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Rapport till kommunstyrelsen avseende Ludvikamodellen 

Inledde projektledningsjobbet den 1 augusti med att träffa samtliga 

involverade förvaltningschefer individuellt för att få deras bild och 

statusbedömning av Ludvikamodellen.

Framgick att det fanns en osäkerhet/tolkning av Ludvikamodellen 

vilket resulterat i olika bilder av modellen.

Jag har betonat och vi är helt överens i SAM gruppen om

 att vi måste ha en gemensam bild; 

 att respektive del har ett ansvar för helheten,

 att det inte räcker man ”klarar” sin del utan hela modellen 

levererar

 att vi har en öppenhet, uppriktighet, ärlighet i vårt 

gemensamma arbete vilket över tid skapar tillit

 en arbetsprocess med korta avstämningsmöten mellan PL och 

respektive förvaltning mellan SAM-mötena

Vi har hittat ett bra samarbetsklimat i SAM-gruppen och detsamma 

verkar också prägla arbetet i arbetsgrupperna.

Det finns en rad goda och ambitiösa aktiviteter men svårt att få 

överblick, insatserna måste individualiseras i mycket högre grad och 

samordnas (ex färre kartläggningar).

En ny rutin har införts för att snabbare komma till rätt beslut och rätt 

insats kring försörjningsstöd. Flödesschemat för processen när någon 

söker ekonomiskt bistånd har tydliggjorts.

Integration har tagit fram ett utvecklingsförslag kring Trappan, ett 

förslag som SAM-gruppen är positiv till.

Ludvikamodellen innehåller ett ekonomiskt mål utifrån ett givet läge 

(x antal personer = bas), kan vara svårvärderat eftersom ”basen” är 

rörlig.
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Vid senaste SAM-möte var gruppen enig om att

 vi är på rätt väg

 den röda tråden (individualisering) är av största vikt

 förslaget om en sammanslagning av AME och Integration är 

ett steg i rätt riktning

 den stora utmaningen är antalet insatser.

Vid KS- mötet kommer aktuella siffror för Ludvikamodellen att redovisas 

tillsammans med en fördjupning av rapporten enligt ovan.

Ludvika 2019-10-15

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

Datum

2019-10-15
Diarienummer

KS  2019/456 - 00

Kommunstyrelsen

Rapportering till kommunstyrelsen av målaktiviteter 
och ekonomi, uppföljningstillfälle 3, år 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering.

Sammanfattning
Denna rapportering avser perioden januari−augusti 2019, och innefattar också en 
prognos till årets slut.
Målaktiviteter för att verksamhetsmålen ska nås. Under perioden följde 96 
av förvaltningarnas 130 aktiviteter sin plan (74 procent). För 108 av aktiviteterna 
var det planerat att något skulle ske under årets åtta första månader, och av dessa 
genomfördes 94 antingen till fullo eller i viss utsträckning (87 procent). Störst 
andel genomförda aktiviteter finns för målet En av landets bästa skolkommuner. 
Flertalet aktiviteter väntas genomföras planenligt under året.
Driftskostnader. Under perioden var kostnaderna netto totalt 2,5 mnkr lägre än 
budgeterat, med störst underskridande för SOU utbildning med 23 mnkr och störst 
överskridande för SOU social välfärd med 22 mnkr. Periodens personalskuldsför-
ändring innebär en positiv avvikelse på 36 mnkr, som väntas minska och gå mot noll 
till årets slut. Prognosen för helåret är att den samlade driften kommer förbruka 55 
mnkr mer än tilldelad budget, varav 37 mnkr SOU social välfärd och 10 mnkr VOO.
Investeringar. Av årets anslag på 264 mnkr har 135 mnkr bokförts under 
perioden. Enligt prognos kommer 249 mnkr att bokföras till årets slut.
Ekonomiskt resultat. Kommunen gjorde ett överskott för perioden på 
231 mnkr efter finansiella poster, 212 mnkr mer än budgeterat. Överskottet 
utgörs framför allt av två reavinster på totalt 184 mnkr, varav en på 176 mnkr 
efter en aktieöverlåtelse till nybildade koncernbolaget Ludvika Kommun 
Stadshus AB. Prognosen för helåret 2019 tyder visserligen på att kommunens 
överskottsmål kommer att nås, ett resultat efter finansiella poster på 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag (32,9 mnkr). Men överskottet på 10,2 procent 
eller 171 mnkr beror till fullo på de nämnda reavinsterna, som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. Utan dessa reavinster hade det i stället blivit ett 
negativt prognosresultat med 2 mnkr, eftersom förvaltningarna sammantaget 
väntas förbruka 55 mnkr mer än sina tilldelade medel för driften.
Det prognosticeras ett negativt balanskravsresultat på 2 mnkr, där ett redovisat 
underskott enligt lag ska återställas med motsvarande överskott inom tre år.
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Åtgärder. För att kommunen ska nå överskottsmålet på 32,9 mnkr behöver 
ytterligare åtgärder vidtas för att anpassa verksamhetsvolymerna till tilldelad 
driftsbudget. Kommunen har de närmaste åren utmaningar när det gäller 
investeringsbehoven, hur mycket kommunen orkar med att låna samt de 
förändringar i verksamhetsvolymer som väntar genom befolkningsutvecklingen.

Beskrivning av ärendet

Avvikelserapportering för målaktiviteter och ekonomi
Enligt verksamhetsplaneringen ska förvaltningarna tre gånger under pågående 
år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med arbetet med verksamhets-
målen och med ekonomin (KF 26 maj 2014, § 54). Vid samma tillfällen ska 
ekonomichefen rapportera periodens ekonomiska resultat. Efter årets slut ska 
förvaltningarna också göra en fjärde och avslutande rapportering av 
genomförda målaktiviteter för helåret.

Verksamhetsplaneringen är en styrprocess för att kommunorganisationen ska 
närma sig den vision och nå de övergripande mål för verksamheten som 
fullmäktige har fastställt. Detta ska ske med den drifts- och investeringsbudget 
som fullmäktige har tilldelat. Budgetbeslutet bygger i sin tur på att också 
kommunens finansiella mål ska nås. Processen som helhet är därmed det 
centrala verktyget för politisk prioritering i kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktiges övergripande mål år 2019
En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En miljövänlig kommun

Resultat 2 % av skatteintäkter och statsbidrag
*
* *

Verksamhetsmål*

Finansiella mål**

KF 25 maj 2015 § 192
KF 26 november 2018 § 33

Rapporteringen ger kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella negativa 
avvikelser i organisationens samlade arbete för att dels verksamhetsmålen ska 
nås, dels budgeten ska hållas så att de finansiella målen kan nås.

Målaktiviteter
Förvaltningarna har angivit målaktiviteter som de ska jobba med under året. 
Aktiviteterna ska bidra till att resultatmåttens målvärden ska uppnås, vilket i sin 
tur ska bidra till att de övergripande verksamhetsmålen uppnås.

Förvaltningarna har angivit en startmånad för varje aktivitet samt i vilken takt 
den ska genomföras månad för månad. Denna uppföljning avser om 
aktiviteterna under januari−augusti har genomförts enligt denna plan.

Under perioden följde 96 av de 130 aktiviteterna sin plan (74 procent).

För 108 av de 130 aktiviteterna var det planerat att något skulle ske under årets 
åtta första månader, och av dessa genomfördes 80 i tänkt omfattning 
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(74 procent). För resterande 22 aktiviteter ligger startmånaden längre fram och 
det var alltså inte tänkt att något skulle ske under januari−augusti.

Bland de 108 aktiviteter där det var planerat att något skulle ske under perioden, 
var det alltså 28 som inte genomfördes enligt plan. Men av dessa 28 var det 14 
som ändå genomfördes i viss utsträckning. Totalt genomfördes alltså 94 av 108 
planerade aktiviteter antingen till fullo eller i viss utsträckning (87 procent).

Graden av genomförande är förhållandevis jämn både mellan verksamhets-
målen och mellan förvaltningarna. Störst andel genomförda aktiviteter finns för 
målet En av landets bästa skolkommuner. Ju större andel genomförda aktiviteter, i 
desto högre grad indikeras att de övergripande verksamhetsmålen kan nås.

Förvaltningarna har rapporterat att det absoluta flertalet målaktiviteter väntas 
genomföras under året, medan det finns en osäkerhet i några fall.

Driftskostnader
Under perioden var förvaltningarnas driftskostnader netto (kostnader minus 
intäkter) totalt 2,5 miljoner kronor (mnkr) lägre än det budgeterade beloppet. 
Intäkterna var 37,1 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan 
bruttokostnaderna överskreds med 34,6 mnkr (negativ avvikelse).

Den samlade positiva avvikelsen för driftskostnaderna netto utgörs av såväl 
positiva som negativa avvikelser för förvaltningarna, varav vissa är av tillfällig 
karaktär. Bland annat innebär periodens personalskuldsförändring till nuvarande 
anställda en för kommunen positiv avvikelse kring 36 mnkr som väntas minska 
och gå mot noll till årets slut. Prognosen för helåret är att förvaltningarnas 
samlade driftsbudget kommer överskridas med nära 55 mnkr, varav drygt 
37 mnkr för social- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde social 
välfärd och 10 mnkr för vård- och omsorgsförvaltningen.

Prognoser inbegriper de förslag till åtgärder, på totalt 23,6 mnkr för att i år nå en 
budget i balans, som nämnderna rapporterade till kommunstyrelsen 24 september 
2019 § 179. Bakgrunden är att kommunstyrelsen i samband med behandlingen av 
rapporteringstillfälle 2 år 2019 gav nämnderna i uppdrag att ta fram och påbörja 
genomförandet av åtgärder, för att vid årets slut undvika ett prognosticerat negativt 
balanskravsresultat och i stället uppnå det budgeterade resultatet på 32,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förvaltning rapporterar en positiv budgetavvikelse för 
perioden med 6,6 mnkr netto, bland annat efter stora intäkts- och 
kostnadsavvikelser hos arbetsmarknadsenheten som tar ut varandra. Tack vare 
påbörjade och planerade åtgärder är prognosen för helåret att driftsbudgeten 
netto kommer hållas eller till och med visa ett visst överskott. Detta trots risk 
för kostnadsöverskridande för främst samhällsbetalda resor, 
överförmyndarverksamhet och förtroendevalda.

Samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar en negativ avvikelse för 
perioden med 1,2 mnkr netto, efter flera enskilda avvikelser som delvis tar ut 
varandra. Prognosen för helåret är att totala driftsbudgeten kommer överskridas 
med 3,7 mnkr. Detta till stor del beroende på höga kostnader för 
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vinterväghållning, ökade maskin- och drivmedelskostnader, minskad 
kostnadstäckning inom gata-park samt ökade nämndkostnader.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhet 
rapporterar en positiv avvikelse för perioden med 1,2 mnkr netto. Prognosen är 
att driftsbudgeten kommer överskridas med 0,1 mnkr.

Social- och utbildningsförvaltningen rapporterar en positiv avvikelser för 
perioden med 23,5 mnkr netto för verksamhetsområdet utbildning men en negativ 
avvikelse på 22,5 mnkr för social välfärd. Överskridandet för social välfärd gäller 
både ekonomiskt bistånd, placeringar och insatser. Prognosen är en positiv 
avvikelse med 5,5 mnkr för utbildning, men att budgeten kommer överskridas med 
37,4 mnkr för social välfärd trots påbörjade och planerade åtgärder.

Vård- och omsorgsförvaltningen rapporterar en smärre positiv avvikelse för 
perioden med 0,1 mnkr netto. Det finns bland annat avvikelser av tillfällig 
karaktär, främst periodens personalskuldsförändring. Totalt sett är 
personalkostnaderna högre än det budgeterade beloppet. Exempelvis har det 
dröjt att återställa bemanningen till tidigare lägre nivå efter fjolårets 
stimulansbidrag. Det har även varit höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor. 
Trots åtgärder för att dämpa kostnaderna, innebär prognosen för helåret att 
driftsbudgeten kommer överskridas med 10,1 mnkr.

Årets budgeterade medlemsbidrag till Västerbergslagens utbildningsförbund 
(VBU) väntas inte räcka till, och Ludvika kommun kan behöva skjuta till 
ytterligare uppemot 3,0 mnkr under 2019. VBU bedrivs som ett kommunal-
förbund tillsammans med Smedjebackens kommun, och de två kommunernas 
kostnader bestäms utifrån respektive kommuns andel av eleverna. Det 
budgeterade medlemsbidraget fastställs efter en preliminär elevfördelning, 
medan den slutgiltiga kostnaden bestäms av den faktiska elevandelen.

Sedan 2019 är kommunen medlem i kommunalförbundet Räddnings-
nämnden Dala Mitt. För perioden januari−augusti rapporteras ett kostnads-
överskridande för Ludvika kommun med 4,9 mnkr netto, som enligt prognos 
väntas växa till 6,1 mnkr vid årets slut. Överskridandet beror på att årets 
medlemsbidrag blir högre än den budgeterade nivån, men också på kostnader 
som kan hänföras till Räddningstjänsten Västerbergslagens verksamhet 2018. 

Investeringar
Av årets anslag på 264,1 mnkr har 135,5 mnkr bokförts under årets åtta första 
månader. Merparten av kostnaderna bokförs under andra halvåret och 249 mnkr 
av årets anslag (94 procent) väntas vara bokfört till årets slut.

Årets anslag utgörs inte bara av 2019 års budgeterade investeringsmedel på 
192,9 miljoner kronor, utan även av de 72,5 miljoner kronor netto som enligt 
fullmäktiges beslut 3 juni 2019 § 90 har omfördelats från 2018 till 2019 för att 
bidra till utrymme för prioriterade projekt. Merparten av de omfördelade medlen 
avser samhällsbyggnadsnämnden.
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Ekonomiskt resultat
För helåret 2019 är det budgeterat ett resultat (överskott) efter finansiella poster 
på 32,9 mnkr, motsvarande 2 procent av budgeterade skatteintäkter och 
generella statsbidrag på nästan 1,7 miljarder kr. För perioden januari−augusti är 
det budgeterat ett resultat på 19,7 mnkr.

För årets första åtta månader uppgick resultatet efter finansiella poster till 
231,4 mnkr, alltså 211,8 mnkr mer än periodens budgeterade nivå 19,7 mnkr. 
Överskottet utgörs framför allt av två engångsbelopp i form av reavinster på 
totalt 183,8 mnkr: den ena på 176,1 mnkr efter en aktieöverlåtelse till nybildade 
koncernbolaget Ludvika Kommun Stadshus AB och den andra på 7,6 mnkr 
efter en fastighetsförsäljning. Positiva avvikelser redovisas också för totalen av 
skatteintäkter och statsbidrag. Även en positiv personalskuldsförändring på 
36 mnkr bidrar till överskottet.

Prognosen för helåret 2019 tyder visserligen på att kommunens överskottsmål 
formellt sett kommer att nås, ett resultat för kommunen efter finansiella poster på 
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (32,9 mnkr). Men det väntade 
överskottet på 10,2 procent eller 171 mnkr beror till fullo på de nämnda 
reavinsterna, som inte härrör från den egentliga verksamheten. Utan dessa 
reavinster hade det i stället blivit ett negativt prognosresultat med 2 mnkr, 
eftersom förvaltningarna i år sammantaget väntas förbruka 55 mnkr mer än sina 
tilldelade medel för den löpande driften.

Det prognosticeras också ett negativt balanskravsresultat kring 2 mnkr, där ett 
redovisat underskott enligt lag ska återställas med motsvarande överskott inom tre år.

Ytterligare åtgärder krävs därför för att vid årets slut undvika ett negativt 
balanskravsresultat och i stället kunna redovisa ett överskott i nivå med 
budgeterade 32,9 mnkr. Nämnderna behöver anpassa verksamhetsvolymerna för 
att hålla sin tilldelade driftsbudget, i stället för att enligt prognos överskrida den 
med 55 mnkr. Ett överskott behövs bland annat för att finansiera framtida 
investeringsbehov och som en buffert för att möta konjunktursvängningar och 
oförutsedda händelser. Kommunen har de närmaste åren utmaningar när det 
gäller just investeringsbehoven, hur mycket kommunen orkar med att låna samt 
de förändringar i verksamhetsvolymer som väntar genom 
befolkningsutvecklingen.

Förvaltningarnas kommentarer och förslag till åtgärder vid negativa 
avvikelser
Förvaltningarna och ekonomienheten har lämnat skriftliga kommenterar till sin 
rapportering (bilaga 2–10). Bland annat har förvaltningarna bedömt hur 
aktiviteter, intäkter, kostnader och investeringar kommer utvecklas till årets slut.

Bilagor
I bilagor finns de rapporteringar som förvaltningarna och ekonomienheten har 
lämnat för perioden (bilaga 2–10). Det finns även en inledande bilaga med en 
sammanställning totalt för hela kommunorganisationen (bilaga 1). 
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Avslutningsvis finns en bilaga som visar förvaltningarnas rapportering av hur 
det har gått med varje enskild målaktivitet (bilaga 11).

Jan Lindström
Kommunchef

Mikael Müller
Verksamhetscontroller

Bilagor
1. Kommunorganisationens samlade rapportering av målaktiviteter och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019
2. Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhets 

rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019
3. Samhällsbyggnadsförvaltningens rapportering av målaktiviteter och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019
4. Social- och utbildningsförvaltningens rapportering av målaktiviteter och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019
5. Kommunstyrelsens förvaltnings rapportering av målaktiviteter och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019
6. Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering av målaktiviteter och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019
7. Räddningstjänsten Dala Mitts rapportering av ekonomi, uppföljningstillfälle 

3 år 2019
8. Västerbergslagens utbildningsförbunds rapportering av ekonomi, 

uppföljningstillfälle 3 år 2019
9. Revisionens rapportering av ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019
10. Ekonomienhetens rapportering av periodens ekonomiska resultat, 

uppföljningstillfälle 3 år 2019
11. Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet, 

uppföljningstillfälle 3 år 2019

Beslut skickas till
Samtliga förvaltningar och nämnder för kännedom
Kommunchefen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Ekonomienheten för kännedom
Akten
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Kommunorganisationens samlade rapportering av 

målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Punkt B. Genomförda målaktiviteter 

Totalt för hela kommunorganisationen, målaktiviteter, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

  

130

Barn och unga 0%

En av landets bästa skolkommuner 17 2 89% 11%

En bra kommun att växa upp i 24 10 71% 29%

Arbete och näringsliv

En tillväxtkommun 21 10 68% 32%

Livsmiljö

En bra kommun att leva i 17 7 71% 29%

En miljövänlig kommun 17 5 77% 23%

Totalt 96 34 74% 26%

planerade målaktiviteter
Följer 

sin plan

Följer 

inte sin 

plan

Följer 

sin plan

Följer 

inte sin 

plan
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Målaktiviteter, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

  

130
Följer sin 

plan

Följer 

inte sin 

plan

Följer sin 

plan

Följer 

inte sin 

plan

Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- 

och fritidsverksamhet
25 5 83% 17%

Samhällsbyggnadsförvaltningen 19 3 86% 14%

Social- och utbildningsförvaltningen 20 5 80% 20%

Kommunstyrelsens förvaltning 20 15 57% 43%

Vård- och omsorgsförvaltningen 12 6 67% 33%

Totalt 96 34 74% 26%

planerade målaktiviteter
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Punkt C1. Budgetavvikelse inkl. helårsprognos för intäkter, kostnader 

och investeringar 

Totalt för hela kommunorganisationen, intäkter och kostnader mnkr, 

uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Intäkter mnkr, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 
  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 396,9 433,9 37,1 614,2 651,6 37,3

Kostnader 1 501,4 1 536,0 -34,6 2 263,1 2 355,2 -92,1

Netto 1 104,6 1 102,1 2,5 1 648,9 1 703,7 -54,8

Januari-augusti 2019 Helår 2019

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsens 

förvaltning
57,3 74,7 17,3 86,4 102,7 16,3

Samhällsbyggnads-

förvaltningen
223,1 211,5 -11,7 356,0 339,0 -17,0

Samhällsbyggnadsförvaltningens 

kultur- och fritidsverksamhet
3,9 5,6 1,8 6,1 7,9 1,8

Social- och utbildnings-

förvaltningen, Utbildning
59,1 74,8 15,7 86,1 115,0 28,9

Social- och utbildnings-

förvaltningen, Soc välfärd
10,9 18,2 7,4 15,5 22,7 7,3

Vård- och 

omsorgsförvaltningen
42,6 49,0 6,4 64,1 64,1 0,0

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU)
0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Räddningstjänsten                        

Dala Mitt (RDM)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

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

Totalt 396,9 433,9 37,1 614,2 651,6 37,3

Årsbudget 2019Januari-augusti 2019
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Kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Nettokostnad mnkr, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsens 

förvaltning
136,0 146,8 -10,8 208,4 224,7 -16,3

Samhällsbyggnads-

förvaltningen
312,2 301,7 10,5 472,8 459,4 13,3

Samhällsbyggnadsförvaltningens 

kultur- och fritidsverksamhet
31,3 31,9 -0,6 44,2 45,9 -1,7

Social- och utbildnings-

förvaltningen, Utbildning
353,7 345,9 7,8 536,1 559,6 -23,5

Social- och utbildnings-

förvaltningen, Soc välfärd
102,3 132,2 -29,9 153,4 198,0 -44,7

Vård- och 

omsorgsförvaltningen
426,2 432,7 -6,5 638,0 648,2 -10,1

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU)
119,5 119,5 0,0 179,3 182,3 -3,0

Räddningstjänsten                        

Dala Mitt (RDM)
19,8 24,7 -4,9 29,7 35,9 -6,2

Revisionen 0,4 0,6 -0,2 1,2 1,2 0,0

Totalt 1 501,4 1 536,0 -34,6 2 263,1 2 355,2 -92,1

Januari-augusti 2019 Årsbudget 2019

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsens 

förvaltning
78,7 72,1 6,6 122,0 122,0 0,0

Samhällsbyggnads-

förvaltningen
89,0 90,3 -1,2 116,8 120,5 -3,7

Samhällsbyggnadsförvaltningens 

kultur- och fritidsverksamhet
27,4 26,3 1,2 38,1 38,0 0,1

Social- och utbildnings-

förvaltningen, Utbildning
294,6 271,2 23,5 450,0 444,6 5,5

Social- och utbildnings-

förvaltningen, Soc välfärd
91,4 114,0 -22,5 137,9 175,3 -37,4

Vård- och 

omsorgsförvaltningen
383,6 383,7 -0,1 573,9 584,0 -10,1

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU)
119,5 119,3 0,2 179,3 182,3 -3,0

Räddningstjänsten                        

Dala Mitt (RDM)
19,8 24,7 -4,9 29,7 35,8 -6,1

Revisionen 0,4 0,6 -0,2 1,2 1,2 0,0

Totalt 1 104,6 1 102,1 2,5 1 648,9 1 703,7 -54,8

Januari-augusti 2019 Årsbudget 2019

18



Ludvika kommun 
Datum 
2019-10-15 

      
      

Sida 

5(6) 

 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Punkt C2. Periodens resultaträkning inkl. helårsprognos 

Resultaträkning mnkr, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

Kommunstyrelsens 

förvaltning
8,8 8,5 17,3 8,0 -9,3 14,0 -3,2

Samhällsbyggnads-

förvaltningen
171,4 62,6 234,0 122,9 -111,1 221,9 -12,1

Samhällsbyggnadsförvaltningens 

kultur- och fritidsverksamhet
3,7 0,3 4,0 0,5 -3,5 3,8 -0,2

Social- och utbildnings-

förvaltningen, Utbildning
6,0 1,2 7,2 3,9 -3,2 7,2 0,0

Social- och utbildnings-

förvaltningen, Soc välfärd
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vård- och 

omsorgsförvaltningen
1,8 0,0 1,8 0,3 -1,5 1,8 0,0

Totalt 191,6 72,5 264,1 135,5 -128,6 248,6 -15,5

Januari-augusti 2019 Helår 2019

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetens 

intäkter
396,9 442,5 45,6 614,2 636,0 21,8

Verksamhetens 

kostnader 
-1 463,2 -1 489,0 -25,8 -2 205,7 -2 272,3 -66,6

Avskrivningar -55,5 -48,6 6,9 -83,3 -78,3 5,0

Verksamhetens 

nettokostnader
-1 121,8 -1 095,2 26,6 -1 674,8 -1 714,6 -39,7

Skatteintäkter 826,7 835,5 8,8 1 246,2 1 251,3 5,1

Generella statsbidrag 

och utjämning
291,3 290,6 -0,7 437,0 432,8 -4,2

Verksamhetens 

resultat 
-3,8 30,8 34,6 8,4 -30,5 -38,9

Finansiella intäkter 31,5 206,2 174,7 36,5 210,3 173,8

Finansiella kostnader -8,0 -5,6 2,4 -12,0 -8,8 3,2

Resultat efter 

finansiella poster 
19,7 231,4 211,7 32,9 171,0 138,1

Extraordinära poster 0,0 11,1 11,1 0,0 11,1 11,1

Resultat efter 

finansiella poster
som andel av skatteintäkter och 

generella statsbidrag

149,1

10,2% 8,2

Januari-augusti 2019

2,0%1,8% 20,6% 18,8

32,919,7 242,5 222,8

Helår 2019

182,0Resultat

p.e.p.e. p.e.
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Punkt C2. Periodens balanskravsutredning inkl. helårsprognos 

Balanskravsutredning mnkr, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

 

Jan Lindström 

Kommunchef 

Mikael Müller 

Verksamhetscontroller 

 

 

Januari-

augusti 2019

Utfall Budget Prognos Avvikelse

Redovisat resultat 242,5 32,9 182,0 149,1

Balanskravsjusteringar -183,8 0,0 -183,8 -183,8

Resultat efter 

balanskravsjusteringar
58,7 32,9 -1,8 -34,7

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

Balanskravsresultat 58,7 32,9 -1,8 -34,7

Helår 2019
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och 

fritidsverksamhets rapportering av målaktiviteter och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Punkt A. Förvaltningschefens syn på helheten av punkterna B–F 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhet, uppföljningstillfälle 3 

år 2019 

Kultur- och fritidsförvaltningen upphörde den 31 juli 2018. Personalen från 

fritid och kultur överfördes till samhällsbyggnadsförvaltningen och personalen 

från integration gick till kommunstyrelsens förvaltning. Kultur och 

fritidsnämnden ansvarar fortsatt för verksamhetskostnaderna (exklusive 

personal) inom fritids- och kulturområdena. Kultur- och fritidsnämndens 

budget, verksamheter och målaktiviteter kommer fortsatt att rapporteras 

separat inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Målaktiviteter 

Målaktiviteterna följer med mindre avvikelser planen. Samtliga målaktiviteter 

bör kunna uppfyllas under året. 

