstiden 

 Koncernekonomichef   

2.9 Beslut om att vid behov ta upp lån eller omsätta befintliga lån 
inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten 
som fullmäktige angivit 

 Koncernekonomichef  Samråd sker med 
styrelsens ordförande 

2.10 Beslut om överenskommelse om betalning eller avskrivning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning på två prisbasbelopp eller 
mer 

 Styrelsens ordförande Styrelsens 1:e vice 
ordförande eller 
styrelsens 2:e vice 
ordförande 

 

2.11 Beslut om överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning under två prisbasbelopp. 

 Koncernekonomichef   

2.12 Direktupphandling, avrop och inköp enligt inköpsriktlinjer    Se fastställda 
inköpsriktlinjer 

2.13 Bidrag till lönebidragsanställningar, trygghetsanställningar och 
utvecklingsanställningar 

 Kommundirektör  
 

Biträdande 
kommundirektör 

Regler för lönebidrag 
fastställda av KF 
§ 31/2021 

2.14 Bidrag till föreningar i samband med dess 25, 50, 75 och 100-års 
jubileum 

 Kommundirektör 
 

Biträdande 
kommundirektör 

 

2.15 Beslut om medel för utredningar, projekt m.m. inom samarbetet 
Falun Borlänge regionen, Samarkand 2015 och Dalarnas 
kommunförbund 

 Styrelsens ordförande Styrelsens 1:e vice 
ordförande 

I samråd med 
kommundirektör 

2.16 Beslut om beviljande eller mottagande av sponsring 
Upp till två prisbasbelopp 
 
Upp till två prisbasbelopp 
 
Mellan två – tolv prisbasbelopp 
Mellan tolv - tjugofyra prisbasbelopp 

  
Biträdande 
kommundirektör 
Näringslivschef 
 
Kommundirektör 
Arbetsutskottet 

 Belopp upp till 5000 kr 
är verkställighet 
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 2. Ekonomi     

Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
2.17 Beslut om bidrag till näringslivsfrämjande verksamhet inom 

budget upp till fem prisbasbelopp i varje enskilt fall 
 Näringslivschef   

2.18 Bidrag till föreningar i samband med feriearbeten på upp till två 
prisbasbelopp 

 Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

2.19 Teckna kommunens försäkringar    Undertecknas av 
firmatecknare 

2.20 Utlämnande av handkassor upp till 0,5 prisbasbelopp   Koncernekonomichef   
 
 3. Styrelsen som arbetsgivare      
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
3.1 Beslut att lämna uppdrag till en sammanslutning av kommuner i 

arbetsgivarfrågor 
Lag om kommunala 
befogenheter 6 kap. 
3 § 

Personalutskott   

3.2 Beslut om tillsvidareanställning av Biträdande kommundirektör  Kommundirektör  I samråd med KS 
presidium 

3.3 Beslut om tillsvidareanställning av förvaltningschef  Kommundirektör  I samråd med KS 
presidium  

3.4 Beslut om tillsvidareanställning av verksamhetschef underställd 
kommundirektören 

 Kommundirektör  I samråd med 
styrelsens 
ordförande 

3.5 Beslut om tillsvidareanställning av enhetschef underställd 
kommundirektören 

 Kommundirektör  I samråd med 
styrelsens 
ordförande 

3.6 Beslut om tillsvidareanställning av verksamhetschefer 
underställda biträdande kommundirektör 

 Biträdande 
kommundirektör 

 I samråd med 
kommundirektör och 
3.7styrelsens 
ord3.8förande 

3.7 Beslut om tillsvidareanställning av enhetschefer underställd 
biträdande kommundirektör 

 Biträdande 
kommundirektör 

 I samr3.9åd med 
kommundirektör och 
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 3. Styrelsen som arbetsgivare      
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

styrelsens 
ordförande 

3.8 Beslut om tillsvidareanställning av övrig personal    Verkställighet inom 
ramen för fastlagd 
budget inom 
respektive 
ansvarsområde,  

3.9 Beslut om anställning av personer inom 
arbetsmarknadsenhetens arbetsmarknadspolitiska och 
arbetsbefrämjande åtgärder 

 Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

3.10 Beslut om tidsbegränsad anställning av kommundirektör  Styrelsens ordförande Styrelsens 1:e vice 
ordförande 

 

3.11 Beslut om tidsbegränsad anställning av Biträdande 
kommundirektör 

 Kommundirektör  I samråd med KS 
presidium vid längre 
tidsbegränsad 
anställning eller 
tillförordnande 

3.12 Beslut om tidsbegränsad anställning av förvaltningschef  Kommundirektör  I samråd med KS 
presidium vid längre 
tidsbegränsad 
anställning eller 
tillförordnande 

3.13 Beslut om tidsbegränsad anställning av verksamhetschef 
underställd kommundirektören 

 Kommundirektör  I samråd med 
styrelsens 
ordförande 

3.14 Beslut om tidsbegränsad anställning av enhetschef underställd 
kommundirektören 

 Kommundirektör  I samråd med 
styrelsens 
ordförande 

3.15 Beslut om tidsbegränsad anställning av verksamhetschefer 
underställda biträdande kommundirektör 

 Biträdande 
kommundirektör 

 I samråd med 
kommundirektör och 
styrelsens 
ordförande 
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 3. Styrelsen som arbetsgivare      
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
3.16 Beslut om tidsbegränsad anställning av enhetschefer 

underställd biträdande kommundirektör 
 Biträdande 

kommundirektör 
 I samråd med 

kommundirektör och 
styrelsens 
ordförande 

3.17 Beslut om avstängning av personal   Chefer med 
personalansvar 

 Samråd behöver ske 
med överordnad 

3.18 Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning   Chefer med 
personalansvar 

 Samråd behöver ske 
med överordnad 

3.19 Godkännande av tjänstbarhetsintyg med anmärkning för 
kommundirektör 

 Styrelsens ordförande   

3.20 Godkännande av tjänstbarhetsintyg med anmärkning för 
personal 

 Chefer med 
personalansvar 

  

3.21 Beslut om uppsägning av personliga skäl/avsked av 
kommundirektör 

 Styrelsens ordförande  I samråd med 
styrelsen 

3.22 Beslut om uppsägning av personliga skäl/ avsked av personal  Chefer med 
personalansvar 

 Samråd behöver ske 
med överordnad 

3.23 Beslut om omplacering   Chefer med 
personalansvar 

 Samråd bör ske med 
överordnad 

 
 4. Styrelsen som personalorgan     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
4.1 Förhandla på kommunen vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätten utom 11-14 § §, 38 § lagen om 
medbestämmande i arbetslivet, som ligger inom andra nämnders 
verksamhetsområde 

 Förhandlingschef   

4.2 Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal 
reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare, samt säga upp kollektivavtal 

 Förhandlingschef   

4.3 Besluta om stridsåtgärd  Personalutskott    
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 4. Styrelsen som personalorgan     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
4.4 Hantera tvisteförhandlingar  Förhandlingschef  I samråd med 

respektive chef 
4.5 På kommunens vägnar avgöra frågor om tolkning och 

tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser om 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt träffa överenskommelser i tvistefrågor 

 Förhandlingschef   

4.6 Besluta i tillsättningsärende vid förflyttning, omplacering och 
övertalighet från en nämnd till en annan samt vikariatsbeordran 
av arbetstagare till annan nämnd.  

 HR-chef Biträdande 
kommundirektör 

Sker i dialog med 
respektive berörd 
förvaltningschef  

4.7 Beslut om att förbjuda bisyssla  HR-chef Biträdande 
kommundirektör 

Information inhämtas 
enligt antagna 
riktlinjer. 
Sker i dialog med 
respektive berörd 
förvaltningschef. 

4.8 Beslut om att förbjuda bisyssla för personal anställd vid 
personalenheten 

 Kommundirektör   

4.9 Fastställa personalpolitiska riktlinjer  Personalutskott   
4.10 Fastställa lönepolitiska riktlinjer  Personalutskott   
4.11 Fastställa tillgängligt löneutrymme vid löneöversyn utifrån 

personalutskottets fastställda riktlinjer 
 Personalutskott   

4.12 Fastställa löneboxar  Personalutskott  Efter hörande av 
respektive 
förvaltningschef 

4.13 Lönesättning av kommundirektör samt fastställande av 
kostnadsersättning 

 Styrelsens ordförande    

4.14 Lönesättning av personal samt fastställande av 
kostnadsersättning  

 Chefer med 
personalansvar 
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 4. Styrelsen som personalorgan     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
4.15 Fastställande av lön vid avstängning   Chefer med 

personalansvar 
 I samråd med 

förhandlingsutskottets 
ordförande 

4.16 Besluta om avgångsvederlag  Chefer med 
personalansvar 

 I samråd med 
förhandlingsutskottets 
ordförande 

4.17 Beslut om arbetstidsminskning utan att tjänstepensionen 
påverkas 

 HR-chef  Enligt fastställda 
pensionsriktlinjer 

4.18 Beslut om pensionsförstärkning i samband med förtida uttag  HR-chef  Enligt fastställda 
pensionsriktlinjer 

4.19 Beslut om särskild avtalspension  HR-chef  Enligt fastställda 
pensionsriktlinjer 

4.20 Beslut om engångsbelopp vid avgång  Personalutskottets 
ordförande 

 I samråd med 
personalutskottets 
presidum 

 

 
Nr 

5. Mark- och planering 
Ärende 

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
 

5.1 Yttrande över remiss från samhällsbyggnadsnämnden om 
detaljplaner och övriga remisser av planmässig karaktär 

PBL Styrelsens 
arbetsutskott 

  

 

 
Nr 

6. Livsmedel/kost  Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
 

6.1 Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning  LIVSFS 2005:20 
 

Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

6.2 Anmäla registrering av livsmedelsanläggning  LIVSFS 2005:20 
 

Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

6.3 Beslut om att överklaga enligt livsmedelslagen som berör frågor 
om godkännande eller registrering av livsmedelsanläggning  

Livsmedelslagen § 31- 
32 

Arbetsmarknad- och 
integrationschef 
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6.4 Beslut om att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som berör 
kontrollavgifter enligt förordning om avgifter för offentligt 
kontroll av livsmedel 

Livsmedelslagen § 31- 
32 
 

Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

6.5 Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som berör 
frågor om sanktioner enligt artikel 54 EG-förordning 882/2004 
och/eller 22-23 §§ livsmedelslagen 
 

Livsmedelslagen § 31- 
32 
 
 

Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

6.6 Egenkontroll enligt livsmedelslagen 
 
 

Livsmedelslagen, 
LIVSFS, Förordning 
(1998:901) 
verksamhetsutövares 
egenkontroll 

Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

 

OSL= Offentlighets- och sekretesslagen 
FL= Förvaltningslagen  
KL= Kommunallagen 
PBL= Plan- och bygglagen 
LIVSFS = Föreskrifter om livsmedelshygien 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-06-08 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 58  Dnr 2021/184 

 

Arkivreglemente för Västerbergslagens 
utbildningsförbund 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar arkivreglemente för Västerbergslagens 

utbildningsförbund daterat den 18 februari 2021.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige i Smedjebackens kommun 
fattar motsvarande beslut.  