Intäkter 

Intäkterna ligger vid rapporteringstillfälle 3 betydligt högre än budget. 

Kostnader 

Kostnaderna ligger totalt högre än budget. Större besparingsåtgärder genomförs 

för en budget i balans. 

Uppföljning av avtalstrohet är av vikt för att följa beslutad strukturplan för 

2019-2021. Inköpsrestriktioner har införts sedan juni 2019 för hela 

förvaltningen. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten beräknas att kunna hållas. 
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Punkt B. Genomförda målaktiviteter 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhet, målaktiviteter, 

uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Punkt C. Budgetavvikelse inkl. helårsprognos för intäkter, kostnader 

respektive investeringar 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhet, intäkter och kostnader 

mnkr, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhet, investeringar mnkr, 

uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

  

30

Barn och unga 0%

En av landets bästa skolkommuner 4 1 80% 20%

En bra kommun att växa upp i 7 2 78% 22%

Arbete och näringsliv

En tillväxtkommun 3 2 60% 40%

Livsmiljö

En bra kommun att leva i 7 0 100% 0%

En miljövänlig kommun 4 0 100% 0%

Totalt 25 5 83% 17%

planerade målaktiviteter
Följer 

sin plan

Följer 

inte sin 

plan

Följer 

sin plan

Följer 

inte sin 

plan

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 3,9 5,6 1,8 6,1 7,9 1,8

Kostnader 31,3 31,9 -0,6 44,2 45,9 -1,7

Netto 27,4 26,3 1,2 38,1 38,0 0,1

Januari-augusti 2019 Helår 2019

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

3,7 0,3 4,0 0,5 -3,5 3,8 -0,2

Januari-augusti 2019 Helår 2019
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Punkt D. Förvaltningschefens analys och slutsatser av punkterna B och C 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhet, uppföljningstillfälle 3 

år 2019 

Målaktiviteter 

I nuläget ses inga tecken på att målaktiviteterna ej kommer att uppfyllas till årets 

slut. 

Intäkter 

Intäktssidan förväntas att under året att bli större än budget. Anledningen är 

statliga bidrag och stöd inom bibliotek och lovaktiviteter. 

Kostnader 

Kostnadssidan visar vid rapporteringstillfälle 3 en högre nivå än budgeterat och 

kommer på årsbasis vara högre än budget. De högre kostnaderna är kopplat till 

de statliga bidrag som erhållits. Resultaten på beslutade besparingsåtgärder har 

fått effekt och kommer få fortsatt effekt fram årsskiftet.  

Möteskostnaderna för nämnden är något högre än budget. 

Hyreskostnaderna har reducerats för året. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten beräknas att kunna hållas. 

Punkt E. Förvaltningschefens bedömning av punkterna B–D till årets 

slut 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhet, uppföljningstillfälle 3 

år 2019 

Målaktiviteter 

Kultur- och fritidsnämndens målaktiviteter kommer att uppfyllas till årets slut. 

Intäkter 

Intäktssidan räknas fortsatt vara högre fram till årets slut. 

Kostnader 

Kostnadssidan räknas på årsbasis och till nästa rapporteringstillfälle vara högre 

än budget beroende på pågående aktiviteter kring statliga bidragsmedel. 

Nämnden kommer fortsatt att generera större omkostnader än budget. De 

budgeterade sänkningarna av hyreskostnader för vissa objekt har gett ytterligare 

lägre kostnader. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten beräknas att kunna hållas. 
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Punkt F. Förvaltningschefens förslag på åtgärder vid negativa avvikelser 

i punkterna B och C som väntas kvarstå till årets slut 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhet, uppföljningstillfälle 3 

år 2019 

Målaktiviteter 

Inga förslag till åtgärder. 

Intäkter 

Inga förslag till åtgärder. 

Kostnader 

Uppföljning av vissa nyckeltal för att besparingsåtgärder ska ge effekt. 

Uppföljning av avtalstrohet är av vikt för att följa beslutad strukturplan för 

2019-2021. Fortsatt arbete med inköpsrestriktioner inom hela förvaltningen. 

Investeringar 

Inga förslag till åtgärder. 

 

 

 

Jan Lindström 

Kommunchef 

 

Jan Lundberg 

Förvaltningschef, 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens rapportering av 

målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Punkt A. Förvaltningschefens syn på helheten av punkterna B–F 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Prognosen för drift helåret är att Samhällsbyggnadsförvaltningens 

skattefinansierade del kommer att redovisa ett totalt underskott med 3,7 mnkr 

varav de skattefinansierade verksamheterna 2,3 mnkr och de taxefinansierade 

ger ett underskott på 1,4 mnkr. Detta till stor del beroende på vinterväghållning, 

ökade maskin- och drivmedelskostnader, samt minskad kostnadstäckning inom 

gata/park. Även ökade nämndskostnader bidrar till ett underskott. För de 

taxefinansierade verksamheterna håller återvinningen sin budget, medan va-

verksamheten prognostiserar ett underskott. 

Förvaltningen har under året dragit ner på sin verksamhet, där bland annat 

stadsarkitektstjänsten inte har tillsatts samt att tjänsten som GIS-ingenjör 

vakanshålls. Dessutom har tjänsten som grönytestrateg varit vakant stor del av 

året, och en samhällsplanerartjänst vakanshålls i och med en tjänstledighet för 

studier. Tjänsterna som administrativ chef och lokalstrateg, vakanshålls i 

samband med pågående organisationsöversyn av bland annat administration, 

fastighet och gata/park. 

Målaktiviteter 

Förvaltningen följer planen för målaktiviteter med mindre avvikelser, vilket vi 

avser att komma i mål med innan årets slut, med undantag för 

ledningsgruppens dialogmöten i olika kommundelar, vilket har prioriterats bort 

på grund av hård arbetsbelastning på förvaltningens chefer i och med de 

omorganisationsarbeten som just nu pågår. 

Intäkter 

Intäkterna förväntas bli lägre än budget i huvudsak för fastigheter som beror på 

frysta hyror under 2019 och på att arbete har utförts med nollställning av hyror 

med LKFAB. Utöver detta har vi en utebliven intäkt på 900 tkr inom 

verksamhetsområde kultur och ungdom. Viss kompensation för underskottet 

inom gata/park erhålls genom försäljning av tjänster till kommunala bolag om 

1,1 mnkr. 
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Kostnader 

Kostnaderna förväntas också bli lägre än budget för fastigheter av samma 

anledning som ovan, men netto blir det ingen budgetavvikelse. Kostnaderna för 

gata och park förväntas överstiga budget med 8,2 mnkr varav 3,1 mnkr avser 

vinterväghållningen. Dessutom tillkommer höga reparationskostnader för vår 

gamla fordonspark (2,5 mnkr), ökade drivmedelskostnader samt ökade 

kapitalkostnader med 2,2 mnkr.  

Investeringar 

Förvaltningen har stora pågående projekt som påbörjats 2018, där vissa 

fortfarande pågår. Omfördelning av investeringsmedel har beslutats av 

kommunfullmäktige den 3 juni 2019 § 90. Omfördelningen omfattar överföring 

av medel från 2018 men även en revidering av ursprunglig beslutad 

investeringsbudget för 2019.  

Punkt B. Genomförda målaktiviteter 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, målaktiviteter, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

  

22

Barn och unga 0%

En av landets bästa skolkommuner 3 0 100% 0%

En bra kommun att växa upp i 5 0 100% 0%

Arbete och näringsliv

En tillväxtkommun 5 1 83% 17%

Livsmiljö

En bra kommun att leva i 2 2 50% 50%

En miljövänlig kommun 4 0 100% 0%

Totalt 19 3 86% 14%

planerade målaktiviteter
Följer 

sin plan

Följer 

inte sin 

plan

Följer 

sin plan

Följer 

inte sin 

plan
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Punkt C. Budgetavvikelse inkl. helårsprognos för intäkter, kostnader 

respektive investeringar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 3 

år 2019 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 223,1 211,5 -11,7 356,0 339,0 -17,0

Kostnader 312,2 301,7 10,5 472,8 459,4 13,3

Netto 89,0 90,3 -1,2 116,8 120,5 -3,7

Januari-augusti 2019 Helår 2019

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

171,4 62,6 234,0 122,9 -111,1 221,9 -12,1

Januari-augusti 2019 Helår 2019
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Punkt D. Förvaltningschefens analys och slutsatser av punkterna B och C 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Samtliga målaktiviteter följer plan utan större avvikelser. Det kan inte heller ses 

några uppenbara hinder under året för att målaktiviteterna ska avvika från 

planen, förutom ovan nämnda aktivitet gällande ledningsgruppens dialogmöten 

i olika kommundelar. 

Intäkter 

Perioden visar på ett underskott mot periodbudget och vi prognostiserar även 

att intäkterna på årsbasis kommer att vara lägre än budget. Perioden och 

årsprognosens underskott beror i huvudsak på lägre hyresintäkter på grund av 

frysta interna hyror för 2019 samt på att nettoreglering mot LKFAB delvis inte 

är utförd ännu. 

Kostnader 

Kostnaderna för bland annat vinterväghållningen är betydligt större än budget 

beroende på många mindre snöfall och ökad halkbekämpning på grund av 

temperaturvariationer. Kostnaderna för en åldrad fordonspark och drivmedel 

bidrar starkt till underskottet, viket är väldigt oroande inför innevarande och 

kommande verksamhetsår. Perioden visar på ett sammanlagt överskott men 

huvuddelen av detta kommer att regleras via nollställningen av kommunens 

hyror, och vi prognostiserar att kostnaderna på årsbasis kommer ligga något 

under budget beroende på ovan nämnda reglering av lokalhyror.  

Redovisat överskott inom vissa verksamheter beror på lägre lönekostnader på 

grund av vakanta tjänster samt mindre övriga kostnader.  

Investeringar 

Enligt lagda prognoser kommer större delen av de tilldelade medlen att 

upparbetas under året, ca 12 mnkr beräknas totalt återstå vid årets slut. Större 

delen av dessa medel 9,1 mnkr hänförs till verksamhetsområdena planering och 

gata/park. Bland annat kommer medel till projekt Korsning v 50 Vasagatan inte 

att upparbetas eftersom värderingen blev lägre på de fastigheter som ska lösas 

in. Lägre utgifter redovisas även för projekt Korsning v 50 

Grbg/Snöåv/Vallhallavägen där det blivit större innehållsförändringar, bland 

annat tar Trafikverket på sig inlösen av två hus. Ett ärende är på väg fram till 

kommunfullmäktige med begäran om tilläggsanslag för utförande av projekt 

Björnmossevägen som tidigarelagts från 2020 till 2019 med 11 mnkr. Enligt 

lagd prognos beräknas endast 7 av begärda 11 mnkr att hinna upparbetas 2019 

eftersom asfaltering- och belysningsarbeten kommer att återstå till 2020. 

Avsatta medel till utbyte av lastmaskin, ny servicebil och beredskapsbil, 2 

stycken kommer inte att upparbetas eftersom fordonen istället kommer att 

leasas. 
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Punkt E. Förvaltningschefens bedömning av punkterna B–D till årets 

slut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Målaktiviteterna beräknas följa plan till nästa uppföljningstillfälle samt till årets 

slut, med undantag för ovan nämnda aktivitet gällande ledningsgruppens 

dialogmöten i olika kommundelar. 

Intäkter 

Intäkterna beräknas på årsbasis bli lägre än budget i huvudsak beroende på 

frysta hyror 2019 och på nettoregleringen av hyrorna med LKFAB. Men även 

på uteblivna intäkter från social- och utbildningsförvaltningen för 

fritidsgårdsverksamheten (KF:s beslut § 33, 2018).  

Kostnader 

Högre kostnader kommer att redovisas för samhällsbyggnadsnämnden, 

vinterväghållning, fordons- och drivmedelskostnader. Lägre kostnader kommer 

att redovisas för fastigheter av samma anledning som ovan men netto blir det 

+-0. Även administrationen kommer att redovisa lägre kostnader i huvudsak 

beroende på vakant tjänst. Övriga verksamheter kompenserar till att minska det 

totala underskottet i förhållande till budget. 

Investeringar 

Vissa planerade investeringsprojekt kan riskera att försenas på grund av att ett 

flertal investeringsprojekt ej slutfördes under 2018 och flyttades till 2019 genom 

fullmäktiges omfördelningsbeslut den 3 juni i år. Ludvika kommun befinner sig 

i en expansiv period med en hög investeringstakt och förvaltningen har vissa 

svårigheter att hinna med projektering och projektledning i den takt som krävs. 

Se utförligare kommentarer på sid. 3. 

 

Punkt F. Förvaltningschefens förslag på åtgärder vid negativa avvikelser 

i punkterna B och C som väntas kvarstå till årets slut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Inga förslag på åtgärder. 

Intäkter 

Inga förslag på åtgärder. 

Kostnader 

Insatser görs för att inköp ska följa kommunens avtal. Sedan juni 2019 har 

inköpsrestriktioner införts för att minska kostnader enligt kommunfullmäktiges 

beslutade strukturplan för 2019-2021. 

Uppföljning av avtalstrohet är av vikt för att följa beslutad strukturplan för 

2019-2021. Fortsatt arbete med inköpsrestriktioner och vakanshållning av 

diverse tjänster på förvaltningen för att hålla nere kostnaderna. 
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Investeringar 

Förvaltningen har infört en modell för investeringsuppföljning under året och 

avrapporterar progress i projekt per månad. Detta kommer ge ökad styrning av 

våra investeringsprojekt, med tydligare kontroll av både budget, utfall och 

tidsplanering. 

 

 

 

Jan Lindström 

Kommunchef 

 

Jan Lundberg 

Förvaltningschef, 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Social- och utbildningsförvaltningens rapportering av 

målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Punkt A. Förvaltningschefens syn på helheten av punkterna B–F 

Social- och utbildningsförvaltningen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Förvaltningen kommer att planenligt genomföra de flesta aktiviteterna. 

Svårigheter av olika orsaker för tre av aktiviteterna.  

Intäkter 

Social Välfärd 

Intäkterna är svåra att budgetera och prognosticera. Orsaken är att svårigheter 

att bedöma när och med hur mycket Migrationsverket ersätter för uppkomna 

kostnader. 

Utbildning 

Höga intäkter beroende av de riktade statsbidragen från Skolverket.  

Kostnader 

Social Välfärd 

Kostnaderna är högre än budget. Enbart Stödboende verksamheten som ett 

nettoöverskott. Verksamheten arbetar hårt med att förbättra resultatet. 

För insatser där placeringar för barn, ungdom och vuxna ingår pågår 

planeringsarbete med nya arbetssätt för att minska utfallet. 

Både den höga försörjningsstödsnivån och det höga antalet placeringar är 

likartad i de flesta kommuner i samma socioekonomiska situation som Ludvika.  

Utbildning 

Både förskola och skola kommer att ge ett överskott, framförallt p.g.a.  

hyresregleringen. Arbetet med att ytterligare förbättra detta pågår med olika 

insatser 

Investeringar 

Förvaltningen beräknar att investeringsmedlen kommer att upparbetas.  

Punkt B. Genomförda målaktiviteter 

Social- och utbildningsförvaltningen, målaktiviteter, uppföljningstillfälle 3 år 2019 
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Punkt C. Budgetavvikelse inkl. helårsprognos för intäkter, kostnader 

respektive investeringar 

Social- och utbildningsförvaltningen Utbildning, intäkter och kostnader tkr, 

uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 
 

Social- och utbildningsförvaltningen Social välfärd, intäkter och kostnader tkr, 

uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Social- och utbildningsförvaltningen Totalt, intäkter och kostnader tkr, 

uppföljningstillfälle 3 år 2019 

25

Barn och unga 0%

En av landets bästa skolkommuner 4 0 100% 0%

En bra kommun att växa upp i 4 2 67% 33%

Arbete och näringsliv

En tillväxtkommun 5 1 83% 17%

Livsmiljö

En bra kommun att leva i 4 1 80% 20%

En miljövänlig kommun 3 1 75% 25%

Totalt 20 5 80% 20%

planerade målaktiviteter
Följer 

sin plan

Följer 

inte sin 

plan

Följer 

sin plan

Följer 

inte sin 

plan

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 59,1 74,8 15,7 86,1 115,0 28,9

Kostnader 353,7 345,9 7,8 536,1 559,6 -23,5

Netto 294,6 271,2 23,5 450,0 444,6 5,5

Januari-augusti 2019 Helår 2019

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 10,9 18,2 7,4 15,5 22,7 7,3

Kostnader 102,3 132,2 -29,9 153,4 198,0 -44,7

Netto 91,4 114,0 -22,5 137,9 175,3 -37,4

Januari-augusti 2019 Helår 2019
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Social- och utbildningsförvaltningen Utbildning, investeringar tkr, uppföljningstillfälle 3 

år 2019 

 

Social- och utbildningsförvaltningen Social välfärd, investeringar tkr, 

uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 70,0 93,0 23,0 101,6 137,8 36,2

Kostnader 456,0 478,1 -22,1 689,5 757,6 -68,1

Netto 386,1 385,1 0,9 587,9 619,9 -32,0

Januari-augusti 2019 Helår 2019

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

6,0 1,2 7,2 3,9 -3,2 7,2 0,0

Januari-augusti 2019 Helår 2019

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Januari-augusti 2019 Helår 2019
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Punkt D. Förvaltningschefens analys och slutsatser av punkterna B och C 

Social- och utbildningsförvaltningen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Förvaltningen kommer att planenligt genomföra de flesta aktiviteterna. 

Svårigheter av olika orsaker för de som inte bedöms kunna uppnås enligt plan. 

Intäkter 

Social Välfärd  

Intäkterna svåra att budgetera och prognosticera, främst eftersom det är svårt 

att bedöma när och med hur mycket Migrationsverket ersätter för uppkomna 

kostnader. 

Utbildning 

Höga intäkterna beroende av statsbidragen från Skolverket. Intäkterna används 

i första hand till att täcka extra personalkostnader som finns inom framförallt 

grundskola. Två stora poster har dock inte gett de intäkter som budgeterades 

och det är bidraget för mindre barngrupper inom förskolan och för att utbilda 

fler inom specialpedagogisk kompetens inom hela utbildningsdelen.  

Kostnader 

Social Välfärd 

Högre kostnader än budgeterat. Enbart Stödboende verksamheten har ett 

nettoöverskott.  

Arbetet med att sänka försörjningsstödet fortsätter och det gemensamma 

arbetet i Ludvikamodellen. 

Insatser (placeringar) har ökat under året. Nya arbetsmetoder är under  

planering och bör ge minskade utgifter under fjärde kvartalet.  

Utbildning 

Både förskola och skola kommer att ge ett överskott, framförallt p.g.a.  

hyresregleringen  Arbetet med att ytterligare förbättra detta pågår med olika 

insatser. 

Investeringar 

Investeringsmedlen beräknas upparbetas. 
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Punkt E. Förvaltningschefens bedömning av punkterna B–D till årets 

slut 

Social- och utbildningsförvaltningen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Förvaltningen kommer att planenligt genomföra de flesta aktiviteterna. 

Svårigheter av olika orsaker för tre av aktiviteterna: erbjuda förskoleplats inom 

angivna lagkrav, vårdnadshavarnas nöjdhet med bemötandet inom 

skolverksamheten respektive att verksamhetschef skola deltar på elevråden. 

Målaktiviteten med handlingsplan för arbetslösa unga vuxna kommer att 

genomföras. 

Intäkter 

Social Välfärd 

Intäkterna är svåra att budgetera och prognosticera. Orsaken är svårigheter att 

bedöma när och med hur mycket Migrationsverket ersätter för uppkomna 

kostnader. Mer intäkter kommer via beviljad ansökan hos Finsam. 

Utbildning 

Höga intäkter beroende av statsbidragen från Skolverket. Intäkterna används i 

första hand till att täcka extra personalkostnader som finns inom framförallt 

grundskola. Två stora poster har dock inte gett de intäkter som budgeterades 

och det är statsbidraget för mindre barngrupper inom förskolan och för att 

utbilda fler inom specialpedagogisk kompetens inom hela utbildningsdelen.  

Kostnader 

Social Välfärd 

Kostnaderna är högre än budget. Enbart Stödboendeverksamheten genererar 

ett nettoöverskott.  

Försörjningsstödet bevakas månad för månad och under året har prognosen 

gått ned, trots att nettoinflödet av försörjningsstödstagare ökat och att det i 

Ludvika finns många stora familjer. Arbetet med att säkra ytterligare sänkning 

fortsätter.  

Placeringar av barn/ungdomar och även vuxna är höga och arbetet med att ge 

stöd i närmiljön är viktig för att undvika placering om det finns möjlighet. Vid 

varje placering av en person övervägs det noggrant vilket behov av 

placeringsplats det föreligger.  

Utbildning 

Förskola och skola prognosticeras att ge ett överskott. Förvaltningen arbetar 

hårt med att ytterligare minska kostnaderna. Minimera inköp, leverantörstrohet, 

vikarieorganisationen och arbete med att minska sjukfrånvaron har 

intensifierats. 

Investeringar 

− 
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Punkt F. Förvaltningschefens förslag på åtgärder vid negativa avvikelser 

i punkterna B och C som väntas kvarstå till årets slut 

Social- och utbildningsförvaltningen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Åtgärder för att närmare genomföra aktiviteterna för: 

- förskoleplatserna - att planerade byggnationer blir färdigställda.                                    

- vårdnadshavarnas nöjdhet diskuteras på skolenhetsnivå för att 

uppmärksamma detta och följas upp.                                                                          

- verksamhetschef skola deltar på elevråden – uppdras till ny verksamhetschef 

att genomföra deltagandet. 

- för att fler arbetslösa unga vuxna ska få en handlingsplan är åtgärden att 

organisationen fokuserar och följer upp det.  

Intäkter 

Social Välfärd 

Förvaltningen återsöker till Migrationsverket m.fl. det som är känt att det går att 

återsöka. Förvaltningen söker medel från externa finansiärer där det finns 

möjlighet (t.ex. Finsam och AMIF). Ej återbesätta några vakanta tjänster. 

Utbildning 

Förvaltningen fortsätter att söka medel hos Skolverket och andra externa medel 

möjligheter. 

Inför år 2020 eventuell ändring av taxorna för avgiften för förskoleplats.                                         

Tätare kontroller av inkomstnivåerna för vårdnadshavarna gentemot 

skattemyndigheten. 

Kostnader 

Social Välfärd 

Fortsatt arbete för att försörjningsstöd ges utifrån rätt förutsättningar. Öka 

antalet avslag för försörjningsstöd men ändå vara lagenliga. Ökar samarbetet 

utbildningsdelen och IFO för insatser i närmiljön. Hela tiden prova om en 

annan placering till mindre kostnad är möjlig. 

Fortsatt utveckling av Ludvikamodellen så att det blir egen försörjning för våra 

försörjningsstödstagare annars daglig sysselsättning för att utveckla kunskaper 

och språket. 

Minimera inköp, leverantörstrohet, avslutade konsulter och ej återbesätta några 

tjänster 

Utbildning 

Minska inköp och öka leverantörstroheten. 

Se över vikarieorganisationen. 

Arbeta med att minska sjukfrånvaron.  

Investeringar 

 − 
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Jan Lindström 

Kommunchef 

 

Jan Lundberg 

Förvaltningschef, 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Barbro Forsberg Nystedt 

Förvaltningschef 

 

Jan Lundberg 

Förvaltningschef, 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kommunstyrelsens förvaltnings rapportering av 

målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Punkt A. Förvaltningschefens syn på helheten av punkterna B–F 

Kommunstyrelsens förvaltning, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Förvaltningen uppvisar ett nettoöverskott för perioden med 6,6 mnkr, främst 

beroende på högre intäkter än lagd budget. De högre intäkterna inkluderar 

statliga medel hos AME vilka med motsvarande belopp även återfinns som 

kostnader hos AME.  

Målaktiviteter 

Förvaltningen har genomfört 20 av 35 målaktiviteter enligt plan. I några fall har 

aktiviteterna genomförts till viss del, men inte fullt ut som planerat. Några 

aktiviteter är framflyttade av olika anledningar exempelvis resursbrist. 

Målaktiviteterna inom arbetsmarknadsområdet har inte kunnat genomföras 

tillsammans med arbetsförmedlingen p.g.a. förmedlingens omställning under 

året med ett större fokus än tidigare på långtidsarbetslösa. 

Intäkter 

Överskottet på 17,3 mnkr förklaras främst av högre intäkter hos AME, 

beroende på utbetalning av statliga medel bl.a. från arbetsförmedlingen.  

Kostnader 

Totalt 10,7 mnkr högre än budget, främst beroende på högre kostnader hos 

AME avseende lönekostnader som med motsvarande belopp finansieras av 

statliga medel på intäktssidan. IT-enheten har avvikelser för ej budgeterade 

lönekostnader, licenser och avtal.  