Beskrivning av ärendet 
Direktionen för Västerbergslagens utbildningsförbund har den 15 april 2021 § 
33 beslutat föreslå att fullmäktige i Ludvika och Smedjebackens kommuner 
antar arkivreglemente för Västerbergslagens utbildningsförbund, daterat den 18 
februari 2021.  

Västerbergslagens utbildningsförbund, som är ett kommunalförbund, omfattas 
inte av de arkivreglementen som medlemskommunerna har, utan ska ha ett 
eget. Tidigare har man utgått ifrån att kommunalförbund upprättar och utfärdar 
egna föreskrifter om sin arkivvård, men detta har ändrats i och med en dom i 
Högsta förvaltningsdomstolen (mål 3835-12). Rent konkret innebär detta att 
föreskrifter om arkiv måste antas av fullmäktige i medlemskommunerna i 
kommunalförbundet. Kommunalförbundet är dock i övrigt sin egen 
arkivmyndighet i den mening att man som en kommun har tillsyn enligt 
arkivlagen.  

Arkivreglementet har sin utgångspunkt i arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) och förtydligar vad som gäller för 
Västerbergslagens utbildningsförbunds arkivhantering och arkivvård.  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till arkivreglemente för Västerbergslagens utbildningsförbund, 

daterat den 18 februari 2021.  
2. Protokollsutdrag från direktionen för Västerbergslagens 

utbildningsförbunds sammanträde den 15 april 2021 § 33. 
 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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1(2) 
Datum 

2021-05-04 
Diarienummer 

KS  2021/184 
00 
 

 

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

 
 

 
Fullmäktige 

 

Antagande av arkivreglemente för Västerbergslagens 
utbildningsförbund 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar arkivreglemente för Västerbergslagens 

utbildningsförbund daterat den 18 februari 2021.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige i Smedjebackens 
kommun fattar motsvarande beslut.  

Beskrivning av ärendet 
Direktionen för Västerbergslagens utbildningsförbund har den 15 april 2021 § 
33 beslutat föreslå att fullmäktige i Ludvika och Smedjebackens kommuner 
antar arkivreglemente för Västerbergslagens utbildningsförbund, daterat den 18 
februari 2021.  

Västerbergslagens utbildningsförbund, som är ett kommunalförbund, omfattas 
inte av de arkivreglementen som medlemskommunerna har, utan ska ha ett 
eget. Tidigare har man utgått ifrån att kommunalförbund upprättar och utfärdar 
egna föreskrifter om sin arkivvård, men detta har ändrats i och med en dom i 
Högsta förvaltningsdomstolen (mål 3835-12). Rent konkret innebär detta att 
föreskrifter om arkiv måste antas av fullmäktige i medlemskommunerna i 
kommunalförbundet. Kommunalförbundet är dock i övrigt sin egen 
arkivmyndighet i den mening att man som en kommun har tillsyn enligt 
arkivlagen.  

Arkivreglementet har sin utgångspunkt i arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) och förtydligar vad som gäller för 
Västerbergslagens utbildningsförbunds arkivhantering och arkivvård.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 
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Datum 
2021-05-04 
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Sida 
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Bilagor 
1. Förslag till arkivreglemente för Västerbergslagens utbildningsförbund, 

daterat den 18 februari 2021.  
2. Protokollsutdrag från direktionen för Västerbergslagens 

utbildningsförbunds sammanträde den 15 april 2021 § 33.   

Beslut skickas till 
Västerbergslagens utbildningsförbund  
Akten 
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Datum 

2021-01-28 

Diarienummer 

xxx 

Sida 

2(6) Västerbergslagens utbildningsförbund 

Arkivreglemente för Västerbergslagen utbildningsförbund 

 

 

 

 

 

Kommunal arkivvård 

Förutom de i arkivlagen och arkivförordningen intagna bestämmelserna om 

arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Västerbergslagens 

utbildningsförbund följande reglemente. 

 
§ 1 Tillämpningsområde 

Reglementet gäller för Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU). Med 

myndigheter avses i reglementet VBU:s direktion, direktionens utskott, 

kulturskolutskottet och VBU:s revisorer samt andra kommunala organ med 

självständig ställning. 

 
§ 2 Myndighetens arkivansvar 

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det 

sätt som framgår av paragraferna 4-10 i detta reglemente. 

 
§ 3 Arkivmyndighet 

VBU:s direktion är arkivmyndighet. 

Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att VBU fullgör sina skyldigheter 

beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i VBU. 

Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv. I VBU:s fall är 

kommunarkivet detsamma som Ludvika kommuns. 

Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens 

tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. 

Arkivmyndigheten ger råd i arkivfrågor. 

 

§ 4 Redovisning av arkiv 

Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv, dels genom information om vilka slag 

av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), 

dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i 

myndighetens arkiv (arkivförteckning). 

Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska fortlöpande revideras. 

 

§ 5 Dokumenthanteringsplan 

Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar 

och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). 
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§ 6 Rensning 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat 

sätt avskiljas från arkivhandlingarna. 

Rensningen ska genomföras senast i samband med arkivläggningen. 

 

§ 7 Bevarande och gallring 

Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av 

handlingar i sitt arkiv, såvida inte annat följer av lag eller förordning. Be- 

träffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten, beslutar denna efter 

samråd med överlämnande myndighet. 

Handlingar som gallras ut, ska utan dröjsmål förstöras. 

 

§ 8 Överlämnande 

Arkivhandlingar som inte längre behövs för den löpande verksamheten hos 

myndighet kan, efter överenskommelse med arkivmyndigheten, överlämnas till 

kommunarkivet. 

Vid överlämnande av arkivhandlingar ska materialet vara rensat och ordnat 

enligt § 4 i detta reglemente. 

 
§ 9 Arkivbeständighet och arkivförvaring 

Handlingar, som ska bevaras, ska framställas med material och metoder som 

garanterar informationens beständighet. Används elektroniska databärare ska 

åtgärder vidtas så att informationen bevaras och är läsbar i framtiden, i den mån 

det inte är utgallringsbar information. 

Arkivhandlingar ska alltid förvaras betryggande under hela bevarandetiden. 

 

§ 10 Utlåning 

Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skada eller 

förlust inte uppkommer. 

Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsför- 

ordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. 

 
§ 11 Riktlinjer och regler för arkivhantering 

Förbundschefen är arkivmyndighetens operativa organ och ska utifrån 

reglementet meddela utförligare riktlinjer och regler om myndigheternas 

arkivvård och dokumenthantering. 

 

Bilaga: Kommentarer till arkivreglemente 
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Kommentarer till arkivreglemente 

Nedanstående punkter anknyter till motsvarande paragrafnummer i arkiv- 

reglementet. 

 
1 Tillämpningsområde 

Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut självständigt. 

Ordförandeberedningar och utskott sorterar under direktionen. 

 
2 Myndighetens arkivansvar 

Myndigheten utser en arkivansvarig, som har till uppgift att bevaka 

arkivfrågorna och som svarar för kontakterna mellan direktion, personal 

och arkivmyndighet. 

Utöver arkivansvarig måste vanligtvis finnas en eller flera arkivredogörare som 

svarar för de praktiska arkivvårdande insatserna. 

 
3 Arkivmyndigheten 

Kommunstyrelsens arbetsuppgifter som arkivmyndighet fullgörs bland annat 

med hjälp av en särskild arkivfunktion, kommunarkivet. 

Tillsynen över myndigheterna bör ske genom återkommande besök hos 

myndigheterna. Genomförd tillsyn bör dokumenteras. 

Kommunarkivet består fysiskt av lokaler hos Region Dalarnas regionsarkiv. 

Kommunen har avtal med Regionen om såväl arkivförvaring som 

arkivservice. 

 
4 Redovisning av arkiv 

Arkivbeskrivningen ska visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation 

från och med tidpunkten för senaste större omorganisation, arkivets struktur 

(huvudarkiv, delarkiv med mera) samt vilka gallringsregler som tillämpats. 

Arkivbeskrivningarna ska också upplysa om vem eller vilka som ansvarar för 

myndigheternas arkivvård. 

Syftet med arkivbeskrivningarna är att ge allmänhet, förtroendevalda och 

anställda den inledande orientering som krävs för att den mer detaljerade 

arkivförteckningen ska bli användbar. Beskrivningen ska vara kortfattad och 

uppställd på ett sätt, som gör den lätt för lekmannen att förstå. 

För att kommunens arkivbeskrivningar ska bli likformiga kommer genom 

arkivmyndighetens försorg en särskild instruktion att utarbetas. 

Arkivförteckningen är en förteckning över de handlingar som ingår i 

myndighetens arkiv. Syftet med förteckningen är dels att möjliggöra sökning 

195



Datum 

2021-01-28 

Diarienummer 

xxx 

Sida 

5(6) Västerbergslagens utbildningsförbund 

Arkivreglemente för Västerbergslagen utbildningsförbund 

 

 

 
 
 

 

och åtkomst av specifika handlingar, dels fixera arkivet och därmed minska 

risken för att handlingar försvinner. 

Varje myndighet ansvarar för att arkivbeskrivning och arkivförteckning 

upprättas. Saknar myndighet eget kunnande får man genom externa uppdrag se 

till att arbetet blir utfört. 

 
5 Dokumenthanteringsplan 

Dokumenthanteringsplanen syftar till en effektiv dokumentstyrning. Planen ger 

en översikt, en möjlighet till kontroll samt ökar möjligheterna till insyn i 

myndigheternas verksamhet. 

Varje myndighet ska upprätta dokumenthanteringsplaner som redovisar 

samtliga handlingar (framställningar i skrift eller bild, men även upptagningar 

eller annat som kan förstås endast med hjälp av teknisk utrustning), med regler 

för bland annat bevarande och gallring samt den övriga praktiska hanteringen. 

Förutom gallringsfrister anger dokumenthanteringsplanen förvaringsplats, 

sorteringsordning, tidsfrister för avställning till kommunarkiv samt 

informationsbärare. 

 
6 Rensning 

Rensning innebär att icke allmänna handlingar förstörs. 

Rensning ska utföras av person med god kännedom om handlingars betydelse 

för förståelsen av ärendet. Rensning bör ske så snart ärendet avslutats. 

Icke allmänna handlingar som inte har rensats före arkivläggningen blir 

allmänna handlingar och kan inte rensas i efterhand. 

 
7 Bevarande och gallring 

Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs eller att uppgifter som ingår i 

upptagning, utplånas. Särskilda föreskrifter om bevarande eller gallring kan 

finnas i lag eller förordning. 

Att en handling ska bevaras innebär att den sparas för framtiden. Att gallra 

innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar 

eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför: 

- förlust av betydelsebärande data, 

- förlust av möjliga sammanställningar, 

- förlust av sökmöjligheter, eller 

- förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet (äkthet) 

Som gallring räknas därför även till exempel att överföra information från en 

databärare till en annan (till exempel att skriva ut elektroniska handlingar på 

papper eller att exportera information ur ett IT-system). 
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Följande slag av handlingar får inte gallras. 

- handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters 

verksamhet, 

- handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning eller framtida 

utredningar, 

- handlingar som kan ha rättslig betydelse, 

- handlingar som är av värde för framtida forskning. 

 

8 Överlämnande 

Myndigheten svarar för att material som överlämnas till arkivmyndigheten är 

rensat och ordnat enligt vad som krävs i arkivreglementet 4 §. 

Om en myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till 

annan myndighet inom kommunen, ska arkivet överlämnas till 

arkivmyndigheten inom tre månader. Från detta kan förbundsmedlemmarn 

besluta om undantag. 

Överlämnande av arkivhandlingar till exempel myndighet utanför kommunen 

kräver stöd av lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige. 

 
9 Arkivbeständighet och arkivförvaring 

Arkivlokal skall vara skyddad mot fukt och vatten samt mot brand inom och 

utom lokalen. Lokalen ska vidare ge skydd mot stöld och olaga intrång. 

 
10 Utlåning 

Arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet. 

Handlingar som är utlånade anses vara förvarade hos den utlånande 

myndigheten, som därmed också ansvarar för dem. Kopior kan i de flesta fall 

användas istället för originalhandlingar, som inte bör utsättas för onödigt 

slitage. 

 
11 Riktlinjer och regler 

Förbundsdirektionen bör i sitt arbete använda de råd som utfärdas i 

samarbete mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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§ 62  Dnr 2020/380 

 

Återrapport av uppdrag att utreda behov av  ny 
översiktsplan för Ludvika kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar återrapporten och avslutar arbetsgruppen.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt den 24 november 2020 § 207 att tillsätta en 
arbetsgrupp för att arbeta fram en utredning med förslag till åtgärder och 
budget för arbetet med översiktsplanen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planeringsenheten på 
kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen gjort en översyn av nuvarande 
översiktsplan och tagit fram en möjlig tidplan och budget, som bygger på ett 
uppdrag att ta fram en ny digital översiktsplan. Arbetsgruppen har tagit del av 
översynen och förslagen, och arbetsgruppen beslöt på sitt möte den 20 maj 
2021 att uppdra till kultur- och samhällsbyggnadsnämnden att skriva fram en 
regelrätt aktualitetsprövning. Översiktsplanen ska aktualitetsprövas en gång per 
mandatperiod och senaste aktualitetsprövning gjordes år 2017. Nuvarande 
översiktsplan antogs 2013 och sträcker sig till 2030.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

198



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(6) 
Datum 

2021-05-21 
Diarienummer 

KS  2020/380 
21 
 

 

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

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Återrapport av uppdrag att utreda behov av ny 
översiktsplan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar återrapporten och avslutar arbetsgruppen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt den 24 november 2020 § 207 att tillsätta en 
arbetsgrupp för att arbeta fram en utredning med förslag till åtgärder och 
budget för arbetet med översiktsplanen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planeringsenheten på 
kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen gjort en översyn av nuvarande 
översiktsplan och tagit fram en möjlig tidplan och budget, som bygger på ett 
uppdrag att ta fram en ny digital översiktsplan. Arbetsgruppen har tagit del av 
översynen och förslagen, och arbetsgruppen beslöt på sitt möte den 20 maj 
2021 att uppdra till kultur- och samhällsbyggnadsnämnden att skriva fram en 
regelrätt aktualitetsprövning. Översiktsplanen ska aktualitetsprövas en gång per 
mandatperiod och senaste aktualitetsprövning gjordes år 2017. Nuvarande 
översiktsplan antogs 2013 och sträcker sig till 2030.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt den 24 november 2020 § 207 att tillsätta en 
arbetsgrupp för att arbeta fram en utredning med förslag till åtgärder och 
budget för arbetet med översiktsplanen till kvartal 1, 2021. Arbetsgruppen har 
bestått av kommunstyrelsens och kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 
presidier, kommundirektör, förvaltningschef, planeringschef, samhällsplanerare 
och utredare. Sammankallande är kommunstyrelsens ordförande. 
Arbetsgruppen har haft två möten, däremellan har förvaltningen tillsammans 
med planeringsenheten på kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen arbetat 
med frågan.  

Översyn av nuvarande översiktsplan 
Ludvika kommuns nuvarande översiktsplan är från 2013 och sträcker sig till 
2030. Översiktsplanen ska aktualitetsprövas en gång per mandatperiod och 
senaste aktualitetsprövning gjordes av fullmäktige i december 2017. Då beslöt 
fullmäktige ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra ett tematiskt tillägg 
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till ÖP2030 vad gäller LIS-områden, i övrigt aktualitetsförklarade fullmäktige 
översiktsplanen. Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjade arbetet 
med LIS-områdena, men 2019 kom beslutet från regeringen att låta en särskild 
utredare se över strandskyddsreglerna, varmed arbetet pausades i väntan på att 
utredningen skulle bli klar. Betänkandet av utredningen blev klar 2020 år och 
går under namnet ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” 
(SOU 2020/78).  

Verksamhetsområde planering på kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
har gått igenom innehållet i nuvarande översiktsplan. De ser att det skett så pass 
stora förändringar, både utifrån den nya modell Boverket tagit fram gällande 
översiktsplaneringen som utifrån planerade lagändringar kopplade till 
strandskyddet, att det är mest lämplig att anta en ny översiktsplan. Utredningen 
om strandskyddet ger förslag på lagändringar, men ingen proposition finns 
ännu då utredningen varit på remiss fram till 3 maj 2021. Oavsett om 
utredningens förslag utmynnar i ny lagstiftning eller inte har även 
verksamhetschef för miljö och bygg sett ett behov av att arbeta om LIS-
områdena.  

Därtill behöver stora delar av materialet i översiktsplanen ses över och skrivas 
om, även om verksamhetsområde planering identifierat lite material som är mer 
statiskt till sin karaktär och som huvudsakligen kan återanvändas. Det handlar 
främst om information om riksintressen, kulturmiljöer, miljö och riskfaktorer 
och kanske delar av naturvårdskapitlet och täkter och mineraler. Till viss del 
kan även ortsbeskrivningarna återanvändas. Dock kommer även detta material 
att behöva ses över och anpassas för att kunna användas i en digital 
översiktsplan, ifall fullmäktige beslutar att kommunen ska ha en digital 
översiktsplan. Vid sidan av detta tar nuvarande översiktsplan heller inte hänsyn 
till Agenda 2030 och på regional nivå pågår arbetet med en ny regional 
utvecklingsstrategi, som översiktsplanen bör ta hänsyn till.   

Utöver detta har plan- och bygglagen ändrats så det nuvarande kravet på 
aktualitetsförklaring av översiktsplanen en gång per mandatperiod ersätts med 
ett krav på att fullmäktige ska anta en planeringsstrategi. Planeringsstrategin 
bidrar till en aktiv översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och på så vis 
fångas eventuella förändrade förutsättningar. Översiktsplaneringen ges därmed 
en större politisk betydelse. Kommunen ska  anta en planeringsstrategi senast 
24 månader efter det ordinarie valet 2022. Antas ingen planeringstrategi upphör 
översiktsplanen att vara aktuell. 

Sammantaget har översynen visat att nuvarande översiktsplan inte är aktuell och 
då bedömningen är att så pass mycket av innehållet skulle behöva revideras är 
det mera ändamålsenligt att ta fram en ny översiktsplan som huvudsakligen 
utgår från Boverkets nya modell. Vid framtagandet av ny översiktsplan är 
förslaget från förvaltningen även att den bör vara digital.  

Boverkets modell för översiktsplanering 
Boverket har tagit fram en modell för översiktsplanering för att på så vis 
effektivisera processen, så alla kommunerna inte ska behöva ta fram egna 
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databaser och informationsmodeller innan planarbetet kan påbörjas. Plan- och 
bygglagens krav på ställningstaganden i översiktsplanen fördelas i modellen på 
tre aspekter; Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt 
Riksintressen, LIS och andra värden. 

Boverkets modell bygger på en digital översiktsplan. Modellen är inte tvingande 
för kommunerna att använda i dagsläge, men Boverket skriver på sin hemsida 
att ”Det kommer att bli nödvändigt att utgå ifrån en gemensam modell när 
kravet införs i plan- och bygglagen (2010:900) med tillämpningsföreskrifter att 
informationen i översiktsplaner och regionplaner måste kunna behandlas 
digitalt. Detsamma gäller för att i framtiden kunna hantera informationen i en 
gemensam nationell plattform för geodata.”  

Boverket lyfter fram att en gemensam modell även kommer förenkla 
länsstyrelsens granskning och på så sätt får länsstyrelsen mera tid att ge stöd i 
sakfrågor.  

Boverket ser fler fördelar med en digital översiktsplan och den modell de lyfter 
fram. Den underlättar medborgardialogen eftersom det är enklare att nå en 
bredare allmänhet med informationen och dessutom kunna intressera fler 
åldersgrupper. Arbetet med att ta fram en plan underlättas också genom att 
modellen skapar möjligheter att utbyta information digitalt. En väl 
genomarbetad och förankrad översiktsplan kan effektivisera efterföljande steg i 
planeringen, som detaljplaner, bygglov och andra tillstånd som berör mark- och 
vattenanvändning. 

Det sistnämnda är även något verksamhetsområde planering lyft som en fördel, 
då en digital översiktsplan är ett bättre verktyg i arbetet. De ser även att en 
digital översiktsplan är lättare hålla aktuell, då valda delar i den enkelt kan 
revideras.  

Omvärldsbevakning  
Kommunstyrelsens förvaltning och verksamhetsområde planering på kultur- 
och samhällsutvecklingsförvaltningen har kontaktat fyra kommuner, som håller 
på att arbeta fram en ny översiktsplan. Kommunerna förvaltningarna kontaktat 
är Ale kommun, Växjö kommun, Karlskrona kommun och Gagnef kommun. 
De tre första håller på och tar fram en digital översiktsplan, det har dock inte 
Gagnef gjort. Frågor som ställts har huvudsakligen handlat om processen, 
tidsåtgång och resursbehov (såväl ekonomiskt som personellt), men även vilka 
tips de kommer med utifrån saker som fungerat bra eller mindre bra hos dem.  

Den sammantagna bedömningen av omvärldsbevakningen kan summeras i 
följande:  

 Det tar tid att ta fram en ny översiktsplan, runt fyra-fem år i snitt. Är 
tidtabellen snävare måste fler personer kunna jobba på heltid med 
framtagandet.  

 Det är resurskrävande att ta fram en ny översiktsplan. Alla kommuner 
hade någon form av projektledare och alla utom Gagnef hade flera 
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personer involverade på 50 procent eller mer av sin tid. Därtill behöver 
en del befintliga resurser kunna vara engagerade i arbetet med 
översiktsplanen.  

 Digital översiktsplan ökar tillgängligheten och leder till fler inkomna 
synpunkter under samråd.  

 Dialog med såväl förtroendevalda, medborgare som övriga myndigheter 
är viktig redan i ett tidigt skede.  

Möjlig tidplan och budget för framtagande av ny översiktsplan  
Kommunstyrelsens förvaltning har, i dialog med verksamhetsområde planering 
på kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, tagit fram ett förslag på 
ungefärlig tidplan och budget som presenterats för arbetsgruppen. I samband 
med att aktualitetsprövningen görs behöver uppdraget slutgiltigt tidsättas, om 
fullmäktige beslutar att en ny översiktsplan ska tas fram. Nuvarande 
översiktsplan gäller till 2030, varmed en ny behöver finnas på plats innan dess. 
Själva processen och en detaljerad tidplan kan kommande styrgrupp eller 
liknande besluta om. Denna är riktgivande, för att påvisa uppskattad tidsåtgång, 
och utgår från ett scenario om snabbt påbörjat arbete. Även budgeten är 
riktgivande, och beror till största delen på  

Tidplan:  
 Hösten 2021: Aktualitetsprövning med uppdrag att ta fram en ny digital 

översiktsplan  

 2021-2022: Påbörja rekrytering av projektledare då finansiering klar 

 2022-2023: Planering, workshops, dialoger (både politisk och 
medborgardialog), materialproduktion, uppbyggnad av digital 
översiktsplan etc.  