Investeringar 

I stort sett allt är projektsatt och en viss omfördelning av årets 

investeringsmedel har genomförts. 
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Punkt B. Genomförda målaktiviteter 

Kommunstyrelsens förvaltning, målaktiviteter, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Punkt C. Budgetavvikelse inkl. helårsprognos för intäkter, kostnader 

respektive investeringar 

Kommunstyrelsens förvaltning, intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 3 

år 2019 

 

  

35

Barn och unga 0%

En av landets bästa skolkommuner 4 1 80% 20%

En bra kommun att växa upp i 6 4 60% 40%

Arbete och näringsliv

En tillväxtkommun 5 4 56% 44%

Livsmiljö

En bra kommun att leva i 1 4 20% 80%

En miljövänlig kommun 4 2 67% 33%

Totalt 20 15 57% 43%

planerade målaktiviteter
Följer 

sin plan

Följer 

inte sin 

plan

Följer 

sin plan

Följer 

inte sin 

plan

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 57,3 74,7 17,3 86,4 102,7 16,3

Kostnader 136,0 146,8 -10,8 208,4 224,7 -16,3

Netto 78,7 72,1 6,6 122,0 122,0 0,0

Januari-augusti 2019 Helår 2019
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Kommunstyrelsens förvaltning, investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Punkt D. Förvaltningschefens analys och slutsatser av punkterna B och C 

Kommunstyrelsens förvaltning, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Flertalet målaktiviteter har genomförts planenligt. Med anledning av 

arbetsförmedlingens omställning har målaktiviteterna inom 

arbetsmarknadsområdet inte kunnat genomföras. I övrigt har flera aktiviteter 

varit svåra att följa upp och har därför fått uppskattas. 

Intäkter och kostnader 

Vi bedömer att periodens nettoöverskott på 6,6 mnkr kommer gå mot noll till 

årets slut så att årets budget kommer hållas och kanske t.o.m. visa ett visst 

överskott. Detta efter att de avvikelser som nu finns till övervägande del 

kommer rättas till under året, bl.a. tack vare aktiva åtgärder för att nå en budget 

i balans. Dock finns en risk för kostnadsöverskridanden för några poster som 

delvis styrs av externa faktorer som ligger utanför vår direkta kontroll: 

överförmyndarverksamhet, förtroendevalda samt samhällsbetalda resor som 

skolskjutsar och färdtjänst. 

Avvikelsen gällande förtroendevalda beror på lagd strukturplan där 

huvudsakliga besparingen på 0,5 mnkr inte ligger hos kansliet utan hos övriga 

förvaltningar och bolag.  

Investeringar 

Fortsatt upparbetning av investeringsmedlen utifrån reviderad plan. 

Punkt E. Förvaltningschefens bedömning av punkterna B–D till årets 

slut 

Kommunstyrelsens förvaltning, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Vi räknar med att flertalet aktiviteter kommer genomföras planenligt till årets 

slut. Det finns en osäkerhet i några fall. Vissa andra kommer troligen inte att 

kunna genomföras alls, exempelvis de inom arbetsmarknadsområdet.  

Intäkter och kostnader 

Det finns en risk för kostnadsöverskridande under kvarvarande delen av året 

för samhällsbetalda resor, överförmyndarverksamhet och förtroendevalda. 

Störst osäkerheten finns för samhällsbetalda resor. 

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

8,8 8,5 17,3 8,0 -9,3 14,0 -3,2

Januari-augusti 2019 Helår 2019
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Trots det räknar vi med att hålla vår nettobudget till årets slut, tack vare 

påbörjade och planerade åtgärder. 

Investeringar 

Vi räknar med att 14 mnkr av årets investeringsanslag på 17 mnkr kommer 

upparbetas enligt reviderad plan. 

Punkt F. Förvaltningschefens förslag på åtgärder vid negativa avvikelser 

i punkterna B och C som väntas kvarstå till årets slut 

Kommunstyrelsens förvaltning, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Några av de målaktiviteter som inte har genomförts som planerat, kommer 

flyttas fram och genomföras senare under året.  

Intäkter och kostnader 

Redan påbörjade och planerade åtgärder genomförs för att årets driftsbudget 

netto ska hållas. Prognosen för helåret är en budget i balans. 

Men det kommer ske en fortsatt genomlysning av verksamheterna för att 

identifiera ytterligare åtgärder, utöver lagd strukturplan och andra redan 

påbörjade och föreslagna åtgärder, för att eventuellt kunna redovisa ett visst 

överskott vid årets slut. 

Vidare kommer förvaltningen fortsätta med en löpande kontroll av kostnader 

och intäkter, bl.a. genom veckovisa uppföljningar av budget och prognos i 

ledningsgrupp samt månadsuppföljningar med controller på varje enhet. 

Investeringar 

− 

 

 

Jan Lindström 

Kommunchef 
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Vårds- och omsorgsförvaltningens rapportering av 

målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Punkt A. Förvaltningschefens syn på helheten av punkterna B–F 

Vård- och omsorgsförvaltningen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Av förvaltningens 15 målaktiviteter följde 12 sin plan under januari-augusti.  

Nettokostnad 

Ett överskridande för perioden på netto 0,1 mnkr (negativ avvikelse mot 

budget). Exkl. personalskuldsförändring en positiv avvikelse på 10,8 mnkr. 

Intäkter 

Ett plus mot budget på 6,4 mnkr. I redovisningen finns assistansersättning från 

försäkringskassan med, liksom avgifter och taxor för augusti. Prognosen för 

helåret är att vi kommer få in årets budgeterade intäkter. 

Kostnader 

Överskrider budget med 6,5 mnkr. Överskridandet finns i sin helhet inom 

lönekostnader och kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag. För 

perioden januari-augusti är det redovisat en positiv post på 10,7 mnkr avseende 

personalskuldförändringen. Exkl. personalskuldsförändringen överskrids alltså 

periodens budget med 17,2 mnkr. 

Investeringar 

Perioden januari-augusti har vi genomfört investeringar motsvarande 0,3 mnkr, 

och vi räknar med att under kvarvarande del av året upparbeta hela årets anslag 

på närmare 1,8 mnkr. 
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Punkt B. Genomförda målaktiviteter 

Vård- och omsorgsförvaltningen, målaktiviteter, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Punkt C. Budgetavvikelse inkl. helårsprognos för intäkter, kostnader 

respektive investeringar 

Vård- och omsorgsförvaltningen, intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 3 

år 2019 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen, investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

18

Barn och unga 0%

En av landets bästa skolkommuner 2 0 100% 0%

En bra kommun att växa upp i 2 2 50% 50%

Arbete och näringsliv

En tillväxtkommun 3 2 60% 40%

Livsmiljö

En bra kommun att leva i 3 0 100% 0%

En miljövänlig kommun 2 2 50% 50%

Totalt 12 6 67% 33%

planerade målaktiviteter
Följer 

sin plan

Följer 

inte sin 

plan

Följer 

sin plan

Följer 

inte sin 

plan

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 42,6 49,0 6,4 64,1 64,1 0,0

Kostnader 426,2 432,7 -6,5 638,0 648,2 -10,1

Netto 383,6 383,7 -0,1 573,9 584,0 -10,1

Januari-augusti 2019 Helår 2019

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

1,8 0,0 1,8 0,3 -1,5 1,8 0,0

Januari-augusti 2019 Helår 2019
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Punkt D. Förvaltningschefens analys och slutsatser av punkterna B och C 

Vård- och omsorgsförvaltningen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Förvaltningen räknar med att det stora flertalet aktiviteter kommer genomföras 

planenligt till årets slut. I sex fall har vi redan nått årets målvärde, och där hade 

vi kunnat utmana oss själva mer när vi satte målvärdena. För några aktiviteter 

finns dock i nuläget en osäkerhet om de kommer att kunna genomföras och 

mätas fullt ut som tänkt. B.la. så påverkas mätningen avseende mått 15 av att vi 

har fått en ny hantering av hushållsavfall. 

Intäkter 

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 6,4 mnkr. I redovisningen finns 

assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt. Även avgifter och 

taxor för maj månad är med i redovisningen. Prognosen för helåret är att vi 

kommer få in årets budgeterade intäkter. 

Kostnader 

Överskrider budget med 6,5 mnkr.  Överskridandet finns i sin helhet inom 

lönekostnader och kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag. 

Kostnadsöverskridandet har några huvudförklaringar: (1) förseningar i arbetet 

med att återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra årets 

stimulansbidrag, (2) oväntat höga kostnader kopplade till jul- och nyårshelgen 

samt löneökningarna för kollektivet och (3) behov av att hyra sjuksköterskor 

från bemanningsföretag istället för att lyckas rekrytera egna. Kostnaderna för 

perioden maj-augusti har dock bromsats upp något då förvaltningens arbete 

med strukturplaner och bemanningsoptimering har börjat ge resultat.  

Slutsatsen är att förvaltningen inte förberett sig under 2018 med tillräckliga 

åtgärder för att anpassa verksamheten till den budget som skulle gälla under 

2019. Ytterligare åtgärder förutom tidigare beslutade strukturplansåtgärder förra 

året hade krävts för att klara prisförändringar inklusive löneuppräkningar redan 

inför början av året.  

Investeringar 

Vi räknar med att upparbeta hela årets investeringsanslag. 
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Punkt E. Förvaltningschefens bedömning av punkterna B–D till årets 

slut 

Vård- och omsorgsförvaltningen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

Det stora flertalet aktiviteter väntas komma att genomföras planenligt till årets 

slut. Men i några fall finns en viss osäkerhet kopplat till att vi är beroende av 

yttre faktorer respektive svårighet att mäta själva genomförandet. 

Det blir t.ex. svårt att nå årets ambitionsnivå för ekologiska och närodlade 

råvaror, dels eftersom vi inte fick någon ekonomisk uppräkning för ekologiska 

råvaror i årets budget, dels eftersom intresset för ekologiska livsmedel minskar i 

övriga kommuner som är med vid våra upphandlingar av kolonialvaror. Ett mer 

tekniskt problem är att vi just nu bara kan mäta förekomsten av ekologiska 

råvaror, men inte det som är närodlat. 

Det kan också bli svårt att nå ambitionsnivån för genomförandeplaner. 

Förändringar pågår för hur vi ska arbeta med dessa planer för att få fler brukare 

delaktiga i hur de vill att deras insatser ska utföras. Ett nytt arbetssätt med 

digitalt verksamhetsstöd för detta ingår i ett e-hälsoprojekt och kommer att 

implementeras tidigast under nästa år. 

Intäkter 

Prognosen för helåret är att vi kommer få in årets budgeterade intäkter. 

Kostnader 

Enligt prognos räknar vi med en negativ avvikelse avseende lönekostnader till 

årets slut på 21,6 mnkr. Detta trots planerade åtgärder enligt strukturplan, 

bemanningsoptimering och ytterligare åtgärdsarbete som både påbörjats och 

planeras samt att personalskulden väntas gå mot noll mot årets slut. Kostnader 

för sjuksköterskor från bemanningsföretag förväntas uppgå till 6,5 mnkr.  

Förvaltningens totala prognos är en förbättring mot tidigare prognos men visar 

fortfarande en negativ avvikelse till årets slut på 10,1 mnkr.  

Förutom tidigare nämnda huvudförklaringar beror det beräknade underskottet 

på att löneavtalet för vårdförbundet är klart och löneökningarna motsvarande 

2,2 % betalas ut retroaktivt från april innan året är slut. Även extra 

semestertillägg för sjuksköterskor som flyttat sin semester betalas ut under 

hösten. Förvaltningens åtgärdsarbete beräknas ge effekt för återstående 

månader av året med totalt 11,5 mnkr vilket är den stora anledningen till att 

prognosen förbättras. 

Investeringar 

Vi räknar med att upparbeta hela årets investeringsanslag. 
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Punkt F. Förvaltningschefens förslag på åtgärder vid negativa avvikelser 

i punkterna B och C som väntas kvarstå till årets slut 

Vård- och omsorgsförvaltningen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Målaktiviteter 

För att alla aktiviteter ska kunna genomföras planenligt under året krävs i ett 

par fall satsningar som t.ex. när det gäller arbetet med delaktigheten för 

brukarna i hur de vill att deras insatser ska bli utförda (genomförandeplan) och 

att få provanställningar via BUI-avtalet att bli mer attraktivt för ungdomar. Här 

ser vi att ungdomar lättare kan få ett arbete ändå än tidigare. Vi har även en viss 

oro över barn och ungdomarnas nöjdhet med skolmat och matupplevelsen, 

men har kringaktiviteter på gång för att öka resultatet och tror att vi kommer att 

lyckas. 

Intäkter 

− 

Kostnader 

Nulägesbedömningen är att förvaltningen inte kommer att klara att gå mot noll 

vid årets slut trots att ett stort åtgärdsarbete har påbörjats. Beräknad negativ 

avvikelse vid årets slut är 10,1 mnkr inkluderat åtgärderna. 

Förvaltningens redan påbörjade åtgärdsarbete beräknas ge effekt för återstående 

månader av året med totalt 11,5 mnkr.  

Åtgärderna omfattar b.la. ytterligare bemanningsoptimering, inköpsbegränsning 

och avvaktande av tillsättning av tjänster. Även hyresreglering och statsbidrag 

ligger i åtgärdspaketet. Om förvaltningen lyckas genomföra samtliga planerade 

åtgärder inklusive tidigare beslutade strukturplansåtgärder omfattar det totalt 

16,6 mnkr i åtgärder på helåret.  

Investeringar 

− 

 

 

 

Jan Lindström 

Kommunchef 

 

Eva Björsland 

Förvaltningschef, vård- och 

omsorgsförvaltningen 
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Räddningstjänsten Dala Mitts rapportering av ekonomi, 

uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Punkt A. Förvaltningschefens syn på helheten av punkterna B–E 

Räddningstjänsten Dala Mitt, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Sedan 2019 är kommunen förbundsmedlem i RDM. För perioden finns ett 

kostnadsöverskridande för kommunen med 4,9 mnkr netto, som enligt prognos 

väntas växa till 6,1 mnkr vid årets slut. Överskridandet beror på att årets 

medlemsbidrag blir högre än den budgeterade nivån, men också på kostnader 

som kan hänföras till Räddningstjänsten Västerbergslagens verksamhet 2018.  

Den högre avgiften till RDM beror på att RDM tillämpar ett högre PO-pålägg 

än vad vi har i kommunen. 

Kostnader för räddningstjänsten som ej budgeterats är löner mm som 

upparbetats i dec 2018 men som utbetalades i jan 2019, samt kostnader för 

återställande av slang och annat material efter skogsbränderna samt 

nedskrivning av inventarier. 

Punkt B. Budgetavvikelse inkl. helårsprognos för intäkter och kostnader  

Räddningstjänsten Dala Mitt, intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 3 

år 2019 

 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Kostnader 19,8 24,7 -4,9 29,7 35,9 -6,2

Netto 19,8 24,7 -4,9 29,7 35,8 -6,1

Januari-augusti 2019 Helår 2019
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Punkt C. Förvaltningschefens analys och slutsatser av punkt B 

Räddningstjänsten Dala Mitt, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

− 

Punkt D. Förvaltningschefens bedömning av punkt B till årets slut 

Räddningstjänsten Dala Mitt, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

− 

Punkt E. Förvaltningschefens förslag på åtgärder vid negativa avvikelser 

i punkt B som väntas kvarstå till årets slut 

Räddningstjänsten Dala Mitt, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

− 

 

 

 

Jan Lindström 

Kommunchef 
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Västerbergslagens utbildningsförbunds rapportering av 

ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Punkt A. Förvaltningschefens syn på helheten av punkterna B–E 

Västerbergslagens utbildningsförbund, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

− 

Punkt B. Budgetavvikelse inkl. helårsprognos för intäkter och kostnader  

Västerbergslagens utbildningsförbund, intäkter och kostnader mnkr, 

uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Punkt C. Förvaltningschefens analys och slutsatser av punkt B 

Västerbergslagens utbildningsförbund, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

− 

Punkt D. Förvaltningschefens bedömning av punkt B till årets slut 

Västerbergslagens utbildningsförbund, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

− 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Kostnader 119,5 119,5 0,0 179,3 182,3 -3,0

Netto 119,5 119,3 0,2 179,3 182,3 -3,0

Januari-augusti 2019 Helår 2019

49



Ludvika kommun 
Datum 
2019-10-15 

      
      

Sida 

2(2) 

 

 

Punkt E. Förvaltningschefens förslag på åtgärder vid negativa avvikelser 

i punkt B som väntas kvarstå till årets slut 

Västerbergslagens utbildningsförbund, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

− 

 

 

 

Jan Lindström 

Kommunchef 
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Revisionens rapportering av ekonomi, uppföljningstillfälle 3 

år 2019 

Punkt A. Förvaltningschefens syn på helheten av punkterna B–E 

Revisionen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

− 

Punkt B. Budgetavvikelse inkl. helårsprognos för intäkter och kostnader  

Revisionen, intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Punkt C. Förvaltningschefens analys och slutsatser av punkt B 

Revisionen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

− 

Punkt D. Förvaltningschefens bedömning av punkt B till årets slut 

Revisionen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

− 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kostnader 0,40 0,58 -0,18 1,20 1,20 0,00

Netto 0,40 0,58 -0,18 1,20 1,20 0,00

Januari-augusti 2019 Helår 2019
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Punkt E. Förvaltningschefens förslag på åtgärder vid negativa avvikelser 

i punkt B som väntas kvarstå till årets slut 

Revisionen, uppföljningstillfälle 3 år 2019 

− 

 

 

 

Jan Lindström 

Kommunchef 
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Ekonomienhetens rapportering av periodens ekonomiska 

resultat och balanskravsutredning, uppföljningstillfälle 3 år 

2019 

Punkt A. Ekonomichefens syn på helheten av punkterna B–E 

Uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Kommunen redovisar efter 8 månader ett resultat på 242,5 mnkr. Resultat före 

extraordinära poster visar 231,4 mnkr, en avvikelse mot periodens budget med 

211,7 mnkr. 176 mnkr av det redovisade överskottet är den aktieöverlåtelse som 

gjorts i samband med bildandet av Ludvika Stadshus AB. Prognosen för helåret 

visar på ett överskott med 182 mnkr och prognos före extraordinära poster 

landar på 171 mnkr. Balanskravsresultatet är -2 mnkr. Enligt helårsprognosen 

kommer inte det ekonomiska målet att nås. Om resultatnivån understiger 0 vid 

årets slut efter balanskravsutredningen, ska kommunen upprätta en 

handlingsplan för att återställa resultatet inom tre år. 

Kommunens driftsnetto visar ett överskott på 2,5 mnkr för perioden, men ett 

prognosticerat kostnadsöverskridande med 55 mnkr för helåret. 

Enligt senaste skatteprognos kommer Ludvika kommun att få högre 

skatteintäkter och bidrag med 1 mnkr, och då har välfärdsmiljarderna minskat 

med 3 mnkr. 
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Punkt B. Periodens resultaträkning inkl. helårsprognos 

Uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetens 

intäkter
396,9 442,5 45,6 614,2 636,0 21,8

Verksamhetens 

kostnader 
-1 463,2 -1 489,0 -25,8 -2 205,7 -2 272,3 -66,6

Avskrivningar -55,5 -48,6 6,9 -83,3 -78,3 5,0

Verksamhetens 

nettokostnader
-1 121,8 -1 095,2 26,6 -1 674,8 -1 714,6 -39,7

Skatteintäkter 826,7 835,5 8,8 1 246,2 1 251,3 5,1

Generella statsbidrag 

och utjämning
291,3 290,6 -0,7 437,0 432,8 -4,2

Verksamhetens 

resultat 
-3,8 30,8 34,6 8,4 -30,5 -38,9

Finansiella intäkter 31,5 206,2 174,7 36,5 210,3 173,8

Finansiella kostnader -8,0 -5,6 2,4 -12,0 -8,8 3,2

Resultat efter 

finansiella poster 
19,7 231,4 211,7 32,9 171,0 138,1

Extraordinära poster 0,0 11,1 11,1 0,0 11,1 11,1

Resultat efter 

finansiella poster
som andel av skatteintäkter och 

generella statsbidrag

149,1

10,2% 8,2

Januari-augusti 2019

2,0%1,8% 20,6% 18,8

32,919,7 242,5 222,8

Helår 2019

182,0Resultat

p.e.p.e. p.e.
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Punkt C. Periodens balanskravsutredning inkl. helårsprognos 

Uppföljningstillfälle 3 år 2019 

 

Punkt D. Ekonomichefens analys och slutsatser av punkterna B och C 

Uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Från och med 2019 redovisas personalskulder (semesterlön, övertid, ferielön 

mm) månadsvis på respektive förvaltning i stället för centralt två gånger per år. 

Mellan maj och augusti minskar kostnaden för personalskulder när 

semesteruttag sker, vilket är en av förklaringarna varför driftsredovisningen 

redovisar ett plusresultat efter 8 månader.    

Av årets totala investeringsanslag på 264 mnkr inklusive tilläggsanslag har 

136 mnkr bokförts under årets åtta första månader och prognostiseras till 

249 mnkr till årets slut.  

  

Januari-

augusti 2019

Utfall Budget Prognos Avvikelse

Redovisat resultat 242,5 32,9 182,0 149,1

Balanskravsjusteringar -183,8 0,0 -183,8 -183,8

Resultat efter 

balanskravsjusteringar
58,7 32,9 -1,8 -34,7

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

Balanskravsresultat 58,7 32,9 -1,8 -34,7

Helår 2019
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Punkt E. Ekonomichefens bedömning av punkterna B och C till årets 

slut 

Uppföljningstillfälle 3 år 2019 

Driftsprognosen visar ett minusresultat på 55 mnkr varav social välfärd och 

vård och omsorg står för 47,5 mnkr. Kommunstyrelsen gav på sitt möte den 25 

juni 2019 nämnderna i uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av 

åtgärder, utöver den redan beslutade strukturplanen, för att vid årets slut 

undvika det prognosticerade negativa balanskravsresultatet.  

Nuvarande prognos avseende skatteintäkter och stadsbidrag är +1 mnkr. 

Förändring av dessa är beroende bl a av hur utfallet blir i utjämningssystemen 

och hur taxeringarna utfaller.  

Finansiella intäkter har en årsbudget med tyngdpunkt på utdelning från 

VB Kraft och VB Energi. 

Punkt F. Ekonomichefens förslag på åtgärder vid negativa avvikelser i 

punkterna B och C som väntas kvarstå till årets slut 

Uppföljningstillfälle 3 år 2019 

För att klara framtida investeringsbehov, volymökningar samt kommunens 

ekonomiska mål är det viktigt att förvaltningarnas driftsredovisningar håller 

budget. Kommunen har de närmaste åren utmaningar när det gäller just 

investeringsbehoven, hur mycket kommunen orkar med att låna samt de 

förändringar i volymer som väntar.  

För att kommunen ska nå det finansiella målet om 2 procents överskott 

behöver nämndernas drift ha en ekonomi i balans. Om kommunen dessutom 

visar ett resultat vid årets slut under noll har kommunen tre år att återställa 

resultatet via ytterligare åtgärdsplaner. 

 

 

Jan Lindström 

Kommunchef 

Åsa Grans 

Ekonomichef 
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Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningarnas rapportering av varje enskild 

målaktivitet, uppföljningstillfälle 3 år 2019

BILAGA 11

2019-10-15

Datum

Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT    2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 1. Meritvärde åk 9 Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En av landets bästa skolkommuner

Mått 1 Kommunranking för genomsnittligt meritvärde åk9 (1−290, där 1=bästa kommun)
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

lov 2 2 4 5 2 2 4

besök 40 100 105 170 40 100 103

tillfällen 4 10 12 20 2 17 17

st 0 0 0 1 0 0 1

st 0 0 1 1 0 0 0

st 1 1 1 2 2 2 2

personer 1 7 10 16 3 10 11

fritidshe

m
12 12 12 12 12 12 12

skala 1-4 3 3 3 3 3 3 3

st 23 23 23 23 23 23 23

% 0 0 0 50 45 45 47

Rapporterat utfall för målaktivitetenPeriodiserat målvärde för målaktiviteten

KSF

SOU

VOO

SBF:s 

KoF-

vht

SBF

Mål-

värdets 

enhet

Erbjuda program för varje lov (veckoslut) för att stimulera till egenvald fritidssysselsättning samt stärka individens 

självkänsla i samarbete med föreningar

Klassbesök på biblioteken, förskoleklass till åk 9. Läsfrämjande insatser.

Utveckla och genomföra elevrådsarbetet för högstadie-och gymnasieskolorna

Lekplatser skola/Förskola

Provkörning av skolturer innan skolstart

Åka med skolbussen två gånger per termin

Få ut fler vuxna som stöd och resurser inom skolan via AME

Samtliga 12 fritidshem har pedagogsika utvecklingsområden kopplade till läroplanen

I våra förskolor stimulerar och utmanar personalen barnens språk- kommunikations- och matematiska intresse samt 

barnens intresse för vetenskap och teknik.

Dokumentation, resultatuppföljningar och analys sker regelbundet med samtliga förskolechefer och rektorer

Barn och ungdomar i skolan ska vara nöjd med skolmaten/matupplevelsen
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 2. Betygspoäng gymnasiet Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En av landets bästa skolkommuner

Mått 2 Kommunranking för genomsnittlig betygspoäng gymn åk3 (1−290, där 1=bästa kommun)
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

tillfällen 0 0 0 1 0 1 1

tillfällen 0 3 3 6 0 3 4

st 0 1 1 2 0 1 1

st 0 0 0 2 0 0 0

st 0 2 2 4 0 2 2

st 0 0 0 2 0 1 11

% 90 95 95 97 90 100 100

st 0 0 0 1 1 1 1

VOO

Göra en utvärdering av Solstråleverksamheten för att kunna utveckla denna

KSF

Erbjuda praktikantplatser för VBU-elever

Föreläsning i skolorna om aktuella frågor inom integration via integrationsenheten

SOU

I sociala utredningar inom individ- och familjeomsorgen ska barnets skolsituation uppmärksammas.