 2024 våren: Samråd, bearbeta inkomna synpunkter och arbeta om 
översiktsplanen   

 2024/2025 sen höst/vinter: Utställning. 

 2025-vår/sommar: bearbeta synpunkter, förankring etc.  

 2025 senast i december: Antagande 

 1 januari 2026: Nya översiktsplanen träder i kraft 

Resursbehov:  
En projektledare på 100 procent från och med mars 2022 fram till sommaren 
2025, då översiktsplanen ska vara klar och ska börja vandra upp till fullmäktige 
för antagande. Kostnad baserat på en månadslön på 40 tkr + PO-tillägg på 
40,15 procent + övriga kringkostnader för it, telefoni, dator etc. Totalt ca 2 400 
tkr.  
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En GIS-ingenjör för perioden september 2022-december 2023, totalt 16 
månader. Kostnad baserat på en lön på 36 tkr + PO-tillägg på 40,15 procent + 
kringkostnader för it, telefoni, dator etc. Totalt ca 900 tkr. 

Därtill:  
 Medborgardialoger, workshops etc. – 300 tkr fördelat främst på 2023, 

men lite medel även 2022 

 Annonsering för medborgardialoger, samråd, utställning – 50 tkr 

 Inköp av konsulttjänster främst för materialframtagande inom 
naturområdet och vattenområdet. Totalt 72 tkr.  

Sammanlagda kostnaderna för att ta fram en ny digital översiktsplan uppskattar 
förvaltningen till 3 722 tkr.  

Denna budget bygger på att redan anställd personal på framförallt 
verksamhetsområde planering, men även verksamhetsområde miljö och bygg, 
ges utrymme att arbeta med översiktsplanen vid sidan av övriga arbetsuppgifter. 
Kommunstyrelsens förvaltning har även identifierat övriga tjänstepersoner som 
behöver vara involverade, så som personal på näringslivsenheten, kommunens 
verksamhetscontroller, kommunikatörer med flera. Behovet av tid kommer 
variera beroende på i vilken fas arbetet med översiktsplanen är, men flertalet 
kommer behöva involveras i samband med planering, materialproduktion osv. 
Om utrymme inte finns att arbeta med dessa delar bland befintlig personal kan 
konsekvensen bli att ytterligare konsulttimmar behöver köpas in. 

Här vill förvaltningen även påtala att tidplanen och behovet av resurser bygger 
på att projektledaren har kunskap i samhällsplanering, och kan bidra med 
materialproduktion etc.  

Denna beräkning ska ses som riktgivande, då budgeten bland annat beror på 
vilket uppdrag fullmäktige ger och när översiktsplanen ska vara klar.  

Uppdrag att göra en aktualitetsprövning till fullmäktige 
Förvaltningen har tillsammans med planeringsenheten på kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen presenterat detta innehåll till arbetsgruppen 
den 20 maj 2021. Arbetsgruppen beslöt att kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden får skriva fram ärendet om aktualitetsprövning till 
fullmäktige. Denna tjänsteskrivelse föreslås fungera som arbetsgruppens 
återrapport till kommunstyrelsen avseende uppdraget att komma med förslag 
på åtgärder och budget kopplat till översiktsplanen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Återrapporten i sig föranleder inga kostnader. Framtagandet av en ny 
översiktsplan medför kostnader. Förvaltningen har gjort en beräkning, som 
redogörs för i tjänsteskrivelsen. Budgetförslaget kan komma att ändras 
beroende på vilken tidplan man väljer för framtagande, om man väljer att 
uppdra att ta fram en digital översiktsplan, hur mycket tid befintliga resurser 
beräknas kunna sätta på arbetet med att ta fram en ny översiktsplan osv. 
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Budgetförslaget ska därför ses som riktgivande och bygger på ett uppdrag att ta 
fram en digital översiktsplan. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden  
Planeringschef 
Förtroendemannaregistret Troman 
Akten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 63  Dnr 2019/300 

 

Återrapport införandet av kostnadseffektiv och 
fossilfri fordonsflotta avseende personbilar (bilpool) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige noterar återrapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade 7 september 2020 § 121 att inrätta en 
kommunövergripande fordonsorganisation med placering under 
samhällsbyggnadsnämnden. Fullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att genomföra de förslag som föreslogs i rapporten och se över 
befintliga styrdokument. 

Tjänsteperson i kommunstyrelsens förvaltning har varit projektledare för att 
vidta de åtgärder som föreslogs i rapporten och bifogad återrapport överlämnas 
till fullmäktige.  

En plan för fossilfri fordonsflotta har tagits fram inom ramen för projektet. 
Den nya fordonsorganisationen får i uppdrag att stämma av mot planen varje 
gång ett fordon ska införskaffas. 

Beslutsunderlag 
1. Återrapport daterad 14 maj 2021. 
2. Plan för fossilfri fordonsflotta daterad 14 maj 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Gunilla Andersson,  
gunilla.andersson@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Återrapport införande av kostnadseffektiv och fossilfri 
fordonsflotta avseende personbilar (bilpool) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige noterar återrapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade 7 september 2020 § 121 att inrätta en 
kommunövergripande fordonsorganisation med placering under 
samhällsbyggnadsnämnden. Fullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att genomföra de förslag som föreslogs i rapporten och se över 
befintliga styrdokument. 

Tjänsteperson i kommunstyrelsens förvaltning har varit projektledare för att 
vidta de åtgärder som föreslogs i rapporten och bifogad återrapport överlämnas 
till fullmäktige.  

En plan för fossilfri fordonsflotta har tagits fram inom ramen för projektet. 
Den nya fordonsorganisationen får i uppdrag att stämma av mot planen varje 
gång ett fordon ska införskaffas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Gunilla Andersson 
Projektkoordinator 

Bilagor 
1. Återrapport daterad 14 maj 2021. 
2. Plan för fossilfri fordonsflotta daterad 14 maj 2021. 

Beslut skickas till 
Akten 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
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Återrapport kommunövergripande fordonsorganisation

1 Bakgrund 
Vid kommunfullmäktige den 7 september 2020 § 121, Dnr 2019/300, 
beslutades att inrätta en kommunövergripande fordonsorganisation med 
placering under samhällsbyggnadsnämnden. Fullmäktige gav 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra de förslag som föreslogs i 
rapporten och se över befintliga styrdokument. 

Uppdragsgivare har varit Jan Lundberg, förvaltningschef vid kultur och 
samhällsutvecklingsförvaltningen. 
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2 Syfte 
Syftet med projektet har varit att inrätta en kommunövergripande fordonspool 
för att effektivisera nyttjande av fordon samt minska miljöpåverkan. En 
kommunövergripande fordonsorganisation ska även inrättas för att personalen 
som idag sköter bilarna ska kunna ägna sig åt kärnverksamheten inom 
respektive verksamhetsområde. 

Uppföljning av den kommunövergripande fordonsorganisationen och 
fordonspoolen bör ske årsvis. 

3 Måluppfyllelse 
Följande mål har slutförts inom ramen för projektet, se kommentar till 
respektive mål: 

 Förbereda för ett införande av en kommunövergripande 
fordonsorganisation och se över bemanningen samt göra 
verksamhetsövergång för befintlig personal. 
Kommentar: Beslut har tagits om att placera den nya 
fordonsorganisationen inom verksamhetsområdet teknik och projekt 
och som en sektion under enheten fordon. Förslag på bemanning har 
tagits fram och kommer att genomarbetas under hösten av tf 
sektionsledare för att rätt antal personer med rätt kompetens ska kunna 
rekryteras. Det är också viktigt att se vilka kompetenser som redan 
finns. 

 Identifiera och besluta om vilka ansvarsområden den 
kommunövergripande fordonsorganisationen ska ha. 
Kommentar: Detta är förhandlat och klart. 

 Göra en utredning om WBAB:s och Smedjebackens kommuns bilar ska 
ingå. 
Kommentar: WBAB har behov av att få hjälp med vissa delar, se 
separat lista. Dialog har skett med Smedjebacken om att även ta hand 
om skötsel av deras fordon. Smedjebacken behövde jobba fram ett 
inriktningsbeslut gällande detta och inte återkopplat inom ramen för 
projektet. Projektledningen har också gjort den bedömningen att det 
inte är lämpligt att ta in ytterligare en kommun innan man byggt upp vår 
egen organisation. 

 Revidera de styrdokument som är berörda. 
Kommentar: Förslag till riktlinje har tagits fram och tas upp i  
kommunstyrelsens arbetsutskott juni 2021 för att sedan gå ut på remiss 
och därefter upp till fullmäktige för beslut i november 2021. Rutiner får 
tas fram av den nya fordonsorganisationen. 

 Ta fram och förankra kostnader för förvaltningarna samt förslag till 
ramjustering för samhällsbyggnadsnämndens budget. 
Kommentar: En ekonomisk utredning har genomförts oc överflyttning 
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av medel för medarbetare från IFO ska genomföras så fort som möjligt. 
Övriga medel för fordonen flyttas över vid årsskiftet. 

 Göra en utredning och plan för övergång till fossilfri fordonsflotta. 
Kommentar: Detta är klart. 

Tidplanen var att detta skulle ha varit klart den 28 februari 2021 för 
överlämnade till den mottagande organisationen. Tidsplanen reviderades då nya 
frågor tillkom under projektets gång och projektavslutet flyttades fram till den 
30 april.  

Följande restpunkter lämnas över till verksamhetens införandegrupp för 
verkställighet: 

 Verkställa införandet av en kommunövergripande fordonsorganisation 
och lägga fram exakt förslag på bemanning.  

 Flytta in de fordon som ska ingå i den kommunövergripande 
fordonspoolen till kultur-och samhällsutvecklingsförvaltningens nya 
fordonsorganisation. 
Kommentar: En införandeplan har tagits fram där man flyttar över 
fordonen i olika steg. Medel för detta flyttas över vid årsskiftet. 

 Upphandla och införa elektroniska körjournaler i alla personbilar 
Kommentar: På grund av avbruten upphandling med för lite 
konkurrens samt att reda ut konsekvenserna gällande GDPR så får 
detta mål färdigställas under året. 

 Göra en plan för skötsel av fordonen. 
Kommentar: Detta kommer att tas fram av tf sektionsledare 
tillsammans med införandegruppen. 

4 Omfattning 
Projektet har inte gällt fordon som används för specifika uppgifter, som 
exempelvis lastmaskiner, fyrhjulingar, skotrar, lastbilar och liknande. Det gäller 
enbart fordon som är avsedda för persontransport samt även de fordon som 
räknas som lätta lastbilar.  

  

211



Ludvika kommun 
Datum 

2021-05-14 
      

      
Sida 

6(6) 

Återrapport kommunövergripande fordonsorganisation

 

5 Införandeplan 
Införandet kommer att ske i olika steg. 

Aktivitet Datum för införande 

Överflyttning av personal från IFO Vid införandet i augusti 
efter semester period 2 (v 
35) 

Rekrytering av personal via AMI Ses över när scheman är 
gjorda. 

Övertagande av skötsel av bilar - 
Kommunstyrelsens förvaltning  

V 35 

Övertagande av skötsel av bilar -  
Social- och utbildningsförvaltningen 

V 35 

Övertagande av skötsel av bilar –  
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

V 35 

Övertagande av skötsel av bilar -  
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Oktober – november 
Kan delas upp 
områdesvis 

Övertagande av fordonspoolen  V 35 

Överflyttning av alla leasingavtal  1/1-2022 

Överflyttning av medel från förvaltningarna 1/1-2022 

Anordna utbildningar (skadeanmälan, 
halkkörning, miljökörning mm) 

Under 2022 

 

6 Plan för fossilfri fordonsflotta 
En plan för fossilfri fordonsflotta har tagits fram inom ramen för projektet. 
Den nya fordonsorganisationen får i uppdrag att stämma av mot planen varje 
gång ett fordon ska införskaffas. Se bilaga 1. 

Gunilla Andersson 
Projektkoordinator 

 
 

Bilaga 
Bilaga 1 - Plan för fossilfri fordonsflotta
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Jacob Holgersson, 0240-86150 
jacob.holgersson@ludvika.se 
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Färdplan fossilfri fordonsflotta Ludvika kommunkoncern

Sammanfattning 
Här är ett förslag på en färdplan för verksamhetsmål och resultatmått i de 
kommunövergripande målen” Fordon som går på fossilfria drivmedel” 2021-
2025. 

 

  

214



Ludvika kommun 
Datum 

2021-05-14 
      

      
Sida 

3(14) 

Färdplan fossilfri fordonsflotta Ludvika kommunkoncern

Innehåll 
1 Inledning ...........................................................................................7 

2 Uppdrag och syfte ............................................................................8 

3 Beskrivning av nuläge .....................................................................9 

3.1 Farhågor .........................................................................................................9 
3.1.1 Hörnstenarna vid urval av fordon ................................................................10 

4 Analys ..............................................................................................11 

4.1 Utbytestakt ...................................................................................................11 

5 Drivmedelsanalys ..........................................................................13 

6 Slutsatser och rekommendationer .............................................16 

Referenser ..............................................................................................17 

  

215



Ludvika kommun 
Datum 

2021-05-14 
      

      
Sida 

4(14) 

Färdplan fossilfri fordonsflotta Ludvika kommunkoncern

 

1 Inledning 
Ludvika kommun står för stora möjligheter och utmaningar när det gäller att 
skapa en hållbar utveckling för våra transporter. Transportsektorn står för 
ungefär en tredjedel av länets samlade växthusutsläpp på grund av att fossila 
bränslen fortfarande används i stor utsträckning. Personbilstrafiken står för 
hälften av dessa utsläpp och personbilarna kommer fortsatt vara en naturlig del 
av livet på landsbygden. Omställningen av transportsektorn har identifierats 
som speciellt viktig för att snabb minska Sveriges klimatpåverkan där vi 
behöver fasa ut de fossila bränslena till förmån till förnybara drivmedel. 
Sveriges mål för transporterna anger att merparten av utsläppen (70 % jämfört 
med 2010) ska vara borta redan till 2030 och att utsläppen sedan ska fortsätta 
minska. Transportsektorn är den sektor som har störst förutsättningar att ställa 
om att bli fossilfri. För att detta ske behöver det privata och det offentliga gå 
samman och göra sin del. Att Ludvika som är energistaden nummer ett lyckas 
med omställningen är viktigt för att säkra vår konkurrenskraft och bidra till en 
hållbar framtid.  
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2 Uppdrag och syfte 
 
Arbeta fram en färdplan för verksamhetsmål och resultatmått i de 
kommunövergripande målen” Fordon som går på fossilfria drivmedel” 2021-
2025. 
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3 Beskrivning av nuläge 
Omställningen från fossila drivmedel till förnybara drivmedel är en stor 
utmaning men innefattar åtgärder som går att implementera på relativt kort sikt. 
Det händer mycket nu på nationell och global nivå när det gäller 
transportomställningen. Det är nya lagar som styr mot effektivare fordon, 
fordonsindustrin ställer om med en sådan fart att det är svårt att hänga med.  

3.1 Farhågor 
Det finns en stor risk att man i sin iver i att ställa om tar snabba beslut för att få 
snabba resultat som utgår ifrån nuläget och det är så det har sett ut när vi tittar 
bakåt. De förnybara drivmedel som finns tillgängliga idag är exempelvis biogas, 
etanol, biodiesel, HVO eller RME, el och vätgas.  

I början av 2000 kom etanolbilen på bred front och många såg att här var 
lösningen på att fasa ut de fossila bränslena och många sprang på den bollen. 
Kritik kring framställning av etanolens miljöpåverkan tog fart och besvikelsen 
var stor när det inte var lösningen. I början av 2010 kom miljödieslarna på bred 
front och många sprang på den bollen till Dieselgate skandalen briserade. I 
södra Sverige kom biogasen på bred front och många kommuner tog fram mål 
att kommunens bilar ska gå på biogas. I skrivande stund så kommer elbilarna på 
bred front med prestanda som var utopiska för ett par år sedan och många 
kommuner drar upp lösningen att nu ska hela fordonsflottan bli elektrisk.  

Det finns stora risker med att enbart satsa på en teknik med inlåsningseffekter 
som följd som gör att när annan teknik kommer fram som är effektivare, 
billigare och bättre att man då har investerat fast sig och man blir sårbar om det 
blir förändringar.  Idag råder en stor osäkerhet kring vilka fordon och bränslen 
som är bäst att välja om man vill vara miljövänlig. De återkommande kritiska 
granskningarna av alternativen till konventionella alternativ, snabba 
förändringar i beskattning och styrmedel samt ett flertal definitioner av 
miljöbilar underlättar inte.  

Om man låser in sig på en teknik blir det som att stå på ett ben, det blir lätt att 
tappa balansen om det kommer nya bättre produkter, begränsningar i tillgång i 
form av biodrivmedel eller effektbrist, då är det bättre att gå på bredare front 
och ha en palett med olika drivmedel, står man på flera ben så står man 
stadigare när det kommer förändringar.  

I den regionala planen för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel 
som Dalarnas länsstyrelse (rapport 2020:05) tagit fram så pekar de i bilaga 1 på 
en tydlig och enkel lathund gällande val av fordon och bränsle. Med en enkel 
tabell där de lyfter fram för och nackdelar för de olika drivmedlen (se bilaga 1).  
Något som är viktigt att ha med sig när man gör ett val gällande fordon och 
bränslen är att alla förnybara drivmedel och el är bättre än de konventionella 
alternativen ur ett miljöperspektiv, även om fordonets miljöpåverkan 
medräknas och alla förnybara drivmedel och el behövs!  

218



Ludvika kommun 
Datum 

2021-05-14 
      

      
Sida 

7(14) 

Färdplan fossilfri fordonsflotta Ludvika kommunkoncern

 

3.1.1 Hörnstenarna vid urval av fordon 
Rätt fordon på rätt plats 
Genom att ha elektroniska körjournaler i bilarna så kan man analysera och se 
hur körmönstren ser ut för de olika fordonen och på så sätt effektivisera flottan 
ekonomisk och miljömässigt. Om ett fordon används mycket korta sträckor, 
kanske en lådcykel eller liten elbil är lämpligast. Laddhybrider som i huvudsak 
körs långa sträckor kanske inte kommer till sin rätt och kan byta plats med en 
dieselbil som drivs med HVO istället eller ren elbil, osv.   

Krisberedskap och säkerhet 
Viktigt att vi har tillgång till några fordon som gör att vi har en beredskap vid 
långvarigt elavbrott eller andra tänkbara scenarion, trygga laddplatser för 
elfordon som uppfyller elsäkerhetsverkets krav på laddning. Vi ska kunna åka 
tryggt och säkert i våra bilar för att minimera konsekvenserna vid olyckor.  

Fossilfria bränslen 
Vi ska ha fordon som i huvudsak drivs med fossilfria bränslen eller el. 

Ekonomi 
Vår fordonsflotta ska skötas ansvarsfullt när det kommer till att hantera 
skattebetalarnas pengar. Vid val av fordon ska man utvärdera kostnaderna på 
livscykelkostnader där leasingkostnader, underhåll och driftkostnaden tas med i 
beaktning.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Val av 
Fordon

Rätt fordon 
på rätt plats

Krisberedskap 
och säkerhet

Fossilfria 
bränslen

Ekonomi
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4 Analys  
En avvägning av hörnstenarna som beskrivs ovan till grund vid val av fordon 
och upphandling är ett av de viktigaste verktyg som bör användas för att leda 
och driva omställningen. En fordonsgrupp som aktivt arbetar med att byta ut 
befintlig fordonsflotta behöver tillsättas. Gruppen behöver ha mandat att 
utifrån hörnstenarna välja lämpligt fordon till respektive verksamhetsbehov.  

Befintliga dieselfordon ska i första hand tankas med förnybar HVO istället för 
vanlig diesel. Detta är ett effektivt sätt att växla om till fossilfritt och vi kan 
snabbt få en stor del av våra fordon att drivas med förnybara drivmedel. 

 

Förslag på definition för att få klassas som fordon som går på fossilfria 
drivmedel. 

 
1. Dieselfordon som i huvudsak körs på HVO får klassas som fordon som 

går på fossilfria drivmedel 

2. Bensinfordon som i huvudsak körs på etanol får klassas som fordon 
som går på fossilfria drivmedel 

3. Bensinfordon som konverterats om till att gå på andra förnybara 
bränslen så som Biogas. De får klassas som fordon som går på fossilfria 
drivmedel 

4. Laddhybrider/plug-in hybrider som klassas som miljöfordon får räknas 
med om definitionen inte är äldre än 5 år. 

5. Fordon som drivs av el klassas som fordon som går på fossilfria 
drivmedel 

6. Vid nyanskaffning får fordon räknas med om de klassas enligt 
miljöbilsdefinitionen för myndigheter.   

 
 

4.1 Utbytestakt 
 
Utbytesplan     

År El+ HVO+Miljöbil 
Diesel+ 
Bensin Tot: 

2020 35 263 298 
2021 50 248 298 
2022 75 223 298 
2023 100 198 298 
2024 125 173 298 
2025 150 148 298 
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Färdplan fossilfri fordonsflotta Ludvika kommunkoncern

6 Slutsatser och rekommendationer 
 

 Ge fordonsorganisationen uppdrag att analysera kommunens nuvarande 
fordonsflotta och arbeta fram ett förslag till utbytesplan för vilka fordon 
eller bränslen som är lämpliga till fossilfria alternativ. Förslaget 
presenteras till koncernledningsgruppen senast 2022-06-01. 

 Att utse en ansvarig i fordonsorganisation att rapportera fordonstyper 
till de kommunövergripande målen.  

 Arbeta med att få in rätt krav i upphandlingsdokumenten så att de 
fordon som kan avropas blir fossilfria. 