SBF

Erbjuda kurser för föräldrastöd

Lärande - Verka för en sund och god inomhusmiljö. Tillsyn godkänd OVK samt följa upp personbelastningen i lokalerna

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Grundutbildning i ledarskap i samarbete med SISU idrottsutbildarna

Skolbesök för att informera om kultur- och fritidsaktiviteter
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 3. Ungas framtidstro Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En bra kommun att växa upp i

Mått 3 Andel ungdomar med framtidstro
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

tillfällen 0 1 1 2 0 0 5

tillfällen 1 4 4 8 1 4 4

tillfällen 0 1 1 1 0 0 3

st 0 2 3 5 5 27 28

st 0 0 0 1 0 1 1

st 1 1 1 2 1 1 1

st 0 180 180 180 0 160 161

st 0 2 3 4 0 2 2

% 0 0 0 100 0 0 0

st 10 14 16 16 11 14 16

VOO

AKTIVITET SAKNAS

KSF

Erbjuda möjlighet till studerande att göra sitt examensarbete inom förvaltningen

Erbjuda ungdomar enligt riktlinjer i arbetsmarknadsprogrammet feriejobb

Erbjuda ungdomar via AME samhällstjänst

SOU

I samverkan med Region Dalarna erbjuda elever i åk 9, samt deras vårdnadshavare, arbetsmarknadskunskap

Alla 16 skolenheter följer förvaltningens riktlinjer i "Plan för skola och omvärld" 

SBF

Producera egna inlägg på facebook och instagram

Informera vid studiemässa om yrkesinriktningar

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Träffa och stötta arrangörer som jobbar med ungdomsarrangemang

Genomföra hus/gårdsråd på de kommunalt drivna fritidsgårdarna för att planera verksamheten tillsammans med 

ungdomarna. 

Presentera utbyggnadsplaner för idrotts- och fritidsanläggningar för föreningar 
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 4. Ungas inflytande Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En bra kommun att växa upp i

Mått 4 Andel ungdomar med möjl. att påverka dem som bestämmer i kommunen
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

tillfällen 0 2 2 2 0 0 1

tillfällen 0 2 2 4 0 2 3

tillfällen 0 0 0 1 0 0 0

antal 0 1 1 2 1 5 6

st 0 1 1 1 1 3 3

st 0 1 1 2 1 1 1

st 2 8 8 15 1 1 1

% 20 50 60 90 81 81 81

VOO

Unga funktionshindrade anser att de får bestämma själv över sin vardag

KSF

Studiebesök stadshuset åk 7

Samverkansmöte med de feriearbetande kommunutvecklarna. Säkerhet och demokratifrågor

SOU

Verksamhetschef skola deltar i elevråden åk 4-9 en gång per läsår.

SBF

Medborgardialog till frågor som berör unga. Allt från planfrågor till belysning.

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Förbättra två friluftsbad i samverkan med barn och unga

Genomföra anläggningsråd i samarbete med föreningslivet där ungdomarna har inflytande och är delaktiga i hur 

anläggningar fungerar

Utbildning/föredrag för anställda inom Ludvika kommun om barnkonventionen
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 5. Ungas trygghet Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En bra kommun att växa upp i

Mått 5 Andel ungdomar som har upplevt otrygga situationer
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

tillfällen 0 1 1 2 0 2 2

tillfällen 0 3 3 6 0 0 0

st 0 0 1 2 0 3 3

st 0 1 1 2 0 5 5

st 0 3 3 6 0 2 3

st 0 3 3 5 0 7 9

st 0 0 0 58 0 0 0

% 20 50 60 90 70 70 70

VOO

Unga funktionshindrade känner sig trygga i verksamheterna

KSF

Deltagande i trygghetsvandring med fokus på ungdomars situation

Besöka fritidsgårdar för att berätta om integration via Integrationsenheten.

SOU

Citygruppen ska vid riskkvällar och -helger vara aktivt närvarande i prioriterade områden i Ludvika kommun.

Trygghetskartläggningar genomförs på samtliga förskolor, skolor och fritidshem

SBF

Trygghetsvandringar

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Genomföra trygghetsvandringar vid idrottsanläggningar

Trygga mijöerna vid fritidsgårdarna med trygghetsvandringar både inomhus och utomhus
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 6. Ungdomsarbetslöshet Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En bra kommun att växa upp i

Mått 6 Andel öppet arbetslösa unga 18-24 år
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

personer 3 3 3 3 3 3 3

manmån

ader
0 0 6 6 0 0 6

% 80 82 84 85 75 85 85

st 4 10 14 20 1 3 3

st 8 20 28 45 15 16 20

% 70 80 90 95 70 80 85

st 0 0 2 2 0 0 0

VOO

Genom BUI-avtalet provanställa ungdomar under ett år som kan övergå i en tv anställning

KSF

Ungdomar (18-24 år) som går till jobb eller studier efter tagit del av insats via AME

AME ska genom samverkan med VBU och AF bidra till att ungdomar återupptar sina gymnasiestudier. 

Utöka insatser till ungdomar som är i behov av stöd via AME

SOU

Öppet arbetslösa unga vuxna som erhåller försörjningsstöd ska ha en åtgärdsplan för att bli självförsörjande

SBF

Erbjuda plats till unga arbetslösa fullt finansierade under sommaren.

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Fritidsanläggningar kan ta emot öppet arbetslösa unga vuxna
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 7. Antal invånare Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En tillväxtkommun

Mått 7 Antal invånare
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

tillfällen 0 1 1 1 0 1 2

st 0 0 1 2 0 0 1

st 0 2 2 4 1 2 2

% 50 75 75 100 70 80 75

% 50 85 85 85 65 85 85

VOO

AKTIVITET SAKNAS

KSF

Delta i mässor för att sprida information och rekrytera personal till kommunen

SOU

Analog och digital programmering används på samtliga förskoleavdelningar för 5-åringarna. 

Samtliga avdelningar med barn i åldern 4-5 år har jobbat med minst en NTA-låda under året.

SBF

Kampanj för befintliga och planerade områden för bostadsbebyggelse

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Genom marknadsföring lyfta fram kulturmiljöer inom Ekomuseum Bergslagen
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 8. Bostadsbyggande Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En tillväxtkommun

Mått 8 Antal nybyggda bostäder 2016–2020
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

st 0 0 1 2 0 2 2

st 0 1 1 1 0 1 0

st 0 0 1 2 0 0 0

% 100 100 100 100 100 100 100

st 1 1 1 1 1 1 1

VOO

Delta i arbetet med att genomföra bostadsförsörjningsplanen, och särskilt bevaka bostäder för äldre och 

funktionshindrade

KSF

Leverera befolkningsprognos och planeringstal till SBF

Delta på mässor för att få bostadsinvesteringar till kommunen

SOU

Social- och utbildningsförvaltningen samverkar med berörda aktörer vid projektering av nya bostäder

SBF

Antagande av ny eller reviderade detaljplaner som möjliggör bostadsbyggande (ej lagakraft).

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

AKTIVITET SAKNAS
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 9. Bredbandutbyggnad Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En tillväxtkommun

Mått 9 Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

anläggni

ngar
0 0 0 1 0 1 1

möten 0 1 1 2 1 4 6

% 80 80 80 85 80 80 85

% 100 100 100 100 100 100 100

st 450 450 480 480 480 480 480

VOO

Minst 100% av de som bor i säbo har tillgång till snabbt bredband

KSF

Möjliggöra fiberanslutningar till hushåll och företag i kommunen

SOU

Förskola, skola och social välfärd synliggör beslutsfattare och aktörer på behovet av snabbt bredband för att kunna 

nyttja förvaltningens e-tjänster fullt ut.

SBF

Grävsamordnarmöte för ledningsägare

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Tillsamans med IT planera wifi på ABB arena
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 10. Företagsservice Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En tillväxtkommun

Mått 10 Företagens betyg på kommunens service (0−100, där 100=max)
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

tillfällen 0 1 1 3 0 2 2

tillfällen 0 1 1 1 0 0 0

tillfällen 0 0 1 2 0 0 1

st 16 40 48 80 17 41 53

personer 6 19 34 50 3 11 11

% 100 100 100 100 92 80 100

VOO

AKTIVITET SAKNAS

KSF

Företagsbesök av näringslivschef

Personer i praktik inom privata näringslivet

SOU

Garantera förskoleplats inom angivna lagkrav

SBF

Information markupplåtelse

Riktad information till företagare i myndighetsfrågor

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Marknadsföringskampanj för uthyrning av kommunens lokaler till företagens nytta
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 11. Arbetslöshet vuxna Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En tillväxtkommun

Mått 11 Andel öppet arbetslösa vuxna 25-64 år
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

manmån

ader
0 1 4 5 0 1 13

st 0 1 1 2 2 7 8

st 0 30 50 80 0 0 0

st 0 0 25 25 0 0 25

% 70 80 90 95 70 80 85

st 1 2 2 4 2 3 3

VOO

Bemanningsenheten besöker arbetsförmedlingen, AF och deras sammarbetspartners, och presenterar vår verksamhet 

och behovet av personal

KSF

Speeddating/minimässor i syfte att få arbetssökande att komma i kontakt med privata näringslivet 

I samverkan med AF erbjuda personer inom etableringen praktik i kommunen

Språkstöd som kombineras med praktik för nyanlända via bl.a. integrationsenheten och AME

SOU

Öppet arbetslösa unga vuxna som erhåller förörjningsstöd ska ha en åtgärdsplan för att bli självförsörjande

SBF

Erbjuda mottagande av fullt finansierade arbetslösa

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

AKTIVITET SAKNAS
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 12.Betyg bo och leva Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En bra kommun att leva i

Mått 12 Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats att bo och leva på (0−100, där 100=max)
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

möten 0 1 1 2 0 1 2

möten 0 1 2 2 0 1 4

tillfällen 0 1 1 2 0 1 2

tusentals 

kvm
0 10 30 40 0 0 29

st 0 0 0 1 0 0 0

st 0 1 1 1 0 0 0

st 1 2 3 4 0 0 0

enheter 10 20 50 58 40 40 50

% 40 60 70 85 76 76 80

VOO

Avsätta tid för at göra genomförandeplaner där brukarna är delaktiga

KSF

Populärversion - sammanfattning i korthet - av kommunens årsredovisning. Digital version på hemsidan samt ett antal 

tryckta exemplar.

Informera politiker, personal samt föreningar om kommunens integrationspolicy och handlingsplan 

SOU

Utveckla och förbättra arbets-och lärmiljön för barn, elever och personal inom utbildningssektorn genom att uppdatera 

inventarier och tekniska verktyg

SBF

Vägunderhåll och reinvesteringar. Andel nybelagd asfaltsyta kvm asfalt av 1,3 milj kvm (SCB A4:4)

Trygghetsvandring med HSO, tillgänglighet.

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Möten för att utveckla Ljungåsens friluftsområde 

Presentera kommunens bokningssystem för föreningar, organisationer, företag och privatpersoner.

Mötesplats för deltagarna inom omsorgsfritiden där deltagarna kan göra sin röst hörd
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 13. Betyg tillg o bemöt Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En bra kommun att leva i

Mått 13 Invånarnas betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet (0−100, där 100=max)
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

tilfällen 0 0 0 1 0 0 0

tillfällen 0 1 1 1 0 1 3

tillfällen 10 25 30 50 10 25 40

tillfällen 0 1 1 2 0 1 1

st 0 1 2 4 0 0 0

% 99 99 99 99 99 99 99

% 90 90 90 90 87 80 80

% 95 95 95 95 95 95 95

% 40 60 70 87 91 91 91

VOO

Utse kontaktpersonal till våra brukare

KSF

Interna inspirationsföreläsningar i service, bemötande och tillgänglighet

SOU

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom förskolan

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom skolverksamheten

Brukare och klienter är nöjda med bemötandet inom social välfärd

SBF

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp ska vara ute på allmänna platser för dialog med medborgarna i olika 

kommundelar. (SCB B15:4)

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Värdskapsutbildning av personal

Lyfta fram besöksmål och olika aktiviteter på webben (eposkarta och visitdalarna)

Genomföra föreningsträffar/möten
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 14. Betyg tryggt o säkert Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En bra kommun att leva i

Mått 14
Invånarnas betyg på kommunen som en trygg och säker plats att bo på (0−100, där 

100=max)

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

tillfällen 0 1 1 2 0 0 4

st 0 0 3 5 0 0 0

st 0 1 1 2 0 5 5

st 0 2 2 4 0 0 0

st 0 3 6 8 0 3 9

st 4 10 12 20 4 17 26

VOO

Delta i brukarrelaterade råd, möten, mässor och andra aktiviteter där vi kan informera och diskutera vår verksamhet

KSF

Trygghetsvandring allmänfokus

Utbildning i brandskydd HLR för nyanlända 

SOU

Citygruppen ska vid riskkvällar och -helger vara aktivt närvarande i prioriterade områden i Ludvika kommun

SBF

Åtgärda de mest prioriterade påpekanden utifrån ekonomi och säkerhet från trygghetsvandringarna tidigare år och 

årets. (SCB  A7)

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Workshop med brandskydd, säkerhet vid arrangemang och HLR (Hjärt lung räddning) för föreningar samt personal
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 15. Återvinn hushållsavf Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En miljövänlig kommun

Mått 15 Andel hushållsavfall som återvinns
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

tillfälle 0 0 0 1 0 0 0

st 0 1 1 2 0 1 3

st 7 7 7 7 7 7 7

st 1 2 3 4 0 0 2

st 7 11 12 16 9 16 16

st 0 1 1 2 0 0 0

VOO

Utbilda och införa rutiner för hantering av hushållsavfall på Milan och Ängsgården

KSF

Sopsortera på alla enheter

Utbildning om källsortering på olika språk 

SOU

Alla 16 skolenheter jobbar med ett uttalat tema om "Hållbar utveckling"

SBF

Informationskampanj för att minska andelen förpackningar i hushållsavfallet. (WBAB)

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Workshop med källsortering för föreningar
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 16. Ekologisk mat Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En miljövänlig kommun

Mått 16 Andel ekologiska livsmedel i kommunorganisationen
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

tillfällen 2 5 8 12 2 5 8

% 100 100 100 100 100 100 100

st 7 7 7 7 7 7 7

% 30 30 40 45 30 39 37

VOO

Öka andelen ekologiska livsmedel i verksamheten som är ekologiska och /eller närodlade

KSF

Ekologiskt kaffe och te inom förvaltningens alla enheter

SOU

AKTIVITET SAKNAS

SBF

Ekologiskt kaffe till atuomater

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Ekologiskt fika (i den utsträckning det är möjligt) vid föreningsträffar
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 17. Bilåkning CO2 Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En miljövänlig kommun

Mått 17 Koldioxidutsläpp från kommunorganisationens bilresor, ton CO2 per årsarbetare
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

resor 0 10 15 20 0 10 15

kampanj

er
0 1 1 1 0 0 1

st 42 105 168 242 33 58 200

ggr 0 3 6 10 0 15 42

% 100 100 100 100 100 100 100

% 10 30 30 50 36 43 43

VOO

Öka andelen fordon med fler än ett drivmedel

KSF

Skype och telefonmöten 3 st per enhet och månad

Använda elcykel i stället för bil inom förvaltningen

SOU

Alla nya leasingbilar som det tecknas avtal om ska var hybrider, laddhybrider eller elbilar

SBF

Intern kampanj för att cykla mer istället för bilåkande.

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

Använda elcyklar 
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Utfall-varje-målaktivitet-tillfälle3-2019-TOT  2019-10-14 Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet    Mått 18. Energianvändn lokaler Kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun

Mål En miljövänlig kommun

Mått 18 Energianvändning i kommunorganisationens lokaler, kWh per m2
Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

Tillfälle 1,      

jan-febr 

2019

Tillfälle 2,      

jan-maj 

2019

Tillfälle 3,      

jan-aug 

2019

Tillfälle 4,      

jan-dec 

2019

objekt 0 3 6 10 0 3 6

beställni

ngar
0 1 1 1 0 0 1

st 0 0 1 2 0 0 0

0 0 0

st 0 0 0 1 0 1 1

VOO

Bjuda in kommunens miljösamordnare för att få tips om hur vi ska minska enegianvändningen i våra verksamheter

KSF

Interna inspriationsföreläsningar om energianvändning

SOU

AKTIVITET SAKNAS

SBF

Uppdra till förvaltaren av kommunens fastigheter, att under året, ordna en kampanj som minskar energianvändningen 

kommunens verksamhetslokaler som ägs av kommunen  och som finanserias via förvaltningsanslag.

Mål-

värdets 

enhet

Periodiserat målvärde för målaktiviteten Rapporterat utfall för målaktiviteten

SBF:s 

KoF-

vht

I samtliga fastigheter som KoF bedriver verksamhet i,ska gamla ljuskällor bytas ut till ledbelysning, i samarbete med 

LKFAB, gäller 13 objekt, samt närvarogivare där möjlighet ges.
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Kommunstyrelsens stab
 

Datum

2019-10-15
Diarienummer

KS  2019/458-04

Fullmäktige

Delårsrapport för perioden januari-augusti 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns delårsrapport 2019, 
enligt bilaga daterad 15 oktober 2019.

Sammanfattning
Delårsrapporten visar översiktligt hur det gick för kommunen och 
kommunkoncernen perioden januari−augusti 2019. Bland annat görs en 
bedömning av om fullmäktiges övergripande verksamhetsmål och finansiella 
mål kommer att nås 2019.

Det har under året skett förbättringar för vissa av de resultatmått som visar 
konkreta aspekter av verksamhetsmålen. Betygen har förbättrats i grundskolans 
årskurs 9, utbyggnaden av bredband fortsätter och det har blivit en minskad 
energianvändning i kommunens lokaler. Ändå tyder uppföljningen på att endast två 
av fullmäktiges fem verksamhetsmål kan komma att delvis uppnås under 2019.

Kommunens ekonomiska resultat för årets första åtta månader uppgick till 
231,4 miljoner kr efter finansiella poster, motsvarande 211,8 miljoner kr mer än 
periodens budgeterade nivå 19,7 miljoner kr. Överskottet utgörs framför allt av 
två engångsbelopp i form av reavinster på totalt 183,8 miljoner kr, främst en på 
176,1 miljoner kr efter en aktieöverlåtelse till nybildade koncernbolaget 
Ludvika Kommun Stadshus AB. 

Prognosen för helåret 2019 tyder visserligen på att fullmäktiges enda finansiella 
mål formellt sett kommer att uppnås, ett resultat för kommunen efter finansiella poster på 
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (32,9 miljoner kr). Men det väntade 
överskottet på 10,2 procent eller 171 miljoner kr beror till fullo på de nämnda 
reavinsterna, som inte härrör från den egentliga verksamheten. Utan dessa 
reavinster hade det i stället blivit ett negativt prognosresultat med 2 miljoner kr, 
eftersom nämnderna i år sammantaget väntas förbruka 55 miljoner kr mer än sina 
tilldelade medel för den löpande driften.

För helåret 2019 väntas kommunen inte uppfylla det lagstadgade balanskravs-
resultatet. Prognosen pekar på ett balanskravsresultat på -2 miljoner kr, där ett 
redovisat underskott ska återställas med motsvarande överskott inom tre år.

Under resterande del av året finns möjligheter att påverka nämndernas 
prognosticerade kostnadsöverskridande och därmed även undvika det negativa 
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Ludvika kommun
Datum

2019-10-15
Diarienummer

KS 2019/458
Sida

2(3)

balanskravsresultatet. Kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att fortsätta 
arbetet med åtgärder för att få en ekonomi i balans (KS 24 september 2019 § 179).

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten visar översiktligt hur det gick för kommunen och kommun-
koncernen januari−augusti 2019. I koncernen ingår kommunen och de 
kommunala bolagen. Bland annat görs en bedömning av om full-mäktiges 
övergripande verksamhetsmål och finansiella mål kommer att nås 2019.

Kommunens verksamhetsmässiga mål
Delårsuppföljningen av fullmäktiges fem verksamhetsmål pekar på förbättringar 
och en positiv utveckling för vissa av de resultatmått som visar konkreta aspekter 
av målen och som används för att bedöma hur väl de nås. Betygen har förbättrats i 
grundskolans årskurs 9, utbyggnaden av bredband via fiber fortsätter i hela 
kommunen och det har blivit en minskad energianvändning i kommunens lokaler.

Ändå tyder delårsuppföljningen på att endast två av fullmäktiges fem 
verksamhetsmål, En bra kommun att växa upp i och En miljövänlig kommun, kan 
komma att delvis uppnås under 2019. Övriga mål kommer troligen inte att nås.

Kommunens driftverksamhet, ekonomiska resultat och finansiella mål
Resultatet för årets första åtta månader uppgick till 231,4 miljoner kr efter 
finansiella poster, motsvarande 211,8 miljoner kr mer än periodens budgeterade 
nivå 19,7 miljoner kr. För perioden finns även en extraordinär intäktspost på 
11,1 miljoner kr som avser verksamhet tidigare år. Periodens totala resultat var 
alltså 242,5 miljoner kr.

Periodens överskott utgörs framför allt av två engångsbelopp i form av 
reavinster på sammantaget 183,8 miljoner kr, främst en på 176,1 miljoner kr 
efter en aktieöverlåtelse till nybildade koncernbolaget Ludvika Kommun 
Stadshus AB. Även en positiv personalskuldsförändring på 36 miljoner kr 
bidrar till överskottet.

Prognosen för helåret 2019 tyder visserligen på att fullmäktiges enda finansiella 
mål formellt sett kommer att nås, ett resultat för kommunen efter finansiella poster på 
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (32,9 miljoner kr). Men det väntade 
överskottet på 10,2 procent eller 171 miljoner kr beror till fullo på de nämnda 
reavinsterna på totalt 183,8 miljoner kr, som inte härrör från den egentliga 
verksamheten.

Utan dessa reavinster hade det i stället blivit ett negativt prognosresultat med 
2 miljoner kr. Skälet är att nämnderna i år sammantaget väntas förbruka 55 
miljoner kr mer än sina tilldelade medel för den löpande driften, varav 
37 miljoner kr avser social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
social välfärd och 10 miljoner kr vård- och omsorgsnämnden.

För helåret 2019 väntas kommunen inte uppfylla det lagstadgade 
balanskravsresultatet. Prognosen pekar på ett negativt balanskravsresultat på 
2 miljoner kr, där ett redovisat underskott enligt lag ska återställas med 
motsvarande överskott inom tre år. Vid beräkningen av balanskravsresultatet 
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har det prognosticerade resultatet rensats för reavinsterna på 183,8 miljoner kr, 
som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Under resterande del av året finns möjligheter att påverka nämndernas 
prognosticerade kostnadsöverskridande och därmed även undvika det negativa 
balanskravsresultatet. På sitt sammanträde 24 september 2019 § 179 
uppmanade kommunstyrelsen nämnderna att fortsätta arbetet med åtgärder för 
att få en ekonomi i balans. 

Kommunens investeringar
Av årets investeringsanslag på 264,1 miljoner kr har 135,5 miljoner kr bokförts 
under årets första åtta månader. Enligt prognos för helåret väntas nämnderna 
totalt sett använda 249 miljoner kr av anslaget (94 procent).

Koncernens ekonomiska resultat
Kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgick till 306 
miljoner kr, vilket är 260 miljoner kr mer än samma period i fjol.

Prognosen för helåret 2019 är ett resultat på 240 miljoner kr.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikael Müller
Verksamhetscontroller

Christer Karlsson
Redovisningschef

Bilagor
Bilaga Delårsrapport 2019, daterad 15 oktober 2019
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Samtliga nämnder och bolag för kännedom
Kommunchef för kännedom
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Delårsrapport 2019 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Det är vår 

vision som anger vad vi ska sträva efter och arbeta för. Vi prioriterar barn och 

unga, arbete och näringsliv samt invånarnas livsmiljö. 

Denna delårsrapport redovisar översiktligt hur det gick för kommunen under 

årets första åtta månader. Därmed kan man också göra en kort avstämning av 

vad som har hänt under början av den nya mandatperioden 2019−2022.  

Kommunen fortsätter utvecklas. I år fortsätter vi exempelvis att bygga nya 

förskolor för att kunna ta emot alla barn som har fötts under senare år. 

Samtidigt har vi redan börjat planera för att de stora barnkullarna inom några år 

kommer upp i skolåldern. Jag vill också nämna att toppmoderna Solviksskolan 

invigdes i början av året, samtidigt som den första fristående grundskolan i 

kommunen etablerades när höstterminen startade.  

Inom miljöområdet tar vi i år ett stort kliv i och med införandet av det nya 

fastighetsnära avfallssystemet, som gör det lättare att sortera rätt redan hemma 

där vi bor. Genom att sortera och återvinna mera gör vi skillnad för miljön och 

klimatet både i dag och i framtiden. 

Ekonomin. Kommunen gjorde överskott 2015, 2016, 2017 och 2018 och nu 

agerar vi för att det ska bli ett plus även innevarande och kommande år. Över-

skott behövs bland annat för att finansiera investeringsbehov och som en buffert 

för att möta konjunktursvängningar och oförutsedda händelser. En fortsatt stark 

ekonomi och god ekonomisk hushållning ger handlingsfrihet och möjligheter till 

utveckling, till nytta för kommunens invånare och näringslivet på orten.  

I år firar vi att Ludvika fyller 100 år. Under detta jubileumsår har det 

arrangerats en mängd evenemang inom bland annat kultur och idrott på olika 

platser i kommunen. Allt från den storslagna invigningen på nyårsafton till 

folkfesten med konserter och uppträdanden under jubileumsdagarna i somras. 