 

Framtagandet av detta dokument har skett i samverkan mellan Jacob 
Holgersson, Peter Sundkvist och Gunilla Andersson.  
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Referenser 

Internet 
Rapport 2020:05 Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel  

 2020:05 Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel 
Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).
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§ 64  Dnr 2021/141 

 

Återrapport genomförande av scenario 3 kopplat till 
utredningen om gemensam nämndadministration  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar återrapporten.  

Beskrivning av ärendet 
Utredare från kommunstyrelsens förvaltning föredrar ärendet.  

Kommunstyrelsen gav den 23 april 2019 § 99 kommunchef i uppdrag att utreda 
möjligheten att skapa en gemensam nämndadministration. Utredningen 
utmynnade i att kommunstyrelsen den 23 juni 2020 § 137 beslöt att genomföra 
det som i utredningen kallades scenario 3. Scenario 3 bygger bland annat på att 
nämndsekreterare och registratorer fortsatt tillhör sina respektive förvaltningar, 
men att kommunstyrelsens förvaltning får ett mer uttalat uppdrag att leda 
nämndadministrationen och att gemensamma rutiner och en gemensam 
ärendeprocess ska tas fram.  

Genomförandet av scenario 3 inleddes planenligt efter sommaren 2020, och en 
modell för ledning och styrning hann tas fram. Likaså hann projektledaren 
genomföra en workshop med berörda medarbetare för att ta fram 
gemensamma uppdragsbeskrivningar för funktionerna nämndsekreterare och 
registrator, innan styrgruppen pausade projektet till följd av ett pressat 
arbetsläge till följd av covid-19.  

Arbetet återupptogs i slutet på januari 2021, och under våren 2021 har arbetet 
med att ta fram en gemensam ärendeprocess och gemensamma rutiner för de 
berörda funktionerna pågått. Då några medarbetare är såväl nämndsekreterare 
som registrator valde styrgruppen att inte parallell arbeta rutinerna för de 
berörda funktionerna. Arbetet med att ta fram rutiner för registratorer skjuts 
fram till efter sommaren.  

Sammantaget har såväl covid-19 som beslutet att inte parallell arbeta rutinerna 
för de båda funktionerna lett till att styrgruppen beslutat att förlänga 
genomförandetiden för projektet till den 31 december 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021. 
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Kommunstyrelsen 

 

Återrapport: genomförande av scenario 3 kopplat till 
utredningen om gemensam nämndadministration 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar återrapporten.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 23 april 2019 § 99 kommunchef i uppdrag att utreda 
möjligheten att skapa en gemensam nämndadministration. Utredningen 
utmynnade i att kommunstyrelsen den 23 juni 2020 § 137 beslöt att genomföra 
det som i utredningen kallades scenario 3. Scenario 3 bygger bland annat på att 
nämndsekreterare och registratorer fortsatt tillhör sina respektive förvaltningar, 
men att kommunstyrelsens förvaltning får ett mer uttalat uppdrag att leda 
nämndadministrationen och att gemensamma rutiner och en gemensam 
ärendeprocess ska tas fram.  

Genomförandet av scenario 3 inleddes planenligt efter sommaren 2020, och en 
modell för ledning och styrning hann tas fram. Likaså hann projektledaren 
genomföra en workshop med berörda medarbetare för att ta fram 
gemensamma uppdragsbeskrivningar för funktionerna nämndsekreterare och 
registrator, innan styrgruppen pausade projektet till följd av ett pressat 
arbetsläge till följd av covid-19.  

Arbetet återupptogs i slutet på januari 2021, och under våren 2021 har arbetet 
med att ta fram en gemensam ärendeprocess och gemensamma rutiner för de 
berörda funktionerna pågått. Då några medarbetare är såväl nämndsekreterare 
som registrator valde styrgruppen att inte parallell arbeta rutinerna för de 
berörda funktionerna. Arbetet med att ta fram rutiner för registratorer skjuts 
fram till efter sommaren.  

Sammantaget har såväl covid-19 som beslutet att inte parallell arbeta rutinerna 
för de båda funktionerna lett till att styrgruppen beslutat att förlänga 
genomförandetiden för projektet till den 31 december 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 23 april 2019 § 99 kommunchef i uppdrag att utreda 
möjligheten att skapa en gemensam nämndadministration. Utredningen 
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utmynnade i att kommunstyrelsen den 23 juni 2020 § 137 beslöt att genomföra 
det som i utredningen kallades scenario 3. Scenario 3 bygger bland annat på att 
nämndsekreterare och registratorer fortsatt tillhör sina respektive förvaltningar, 
men att kommunstyrelsens förvaltning får ett mer uttalat uppdrag att leda 
nämndadministrationen och att gemensamma rutiner och en gemensam 
ärendeprocess ska tas fram.  

Kommunchefen fick i uppdrag att tillsätta en samordnare/projektledare som 
leder arbetet med genomförandet av scenario 3 utifrån de åtgärdsförslag och 
den tidtabell som lyfts i rapporten. Kommunstyrelsen ville ha en återrapport av 
arbetet i januari 2021. Eftersom projektet pausades till följd av arbetet med 
pandemin under hösten 2020 gjordes ingen återrapport då. 

Genomförandet av scenario 3 
Kommunstyrelsens förvaltning inledde arbetet med genomförandet av scenario 
3 direkt efter sommaren 2020. Genomförandet drivs i enkelt projektformat, 
med en styrgrupp bestående av cheferna för de berörda medarbetarna på de 
olika förvaltningarna, och en arbetsgrupp bestående av de berörda 
medarbetarna. Då utvecklingen av covid-19 var negativ under hösten 2020 kom 
det en önskan från vård- och omsorgsförvaltningen att pausa arbetet med 
genomförandet, eftersom förvaltningen hade en hög arbetsbelastning. I januari 
2021 återupptogs arbetet. Detta, samt det faktum att styrgruppen vill värna 
berörda medarbetares tid och inte parallell arbeta rutiner för nämndsekreterare 
och registratorer, har lett till att styrgruppen beslutat förlänga 
genomförandetiden för införandet till 31 december 2021. Från början var 
tanken att genomförandet skulle vara klart till sommaren 2021.  

Modell för ledning och styrning  
Inledningsvis låg fokus på att ta fram en modell för ledning och styrning av 
gruppen, som inte bygger på direkt chefskap. I bilden nedan redogörs för hur 
ansvarsfördelningen föreslås ske. Ansvarsfördelningen och förslaget till 
mötesstruktur kan komma att förändras över tid, varmed den ska ses som en 
ram för hur ledningen och styrningen kan gå till. Behovet av möten kan variera 
beroende på vilka frågeställningar som är aktuella. Cheferna kan vid behov 
komma överens om förändringar.  
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Modellen bygger på ett team för registratorer och ett för nämndsekreterare. 
Respektive team ska ha en ”teamledare”, som koordinerar veckovisa korta 
digitala avstämningar. Veckoavstämningarna syftar till att kunna hantera 
eventuell back-up som behövs och få kollegialt bollplank i frågor som uppstått. 
En gång i månaden hålls i regel en längre träff, för att jobba med till exempel 
utvecklingsfrågor inom nämndadministrationen. Kanslichef deltar vid behov i 
dessa. Kanslichef har även några gånger per år dialog med medarbetarnas 
chefer på förvaltningarna, för att kunna följa upp till exempel semesterplaner 
från teamen och hur uppdragsbeskrivningar fungerar samt återkoppla till 
cheferna på förvaltningarna hur målen som satts för nämndadministrationen 
efterlevs. Mötesstrukturen som redogörs för ovan kan anpassas utifrån teamens 
behov och de frågeställningar som är aktuella. Redan idag håller 
kommunsekreteraren i månadsmöten för nämndsekreterare och 
huvudregistrator håller vid behov registratorsträffar. 

Arbetet med en gemensam process och rutiner 
Då några berörda medarbetare är såväl nämndsekreterare som registrator ville 
styrgruppen att arbetet med att ta fram gemensamma rutiner kopplade till de 
två funktionerna inte sker parallellt. Detta för att undvika att arbetsbelastningen 
blir för hög för de berörda medarbetarna. Därmed har även detta påverkat 
tidtabellen för genomförandet, och projektet för införandet har styrgruppen 
förlängt till 31 december 2021. I dagsläge har medarbetarna jobbat med en 
gemensam ärendeprocess och nämndsekreterarena har arbetat med rutiner 
gällande deras arbetsuppgifter. Arbetet med att ta fram rutiner för uppgifter 
som rör registratorsfunktionen inleds efter sommaren.   
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Alla delar i ärendeprocessen och rutinerna kommer inte att bli helt likadana, då 
nämnderna har valt att delvis organisera sig lite olika, till exempel saknar miljö- 
och bygg ett arbetsutskott, och ordförandena för nämnderna vill hantera vissa 
delar olika, exempelvis ärendegenomgångar, presskonferenser etcetera.  

Rutinerna kommer att finnas på Insidan och av rutinerna framgår skillnaderna i 
hanteringen på de olika nämnderna, varmed rutinerna ska kunna fungera som 
stöd för en nämndsekreterare som täcker upp för en kollega på en annan 
förvaltning.  

Övrigt kopplat till genomförandet av scenario 3 
I uppdraget ingick att ta fram en gemensam uppdragsbeskrivning för 
funktionerna nämndsekreterare och registrator. Dessa är klara.  

Frågan om gemensam titulatur har även varit aktuell och styrgruppen beslöt på 
sitt möte den 10 maj att förenhetliga titulaturen. Den gemensamma titulaturen 
avser befattning i personalsystemet. En anställd kan ha en dubbeltitel på 
anställningsavtalet, till exempel nämndsekreterare och administratör, men i 
kommunens personalsystem Heroma kan varje anställd bara ha en befattning. 
Enligt styrgruppens beslut kommer alla berörda medarbetare inom 
nämndadministrationen att antingen ha befattningen kommunsekreterare, 
nämndsekreterare eller registrator. Förändringen är i skrivande stund ännu inte 
förhandlad fackligt, men det kommer att ske.  

Antalet involverade i nämndadministrationen har naturligt minskat med några 
personer till följd av bland annat omorganiseringar sedan utredningen kring 
gemensam nämndadministration inleddes hösten 2019. Idag sköter kansliet på 
kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen till exempel även sekreterarskapet 
i myndighetsnämnden miljö- och bygg, vilket inte var fallet innan. På 
kanslienheten på kommunstyrelsens förvaltning valde man även i samband med 
att några anställda slutade att renodla och se över behoven på enheten, varmed 
en nämndsekreterare/administratör anställdes. Idag är huvudsakligen elva 
personer berörda, jämfört med 16 personer hösten 2019.  

En av tankarna med scenario 3 var även att minska sårbarheten och bygga upp 
en beredskap för berörda funktioner att vid behov kunna täcka upp för 
varandra. Styrgruppen har velat pausa frågan om ersättarplan tills rutinerna är 
klara. Då en ersättarplan är på plats är tanken att nämndsekreterarna ska kunna 
medverka på varandras möten, för att göra praktik. Övrig utbildningsinsats som 
gjorts är att nämndsekreterarna deltagit i en utbildning i nämndadministration.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 
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Månadsrapport kommunstyrelsen juni 2021 

Personalfrågor  
- Rekrytering av enhetschef på HR är klar. Maria Fältskog fick tjänsten. 

- Rekrytering av IT-tekniker för skolsupport är klar. Tjänsten gick till Magnus 
Malmqvist 

- Rekrytering av en ekonom, Maria Hugg är klar samt en systemförvaltare - 
ekonom, Joakim Wegman är också klar 

- Rekryteringar av strategiska upphandlare avseende varor och tjänster, 
entreprenad och IT/Digitalisering. Rekryteringar internt avseende 
enhetschefer i ny organisation för UhC. 

- Under maj månad har AMI Arbete organiserat och genomföra intervjuer av 
kandidater för ungdomsjobben. Dessa unga kommer bland annat att ha 
uppdrag som servicepersonal vid vaccinationer som genomförs av 
vårdcentralerna 

- Samtliga verksamheter har planerat för att upprätthålla en god service under 
semester  

Viktiga verksamhetshändelser 

Projekt 

- 

Ludvikamodellen 

- Arbetsmetodik ligger kvar som tidigare. Styrgrupp varje månad. Operativa 
träffar mellan IFO och AMI har etablerats för att få bättre koll på 
behov/möjligheter relaterat personer på försörjningsstöd 
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- IFO:s arbete med Lean tydliggör behoven och trycket på praktikplatser 
kommer att öka. De sociala företagen kommer att involveras i detta då det 
ofta kan erbjuda bra, anpassade praktikmöjligheter 

- Vi undersöker möjligheterna att få igång ytterligare ett socialt företag riktat 
mot fastighetsunderhåll i samverkan med Ludvika kommunfastigheter 

- Utfallet av försörjningsstöd i maj var något högre än i april, ca 80 000, 
jämfört med maj ett år tillbaka så ligger vi även i maj knappa miljonen 
bättre. Färre personer såväl hushåll (-11), vuxna (-17) som barn (-16) 
jämfört med april. Jämfört med maj 2020: Hushåll -125, Vuxna – 149, Barn 
-199. Första fem månaderna 2020 betalades det ut 28 745 000 (avrundat) 
och första fem månaderna 2021 betalades det ut 23 899 000 (avrundat) dvs. 
en minskning med ca 17 % 

Dataskyddsombud (DSO) 

- Myndigheten MUCF förordar en nyordning i och med i år. Man anser att 
kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig med MUCF för 
insamlandet av enkätsvar. Detta faktum har kritiserats av många 
dataskyddsombud i Sveriges kommuner. I Dalarna gör kommunerna 
gemensam sak i frågan tillsammans med juristerna på Region Dalarna och 
har planerat ett gemensamt möte i frågan om ansvar. Mötet med MUCF 
äger rum den 16/6 

Näringslivsenheten 

- Etableringsprojekt Lyviksberget 

- Upphandlingsprojekt  

- Projekt Brott/Trygghet 

Kanslienheten 

- Mötesintensiv period på året vilket märks på antalet sammanträden och 
antalet ärenden 

- Snart är införandet av digitalisering av IFO:s nämndhantering klart, samt 
digitaliseringen av Miljö- och bygg 

Utveckling och kommunikation  

- Målstyrning i nämnder och bolag. På uppdrag av kommundirektören har 
gruppen påbörjat ett uppdrag att skyndsamt bilda en arbetsgrupp som ska ta 
fram ett förslag till hur nämnder och bolag ska jobba för att bidra till att 
verksamhetsmålen nås  

- Nytt mål- och budgetdokument 2022. Tillsammans med ekonomienheten 
utvecklas ett helt nytt plandokument för kommunkoncernen, under 
arbetsnamnet Strategisk plan 2022-2024. Dokumentet utgår från 
kommunens övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål, samt 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.  
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- Fortsatt arbete i Hållbart arbetsliv, i arbetsgrupper, APT:er samt uppstart 
projekt framtidens arbetsplats 

- Corona samordningsgrupp och stabsgrupp har möten bokade hela juni. 
Planering pågår för att lösa bemanningen i grupperna i sommar 

- Kommunikation; Upphandlad webbkonsult tilldelad. Demokrativecka (plan 
och produktion i maj genomförs/genomfört juni), nationaldagsfirande, 
(plan och produktion i maj genomförs/genomfört juni), coronarelaterad 
information. Kommer: Skolavslutning/student - coronarestriktioner, Tänk 
om (alkohol), Infokampanj "mata inte fåglarna", lokal information om 
vaccination till utrikesfödda och information om rökfri miljö 

Säkerhetsenheten 

- Deltagit i två krisberedskapsdagar i länsstyrelsens regi 

- Informerat de kommunägda bolagen om säkerhetsskyddslagstiftningen 

- Utfört säkerhetsprövningar 

- Har tillsammans med polis gjort en djupare analys av situationen på 
Resecenter, för att kunna sätta in rätt åtgärder 

Verksamhetsområde ekonomi 

- Utveckling av ett helt nytt plandokument för kommunkoncernen, under 
arbetsnamnet Strategisk plan 2022-2024 är pågående. Dokumentet utgår 
från kommunens övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål, 
samt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Kommunens 
verksamhetscontroller håller i arbetet tillsammans med koncerncontroller 
och chef för förvaltningsstöd 

- Arbete med rapporteringstillfälle 2, färdigställs i juni 

- Fortsatt arbete med implementering av nytt e-handelssystem. Fler och fler 
kommuner hör av sig gällande Ludvikas organisation för inköpsstyrning, nu 
senast Älvdalen och Finnspång. Leverantörstroheten per sista maj för 
kommunen var 90 % 

- Utveckling av kommunens drifts- och investeringskalkyldokument är 
utvecklad i Hypergene och körs skarpt nu i vårens budgetprocess. Fortsatt 
utveckling av uppföljning för alla chefer i Hypergene 

- Arbete med koncernens finansiella riktlinjer utifrån antagen finanspolicy 
pågår 

Verksamhetsområde HR 

- Löneöversynen 2021 är nu klar för alla 

- Arbetet med värdegrunden fortgår och har fart. En enkät till alla 
medarbetare har skickats och även en till cheferna 

- Projektplan för pilotprojektet om Framtidens arbetsplats är klar och 
kommundirektörens ledningsgrupp kommer att vara styrgrupp 
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- Arbete med tre strukturplansåtgärder fortgår. Det gäller ”Arbetssätt för att 
minska sjukfrånvaron”, ”Säkerställa kompetensförsörjning genom 
vikarieförsörjning” och ”Förstärkt ledarskap genom värdegrund och 
attraktiv arbetsgivare. 

Verksamhetsområde arbetsmarknad- och integration 

AMI Arbete  
- I AMI Arbete hade vi i maj månad 68 deltagare inskrivna. Vi har utökat 

antalet deltagare som vi har gemensamt med AMI Studier och har totalt nu 
sju deltagare som vi samarbetar om, bland annat deltagare ute i språkpraktik 
och med olika jobbsökaraktiviteter 

- Sju deltagare har under månaden nått måluppfyllelse, dvs. varit i arbete med 
en varaktighet på minst sex månader. Arbetet med att skapa samarbeten 
med externa och kommunala arbetsgivare fortsätter då behovet är stort av 
praktik och arbetsträningsplatser för våra deltagare.  

- Mellan den 7 september och 5 oktober 2020 anställdes 25 deltagare hos 
AMI med anställningsstödet nystartsjobb som shoppingbud, bussvärdar, 
skolvärdar samt i våra egna verksamheter på Växthuset/Allservice, 
Marnäslidens café samt Sporthallens café. De sista fem avslutade sin 
anställning nu den 27 maj. En summering av resultaten visar att 14 av de 25 
deltagarna gick vidare till jobb i någon form. Allt ifrån tre personer som fick 
tillsvidaretjänster till någon som har timvikarieanställning. Vi kan se att 
många har genomgått en fantastisk personlig utveckling under tiden som 
anställd. Vi har också i hög grad bidragit till Shoppingbudets goda 
verksamhet. 11 deltagare gick vidare till a-kassa 

- Samordningen och bemanningen av servicepersonalen för vaccineringen 
pågår som planerat.  

Integration 
SO-samverkan har avslutat terminen och har sommaruppehåll. I samverkan har 
vi under våren kunnat erbjuda 100 timmar SO på hemspråk till 8 av länets 
kommuner varav 6 deltagit aktivt. Dessa är: Falun, Borlänge, Mora, Säter, 
Ludvika samt Smedjebacken. De två kommuner, Orsa och Vansbro, som av 
olika anledningar inte deltagit under VT kommer att delta under HT 2021 då 
det statar nya kurser under V 31. Upplevelsen är att vi har jobbat fram en 
hållbar digital So-undervisning även om det finns utrymme att utveckla vissa 
moment framöver. 

FFO – Finskt förvaltningsområde 
Samrådsmöte 27 maj ställdes in pga. rådande Covid-19 restriktioner, efter beslut 
av Ordförande. Informationsmaterial om årets verksamheter inom FFO finns 
utlagt på finska delen av Ludvika kommuns hemsida, allmänheten har möjlighet 
att lämna sina åsikter kring den kommunala verksamheten. Information om 
insatser inom vård och omsorg har översatts till finska och gjorts tillgänglig via 
hemsidan. Nämndemän för FFO har utsetts utav respektive nämnd. Under juli 
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månad hålls inga tjänstemannamöten inom FFO pga. semestrar. Övrig 
verksamhet inom FFO fortskrider som vanligt.  

AMI praktiska enheten 

Rehabteamet 
Antal deltagare 38st (Portalen 22st, Kompassen 11st, Passagen 1st, UMA 4st). 
Det är klart med tillsättning av den vakanta tjänsten andra halvåret, 
tillsättningen gjordes internt inom AMI 

Café/Catering Marnäsliden 
Caféet känner fortfarande av ett intäktstapp från caféverksamheten pga. Corona 
pandemin. Cateringverksamheten har dock var det som störtdykt under 
pandemin, då få fysiska möten m.m. som normalt har kunnat generera 
beställning i princip har upphört. 

Café Sporthallen 
Caféet har även under maj frigort två anställda, tisdag och onsdag samt fredagar 
(48 arbetstimmar/vecka) för att hjälpa till vid vaccineringen.  Caféet har ett 
fortsatt stort försäljningstapp på grund av Corona pandemin. Caféet hamnade 
under regelverket för max 1 person per bord, vilket inte gjort verksamheten 
lättare att driva (förändring tillbaka till 4 per sällskap från 1 juni). 

Växthus/allservice 
Städar centrum alla vardagar dagar i veckan och kommer under ett antal veckor 
hjälpa till att kolla till kor åt Kultur- och samhällsserviceförvaltningen och 
sköter plock och leverans av skyddsmaterial åt Vård- och 
omsorgsförvaltningen. Driver upp och sköter sommarblommorna, vilka just nu 
är på tillväxt i växthusen. Utför även montering och snickeriarbete åt LKFAB 
och kommunala förvaltningar. Planer finns att även hjälpa IT-center med att 
erbjuda utkörning av IT-utrustning internt, mot en fast kostnad. 

Feriearbete 
Alla uppgifter är inte ännu inne, men siffrorna indikerar att 230-240 ungdomar 
kommer att få feriearbete under sommarlovet genom kommunen inom 
kommunal verksamhet och externt på föreningar (samt VBU/kulturskolan). 

Extratjänst 
Vi har totalt 12 personer på extratjänst (9st i egna verksamheter och 3st inom 
skola/förskola).  