Och fortfarande återstår flera programpunkter under resten av året. Jag är glad 

för att allt detta kan genomföras tack vare ett mycket gott samarbete med de 

lokala företagen och föreningslivet.  

Stort tack till alla er som genom arbete och engagemang bidrar till att utveckla 

vår kommun. 

Ludvika i oktober 2019 

 

Leif Pettersson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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1 Förvaltningsberättelse 
Denna delårsrapport visar översiktligt hur det gick för kommunkoncernen, 

kommunen och de kommunala bolagen, under perioden januari−augusti 2019. 

Bland annat görs en samlad bedömning av om kommunens övergripande 

verksamhetsmål och finansiella mål kommer att nås 2019. Kombinationen av 

verksamhetsmässiga och finansiella mål, som enligt kommunallagen i bägge fallen 

ska vara av betydelse för god ekonomisk hushållning, tar sikte på kommunens 

förmåga att bedriva verksamheten ändamålsenligt och kostnadseffektivt i enlighet 

med fullmäktiges intentioner och prioriteringar. 

Ett ekonomiskt delårsbokslut har upprättats för perioden januari−augusti 2019. 

En prognos lämnas för helåret 2019. 

1.1 Översikt av kommunens mål för verksamhet och 

ekonomi 

Bedömning av om målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2019 

Verksamhetsmål 

En av landets bästa skolkommuner Nej 

En bra kommun att växa upp i Delvis 

En tillväxtkommun Nej 

En bra kommun att leva i Nej 

En miljövänlig kommun Delvis 

Finansiellt mål Resultat 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag Ja 

Delårsuppföljningen av fullmäktiges fem verksamhetsmål pekar på förbättringar 

och en positiv utveckling för vissa av de resultatmått som visar konkreta aspekter 

av målen och som används för att bedöma hur väl de nås. Betygen har förbättrats i 

grundskolans årskurs 9, utbyggnaden av bredband fortsätter i hela kommunen och 

det har blivit en minskad energianvändning i kommunens lokaler.  

Uppföljningen tyder på att två av fullmäktiges fem verksamhetsmål, En bra 

kommun att växa upp i och En miljövänlig kommun, kan komma att delvis uppnås 

under 2019. Övriga mål kommer troligen inte att nås.  

Prognosen för helåret 2019 tyder visserligen på att fullmäktiges enda finansiella mål 

formellt sett kommer att nås, ett resultat för kommunen efter finansiella poster på 2 procent 

av skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarande 32,9 miljoner kr. Enligt prognos blir 

det ett resultat på 10,2 procent eller 171 miljoner kr. Men det väntade överskottet 

beror till fullo på två positiva engångsbelopp i form av reavinster på totalt 

183,8 miljoner kr, främst en på aktier på 176,1 miljoner kr, som inte härrör från den 

egentliga verksamheten. Utan dessa reavinster hade det i stället blivit ett negativt 

prognosresultat med 2 miljoner kr, eftersom nämnderna i år sammantaget väntas 

förbruka 55 miljoner kr mer än sina tilldelade driftsmedel. 

En mer utförlig uppföljning av resultatmåtten och verksamhetsmålen redovisas 

i avsnitt 1.2 och i kapitel 2. Det ekonomiska resultatet redovisas i avsnitt 1.3. 
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1.2 Kommunens verksamhetsmål 

Delårsuppföljning av verksamhetsmålen 2019 
 Resultatmått Genom-

förda 

mål-

aktivi-

teter 

Bedöm-

ning av 

om 2019 

års mål-

värde 

kommer 

att nås vid 

årets slut 

 

Utfall Målvärde 

 
2017 2018 

2019 

delår 
2019 2020 

2019 

delår 

En av landets bästa 

skolkommuner 
       

Kommunranking för genomsnittligt 

meritvärde i grundskolans åk 9 (1−290, 

där 1=bästa kommun) 

263 211 198 150 72 − Nej 

Kommunranking för genomsnittlig 

betygspoäng i gymnasiets åk 3 (1−290, 

där 1=bästa kommun) 

173 81 saknas 104 72 − − 

En bra kommun att växa upp i        

Andel ungdomar med framtidstro 89 % 90 % saknas 94 % 95 % 73 % (Ja) 

Andel ungdomar med möjl. att påverka 

dem som bestämmer i kommunen 
21 % 25 % saknas 29 % 35 % 75 % (Ja) 

Andel ungdomar som har upplevt 

otrygga situationer 
31 % 33 % saknas 20 % 10 % − Nej 

Andel öppet arbetslösa unga 18−24 år 7,5 % 6,0 % 6,1 % 5,5 % 4,0 % − Nej 

En tillväxtkommun        

Antal invånare 26 992 26 946 26 974 27 400 28 000 − Nej 

Antal nybyggda bostäder 121 101 71 351 5002 − Nej 

Andel hushåll med tillgång, eller absolut 

närhet, till snabbt bredband 
83 % 87 % 88%3 85 % 90 % − Ja 

Företagens betyg på kommunens 

service (0−100, där 100=bäst) 
76 75 saknas 77 80 57 % (Nej) 

Andel öppet arbetslösa vuxna 25−64 år 5,5 % 4,7 % 4,6 % 4,3 % 3,0 % − Nej 

En bra kommun att leva i        

Invånarnas betyg på kommunen som en 

bra plats att bo och leva på (0−100, där 

100=bäst) 

50 53 saknas 57 60 67 % (Nej) 

Invånarnas betyg på kommunens 

bemötande och tillgänglighet (0−100, 

där 100=bäst) 

52 55 saknas 58 60 78 % (Ja) 

Invånarnas betyg på kommunen som en 

trygg och säker plats att bo på (0−100, 

där 100=bäst) 

49 52 saknas 59 65 − Nej 

En miljövänlig kommun        

Andel hushållsavfall som återvinns 26 % 31 % saknas 45 % 65 % − Nej 

Andel ekologiska livsmedel i kommun-

organisationen 
40 % 42 % 37 % 45 % 60 % − Nej 

Koldioxidutsläpp från kommunorganisa-

tionens bilresor, ton CO2 per årsarbetare 
0,21 0,19 saknas 0,20 0,20 100 % (Ja) 

Energianvändning i kommunorganisa-

tionens lokaler, kWh per m2 
160 162 913 157 139 − Ja 

1. Nybyggda bostäder under året 

2. Nybyggda bostäder under femårsperioden 2016−2020 

3. Första halvåret 
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Målet En av landets bästa skolkommuner kommer troligen inte att uppnås 

2019. Målet har två resultatmått, varav ett redan nu kan följas upp med ett slutgiltigt 

utfall. Årets avgångsbetyg i grundskolan steg för andra året i rad. För tredje året i 

rad förbättrades därmed också kommunens rankingplacering bland landets 

kommuner, men inte tillräckligt för att nå årets målvärde. Avgångsbetygen i 

gymnasiet, och årets kommunranking, publiceras först i december. 

Målet En bra kommun att växa upp i kan komma att uppnås delvis 2019. Ett 

av de fyra måtten kan följas upp med ett halvårsutfall. Ungdomsarbetslösheten har 

vänt upp igen, och årets målnivå kommer troligen inte nås. För övriga mått kan 

bara den osäkrare indirekta uppföljningen göras, via de målaktiviteter som har 

genomförts under året. Att 14 av 19 aktiviteter (75 procent) har genomförts tyder 

på att årets målsättningar kan vara på väg att nås för ungdomars framtidstro och 

deras möjlighet att påverka kommunala beslutsfattare. Trots många genomförda 

aktiviteter är det däremot inte troligt att ungas trygghet kommer förbättras så 

mycket som skulle krävas för att nå årets målvärde. 

Målet En tillväxtkommun kommer troligen inte att uppnås 2019. Fyra av 

de fem måtten följs upp med halvårsutfall. Av dessa kommer troligen bara 

utbyggnaden av bredband via fiber att nå årets målvärde. Tyvärr har 

folkmängden inte ökat som det var tänkt, bostadsbyggandet varit otillräckligt 

och arbetslösheten planat ut på en ungefär oförändrad nivå. Målvärdet för 

företagens betyg på kommunen service verkar inte vara på väg att nås, eftersom 

endast fyra av de sju planerade målaktiviteterna har genomförts. 

Målet En bra kommun att leva i kommer troligen inte att uppnås 2019. De 

tre måtten säger att invånarna ska bli mer nöjda med att bo och leva i kommun-

en, bli mer nöjda med kommunens bemötande och tillgänglighet samt känna sig 

mer trygga. Måtten följs upp via målaktiviteterna. Att totalt drygt två tredjedelar 

av aktiviteterna har genomförts, skulle kunna tyda på att årets målvärden kan 

komma att nås när årets utfall redovisas i december. Störst chans finns för måttet 

om bemötande och tillgänglighet. Men oavsett hur det går med aktiviteterna är 

det i fallet med trygghet inte troligt att måttets målvärde är på väg att nås. För det 

måttet gav nämligen invånarna mycket lägre betyg 2018, jämfört med 2019 års 

målvärde. Det skulle därför krävas en historiskt stor förbättring i år för att 

målvärdet ska uppnås – större än vad som är troligt på bara ett år.  

Målet En miljövänlig kommun kan komma att uppnås delvis 2019. Två av 

de fyra måtten följs upp med halvårsutfall. Det är positivt att det har blivit en 

lägre energianvändning i kommunens lokaler, och årets målvärde kan komma att 

nås. Däremot har det blivit mindre ekologiska livsmedel i den mat som 

kommunen serverar, och årets ambitionsnivå kommer troligen inte att nås. Inte 

heller hushållsavfallets återvinningsgrad kommer nå årets målvärde, i avvaktan på 

det nya avfallssystem som införs hösten 2019. För klimatpåverkan av 

kommunorganisationens resor med bil kan bara den indirekta uppföljningen 

göras. Att alla planerade målaktiviteter har genomförts, tyder på att årets 

målvärde kan vara på väg att nås. 

En mer utförlig uppföljning av vissa av resultatmåtten redovisas i kapitel 2. 
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1.3 Kommunens ekonomiska resultat 
För helåret 2019 är det budgeterat ett resultat (överskott) efter finansiella poster 

på 32,9 miljoner kr, motsvarande 2 procent av budgeterade skatteintäkter och 

generella statsbidrag på nästan 1,7 miljarder kr. För perioden januari−augusti är 

det budgeterat ett resultat på 19,7 miljoner kr. 

För årets första åtta månader uppgick resultatet efter finansiella poster till 

231,4 miljoner kr, alltså 211,8 miljoner kr mer än periodens budgeterade nivå. För 

perioden finns även en extraordinär intäkt på 11,1 miljoner kr som avser 

verksamhet tidigare år. Periodens totala resultat var alltså 242,5 miljoner kr, det 

vill säga 222,9 miljoner kr mer än budgeterat.  

Kommunens resultat, miljoner kronor 

 Januari−augusti 2019 Helår 2019 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 
Resultat efter 

finansiella poster 
19,7 231,4 +211,8 32,9 171 +138 

Extraordinära poster 0,0 11,1 +11,1 0,0 11 +11 

Årets resultat 19,7 242,5 +222,9 32,9 182 +149 

Resultat efter finans. 

poster. Andel av 

skatteintäkter och gen. 

statsbidrag 

1,8 % 20,6 %  +18,8 2,0 % 10,2 % +8,2 

Hela resultaträkningen redovisas i kapitel 3. 

Periodens överskott utgörs framför allt av två engångsbelopp i form av 

reavinster på totalt 183,8 miljoner kr: den ena på 176,1 miljoner kr efter en 

aktieöverlåtelse till nybildade koncernbolaget Ludvika Kommun Stadshus AB 

och den andra på 7,7 miljoner kr efter fastighetsförsäljningar. Även en positiv 

personalskuldsförändring på 36 miljoner kr bidrar till överskottet. 

Resultatet efter finansiella poster motsvarar 20,6 procent av periodens 

skatteintäkter och generella statsbidrag och ligger därmed över kommunens mål 

på 2 procent för helåret. Generellt har det för kommunsektorn utvecklats en 

tumregel för god ekonomisk hushållning som anger att resultatnivån över tid 

bör ligga kring 2 procent. I en enskild kommun kan dock den eftersträvade nivån 

vara antingen lägre eller högre beroende på de lokala förutsättningarna. 

Enligt prognos kvarstår ett överskott på 171 miljoner kr till årets slut, 

138 miljoner kr mer än budgeterade 32,9 miljoner kr. Prognosens resultat på 

10,2 procent innebär att fullmäktiges mål om 2 procent formellt sett uppnås. 

Men överskottet beror till fullo på de nämnda reavinsterna, främst den på 

176,1 miljoner kr, som inte härrör från den egentliga verksamheten. Utan 

reavinsterna hade det i stället blivit ett negativt prognosresultat med 2 miljoner kr, 

vilket är 35 miljoner kr sämre än budgeterat. Skälet är att nämnderna 

sammantaget prognostiserar att i år förbruka 55 miljoner kr mer än sina tilldelade 

driftsmedel, varav 37 miljoner kr avser social- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde social välfärd och 10 miljoner kr vård- och 

omsorgsnämnden. 
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Nämndernas driftsprognoser inbegriper de förslag till åtgärder, på totalt 

23,6 miljoner kr för att i år nå en budget i balans, som nämnderna rapporterade 

till kommunstyrelsen 24 september 2019 § 179. Bakgrunden är att 

kommunstyrelsen i samband med behandlingen av årets andra 

budgetuppföljning gav nämnderna i uppdrag att ta fram och påbörja 

genomförandet av åtgärder, för att vid årets slut undvika ett prognosticerat 

negativt resultat och i stället uppnå kommunens budgeterade resultat på 

32,9 miljoner kr (KS 25 juni 2019 § 152). 

1.4 Kommunens balanskravsresultat 
För helåret 2019 väntas kommunen inte uppfylla det lagstadgade kravet på ett 

nollresultat. Prognosen pekar på ett negativt balanskravsresultat (underskott) på 

2 miljoner kr, eftersom nämnderna väntas överskrida sina tilldelade driftsmedel 

med 55 miljoner kr. 

Kravet på en budget i balans omfattar alla kommuner och är en del i att ha en god 

ekonomisk hushållning i verksamheten, som i sin tur syftar till långsiktigt hållbara 

finanser. Balanskravets tumregel är att inte bedriva mer verksamhet än vad som 

täcks av de löpande intäkterna. Verksamheten ska alltså inte finansieras genom lån 

och skuldsättning. Bakom detta ligger den grundläggande idén om att varje 

generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som den konsumerar. 

Balanskravets nollresultat ska ses som en miniminivå. I normalfallet behövs ett 

överskott, för att bland annat kunna finansiera framtida investeringar och som 

en buffert mot konjunktursvackor och oförutsedda händelser. Ett nollresultat 

är inte tillräckligt för att kravet på god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt. 

Enligt lag ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Kommunen har i år budgeterat ett överskott på cirka 33 miljoner kr, 

motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Om underskott ändå uppstår i årsbokslutet, ska det enligt lag återställas med 

motsvarande överskott inom tre år. Det finns noga angivet hur 

balanskravsresultatet ska beräknas genom så kallade balanskravsjusteringar i en 

balanskravsutredning. Huvudregeln är att rensa det redovisade resultatet från 

sådana poster som inte härrör från den egentliga verksamheten, vilket i 

praktiken oftast handlar om realisationsvinster och realisationsförluster. 

Kommunens balanskravsutredning, miljoner kronor 
 Januari− 

augusti 

2019 

Helår 2019 

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Redovisat resultat 242,5 32,9 182 +149 

Balanskravs-

justeringar 
-183,8 0,0 -184 -184 

Resultat efter balans-

kravsjusteringar 
58,7 32,9 -2 -35 

Resultatutjämnings-

reserv 
0,0 0,0 0 0 

Balanskravs-

resultat 
58,7 32,9 -2 -35 
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Vid beräkningen av kommunens balanskravsresultat 2019 har därför det 

redovisade resultatet rensats för reavinsterna på 184 miljoner kr. Beräkningen 

resulterar i ett prognosticerat underskott med 2 miljoner kr, eller 35 miljoner kr 

mindre än budgeterat. 

Om prognosen slår in skapas i år inte ett önskat överskott och handlingsutrymme 

som är en del av god ekonomisk hushållning. Då krävs dessutom att kommunen 

genom en särskild åtgärdsplan återställer underskottet inom tre år. 

Under resterande del av året finns möjligheter att påverka nämndernas 

prognosticerade kostnadsöverskridande och därmed undvika ett underskott. På 

sammanträdet 23 september 2019 § 179 uppmanade kommunstyrelsen 

nämnderna att fortsätta arbetet med åtgärder för att få en ekonomi i balans. 

1.5 Nämndernas driftverksamhet 
Under årets första åtta månader hade nämnderna sammantaget 2,5 miljoner kr 

lägre driftskostnader netto (kostnader minus intäkter) jämfört med periodens 

budgeterade nivå på drygt 1,1 miljarder kr. 

En förklaring till den positiva avvikelsen är periodens, för kommunen, 

gynnsamma förändring av personalskulderna till nuvarande anställda på cirka 

36 miljoner kr. Denna post väntas minska och gå mot noll till årets slut. 

Nämndernas driftskostnader netto, miljoner kronor 

 

 

 

Januari−augusti 2019 Helår 2019 

Budget Utfall 
Avvik-

else 
Budget Prog-

nos 
Avvik-

else 

Kommunstyrelsen 78,7 72,1 +6,6 122,0 122 0 

Kultur- och fritidsnämnden 27,4 26,3 +1,2 38,1 38 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 89,0 90,3 -1,2 116,8 121 -4 

Social- och utbildnings-

nämnden Utbildning* 
294,6 271,2 +23,5 450,0 445 +6 

Social- och utbildnings-

nämnden Social välfärd* 
91,4 114,0 -22,5 137,9 175 -37 

Vård- och omsorgsnämnden 383,6 383,7 -0,1 573,9 584 -10 

Räddningsnämnden Dala 

Mitt (RDM) 
19,8 24,7 -4,9 29,7 36 -6 

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU) 
119,5 119,3 +0,2 179,3 182 -3 

Revisionen 0,4 0,6 -0,2 1,2 1 0 

Totalt 1 104,6 1 102,1 +2,5 1 648,9 1 704 -55 

* Social- och utbildningsnämndens driftsbudget delas upp efter beslut i fullmäktige 

Trots delårsperiodens positiva avvikelse på 2,5 miljoner kr, pekar prognosen för 

helåret på att nämndernas löpande driftskostnader netto blir 55 miljoner kr 

högre än den tilldelade nivån. Detta trots genomförda och planerade åtgärder 

för att få en ekonomi i balans, däribland de som nämnderna rapporterade till 

kommunstyrelsen 24 september 2019 § 179. Att den nämnda positiva 

förändringen av personalskulderna med 36 miljoner kr väntas gå mot noll till 
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årets slut, är en förklaring till att periodens lägre kostnader än budget väntas 

vändas till ett överskridande för helåret. 

Störst negativa avvikelser finns hos social- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde social välfärd, som under årets första åtta månader hade 

22,5 miljoner kr högre driftskostnader netto än budgeterat och som enligt 

prognos väntas överskrida årets driftsbudget med 37 miljoner kr. 

Överskridandet gäller både ekonomiskt bistånd samt placeringar och insatser. 

Social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utbildning har 

däremot positiva avvikelser för både delårsperioden och helåret. Enligt prognos 

blir årets driftskostnader kring 6 miljoner kr lägre än budgeterat. 

Samhällsbyggnadsnämnden förbrukade under januari−augusti 1,2 miljoner 

kr mer än sin tilldelade nettobudget för samma period. Detta till stor del 

beroende på höga kostnader för vinterväghållning, ökade maskin- och 

drivmedelskostnader, minskad kostnadstäckning inom gata-park samt ökade 

nämndkostnader. Årets driftsbudget väntas överskridas med 4 miljoner kr. 

Enligt prognos kommer vård- och omsorgsnämnden överskrida årets 

nettobudget med 10 miljoner kr. Totalt sett är personalkostnaderna högre än 

det budgeterade beloppet. 

Sedan 2019 är kommunen medlem i kommunalförbundet Räddnings-

nämnden Dala Mitt. För perioden januari−augusti rapporteras ett kostnads-

överskridande för Ludvika kommun med 4,9 miljoner kr netto, som enligt 

prognos väntas växa till 6 miljoner kr vid årets slut. Överskridandet beror på att 

årets medlemsbidrag blir högre än den budgeterade nivån, men också på 

kostnader som kan hänföras till Räddningstjänsten Västerbergslagens 

verksamhet 2018.  

Årets budgeterade medlemsbidrag till Västerbergslagens utbildningsförbund 

(VBU) väntas inte räcka till. Enligt prognos kommer Ludvika kommun behöva 

skjuta till ytterligare 3 miljoner kr för 2019. VBU bedrivs som ett 

kommunalförbund tillsammans med Smedjebackens kommun, och de två 

kommunernas kostnader bestäms utifrån respektive kommuns andel av 

eleverna. 

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt revisionen kommer 

enligt prognoser hålla sina årsbudgetar. 

Under resterande del av året finns det möjligheter att påverka nämndernas 

prognosticerade kostnadsöverskridande med totalt 55 miljoner kr. På 

sammanträdet 23 september 2019 § 179 uppmanade kommunstyrelsen 

nämnderna att fortsätta arbetet med åtgärder för att få en ekonomi i balans. 
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1.6 Nämndernas investeringar 
Investeringstakten har tidigare år varit låg under perioden januari−augusti. Men 

2019 har trenden brutits. Av årets totala investeringsanslag på 264,1 miljoner kr 

har 135,5 miljoner kr bokförts under årets första åtta månader. Enligt prognosen 

för helåret 2019 väntas nämnderna totalt sett använda 249 miljoner kr av 

anslagen (94 procent). Resterande 15 miljoner kr väntas inte att tas i anspråk i år. 

Nämndernas investeringar, miljoner kronor 

 

 

 

Januari−augusti 2019 Helår 2019 

Totalt 

anslag 
Utfall 

Avvik-

else 

Totalt 

anslag 
Prog-

nos 
Avvik-

else 

Kommunstyrelsen 17,3 8,0 -9,3 17,3 14 -3 

Kultur- och fritidsnämnden 4,0 0,5 -3,5 4,0 4 0 

Samhällsbyggnadsnämnden, 

skattefinansierad verksamhet 
102,3 43,8 -58,5 102,3 92 -10 

Samhällsbyggnadsnämnden, 

taxefinansierad verksamhet 
131,7 79,1 -52,7 131,7 130 -2 

Social- och utbildnings-

nämnden 
7,2 3,9 -3,2 7,2 7 0 

Vård- och omsorgsnämnden 1,8 0,3 -1,6 1,8 2 0 

Totalt 264,1 135,5 -128,6 264,1 249 -15 

Årets investeringsanslag på 264,1 miljoner kr utgörs inte bara av 2019 års 

budgeterade investeringsmedel på 192,9 miljoner kr, utan även av de 

72,5 miljoner kr netto som enligt fullmäktiges beslut 3 juni 2019 § 90 har 

omfördelats från 2018 till 2019 för att bidra till utrymme för prioriterade projekt. 

Merparten av de omfördelade medlen avser samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden som har klart störst investeringsanslag väntas 

enligt prognos upparbeta kring 222 miljoner kr av anslaget på 234 miljoner kr. 

Av de 12 miljoner kr som inte väntas användas kan 9 miljoner kr hänföras till 

verksamhetsområdena planering och gata-park.  

1.7 Kommunens och koncernens resultat och ekonomiska 

ställning 

Ludvika kommun, miljoner kronor              

 

Prognos 

helår 

2019 

Utfall  

jan-aug 

2019 

Helår 

2018 

Helår 

2017 

Helår 

2016 

Helår 

2015 

Intäkter 2 541 1 786 1 437 1 444 1 362 1 228 

Kostnader -2 359 -1 543 -1 391 -1 369 1 280 -1 192 

Resultat 182 243 46 75 82 36 

Soliditet − 45 % 40 % 43 % 45 % 44 % 

Soliditet inkl pensionsförpliktelser − 20 % 12 % 11 % 8 % 2 % 

Investeringar (netto) 249 136 74 75 38 29 

Långfristig låneskuld − 514 566 479 477 510 
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Främst tack vare reavinster vid aktieöverlåtelsen till Ludvika Kommun 

Stadshus AB är kommunens resultat för de åtta första månaderna hela 243 

miljoner kr. Detta ökar soliditeten med 5 procentenheter exklusive 

pensionsåtaganden och med 8 procentenheter inklusive pensionsåtaganden. 

Även det prognostiserade resultatet kommer att ge en positiv påverkan på 

soliditeten. 

Investeringarna har tagit fart och prognosen indikerar på en mer än tre gånger 

så hög investeringsvolym som tidigare år. Några av de större projekten som 

pågått är kärl till fastighetsnära avfallsinsamling 18 miljoner kr, Gonäs 

avloppsreningsverk 15 miljoner k samt 7 miljoner kr i markarbeten vid 

Björnmossevägen. 

Ludvika kommunkoncern, miljoner kronor              

 

Prognos 

helår 

2019 

Utfall  

jan-aug 

2019 

Helår 

2018 

Helår 

2017 

Helår 

2016 

Helår 

2015 

Intäkter 3 170 2 073 1 749 1 730 1 610 1 444 

Kostnader -2 930 1 767 -1 616 -1 599 -1 487 -1 385 

Resultat 240 306 132 131 123 59 

Soliditet − 26 % 26 % 34 % 30 % 36 % 

Soliditet inkl pensionsförpliktelser − 22 % 22 % 28 % 24 % 28 % 

Långfristig låneskuld − 2 014 1 755 1 504 1 354 1 367 

Kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgick till 

306 miljoner kr, vilket är 260 miljoner kr mer än samma period föregående år. 