Ungdomsjobb 
Kommunen har möjlighet att rekvirera statliga medel för ungdomsjobb. Arbetet 
med detta är på gång. 

IT-center 

- Upprättande och kommunikation av incidentrapport och handlingsplan 
utifrån incidenten kopplat till kommunens filytor. 

- Fortsatt arbete med framtagande av beslutsunderlag för uppdaterad 
datacenterfunktionalitet. Beslutsunderlaget förväntades vara klart i slutet av 
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maj, men har försenats på grund av arbete med incidenten kring 
filserverytor. 

- Projektplanering för gemensam identitetsplattform pågår. Arbetet med 
behovskartläggning i verksamheterna har dragit ut på tiden på grund av 
stort behov av stöd och utbildning inom området. Ytterligare 
kommunikation med verksamheten behövs, detta i syfte att ta reda på hur 
IT-center ska bygga plattformen för att få avsedd effekt hos 
verksamheterna. Dessutom behövs upprustning av delar av IT-
infrastrukturen. Båda delarna kommer att pågå under hösten. Beräknat 
skarpt införande av plattformen – januari 2022 

- Ett antal incidenter har skett i Ludvikas IT-infrastruktur som har fått både 
större och mindre påverkan på verksamheten. Analys av detta visar att vissa 
områden kring IT-infrastrukturen behöver åtgärdas. En åtgärdsplan håller 
på att tas fram.   

Upphandlingscenter 

- Arbete med upphandlingsplan 2021-2022 för samverkande kommuner 
omfattande 225 upphandlingar/projekt. Status 36 % avslutade enligt 
fastställd upphandlingsplan (2020 30 %) och andel samordnade 
upphandlingar 82 % (2020 55 %). UhC har resurssatt ca 20 strategiska 
upphandlare och 2 operativa upphandlare som arbetar med 
direktupphandlingar, annonseringar och avrop från DIS 

- Årligt strategisk ägardialog genomfördes den 28 maj tillsammans med sju 
samverkande kommuner. Tema var vi vill göra goda affärer och hur kan vi 
samverka för att nå maximalt resultat. Ur innehållet: 

o Upphandling ett strategiskt verktyg för att nå våra kommuners mål 
o Utblick 2021 - Vad står i fokus för Sverige och den goda affären? 
o Rätt rustad för strategisk försörjning avseende varor och tjänster 
o Upphandlingssamverkan idag och imorgon 
o Vad är det vi köper och vad kostar det? Inköpsanalys/spendanalys 

- Organisationsöversyn för UhC har samverkats och förhandlats och ny 
organisation träder i kraft 1 september alt. 1 oktober beroende på hur 
pandemin utvecklas 

Viktiga händelser inför nästa period 

Projekt 

- 

Ludvikamodellen 

- 

Näringslivsenheten 

- Insamling enkätsvar från näringslivet inom Brott/trygghet 

- Nå i mål med Näringslivsstrategin 

239



Ludvika kommun 
Datum 
2021-06-14 

      
KS 2021/4-00 

Sida 

7(8) 

- Fortgå med etableringsprojekt Lyviksberget 

Kanslienheten 

- 

Utveckling och kommunikation  

- Påbörja arbetet med att ta fram ett tjänstemannaförslag till 
koncerngemensamma intern kontrollpunkter.  

- Beslut taget i samordningsgruppen att avvaktar med enkäten omkring 
arbetet med corona som skulle skickas ut innan sommaren. Istället så 
avvaktar vi den större utvärderingen som kommer att göras under hösten 

Säkerhetsenheten 

- 

Verksamhetsområde ekonomi  

- Tillsammans med utveckling- och kommunikation ska ekonomi påbörja 
arbetet med årets koncernövergripande delårsrapport  

 
- På uppdrag av kommundirektören har ekonomi tillsammans med 

utveckling- och kommunikation bildat en arbetsgrupp för att tillsammans 
med nämnder och bolag påbörja planeringen av nästa koncernövergripande 
årsredovisning  

- Arbete med Stadshus AB:s affärsplan är startat och kommer att arbetas 
fram tillsammans med koncernens bolag 

- Arbete med finansiella riktlinjer för koncernen med utgångspunkt från 
beslutad finanspolicy 

- Fortsatt arbete med koncernfrågor, bl a utveckling av rapportering för 
koncernens bolag med framtagande av likviditetsprognos 

Verksamhetsområde HR 

- Rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet börjar bli klar och nytt lokalt 
samverkansavtal ska förhandlas.    

IT-center 

- Arbete med nämndplan/riktlinjer och inriktningsmål 

- Planering för höstens åtgärder kopplat till vårens incidenter inom IT-
infrastruktur  

- Planering och förberedelse inför skolstart, vilket innebär installation av ca 
2500 datorer för Servicenämndens verksamhetsområde. 

Upphandlingscenter 

- Upprätthålla planerad produktion med nuvarande förhållanden (pandemi). 
Arbete med upphandlingsplan 2021 för samverkande kommuner 
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- Uppdrag för regional tillväxt. Skapa mera tidig dialog inför upphandling 
tillsammans med näringslivsenheterna i kommunerna och lokala/ regionala 
företag för regional tillväxt, enligt prioriterat inriktningsmål för 2021 

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information 
- 

Väsentliga avvikelser mot mål/budget  
- 

Röd flagga 
- 

 
Maria Skoglund  Laila Dufström 
Kommundirektör  Biträdande kommundirektör
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Maria Skoglund . .

9 juni 2021 . .

Kommunstyrelsen, tkr inkl statl iga medel

Års-prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

Kommundirektör och btr kommundirektör 45 121 -76 17 95 -78

Avgifter VBU 0 0 0 0 0 0

Avgifter RDM 0 0 0 0 0 0

Utveckling- o kommunikationsenheten 120 120 0 120 120 0

Säkerhethetsenheten 2 771 2 771 0 1 590 1 476 114

Kanslienheten 275 295 -20 83 276 -193

Gemensam nämnd ATL, ÖF och Språktolk 0 0 0 0

Verksamhetsområde Ekonomi 1 241 1 241 0 513 557 -44

Verksamhetsområde HR 1 253 1 253 0 203 347 -144

Näringslivsenheten 125 425 -300 51 367 -316

Verksamhetsområde AMI 8 561 9 775 -1 214 3 568 6 588 -3 020

Verkasmhetsområde AMI statliga bidrag 0 6 247 -6 247 0 2 578 -2 578

Totala intäkter KS 14 391 22 248 -7 857 6 145 12 404 -6 259

Kommundirektör och btr kommundirektör 29 516 28 592 924 13 222 12 458 764

Avgifter VBU 190 100 190 100 0 80 375 80 459 -84

Avgifter RDM 33 869 33 869 0 14 112 14 112 0

Utveckling- o kommunikationsenheten 5 922 5 922 0 2 014 1 780 234

Säkerhethetsenheten 6 153 6 153 0 2 604 2 655 -51

Kanslienheten 14 468 14 705 -237 5 726 5 710 16

Gemensam nämnd ATL, ÖF och Språktolk 2 793 2 619 174 1 057 1 032 25

Verksamhetsområde Ekonomi 12 475 12 375 100 5 052 5 116 -64

Verksamhetsområde HR 22 593 22 443 150 8 923 8 400 523

Näringslivsenheten 10 532 10 382 150 4 269 3 431 838

Verksamhetsområde AMI 22 944 24 158 -1 214 8 907 11 259 -2 352

Verkasmhetsområde AMI statliga bidrag 0 6 247 -6 247 0 2 578 -2 578

Totala kostnader KS 351 365 357 565 -6 200 146 261 148 991 -2 730

Kommundirektör och btr kommundirektör 29 471 28 471 1 000 13 205 12 363 842

Avgifter VBU 190 100 190 100 0 80 375 80 459 -84

Avgifter RDM 33 869 33 869 0 14 112 14 112 0

Utveckling- o kommunikationsenheten 5 802 5 802 0 1 894 1 660 234

Säkerhethetsenheten 3 382 3 382 0 1 014 1 179 -165

Kanslienheten 14 193 14 410 -217 5 643 5 434 209

Gemensam nämnd ATL, ÖF och Språktolk 2 793 2 619 174 1 057 1 032 25

Verksamhetsområde Ekonomi 11 234 11 134 100 4 539 4 559 -20

Verksamhetsområde HR 21 340 21 190 150 8 720 8 053 667

Näringslivsenheten 10 407 9 957 450 4 218 3 065 1 153

Verksamhetsområde AMI 14 383 14 383 0 5 339 4 671 668

Verkasmhetsområde AMI statliga bidrag 0 0 0 0 0 0

Netto KS 336 974 335 317 1 657 140 116 136 587 3 529

Kost-

nader

Intäkter

Årsbudget

Tillfälle 5

Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningschef

Datum 

Netto

Tillfälle 5,  jan-maj 2020

Tillfälle 5, jan-maj 2021
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Vicktoria Sjöström2021-06-15

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-06-22

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

106949 Förhandlingsutskottet 2021-05-20, § 28-38 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott  §

2021-06-10 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott 

106947 Arbetsutskottet 2021-05-11, § 36-51 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  §

2021-06-10 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

107428 Arbetsutskottet 2021-06-08, § 52-64 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  §

2021-06-15 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

107429 Finasutskottet 2021-06-08, § 11.15 Kommunstyrelsens 
finansutskott  §

2021-06-15 Kommunstyrelsens 
finansutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
finansutskott 

2021.1107 Förordnande av tf förvaltningschef på social- och 
utbildningsförvaltningen, Ulrika Norberg Eriksson

Kommundirektör  §

Sidan  1 av 2
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021-05-24 Kommundirektör 

KS 2021/98 Delegationsbeslut Förordnanden 2021

Maria Skoglund

2021.1110 Rapporteringstillfälle 2, Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, UhC

Kommunstyrelsens 
ordförande  §

2021-05-25 Kommunstyrelsens 
ordförande 

KS 2021/207 Rapportering av verksamhetsmål och ekonomi, 
uppföljningstillfälle 2, år 2021 - Nämnderna

Leif Pettersson

2021.1153 Delegationsbeslut Kommunstyrelsens 
ordförande  §

2021-06-02 Kommunstyrelsens 
ordförande 

KS 2021/162 Ansökan ur Ludvika Barnensdagsfond

Jessica Hedlund

Sidan  2 av 2
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MEDDELANDEN 
Sida 

1(1) 
Datum 

2021-05-18 
 

KS 2020/461 - 00  

  

 
 

 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll 
a) KS 2021/168 - 10 

Ludvika Kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB och Stora Brunnsvik 
AB. Årsstämma 24 maj 2021. 

b) KS 2021/190 – 10 
VB-Kraft. Årsstämma 24 maj 2021. 

c) KS 2020/401 – 10 
Wessman Vatten & Återvinning, Årsstämma 2021. 

d) LKSAB 2021/7 -00 
Ludvika Kommun Stadshus AB. Årsstämma 7 juni 2021. 

e) LKSAB 2021/7 -00 
Ludvika Kommun Stadshus AB. Styrelsemöte 8 juni 2021. 

Övrigt 
f) KS 2021/234 – 04 

Utdelning VB-Kraft för 2020.  

g) KS 2021/230 – 00 
Deklaration för en stark demokrati. Daterad 7 juni 2021. 
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