Förklaringen är kommunens resultat som kommer sig av reavinsten vid 

aktieöverlåtelsen, räknas den bort ligger koncernens resultat i liknande nivå som 

tidigare år. 

Prognosen för koncernen 2019 är ett resultat på 240 miljoner kr.  

Resultat, miljoner kronor 
 Kommunen Koncernen 

Budget 

helår 2019 

Utfall jan-

aug 2019 

Prognos 

helår 2019 

Utfall jan-

aug 2019 

Prognos 

helår 2019 

Resultat  32,9 242,5 182 306,0 240 

Tabellen nedan redovisar de i koncernen ingående bolagens resultat för 

perioden januari−augusti 2019 samt prognos för helåret 2019. Varje bolag 

bidrar till kommunkoncernens resultat i förhållande till kommunens ägarandel. 

I den sammanställda koncernredovisningen ingår bolag med en kommunal 

ägarandel som överstiger 20 procent, vilket är en nivå där kommunen anses 

kunna ha ett inflytande.   
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Kommunala bolagens resultat, miljoner kronor 

 Ägarandel 

2019 

Utfall    

jan-aug 

Prognos 

helår 

Ludvika Kommun Stadshus AB 100 % 0 0 

- Ludvika kommunfastigheter AB 100 % 5,4 2 

- LudvikaHem AB 100 % 10,4 8 

- Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB 100 % 1,6 1 

- Stora Brunnsvik AB 100 % 1,0 1 

- Västerbergslagens Kraft AB 100,0 % 6,7 11 

- Wessman Barken Vatten och   

Återvinning AB (WBAB) 
50 % 4,0 0 

- Västerbergslagens Energi AB 28,6 % 20,6 38 

- Västerbergslagens Elförsäljning 28,6 % 3,8 7 

- Västerbergslagens Elnät 28,6 % 52,2 78 

Västerbergslagens utbildnings-

förbund (VBU) 
76 % 19,2 0 

Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av kommunens och 

bolagens resultat- och balansräkningar. Redovisningen har upprättats enligt 

förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att endast 

ägda delar i dotterbolagens resultat- och balansräkningar har tagits in i den 

sammanställda redovisningen. 

1.8 Uppföljning av om kommunens utveckling ligger i linje 

med god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Kommunen ska ha både verksamhetsmässiga och finansiella mål 

som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Lagens krav innebär att kommunen ska nå de uppsatta målen för verksamheten 

och samtidigt ha en sund och stabil ekonomi på både kortare och längre sikt. 

Därmed tar begreppet god ekonomisk hushållning sikte på kommunens 

förmåga att bedriva verksamheten kostnadseffektivt i enlighet med fullmäktiges 

intentioner och prioriteringar. 

För 2019 kan det anses råda god ekonomisk hushållning om både fullmäktiges 

fem övergripande verksamhetsmässiga mål och det enda finansiella målet uppnås.  

År 2019 ligger dock kommunens utveckling inte i linje med god ekonomisk 

hushållning. Detta kan konstateras efter en sammanvägd bedömning av 

delårsuppföljningen av fullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål.  

Verksamhetsmålen verkar inte vara på väg att uppnås, åtminstone inte fullt ut. 

Även om vissa aspekter av målen kommer att uppnås 2019 har så här långt 

skattemedlen som helhet inte använts på effektivast möjliga sätt. 

Visserligen kommer enligt prognos det finansiella målet om ett överskott efter 

finansiella poster på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (32,9 miljoner kr) att 

formellt sett uppnås, men med hjälp av engångsbelopp i form av reavinster på 

183,8 miljoner kr. Utan reavinsterna pekar i stället prognosen på ett negativt 
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resultat på 2 miljoner kr, till följd av det prognosticerade kostnadsöverskridandet 

för nämndernas löpande driftverksamhet. Det prognosticeras också ett negativt 

balanskravsresultat på 2 miljoner kr, vilket inte är förenligt med god ekonomisk 

hushållning. Kommunen behöver enligt lag återställa ett redovisat underskott 

med motsvarande överskott inom tre år. 

I och med att kommunen utan reavinsterna prognostiserar högre kostnader än 

årets intäkter, så skapas i år inte ett önskat överskott och handlingsutrymme som 

är en del av god ekonomisk hushållning. Utan ett sådant handlingsutrymme 

minskar förmågan att finansiera investeringar för framtiden och att möta 

konjunktursvängningar och oförutsedda händelser.  

Det är därför viktigt att nämnderna håller de av fullmäktige tilldelade 

driftsramarna. Detta för att klara kommunens överskottsmål och skapa ett 

handlingsutrymme som är en del av god ekonomisk hushållning.  

Det behövs också långsiktiga analyser av vilken resultatnivå kommunen bör ha. 

Kommunen har de närmaste åren utmaningar när det gäller just 

investeringsbehoven, hur mycket som kan finansieras utan upplåning samt de 

förändringar i verksamhetsvolymer som väntar genom befolkningsutvecklingen. 

1.9 Händelser av väsentlig betydelse 
Vattenledningen till Spendrups Bryggeri. Enligt de ursprungliga planerna 

skulle en 13 kilometer lång vattenledning från Östansbo vattenverk i Ludvika 

till Grängesberg ha tagits i drift vid årsskiftet 2013/2014. Ledningen ska förse 

Spendrups Bryggeri AB med vatten, men ännu har inget vatten levererats. 

Under våren 2016 beslöt entreprenören, NCC, att lägga om ledningen och 

arbetet med detta startade under försommaren. Flera kilometer hann läggas och 

provtryckas med godkänt resultat innan läckage upptäcktes i de senast lagda 

avsnitten. NCC beslöt därför strax före slutet av 2016 att avvakta med fortsatt 

läggning och i stället söka felen till läckaget. I april 2017 hävde NCC 

entreprenaden sedan NCC misslyckats med att få ledningen tät. Kommunen 

väckte under december 2018 talan mot NCC vid Falu tingsrätt med krav på 

ersättning från NCC. NCC har under februari 2019 väckt talan i en 

genstämning mot kommunen. Kommunen bestrider NCC:s krav. 

Skriftväxlingen pågår. Ännu har någon förhandling inte hållits. 

Ersättningskrav på kommunen efter fastighetsaffär. År 2012 köpte 

Ludvika kommun en fastighet i centralorten av det företag som stod som ägare 

(Sweden Paraship AB). Därefter rev kommunen en byggnad på fastigheten (det 

så kallade Wing-Wa-huset) som under en längre tid hade stått utan underhåll. 

Efter rivningen vände sig ett annat företag (OY Sköna Hem Finland AB) till 

tingsrätten och hävdade sig äga fastigheten. Detta bolag krävde också ersättning 

med cirka 94 miljoner kr från Sweden Paraship AB och kommunen. Tvisten 

om äganderätten har nu avgjorts av hovrätten som ansåg att fastigheten tillhör 

det finska bolaget. Tingsrätten ogillade under januari 2019 bolagets 

skadeståndstalan mot kommunen. Bolaget har överklagat domen till hovrätten. 

I beslut den 26 mars 2019 beslöt hovrätten att inte ge OY Sköna Hem Finland 
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AB prövningstillstånd. I beslut den 3 september 2019 beslöt Högsta domstolen 

att inte ge OY Sköna Hem Finland AB prövningstillstånd. Tingsrättens dom 

står således fast. 

Bildande av Ludvika Kommun Stadshus AB. Kommunfullmäktige 

beslutade 13 november 2018 § 187 att bilda en aktiebolagsrättslig koncern med 

benämningen Ludvika Kommun Stadshus AB. Fullmäktige beslutade samtidigt 

att överlåta samtliga aktier i Ludvika Kommunfastigheter AB med tillhörande 

dotterbolag samt VB Kraft AB, Wessman Barken Vatten och Återvinning AB 

och VB Energi AB till Ludvika Kommun Stadshus AB. Överlåtelsen gjordes 

för en köpeskilling på 522,8 miljoner kr genom en lånerevers mellan Ludvika 

kommun och Ludvika Kommun Stadshus AB. Ludvika Kommun Stadshus AB 

bildades under våren 2019 och överlåtelsen av aktierna slutfördes i augusti 

2019. Överlåtelsen gav kommunen en reavinst på 176,1 miljoner kr. 

1.10 Redovisningsprinciper 
Delårsrapportens innehåll följer de minimikrav som Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) anger i Rekommendation 17, Delårsrapport (nov 2018). 

Den ekonomiska redovisningen har i stort sett skett i överensstämmelse med 

Lagen om kommunal redovisning och bokföring (2018:597) och RKR:s 

rekommendationer. 

Justering av ingångsbalansräkning enligt RKR:s information i mars 2019 har 

gjorts beträffande tidigare investeringsbidrag från privata aktörer samt tidigare 

års uppskrivning av andelar i Kommuninvest. Justeringen påverkar ingående 

eget kapital med en ökning på 4,4 miljoner kr.                             

RKR är normgivande organ för redovisning på det kommunala området, och 

till god sed hör att följa rekommendationer som ges av normgivande organ. 

I denna delårsrapport används samma redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder som i kommunens senaste årsredovisning för 2018.  

93



Ludvika kommun 
Datum 

2019-10-15 
Diarienummer 

KS 2019/458 
Sida 

16(27) 

 

Delårsrapport 2019 

2 Kommunens verksamhetsmål och resultatmått 

2.1 Fem verksamhetsmål som mäts med 18 resultatmått 

Fullmäktige har angivit mål som ska nås 

År 2015 beslutade fullmäktige om en vision, tre strategiska målområden och 

fem kommunövergripande verksamhetsmål, som gäller sedan 2016.  

Vision, målområden och verksamhetsmål 

Därmed har fullmäktige 

angivit för kommunens 

invånare, ledning och 

personal en ledstjärna 

(visionen), vilka 

områden som prioriteras 

(målområdena) och vad 

som ska uppnås i 

verksamheterna (målen). 

Målen tar sikte på 

resultatet för invånarna av kommunens verksamheter och insatser. 

Kopplat till varje mål finns resultatmått med målvärden som anger den 

politiska ambitionsnivån 

Fullmäktige har också fastställt totalt 18 resultatmått som visar viktiga aspekter av 

målen och som vid uppföljningar användas för att bedöma hur väl målen nås. 

Den politiska ambitionsnivån för vad som konkret ska uppnås och när framgår 

genom att det för varje mått finns ett kortsiktigt målvärde för 2019 och ett mer 

långsiktigt för 2020. Målvärdena antogs av kommunstyrelsen i oktober 2018, 

och innebär att det över tid krävs förbättringar för att målen ska nås.  

Innebörden av beslutade resultatmått och målvärden 

En av landets bästa skolkommuner 
Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras 

Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras 

En bra kommun att växa upp i 

Ungdomars framtidstro ska öka 

Ungdomar ska kunna påverka kommunen mer 

Ungdomars trygghet ska öka 

Fler unga ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En tillväxtkommun 

Befolkningen ska växa 

Fler bostäder ska byggas 

Fler ska ha tillgång till snabbt bredband 

Företagen ska bli mer nöjda med kommunens service 

Fler vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En bra kommun att leva i 

Invånarna ska bli mer nöjda med att bo och leva i kommunen 

Kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras 

Invånarna ska känna sig mer trygga och säkra 

En miljövänlig kommun 

Mer hushållsavfall ska återvinnas 

Kommunen ska servera mer ekologisk mat 

Klimatpåverkan från kommunens bilresor ska minska 

Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska 

Vision: Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas 

kommun 

Strategiska målområden Övergripande verksamhetsmål 

Barn och unga 

En av landets bästa skolkommuner 

En bra kommun att växa upp i 

Arbete och näringsliv En tillväxtkommun 

Livsmiljö 

En bra kommun att leva i 

En miljövänlig kommun 
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Målaktiviteter ska bidra till att resultatmåttens målvärden nås 

För vart och ett av resultatmåtten har varje förvaltning angivit målaktiviteter som 

de ska jobba med under 2019. Aktiviteterna ska bidra till att resultatmåttens 

målvärden för 2019 nås, vilket i sin tur ska bidra till att målen nås. 

Målen följs upp via resultatmåtten 

Det är alltså de fem verksamhetsmålen som genom en uppföljning av de 18 

resultatmåtten följs upp i denna delårsrapport. Både en direkt och en indirekt 

uppföljning tillämpas. 

Uppföljningen koncentreras till de åtta mått där den direkta metoden är möjlig, 

det vill säga där det finns ett halvårsutfall för 2019. För dessa mått jämförs i 

tabellen på sidan 5 halvårsutfallet med det målvärde som ska nås för helåret 

2019. Om ett visst målvärde redan har uppnåtts vid halvårsskiftet eller bedöms 

komma att nås till årets slut, så innebär det att denna aspekt av målet har nåtts 

eller bedöms vara väg att nås 2019. I tabellen anges med ett Ja eller ett Nej om 

det utifrån halvårsutfallet bedöms att målvärdet kommer att nås vid årets slut. 

För övriga resultatmått finns inget utfall för halvårsskiftet. Som ett 

indirekt – och betydligt osäkrare – andrahandsalternativ visas i stället hur det har 

gått med organisationens målaktiviteter som ska bidra till att respektive måtts 

målvärde 2019 nås. I tabellen på sidan 5 redovisas den procentandel av 

aktiviteterna som under januari−augusti har genomförts planenligt. En stor 

andel genomförda aktiviteter indikerar att målarbetet är i fas, vilket i sin tur 

tyder på att denna aspekt av målet kan vara på väg att nås 2019. I tabellen anges 

med ett (Ja) eller ett (Nej) om det utifrån aktiviteterna bedöms att målvärdet 

kommer att nås vid årets slut.  

I den kommande årsredovisningen kommer samtliga resultatmått att följas upp 

med den direkta metoden, där helårsutfallet jämförs med årets målvärde. 

Resultatmåtten hämtas från öppna källor 

Med ett undantag hämtas resultatmåtten från öppna källor som myndigheter 

eller organisationer publicerar för alla eller åtminstone många av landets 

kommuner. Därmed kan Ludvika kommuns nivå och utveckling jämföras med 

andra kommuner. 

Måtten hämtas från Arbetsförmedlingen, Avfall Sverige, EkoMatCentrum, 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Post- och telestyrelsen, 

Skolverket, Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Ekokommuner samt 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Drygt hälften av måtten publiceras också på kolada.se, som är en öppen databas 

med nyckeltal om landets kommuner och regioner. Kolada drivs av Rådet för 

främjande av kommunala analyser (RKA). 
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2.2 Delårsuppföljning av resultatmåtten 

Grundskoleelevernas kunskaper och betyg ska öka 

I flera års tid har kunskapsresultaten (betygsnivån) 

för avgångselever i kommunens grundskolor varit 

klart lägre än i flertalet andra kommuner. Men 2018 

steg medelbetygen kraftigt och Ludvika kommun 

avancerade i rankingen till plats 211 bland landets 

290 kommuner, där högst nivå ger plats 1. 

Målsättningen för 2019 är att betygen ska fortsätta 

förbättras, så att kommunen avancerar ytterligare i 

rankingen och når en placering bland de 150 

främsta. Till 2020 ska kommunen nå en placering 

bland den främsta fjärdedelen, det vill säga 

rankingplats 72 eller bättre.  

Satsningen på att stärka elevernas kunskapsresultat fortsätter, med ambitionen 

att Ludvika till 2020 ska bli en av landets bästa skolkommuner. 

Under läsåret 2018/2019 har lärare, rektorer och förvaltningsledning fortsatt 

jobba med ett starkt fokus på elevernas resultat. Vid fyra tillfällen under året 

registrerar all undervisande personal kunskapsläget för samtliga elever i alla 

årskurser. Utifrån resultaten kan rektorer och lärare se behov på individ-, klass-, 

årskurs- och enhetsnivå. Behoven kan sedan mötas med hjälp av riktade insatser. 

Extra pengar avsattes också för resultathöjande insatser, som på högstadiet har 

använts till studiecoacher som stöttar och motiverar elever i skolarbetet. Nybyggda 

Solviksskolan F-6 togs i bruk 2019 och har bland annat interaktiva skärmar i 

klassrummen och flexibel möblering som ger nya pedagogiska möjligheter.  

Även andra insatser något eller några år bakåt i tiden kan nämnas. Exempelvis 

har skolstrukturen ändrats och skolan digitaliserats. Det har även skett 

satsningar på nyanländas resultatutveckling samt på kollegialt lärande genom 

systemet med förstelärare. En särskild satsning har gjorts på elevhälsan för att 

främja alla elevers välmående, trygghet, närvaro och ytterst kunskapsutveckling. 

Innevarande läsår 2019/2020 fortsätter arbetet med att systematiskt följa upp och 

göra insatser utifrån elevernas kunskapsresultat. Dessa och flera andra åtgärder för 

att stärka skolans kvalitetsarbete har under senare år utvecklats inom ramen för 

modellen Successful Schools, som baseras på vetenskaplig grund och erfarenheter 

från framgångsrika skolor i andra delar av landet. Genom gemensamma arbetssätt 

och rutiner för undervisning och uppföljning, ska skolorna steg för steg bli bättre 

på att ge eleverna de kunskaper de behöver få med sig från grundskolan. 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

Skolverket och visar kommunens 

rankingplacering bland landets 

290 kommuner avseende genom-

snittligt meritvärde (bokstavsbetyg 

omräknat till sifferbetyg) för elever 

som avslutar grundskolan.  

Rankingplaceringen är ett tal 

mellan 1 och 290, där 1 ges till 

kommunen med högst betyg.  

Statistiken avser elever i kommun-

ala och fristående skolor belägna i 

kommunen, oavsett elevernas folk-

bokföringsort (s.k. lägeskommun).  

Maximalt meritvärde är 340 (17 

ämnen à 20 poäng). 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Medelbetygen för avgångselever i kommunens grundskolor steg i år för andra året i 

rad. För tredje året i rad förbättrades Ludvikas placering i rankingen bland landets 

290 kommuner, från 211 i fjol till 198 i år (1=bäst). 

Trots förbättringen nåddes inte årets målvärde, som är rankingplacering 150. 

Denna aspekt av målet En av landets bästa skolkommuner har alltså inte nåtts 2019. 
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Fler unga vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En sida av en bra uppväxtkommun är att så 

många yngre som möjligt ska kunna jobba, 

studera eller prova olika jobb. Så få som möjligt 

ska behöva vara öppet arbetslösa. 

Åren 2014− 2016 steg arbetslösheten bland unga 

i kommunen, främst eftersom många i gruppen 

nyanlända hade svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Från 2016 sjönk dock 

arbetslösheten, särskilt bland utrikes födda. Vid 

utgången av 2018 var 6,0 procent i åldersgruppen 

18−24 år utan sysselsättning (årsgenomsnitt). 

Målet för 2019 är att högst 5,5 procent i åldersgruppen 18−24 år ska vara öppet 

arbetslösa (årsgenomsnitt). Till 2020 ska nivån sjunka till 4 procent eller lägre. 

Grunden för en hög sysselsättning är en bra skola och att det finns jobb och 

utbildningsmöjligheter. Det är betydligt lättare att få jobb för dem som har 

åtminstone gymnasieutbildning. 

Att arbetslösheten sjönk rejält i kommunen 2016−2018 och en bit in på 2019 

beror på den goda konjunkturen och den stora efterfrågan på arbetskraft, men 

också på statliga åtgärder liksom en bra lokal samverkan mellan arbetsförmedling, 

kommun och näringsliv. Arbetslösheten bland yngre inrikes födda är nere på låga 

nivåer, men är fortfarande betydligt högre i gruppen utrikes födda. Enligt 

arbetsförmedlingen förklaras den något ökade arbetslösheten sedan sommaren 

2019 av ett svagare konjunkturläge och färre statligt subventionerade 

anställningar. Detta visar att kommunen inte på egen hand rår över frågan. 

Riktade kommunala insatser spelar i vissa fall en roll för möjligheten att etablera 

sig på arbetsmarknaden eller gå från arbetslöshet till utbildning. Det är bland 

annat tack vare dessa insatser som arbetslösheten länge sjönk i kommunen. 

Exempelvis erbjuder Jobbslussen personer med försörjningsstöd ett personligt stöd 

för att motivera till jobb eller studier, där fokus kan ligga på att återuppta en 

avbruten gymnasieutbildning för att längre fram kunna nå egen försörjning. 

I de fortsatta ansträngningarna att nå kommunens arbetslöshetsmål till 2020 

kan man inte räkna med samma draghjälp av konjunkturen som tidigare. Enligt 

SKL:s Ekonomirapport maj 2019 väntas högkonjunkturen försvagas i år och gå 

mot sitt slut nästa år, med en viss nedgång i sysselsättningen som följd. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Ungdomsarbetslösheten fortsatte sjunka i början av 2019, men i långsammare takt 

än tidigare, för att under sommaren först plana ut och sedan till och med öka en 

aning. Vid halvårsskiftet 2019 var 5,8 procent i åldersgruppen 18−24 år öppet 

arbetslösa (årsgenomsnitt), en nedgång sedan årsskiftet med 0,2 procentenheter. 

Nivån har sedan stigit till 6,1 procent i augusti (årsgenomsnitt). 

Därmed tycks årets målvärde, som är högst 5,5 procent öppet arbetslösa ungdomar 

som ett årsgenomsnitt, vara mycket svårt att uppnå. Det tyder på att denna aspekt 

av målet En bra kommun att växa upp i inte är på väg att nås 2019. 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

arbetsförmedlingens månads-

statistik avseende öppet arbets-

lösa i åldersgruppen 18−24 år. 

Öppet arbetslösa saknar betalt 

arbete och deltar inte i något 

arbetsmarknadspolitiskt program. 

Måttet avser den procentuella 

arbetslösheten som en trend-

siffra, i form av det säsongs-

rensade och utjämnade s.k. 12-

månadersgenomsnittet. 
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Delårsrapport 2019 

Befolkningen ska växa 

Fler invånare ökar ortens attraktivitet, underlättar etableringar och ger nya 

möjligheter för framtiden. Det är också gynnsamt för näringsliv och 

arbetsmarknad och skapar utveckling och tillväxt. 

Antalet folkbokförda invånare ökade kraftigt åren 

2014−2016, från cirka 26 000 till närmare 27 000. 

Men sedan avstannade den positiva 

befolkningsutvecklingen och folkmängden har  

under senare år stabiliserats kring 27 000. I slutet 

av 2018 hade kommunen 26 946 invånare. Målsättningen för 2019 är att antalet 

ska öka till 27 400 till årets slut. Till 2020 ska antalet invånare öka till 28 000. 

Ett ökat barnafödande har bidragit till de senaste årens positiva utveckling. Men 

huvudförklaringen är invandringen av personer som har fått asyl i Sverige. 

Asylsökande som får uppehållstillstånd och antingen placeras eller själva 

bosätter sig i Ludvika kommun, blir folkbokförda och ingår i kommunens 

officiella folkmängd. 

För att nå det långsiktiga målet 28 000 invånare år 2020 behövs aktiva åtgärder. 

Först och främst behöver bostadsbyggandet öka. I övrigt kan folkmängden 

påverkas med generella insatser som ökar ortens attraktivitet. En bra 

samhällsservice, attraktiva boendemiljöer, gott om jobb och en bra livsmiljö är 

viktigt både för befintliga invånare och för att attrahera nya. 

En osäkerhet om folkmängden på sikt rör flyttmönstret hos den stora grupp 

utlandsfödda som under senare år har asylinvandrat och blivit folkbokförda i 

kommunen. Det har visat sig att många i denna grupp efter en tid väljer att flytta 

vidare till andra delar av landet. Det är en viktig förklaring till att antalet invånare i 

Ludvika kommun har legat i stort sett oförändrad sedan 2016.  

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under årets första sex månader ökade antalet folkbokförda invånare med 28 

personer, från 26 946 vid utgången av 2018 till 26 974 i juni 2019. 

Ökningstakten under första halvåret var dock betydligt lägre än den som på årsbasis 

krävs för att målsättningen 27 400 ska kunna nås vid årets slut. Och sedan 

halvårsskiftet har folkmängden preliminärt fallit tillbaka till omkring 26 930, vilket 

totalt för perioden januari−augusti ger en något minskad folkmängd. 

Det kan därför bli mycket svårt att nå målvärdet 27 400 invånare vid årets slut, så 

vida det inte blir en stark ökning under årets avslutande fyra månader. Denna aspekt 

av målet En tillväxtkommun ser alltså inte ut att kunna nås 2019. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

SCB:s officiella 

befolkningsstatistik avseende 

folkbokförda personer. 
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Delårsrapport 2019 

Fler bostäder ska byggas 

I kommunen finns ett uppdämt behov av fler 

bostäder och efterfrågan på attraktiva 

boendemiljöer är redan stor och väntas öka 

ytterligare. Fler bostäder behövs för att 

motverka bostadsbristen, men också för att 

kommunen ska kunna växa ytterligare och 

fortsätta att utvecklas. 

Målsättningen är att det 2016−2020 ska färdig-

ställas åtminstone 500 inflyttningsklara bostäder 

i kommunen, varav 35 eller fler under 2019.  

Större byggprojekt är ofta komplexa, tidskrävande och ibland även beroende av 

omständigheter som är svåra att påverka lokalt. Det är därför som kommunen 

har ett mål för byggandet för en längre period. Hittills har tyvärr byggandet 

varit otillräckligt för att det ska vara möjligt att nå målet om 500 nya bostäder 

till 2020. Men under 2018 har några projekt med flerbostadshus påbörjats och 

kommande år kommer ytterligare flera större projekt kunna påbörjas och 

slutföras. Därför kan nivån 500 bostäder komma att nås med några års 

fördröjning. 

Kommunen styr inte över byggandet på egen hand, men gör mycket för att ha 

en beredskap som möjliggör och underlättar för byggprojekt. Färdiga planlagda 

områden utarbetas efterhand för att kunna användas för byggnation av både 

flerfamiljshus och småhus, bland annat för förtätning och ytterligare byggnation 

i centrala staden. Efterfrågan är stor på byggbar mark för villor, och 

småhustomter i attraktiva lägen säljs etappvis. Bygglovsärenden handläggs 

mycket snabbt. Kontakter tas löpande med externa aktörer för att 

marknadsföra kommunen som byggort. 

Kommunens helägda bostadsföretag LudvikaHem AB bygger och projekterar 

främst lägenheter. I slutet av 2018 startades två projekt, varav ett för drygt 50 

lägenheter i centrala Ludvika med inflyttning 2020 och ett för 14 lägenheter i 

Grängesberg (seniorboende) med inflyttning vintern 2019−2020. Ytterligare 

projekt planeras kommande år. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under första halvåret 2019 har preliminärt 7 nya bostäder (villor) färdigställts i 

kommunen. Troligen kommer ytterligare omkring 10 bostäder att färdigställas 

under andra halvåret. 

Årets målvärde 35 nya bostäder kommer därmed inte att nås. Denna aspekt av 

målet En tillväxtkommun kommer inte att nås 2019. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttets helårsutfall häm-

tas från SCB:s officiella statistik 

över nybyggda (färdigställda) 

bostäder i landets kommuner. 

Måttet avser både småhus och 

lägenheter i flerbostadshus, men 

däremot inte fritidshus. 

Statistiken baseras på uppgifter 

som landets kommuner 

rapporterar in.  

Halvårsutfallet avser 

kommunens egen mätning. 
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Delårsrapport 2019 

Fler ska ha tillgång till snabbt bredband 

Driftsäker internetuppkoppling med hög 

kapacitet är en del av infrastrukturen och en 

drivkraft för tillväxt och jobb. Också i övrigt 

innebär bredbandsutbyggnaden och digitali-

seringen nya möjligheter för privatpersoner, 

företag och offentlig sektor i hela kommunen. 

De senaste åren har det skett en mycket snabb 

expansion i kommunen, och andelen hushåll 

och företag med tillgång till snabbt fiberbaserat 

eller trådlöst bredband är numera större än på 

många andra liknande orter. 

Kommunens långsiktiga målsättning till 2020 är 

att åtminstone 90 procent av hushållen ska 

kunna ansluta sig till bredband med en 

överföringshastighet om minst 1 000 megabit 

per sekund. Målsättningen för 2019 är att 

åtminstone 85 procent ska kunna ansluta sig. 

Detta ska jämföras med 72 procent 2017, som var den mest aktuella uppgift 

som fanns tillgänglig då målvärdet bestämdes i oktober 2018. I maj 2019 antog 

kommunstyrelsen en revidering av mätserien från och med 2017, som innebär 

en anpassning till det sätt att mäta utfallet som tillämpas av både regeringen, 

Region Dalarna och alla Dalarnas kommuner. Med det nya sättet att mäta 

nådde utbyggnaden 83 procent av hushållen 2017 och 87 procent 2018. 

Revideringen påverkar däremot inte kommunens antagna målvärden. 

Under 2015 tog utrullningen av fiber rejäl fart, främst i kommunens centralort. 

Under 2016−2018 gav satsningen goda resultat främst på mindre orter och i 

byarna, men det sker också en fortsatt utbyggnad i mer tätbebyggda områden. 

Ytterligare utbyggnad kommer ske de närmaste åren. 

Marknadskrafterna klarar att täcka stora delar av centralorten och andra 

tätbebyggda områden. Kommunen jobbar aktivt tillsammans med partners för att 

sprida bredband också till mer glesbefolkade delar. För att nå utbyggnadsmålet till 

2020 satsar kommunen cirka 30 miljoner kr i investeringsmedel 2016−2020, och 

till det kommer omkring 10 miljoner kr från EU samt statligt stöd. 

Kommunens bredbandsstrateg samordnar och driver på utbyggnaden, i 

samarbete med främst partnern IP-Only och det lokala energibolaget 

VB Energi som kommunen är delägare i.  

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under första halvåret 2019 tros andelen hushåll med tillgång eller absolut närhet till 

snabbt fiberbaserat eller trådlöst bredband ha ökat från 87 procent till omkring 

88 procent. Utbyggnaden fortgår även om den nu går lite långsammare än tidigare. 

Därmed kommer årets målvärde – 85 procent täckningsgrad – att nås. Denna 

aspekt av målet En tillväxtkommun kommer därför att nås 2019. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttets helårsutfall 

hämtas från Post- och 

telestyrelsens (PTS) årliga 

bredbandskartläggning 

avseende situationen 1 oktober. 

Kartläggningen avser andelen 

hushåll som har tillgång eller 

absolut närhet till snabbt 

bredband, dvs som har anslutit 

sig eller som kan ansluta sig. 

Andelen som faktiskt har anslutit 

sig är mindre. 

Uppgifterna avser trådbundet 

eller trådlöst bredband med en 

överföringshastighet om minst 

100 megabit/sekund. Kommun-

ens egen ambition avser den tio 

gånger högre hastigheten 1 000 

megabit/sekund. 

Halvårsutfallet avser 

kommunens egen uppskattning. 

 

Halvårsutfallet avser 

kommunens egen bedömning. 
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Delårsrapport 2019 

Fler vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En förutsättning för tillväxt är att så många som möjligt arbetar, studerar eller 

har någon annan sysselsättning som ökar möjligheterna att få ett jobb. Så få 

som möjligt ska behöva vara öppet arbetslösa. 

Åren 2015−2017 steg den öppna arbetslösheten 

något i Ludvika kommun, när många i den 

ökande gruppen nyanlända utrikes födda hade 

svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Men 

under 2018 sjönk arbetslösheten tillbaka igen. Vid 

utgången av 2018 var 4,7 procent i åldersgrupp-

en 25−64 år utan sysselsättning (årsgenomsnitt). 

Målet för 2019 är att högst 4,3 procent i 

åldersgruppen 25−64 år ska vara öppet 

arbetslösa (årsgenomsnitt). Till 2020 ska arbetslösheten sjunka till 3 procent. 

Trots en i stort sett oförändrad arbetslöshet i år har konjunkturen och 

arbetsmarknaden varit fortsatt stark, med stor efterfrågan på arbetskraft med 

främst yrkesinriktad utbildning och låg arbetslöshet bland inrikes födda. Men nu 

pekar arbetsförmedlingen på ett svagare konjunkturläge och färre statligt 

subventionerade anställningar, vilket bedöms ge en ökad arbetslöshet framöver. 

Kommunen bedriver flera insatser, ofta i samarbete med arbetsförmedlingen, för 

att få personer att gå från arbetslöshet till egen försörjning eller utbildning. Dessa 

insatser bidrar till att hålla nere arbetslösheten, som annars skulle ha varit på en 

högre nivå. Extratjänster samt praktik och handledning på företag är två exempel. 

Ett annat är Jobbslussen, där personer med försörjningsstöd får ett personligt stöd 

i form av exempelvis praktik men också handledning och coachning för att 

motivera till jobb eller studier. Kommunen har också egna verksamheter, som 

Sporthallens café, med möjlighet att testa en arbetsplats inför praktik på ett företag. 

Insatser görs också för att ta till vara nyanländas kompetens och 

yrkeserfarenhet. Exempelvis matchas högutbildade direkt mot bristyrken i 

kommunens organisation. Ett annat exempel är nyanlända som praktiserar 

inom vården och samtidigt läser sfi eller studerar till undersköterska på VBU:s 

vård- och omsorgscollage. 

I de fortsatta ansträngningarna att nå kommunens arbetslöshetsmål till 2020 

kan man inte räkna med samma draghjälp av konjunkturen som tidigare. Enligt 

SKL:s Ekonomirapport maj 2019 väntas högkonjunkturen försvagas i år och gå 

mot sitt slut nästa år, med en viss nedgång i sysselsättningen som följd. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Så här långt under 2019 har det inte skett några större förändringar av den öppna 

arbetslösheten i åldersgruppen 25−64 år. Vid halvårsskiftet var 4,6 procent arbets-

lösa (årsgenomsnitt), alltså en smärre nedgång sedan årsskiftet med 0,1 procent-

enheter. Nivån har sedan återgått till 4,7 procent i augusti (årsgenomsnitt). 

Därmed tycks årets målvärde, som är högst 4,3 procent öppet arbetslösa som ett 

årsgenomsnitt, vara mycket svårt att uppnås. Det tyder på att denna aspekt av målet 

En tillväxtkommun inte är på väg att nås 2019. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

arbetsförmedlingens månads-

statistik avseende öppet arbets-

lösa i åldersgruppen 25−64 år.  

Öppet arbetslösa saknar betalt 

arbete och deltar inte i något 

arbetsmarknadspolitiskt program. 

Måttet avser den procentuella 

arbetslösheten som en trend-

siffra, i form av det säsongs-

rensade och utjämnade s.k. 12-

månadersgenomsnittet. 
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Delårsrapport 2019 

Kommunen ska servera mer ekologisk mat 

Kommunen har som mål att servera mer ekologisk mat i verksamheterna. En 

ökad ekologisk produktion bidrar till att uppfylla de svenska miljömålen, när 

exempelvis kemiska bekämpningsmedel inte 

används. En större biologisk mångfald och högre 

ambition för djurens välfärd är andra faktorer 

som talar för ekologisk produktion. 

Precis som kommunsektorn som helhet har 

Ludvika kommun över tid ökat andelen 

ekologiskt i den mat som serveras inom främst 

förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg. 

Under flera år har kommunen haft en större 

ekoandel, jämfört med genomsnittet för övriga 

kommuner som har gjort samma mätning. 

Målet för 2019 är att det ska vara minst 

45 procent ekologiska livsmedel i den mat som kommunen serverar, mot 

42 procent 2018. Till 2020 ska andelen ekologiskt öka till minst 60 procent. 

Att kommunens förhållandevis stora ekoandel tydligt minskade första halvåret i 

år har med ekonomi att göra. Livsmedelspriserna har generellt stigit kraftigt 

under senare tid, vilket har inneburit ökade kostnader för kommunen. 

Ekologiska produkter kostar i regel mer än konventionella, och ibland är 

prisskillnaden stor. För att hålla årets inköpsbudget – och därutöver bidra till att 

stärka hela kommunens ekonomiska ställning – har det bedömts nödvändigt att 

under 2019 minska på de ekologiska råvarorna. I den ekonomiskt ansträngda 

situationen kan man inte räkna med att helårets mål om ökad ekoandel kommer 

att nås. 

Det kan också bli svårt att nästa år påtagligt öka ekoandelen i kommunens 

serveringar. Detta främst till följd av de ökade livsmedelspriserna, men också 

eftersom det bedöms vara svårt att, till rimligt pris, konvertera in ytterligare 

ekologiska alternativ i inköpsavtalen. Andra insatser krävs därför för att nivån 

60 procent ska nås till 2020. Om kommunen också ska kunna handla mer 

närodlat behöver betydligt fler närliggande jordbrukare och andra producenter 

ställa om till ekologisk produktion. 

Definition och källa 

Resultatmåttet baseras på en 

egen mätning i kommunen, som 

rapporteras till EkoMatCentrum.  

Måttet beräknas som kostnaden i 

kronor för inköpta ekologiska 

livsmedel dividerat med 

kostnaden för totala mängden 

inköpta livsmedel. 

Måttet avser ekologiska livsmedel 

enligt KRAV-märkning, EU:s miljö-

symbol för ekologiska livsmedel 

eller andra likvärdiga symboler 

där det finns en erkänd certifier-

ing som garanterar produktens 

ekologiskt producerade innehåll. 

 

 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Andelen ekologisk mat som serveras i kommunens verksamheter har minskat från 

42 procent under helåret 2018 till 37 procent under första halvåret 2019. 

Ekoandelen för helåret väntas inte nå upp till årets målvärde 45 procent. Denna 

aspekt av målet En miljövänlig kommun kommer alltså troligen inte att nås 2019. 
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Delårsrapport 2019 

Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska  

En stor del av koldioxidutsläppen i Sverige 

kommer från fastigheter. En minskad 

energianvändning i kommunens lokaler bidrar 

till att uppfylla de nationella miljömålen, där 

exempelvis fossila bränslen ska fasas ut. 

År 2018 var energianvändningen i 

kommunorganisationens lokaler 

162 kilowattimmar (kWh) per kvadratmeter (m²). 

Målsättningen för 2019 är att 

energianvändningen ska vara högst 

157 kWh/m². Till 2020 ska det ske en minskning till högst 139 kWh/m².  

Den minskade energianvändningen förklaras främst av att den energieffektiva 

nya Solviksskolan togs i bruk i början av 2019. Samt att den gamla 

Marnässkolans lokaler inte används i samma utsträckning som tidigare. 

  

Definition och källa 

Resultatmåttet baseras på en 

egen mätning i kommunen. 

Mätningen avser mängden 

inköpt energi till lokaler (fjärr-

värme, olja, naturgas, biobränsle, 

biogas, fjärrkyla samt el) i kWh 

dividerat med lokalytan. 

Energianvändningen avser både 

uppvärmning och verksamhetsel. 

Mätningen avser både 

kommunens egna lokaler och 

lokaler i majoritetsägda bolag. 

Bedömning av måluppfyllelsen  

Under första halvåret 2019 var energianvändningen i kommunens lokaler 

91 kWh/m², jämfört med 95 kWh/m² motsvarande period i fjol. Det är främst 

energianvändningen för uppvärmning som har minskat, men även användningen av 

verksamhetsel har sjunkit.  

Under årets sex första månader har alltså den totala energianvändningen minskat med 

4 kWh/m² jämfört med motsvarande period i fjol. Det tyder på att målsättningen för 

helåret 2019, som motsvarar en minskning med 5 kWh/m² jämfört med 2018, kan 

nås. Denna aspekt av målet En miljövänlig kommun kan alltså komma att nås 2019. 
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Delårsrapport 2019 

3 Kommunens och koncernens resultaträkning 
Resultaträkning, miljoner kronor 

 

Kommunen Koncernen 

Utfall jan-

aug 2018 

Utfall jan-

aug 2019 

Budget 

helår 

2019 

Prognos 

helår 

2019 

Utfall jan-

aug 2018 

Utfall jan-

aug 2018 

Prognos 

helår 

2019 

Verksamhetens 

intäkter 
292,5 442,5 614,2 636 602,4 727,7 1 256 

Verksamhetens 

kostnader 
-1 338,6 -1 489,0 -2 205,7 -2 272 -1 508,7 -1 657,5 -2 757 

Avskrivningar -47,9 -48,6 -83,3 -78 -91,4 -93,3 -146 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-1 094,0 -1 095,2 -1 674,8 -1 714 -997,7 -1 023,1 -1 647 

Skatteintäkter 816,6 835,5 1 246,2 1 251 816,6 835,5 1 251 

Generella statsbidrag 

och utjämning 
277,9 290,6 437,0 433 278,0 290,7 433 

Verksamhetens 

resultat 
56,1 30,8 8,4 -30 96,9 103,1 37 

Finansiella intäkter 50,0 206,2 36,5 210 51,6 208,3 213 

Finansiella kostnader -4,7 -5,6 -12,0 -9 -16,3 -16,4 -27 

Resultat efter 

finansiella poster 
46,1 231,4 32,9 171 132,2 295,0 223 

Extraordinära poster 0,0 11,1 0,0 11 0,0 11,0 17 

 Årets resultat 46,1 242,5 32,9 182 132,2 306,0 240 

 

Resultat efter 

finansiella poster/ 

skatter, generella 

statsbidrag o utjämning 

1,8 % 20,6 % 2,0 %  10,2 %    
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Delårsrapport 2019 

4 Kommunens och koncernens balansräkning 
Balansräkning, miljoner kronor 

 

Kommunen Koncernen 

31 dec 2018 31 aug 2019 31 dec 2018 31 aug 2019 

TILLGÅNGAR     

A...Anläggningstillgångar 1 692,0 1 938,8 3 115,1 3 204,3 

- Immateriella 

anläggningstillgångar 
- - - - 

- Materiella anläggningstillgångar 1 323,6 1 393,0 2 990,1 3 147,4 

- Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
1 253,3 1 321,0 2 578,4 2 749,7 

- Maskiner och inventarier 70,3 71,9 411,7 397,7 

- Övriga materiella 

anläggningstillgångar 
- - - - 

- Finansiella anläggningstillgångar 368,4 545,8 125,0 56,9 

B...Bidrag till infrastruktur 10,1 9,8 10,1 9,8 

C...Omsättningstillgångar 463,7 570,6 618,6 627,5 

- Förråd m.m. 5,7 5,8 9,2 10,7 

- Kortfristiga fordringar 197,3 254,0 293,9 290,7 

- Kortfristiga placeringar - - - - 

- Kassa och bank 260,7 310,7 315,5 326,1 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 165,8 2 519,2 3 743,8 3 841,6 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER 
    

A...Eget kapital 873,7 1 120,4 962,6 1 044,8 

- Årets resultat 22,7 242,5 35,6 306,0 

- Resultatutjämningsreserv - - - - 

- Övrigt eget kapital - - - - 

B...Avsättningar 121,9 116,0 246,1 191,0 

- Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser 
91,3 87,2 108,5 104,3 

- Andra avsättningar 23,8 28,8 137,6 86,7 

C...Skulder 1 170,2 1 282,9 2 535,0 2 606,0 

- Långfristiga skulder 474,2 513,5 3 115,0 2 013,7 

- Kortfristiga skulder 696,0 769,4 1 455,0 592,1 

SUMMA EGET KAPITAL, AV-

SÄTTNINGAR OCH SKULDER 
2 165,8 2 519,2 3 743,8 3 841,6 

     

PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER 
    

Panter och därmed jämförliga 

säkerheter 
1 260,7 909,8 1 260,7 909,8 

Ansvarsförbindelser 639,7 645,1 639,7 645,1 

- Pensionsförpliktelser 634,5 640,0 634,5 640,0 

- Övriga ansvarsförbindelser 5,2 5,0 5,2 5,0 

 
  

105



TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)

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

Datum

2019-10-16
Diarienummer

KS 2019/489 - 00

Kommunstyrelsen

Fastställande av plan för kommunövergripande intern 
kontroll år 2020 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer plan för kommunövergripande intern kontroll för 
år 2020, daterad 16 oktober 2019.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens stab föreslår en plan för kommunövergripande intern 
kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder 
och helägda bolag ska följa upp:

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 
semesterdagar?

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i kommunchefens ledningsgrupp, där 
risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, prioriterats och hanterats.

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beskrivning av ärendet

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

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

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.
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Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommun-
övergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-
punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås 
av en riskanalys.

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

Förslag till kommunövergripande plan för intern kontroll 2020
Kommunstyrelsens stab föreslår en plan för kommunövergripande intern 
kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder 
och helägda bolag ska följa upp (bilaga 1):

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 
20 semesterdagar? Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar att se till att 
medarbetarna under semesteråret tar ut minst 20 av årets semesterdagar. Det 
beror på att avtalet Allmänna Bestämmelser föreskriver att det endast är de 
semesterdagar med lön som överstiger 20 som får sparas till ett senare 
semesterår. Om arbetstagaren har för många sparade dagar kan det för 
arbetsgivaren innebära att den anställde har rätt att använda både årets dagar 
och de sparade dagarna, vilket kan försvåra verksamheten om det blir mycket 
ledighet som ska planeras ut. Det finns även en arbetsmiljöaspekt i att den 
anställde tar ut sin semester och får vila. Outtagen semester påverkar också 
kommunens ekonomiska resultat, då kommunens semesterlöneskuld till de 
anställda för sparad semester ökar.

Förslaget baseras på en riskanalys
Stabens förslag baseras på en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter 
har inventerats, prioriterats och hanterats. Riskanalysen genomfördes i 
kommunchefens ledningsgrupp där bland andra förvaltningscheferna ingår 
(bilaga 2).

Inför stabens slutgiltiga val av kontrollpunkter har det även beaktats möjlighet-
erna att med en rimlig arbetsinsats och till en rimlig kostnad följa upp det som 
ska kontrolleras.

Slutligen utgår stabens förslag från synsättet att intern kontroll:
– är ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten
– ska ha sin tyngdpunkt i att åtgärda de eventuella brister som uppföljningen 

av kontrollpunkterna kan komma att peka på

Jan Lindström
Kommunchef

Mikael Müller
Verksamhetscontroller
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Bilagor
1. Plan för kommunövergripande intern kontroll 2020, daterad 16 oktober 

2019
2. Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i kommunchefens 

ledningsgrupp

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och helägda bolag
Revisorerna
Kommunchefen
Kommunstabens verksamhetscontroller
Personalenheten
Ekonomienheten
Akten
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Kommunstyrelsens stab

Mikael Müller

 2019-10-16

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen ska 

vara klar

Uppföljning-

en ska 

rapporteras 

till KS

Allmänna bestämmelser 

§ 27

Bilaga 1

Kontrollpunkt

1
Jan-okt 

2020

Total-  

under-

sökning

2020-11-30

Plan för kommunövergripande intern kontroll för år 2020

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla 

medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 

semesterdagar?

2021-01-31

Internt informationsbrev 

till chefer Uttag av 20 av 

årets semesterdagar.             

2018-08-21

Förvalt-

ningschef/    

VD

S-Tj-intern-kontroll-2020-kommunövergripande-plan-bilaga1109
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Kommunstyrelsens stab

Mikael Müller

2019-08-20

Bilaga 2  

                

Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Risk-

poäng

(1−4) (1−4) (1−16)

Allmänna bestämmelser 

m.m
3 4 12

Krisberedskap 3 4 12

GDPR 2 3 6

Inköp 2 3 6

2 2 4

2 3 6

Följs interna rutiner kring (all typ av) frånvaro? 

Anmälan. Uppföljning. 

Har vi en krisorganisation som fungerar för 

särskilda händelser?

Har nämnderna registerförteckning gällande 

GDPR?

Följs rutinerna för hanteringen av inköp med 

FirstCard?

Följs rutinerna för hantering av incident-

/felrapportering

Fordonspool

Risk / negativ händelse / tänkbar 

kontrollpunkt

Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i kommunchefens ledningsgrupp. Underlag för 

tjänstemannaförslag till kommungemensamma kontrollpunkter för 2020

Bedömning av risken

Tidsperiod MetodSystem / process / rutin

Lag / 

förordning / 

föreskrift / 

styrdokument 

etc

S-Tj-intern-kontroll-2020-kommunövergripande-plan-bilaga2110
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Kommunstyrelsens stab
Mikael Müller, 0240-860 49
mikael.muller@ludvika.se

Fullmäktige

Befolkningsprognos 2019−2035

Förvaltningens förslag till beslut
1. Fullmäktige fastställer befolkningsprognos för Ludvika kommun 

2019−2035, enligt bilaga daterad 20 maj 2019.

2. Den fastställda befolkningsprognosen ska användas i kommunens nämnder 
och helägda bolag som underlag för strategiskt planeringsarbete.

3. Den fastställda befolkningsprognosen bör beaktas som underlag för 
strategiskt planeringsarbete även i kommunkoncernen utöver nämnder och 
helägda bolag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens stab har hos Statistikmyndigheten SCB beställt en 
befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019−2035. Prognosen levererades 
7 maj 2019.

Staben föreslår att fullmäktige fastställer prognosen och anger att den ska 
användas i kommunen som underlag för strategiskt planeringsarbete samt att 
den i samma syfte även ska användas i de helägda bolagen.

Enligt prognosen kommer kommunens folkmängd att stiga med omkring 
800 personer under perioden, från utgångslägets knappt 27 000 invånare till 
nära 27 800 för slutåret 2035. Sett över hela perioden väntas det bli fler barn 
och unga och fler äldre pensionärer, men bara obetydligt fler i arbetsför ålder. 
De allra närmaste åren väntas det bli fler i skolåldern, men samtidigt färre 
småbarn, färre äldre pensionärer och färre personer i aktiv ålder.

Befolkningsförändringar i olika åldrar ger en god bild av de ökade respektive 
minskade behov av olika välfärdstjänster som över tid kan komma att riktas 
mot kommunen och kommunkoncernen. Prognosen ska därför användas som 
planeringsunderlag för bland annat förskola, skola och äldreomsorg, men även 
för exempelvis bostadsbyggande.

Prognosen ska även användas som planeringsunderlag för de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen och koncernen. Både kostnader och intäkter 
påverkas av hur antalet invånare och ålderssammansättningen utvecklas. En 
förändrad åldersfördelning ställer också krav på att resurser över tid fördelas om i 
takt med volym- och behovsförändringar för olika verksamheter. 
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Beskrivning av ärendet

SCB:s regionala befolkningsprognos för Ludvika kommun 
2019−2035
Som underlag för planering av verksamhet och ekonomi i kommunkoncernen 
har kommunstyrelsens stab hos SCB beställt en regional befolkningsprognos 
för Ludvika kommun 2019−2035. Prognosen levererades av SCB den 7 maj 
2019. I bilagan presenteras en bearbetning av SCB:s prognos och där anges 
även det scenario och de antaganden som prognosen vilar på.

De senaste årens befolkningsutveckling
Antalet folkbokförda kommuninvånare ökade kraftigt 2014−2016 i samband 
med det stora flyktingmottagandet. Därefter avstannade tillväxten och 
befolkningen har de senaste åren legat på en nivå strax under 27 000. Totalt för 
perioden 2014−2018 har folkmängden ökat med fler än 1 200 personer, varav 
drygt 800 barn i åldrarna 0−15 år.

Ett ökat barnafödande har bidragit till de senaste årens befolkningsökning. Men 
huvudförklaringen är invandringen av personer som har fått asyl i Sverige och 
blivit folkbokförda i Ludvika kommun. 

De kommande årens befolkningsutveckling enligt prognosen
Enligt prognosen kommer kommunens folkmängd att stiga med omkring 
800 personer under perioden, från utgångslägets knappt 27 000 invånare till 
nära 27 800 för slutåret 2035. 

Folkmängd. Prognos 2019−2035 Antalsförändringar. Prognos 2019−2035

Sett över hela perioden väntas det bli fler barn och unga och fler äldre 
pensionärer, men bara obetydligt fler i arbetsför ålder. De allra närmaste åren 
väntas det bli fler i skolåldern, men samtidigt färre småbarn, färre äldre 
pensionärer och färre personer i aktiv ålder.
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Folkmängd. Utfall 2008−2018. Prognos 2019−2035

År

Folk-
mängd vid 

årets 
början

Födda Avlidna
Inflyttade 

från övriga 
Sverige

Utflyttade 
till övriga 
Sverige

Inflyttade 
från 

utlandet

Utflyttade 
till 

utlandet

Folk-
mängd vid 
årets slut

Folk-
ökning

2008 25 425 231 335 1 059 1 016 215 68 25 522 97

2009 25 522 251 339 992 948 245 71 25 650 128

2010 25 650 254 338 1 066 986 231 70 25 810 160

2011 25 810 266 364 914 1 092 135 84 25 586 -224

2012 25 586 297 332 1 044 1 126 257 88 25 639 53

2013 25 639 295 366 989 1 073 315 89 25 712 73

2014 25 712 302 303 1 072 1 115 444 87 26 030 318

2015 26 030 319 366 1 097 1 163 517 81 26 362 332

2016 26 362 339 342 1 009 1 221 872 91 26 933 571

2017 26 933 339 315 1 117 1 477 438 68 26 992 59

2018 26 992 292 331 1 088 1 325 332 98 26 946 -46

2019 26 946 313 316 1 030 1 247 267 79 26 914 -32

2020 26 914 298 314 1 069 1 177 254 85 26 959 45

2021 26 959 284 312 1 098 1 166 247 90 27 020 61

2022 27 020 287 311 1 116 1 164 242 96 27 094 74

2023 27 094 290 310 1 124 1 173 239 101 27 163 69

2024 27 163 292 309 1 132 1 181 241 107 27 230 67

2025 27 230 292 309 1 139 1 188 244 111 27 297 67

2026 27 297 293 309 1 146 1 196 250 115 27 366 69

2027 27 366 294 310 1 153 1 203 253 120 27 433 67

2028 27 433 295 311 1 160 1 210 251 122 27 496 63

2029 27 496 294 313 1 166 1 216 249 123 27 552 57

2030 27 552 294 314 1 171 1 222 247 125 27 603 51

2031 27 603 294 316 1 177 1 228 245 126 27 649 46

2032 27 649 294 318 1 182 1 233 244 127 27 691 42

2033 27 691 295 319 1 187 1 238 242 128 27 729 38

2034 27 729 296 321 1 191 1 243 241 129 27 765 35

2035 27 765 297 322 1 195 1 247 240 130 27 798 33

Prognosen som planeringsunderlag
Kommunstyrelsens stab föreslår att fullmäktige fastställer prognosen och anger 
att den ska användas i kommunen som underlag för strategiskt planeringsarbete 
samt att den i samma syfte även ska användas i de helägda bolagen.

Prognosen ska användas som planeringsunderlag för bland annat förskola, 
skola och äldreomsorg, men även för exempelvis bostadsbyggande. En stor del 
av kommunens tjänster riktas till specifika åldersgrupper. Därför ger 
prognosens befolkningsförändringar i olika åldrar en god bild av de ökade 
respektive minskade behov av olika välfärdstjänster som över tid kan komma 
att riktas mot kommunen och kommunkoncernen.

Prognosen ska även användas som planeringsunderlag för de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen och koncernen. Både den löpande 
verksamheten och investeringar påverkas när befolkningen väntas öka snabbast 
i de mest kostnadskrävande åldrarna. Även hur mycket skatt, statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning som kommer in till kommunen påverkas av 
hur antalet invånare och ålderssammansättningen utvecklas. Det kommer 

113



Ludvika kommun
Datum

2019-10-17
Diarienummer

KS 2019/78
Sida

4(5)

innebära finansiella utmaningar för kommunen och koncernen när de samlade 
behoven av kommunal service väntas öka snabbare än intäkterna. En förändrad 
åldersfördelning ställer också krav på att resurser över tid fördelas om i takt med 
volym- och behovsförändringar för olika verksamheter.

Kortfattat om vad prognosen baseras på
Prognosen för Ludvika kommun baseras på SCB:s senaste 
befolkningsframskrivning för riket, Sveriges framtida befolkning 2019−2070, som 
publicerades 12 april 2019. Utifrån gjorda antaganden redovisas där för varje år 
antalet kvinnor och män som föds samt antalet i varje ettårsklass som avlider, 
flyttar till Sverige från utlandet respektive emigrerar. 

Utifrån denna framskrivning för riket görs i Ludvika-prognosen anpassningar 
till Ludvika kommuns historiska och aktuella utveckling i de antagande om 
barnafödande, dödsfall och in- och utflyttning som används. I stora drag 
innebär prognosens scenario att Ludvika kommuns befolkningsutveckling 
återgår till en situation som rådde åren före det stora flyktingmottagandet.

En arbetsgrupp med representanter för kommunens förvaltningar har 
medverkat vid framtagandet av det scenario och de antaganden som prognosen 
vilar på. Kommunstyrelsens stab har samordnat arbetet och har haft en nära 
dialog med SCB om antagandena.

Ekonomiska konsekvenser
Prognosen kommer användas som underlag för strategiskt planeringsarbete för 
både verksamhet och ekonomi. Därför kommer den få konsekvenser för såväl 
kostnader som intäkter. Den kommer också medföra att resurser över tid 
fördelas om i takt med volym- och behovsförändringar för olika verksamheter.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikael Müller
Verksamhetscontroller

Bilagor
Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019−2035, bildspel daterat 20 maj 
2019

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och helägda bolag för verkställighet
Samtliga delägda bolag, kommunalförbund och gemensamma nämnder för 
verkställighet
Ludvika kommun Stadshus AB
Kommunchefen
Kommunstabens verksamhetscontroller
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Ekonomienheten
Akten
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ades maj 

2019

20 maj 2019
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Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019−2035

Lever-

erades av 

SCB i maj 

2019
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Sida 3

Totalbefolkningen väntas växa … 

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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… men inte tillräckligt för att nå 28.000 invånare 2020

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler barn och ungdomar (0−19 år) …

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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… och samtidigt fler äldre-äldre (85+ år) …

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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… men knappt några fler i aktiv ålder (20−64 år)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Prognosen baseras på SCB:s riksprognos, som anpassas

Steg 1: SCB:s riksprognos
Ludvika-prognosen 2019−2035 baseras på SCB:s senaste 

befolkningsframskrivning för riket, Sveriges framtida 

befolkning 2019−2070, som publicerades 12 april 2019.

Steg 2: Lokala anpassningar via antagandena
Anpassningar till Ludvikas historiska och aktuella utveckling 

görs i de antaganden som behövs för varje prognosår:

− Antalet som föds

− Antalet som avlider

− Antalet som flyttar in från andra kommuner

− Antalet som flyttar ut till andra kommuner

− Antalet som flyttar in från andra länder

− Antalet som flyttar ut till andra länder 
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Årets prognos ger långsammare ökning än tidigare prognoser

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognoser för Ludvika kommun. 2016−2030 (maj 2016), 2017−2030 (maj 2017), 2018−2030 (maj 2018), 2019−2035 

(maj 2019)
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Långsammare folkökning i Ludvika enligt årets prognos

1. Årets riksprognos ger en något långsammare 

folkökning för Sverige − och därmed även för 

Ludvika − jämfört med den som SCB gjorde 2018

− Framför allt lägre invandring de närmaste 5 åren

− Något lägre barnafödande

2. Även förändringar i antaganden i årets Ludvika-

prognos ger en långsammare folkökning för 

Ludvika jämfört med den som gjordes 2018

− Ludvikas barnafödande är fortsatt förhöjt jämfört 

med riket, men inte lika mycket som i fjol

− Något mindre inrikes inflyttning till Ludvika

− Något större inrikes utflyttning från Ludvika särskilt 

de närmaste 3 åren
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Befolkningsprognos som planeringsunderlag …

Kostnader och verksamhet
Hur mycket verksamhet kommer behövas jämfört 

med i dag – och vad kommer det kosta?

Förskola, skola, äldreomsorg … 

Behövs investeringar? Minskad kapacitet?

Intäkter
Hur mycket skatt och statsbidrag kommer in till 

kommunen i framtiden?

Bostadsbyggande
Hur många bostäder behöver byggas?

Antal 

invånare

Ålders-

samman-

sättning
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… inför strategiska beslut

Driftsbudgetar
− intäkter

− kostnader

Investeringsbudgetar

Resultatbudgetar
− intäkter

− kostnader

Mål och målvärden

Bostadsbyggande

osv …
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Så här beräknas prognosen år för år

Folk-

mängd 

vid 

årets 

början

31 dec 2018

Födda Avlidna Inflytt-

ade

från 

övriga 

Sverige

Utflytt-

ade till 

övriga 

Sverige

Inflytt-

ade

från 

utlandet

Utflytt-

ade till 

utlandet

Folk-

mängd 

vid 

årets 

slut

31 dec 2019

Folk-

ökning

26 946 +313 −316 +1 030 −1 247 +267 −79 26 914 −32

Exempel 2019

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Alla 

beräkningar 

görs per 

kön och 

ettårsklass
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Bruttoförändringar under prognosperioden

Under prognosperioden 2019−2035 ökar 

kommunens befolkning med drygt 800 personer, 

från knappt 27.000 till nära 27.800

− Varje år under perioden föds i genomsnitt närmare 300 

barn och drygt 310 personer avlider

− Varje år under perioden flyttar i genomsnitt cirka 1 150 

personer in från andra kommuner och drygt 1 200 flyttar 

ut

− Varje år under perioden invandrar i genomsnitt cirka 250 

personer och 110 emigrerar
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Negativt födelsenetto hela perioden

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Nettoutflyttning till övriga Sverige hela perioden

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)

2019-05-20 131



Sida 17

Nettoinvandring hela perioden (men minskande)

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Invandring driver folkökningen

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)

2019-05-20 133



Sida 19

Totalbefolkningen väntas växa

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Ludvika växer, men inte alls lika snabbt som riket

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019) och SCB:s befolkningsframskrivning för riket (april 2019)
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Gruppen män växer snabbare än gruppen kvinnor

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Särskilt skolbarn och äldre pensionärer blir fler till 2035

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Särskilt skolbarn och äldre pensionärer blir fler till 2035

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)

2019-05-20 138



Sida 24

Både barn och unga samt äldre pensionärer blir fler

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Både barn och unga samt äldre pensionärer blir fler

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Både barn och unga samt äldre pensionärer blir fler

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler barn i skolåldern, men färre i förskola

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler barn i skolåldern, men färre i förskola

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler skolklasser kommer behövas, men färre förskoleavd.

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)

2019-05-20 144



Sida 30

Fler barn i skolåldern, men färre i förskola

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Förskoleåldrarna toppar 2018−19 och faller sedan tillbaka

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2000−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Skolåldrarna fortsätter öka till 2025 och faller sedan tillbaka

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2000−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1−5 7−9 10−12 13−15

2018 290 342 350 346 329 325 367 323 306 282 294 315 283 297 273 286 1 692 911 892 856

2019 312 294 340 349 344 331 329 370 328 309 285 298 316 286 294 277 1 658 1 006 899 857

2020 298 316 296 341 348 345 335 334 373 330 312 290 300 319 284 298 1 646 1 038 901 901

2021 286 303 317 299 340 349 350 340 339 375 332 316 292 304 316 288 1 609 1 054 940 908

2022 288 292 306 320 300 342 353 354 345 341 375 336 317 296 301 319 1 559 1 041 1 028 916

2023 291 294 295 308 320 304 346 357 358 347 343 377 337 320 294 304 1 520 1 063 1 057 918

2024 293 297 297 298 309 322 310 350 362 360 349 346 377 339 317 297 1 522 1 072 1 072 954

2025 293 299 299 300 299 312 327 316 355 363 361 352 347 379 335 320 1 508 1 034 1 060 1 034

2026 294 299 301 302 301 302 318 333 321 357 364 364 352 349 373 338 1 506 1 011 1 080 1 060

2027 295 300 302 304 303 304 309 323 338 324 358 367 364 355 345 374 1 513 986 1 089 1 074

2028 296 301 303 305 305 306 311 315 329 340 327 361 367 366 350 347 1 519 984 1 055 1 063

2029 295 302 303 305 305 308 313 317 321 332 342 331 362 369 361 352 1 524 969 1 034 1 082

2030 295 301 304 306 306 308 314 319 323 324 334 346 332 364 364 362 1 526 965 1 011 1 090

2031 295 301 304 307 307 309 315 320 324 326 326 337 347 335 359 365 1 528 970 1 010 1 058

2032 296 302 304 307 308 310 315 321 326 327 328 330 339 349 331 360 1 530 974 997 1 040

2033 296 302 304 307 308 311 316 321 327 329 330 332 332 341 345 333 1 531 977 993 1 019

2034 297 303 305 307 308 311 317 322 327 329 331 333 333 334 337 346 1 532 979 998 1 018

2035 298 304 305 307 308 311 317 323 328 330 332 335 335 336 331 339 1 535 981 1 001 1 006

Ålder

Sida 33

Småbarn, förskolebarn och barn i grundskoleåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler ungdomar i gymnasieåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler ungdomar i gymnasieåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler ungdomar i gymnasieåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler ungdomar i gymnasieåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2000−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler äldre pensionärer

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Först mindre sedan större behov av äldreomsorg

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler äldre pensionärer

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Först mindre sedan större behov av äldreomsorg

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2000−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Pensionärer i de åldrar där flest behöver äldreomsorg

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100+ 80+ 85+ 90+ 95+

2018 138 119 131 107 88 97 81 57 44 36 16 15 13 10 4 7 1 790 963 380 65

2019 111 125 106 116 93 75 81 66 46 34 28 12 11 9 7 6 1 730 926 375 72

2020 122 101 112 94 101 79 63 66 54 36 26 21 8 8 6 7 1 764 904 374 76

2021 118 111 90 99 82 86 66 52 54 42 27 20 15 6 5 8 1 773 881 381 80

2022 127 108 100 80 87 70 72 55 43 42 32 20 14 10 4 7 1 821 871 370 88

2023 139 116 97 89 70 74 59 60 45 33 32 24 14 10 7 6 1 877 875 365 94

2024 167 126 104 86 78 60 63 49 49 35 26 24 17 10 7 8 1 939 908 347 91

2025 148 152 114 92 76 67 51 52 40 38 27 20 17 12 7 8 2 021 921 338 90

2026 177 135 137 101 81 65 57 42 43 31 30 20 14 12 8 8 2 102 963 330 92

2027 182 162 122 122 89 70 55 47 35 33 24 22 14 10 8 9 2 178 1 006 328 88

2028 189 166 147 109 107 77 59 46 39 27 26 18 16 10 7 10 2 254 1 053 334 87

2029 206 174 150 131 96 92 65 49 38 31 21 20 13 11 7 9 2 323 1 112 356 81

2030 209 189 157 134 115 83 78 54 40 30 24 16 14 9 8 9 2 369 1 169 365 80

2031 209 192 171 141 118 100 70 65 45 32 23 18 11 10 6 9 2 403 1 219 390 78

2032 213 192 174 153 124 102 85 59 54 35 25 18 13 8 7 9 2 427 1 268 412 79

2033 212 196 174 156 135 108 86 71 48 43 27 19 13 9 5 9 2 454 1 310 437 82

2034 198 195 178 156 138 117 92 72 59 38 33 21 13 9 6 8 2 452 1 332 467 90

2035 195 183 177 160 138 119 100 77 59 46 30 25 15 9 6 8 2 461 1 347 494 93

År
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De i yrkesverksam ålder behöver försörja allt fler

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019) och SCB:s befolkningsframskrivning för riket (april 2019)
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Både fler yngre och äldre som ska försörjas

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Några fakta om prognosen

Beställning, leverans, kostnad
Av SCB beställde Ludvika kommun i jan 2019 en befolknings-

prognos 2019−2035 för kommunen som helhet. (Inga 

prognoser för kommunens delområden beställdes.)

Prognosen levererades 7 maj 2019. Kostnad 12.000 kr.

Endast folkbokförda, ej asylsökande
Prognosen gäller dem som är folkbokförda i Ludvika 

kommun (26.946 vid årsskiftet 2018/2019)

Personer som söker asyl är inte folkbokförda. Asylsökande 

blir folkbokförda i kommunen först då de får 

uppehållstillstånd och antingen placeras eller själva 

bosätter sig här. Det fanns cirka 85 asylsökande i Ludvika 

kommun vid årsskiftet 2018/2019.

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)2019-05-20 160



Sida 46

Antaganden som särskilt har diskuterats

Invandring. 2014−2017 hade Ludvika en större relativ immi-

gration än riket (asylsökande). Varför? Kommer det hålla i sig?

Barnafödande. Särskilt 2012−2017 födde kvinnor i Ludvika 

betydligt fler barn än kvinnor i riket i motsvarande åldrar. 

Varför? Kommer det hålla i sig?

In- och utflyttning. Det finns en stark urbaniseringstrend i 

Sverige. Kommer den hålla i sig? Hur påverkas Ludvika?

Utflyttning av nyinvandrade. Särskilt 2016−2017 hade Ludvika 

en mycket stor nettoutflyttning av nyanlända till andra 

kommuner. Varför? Kommer mönstret hålla i sig?

Arbetsmarknadens utveckling. Hur ska vi tänka kring 

ABB/Hitachi och ev. kommande gruvetableringar?

Bostadsbyggande. Vad tror vi om byggandet i Ludvika?
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Prognosens scenario: invandring inkl. asylsökande

Åren 2014−2017 hade Ludvika kommun en större 

immigration än den som motsvarar kommunens relativa 

befolkningsstorlek i riket.

Vi tror att den jämförelsevis stora invandringen till kommunen 

dessa år till betydande del hänger ihop med att det 2015 och 

2016 öppnades flera privata asylboenden här, där många 

nyanlända asylsökande placerades. I förlängningen ledde detta 

till att jämförelsevis många av dem som senare fick 

uppehållstillstånd blev folkbokförda i Ludvika kommun.

I SCB:s riksprognos förväntas en lägre framtida (asyl-)invandring 

till Sverige, jämfört med 2014−2018. Vi tror inte att kommunen 

kommer ha en förhöjd invandring under prognosperioden. 

Tvärtom antas en något lägre relativ invandring, på den nivå som 

gällde innan det stora flyktingmottagandet.
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Prognosens scenario: barnafödande

Varje år 2008−2018, särskilt 2012−2017, födde kvinnor i 

Ludvika kommun fler barn än kvinnor i riket i motsvarande 

åldrar. 

Vi tror att det förhöjda barnafödandet till betydande del, men 

inte enbart, hänger ihop med de senaste årens jämförelsevis 

stora invandring som skett till kommunen. I landet i stort har 

invandrade kvinnor – särskilt från de senaste årens stora 

invandringsländer – ofta ett högt barnafödande de första åren i 

Sverige, som sedan sjunker successivt.

I kombination med en lägre förväntad (asyl-)invandring räknar vi 

därför med ett lägre barnafödande i kommunen under prognos-

perioden. Detta jämfört med den höga nivån 2012–2017. Fort-

farande antas en viss förhöjd fruktsamhet jämfört med riket, men 

nu åter på den nivå som gällde innan det stora flyktingmottagandet.
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Prognosens scenario: inrikes in- och utflyttning

Under flera årtionden har det nästan varje år skett en 

nettoutflyttning från Ludvika kommun till andra kommuner.

Vi tror att urbaniseringstrenden i Sverige som helhet kommer 

hålla i sig och fortsatt påverka Ludvika kommun. Konkret väntas 

det även under prognosperioden flytta ut fler personer till andra 

kommuner jämfört med antalet som flyttar in från övriga 

Sverige. Detta bl.a. eftersom många efter avslutad 

gymnasieutbildning flyttar till jobb eller högre studier. Ovanpå 

detta väntas en viss utflyttning av nyinvandrade som efter en tid 

som folkbokförda i kommunen väljer att flytta vidare till andra 

delar av landet.

Under prognosperioden antas såväl inflyttningen till – som 

utflyttningen från – kommunen vara på den nivå som gällde 

innan det stora flyktingmottagandet.
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Prognosens scenario: arbetsmarknadens utveckling

Under den senaste 10-årsperioden har det i Ludvika kommun 

stadigt skapats nya arbetstillfällen (netto) i det privata 

näringslivet och allt fler jobbpendlar hit från andra kommuner.

Starka företag och en stark jobbtillväxt i alla sektorer gynnar 

kommunens befolkningssiffror, både för att det ger möjligheter 

för befintliga invånare och för att attrahera nya.

Vi tror att de stora företagen på orten kan fortsätta växa och 

påverka kommunens folkmängd positivt, även om 

befolkningsprognosen inte uttryckligen förutsätter en viss tillväxt 

av arbetstillfällen.

Prognosen förutsätter därmed inte heller att det blir några större 

nytillskott av jobb genom nyetableringar (gruvor eller liknande) i 

kommunen eller i dess närhet. Skulle större nyetableringar ske 

kan man räkna med en positiv påverkan på antalet invånare.
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Prognosens scenario: bostadsbyggande

Under den senaste 10-årsperioden har bostadsbyggandet i 

Ludvika kommun inte hängt med i samma takt som tillväxten i 

jobb och invånare.

Under 2019–2020 kommer det färdigställas kring 75 nya 

bostäder i kommunen, varav flertalet är lägenheter i 

flerbostadshus. Därutöver diskuteras och förbereds andra större 

projekt som kan innebära både fler småhus och lägenheter 

längre fram. Samtidigt finns en osäkerhet kring större 

byggprojekt som ofta är komplexa, tidskrävande och ibland även 

beroende av omständigheter som är svåra att påverka lokalt. 

Vi tror att det långsiktigt kommer byggas bostäder i den mån att 

kommunens befolkning växer, men befolkningsprognosen 

förutsätter inte uttryckligen att det byggs ett visst antal bostäder 

under perioden.
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Antaganden för prognosen 2019−2035

Komponent Huvudsakligt antagande för Ludvika kommun Riket=1,00

Födda Utgår från kvinnors fruktsamhet i olika åldrar för olika prognosår enligt 

SCB:s senaste riksprognos (apr 2019). Dock uppjusterad för Ludvika 

m.h.t. att fruktsamheten under många år varit högre i Ludvika än i riket. 

2019: Ludvika=1,18

2020: Ludvika=1,12

2021−2035: Ludvika=1,06

Avlidna Utgår från köns- och åldersspecifika dödsrisker för olika prognosår

enligt SCB:s senaste riksprognos (apr 2019). Dock uppjusterad för 

Ludvika i 3 av 4 delgrupper m.h.t. att dödligheten i dessa grupper 

2009−2018 var högre i Ludvika än i riket.

Ludvika: Kvi 20−64 år=0,99

Ludvika: Män 20−64 år=1,03

Ludvika: Kvi 65−90 år=1,06

Ludvika: Män 65−90 år=1,04

Inflyttade från 

övriga Sverige

Knyts till rikets totalbefolkning olika prognosår enligt SCB:s senaste 

riksprognos (apr 2019). Inflyttningen till Ludvika antas vara den andel 

(knappt 0,011%) av rikets totalbefolkning, som gällde i genomsnitt 

2009−2013. En tillkommande kalibrering görs för 2019−2021.

−

Utflyttade till 

övriga Sverige

Knyts till rikets totalbefolkning olika prognosår enligt SCB:s senaste 

riksprognos (apr 2019). Utflyttningen från Ludvika antas vara den andel 

(0,011%) av rikets totalbefolkning, som gällde i genomsnitt 2009−2013. 

En tillkommande kalibrering görs för 2019−2021.

−

Inflyttade från 

utlandet

Knyts till immigrationen till riket olika prognosår enligt SCB:s senaste 

riksprognos (apr 2019). Immigrationen till Ludvika antas vara den andel 

(0,22%) av immigrationen till riket som gällde i genomsnitt 2010-2013.

−

Utflyttade till 

utlandet

Knyts till emigrationen från riket olika prognosår enligt SCB:s senaste 

riksprognos (apr 2019). Emigrationen från Ludvika antas vara den andel 

(0,16%) av emigrationen från riket som gällde i genomsnitt 2010-2013.

−
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Prognosen i detalj

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Prognos

År

Folk-

mängd vid 

årets 

början

Födda Avlidna

Inflyttade 

från övriga 

Sverige

Utflyttade 

till övriga 

Sverige

Inflyttade 

från 

utlandet

Utflyttade 

till 

utlandet

Folk-

mängd vid 

årets slut

Folk-

ökning

2008 25 425 231 335 1 059 1 016 215 68 25 522 97

2009 25 522 251 339 992 948 245 71 25 650 128

2010 25 650 254 338 1 066 986 231 70 25 810 160

2011 25 810 266 364 914 1 092 135 84 25 586 -224

2012 25 586 297 332 1 044 1 126 257 88 25 639 53

2013 25 639 295 366 989 1 073 315 89 25 712 73

2014 25 712 302 303 1 072 1 115 444 87 26 030 318

2015 26 030 319 366 1 097 1 163 517 81 26 362 332

2016 26 362 339 342 1 009 1 221 872 91 26 933 571

2017 26 933 339 315 1 117 1 477 438 68 26 992 59

2018 26 992 292 331 1 088 1 325 332 98 26 946 -46

2019 26 946 313 316 1 030 1 247 267 79 26 914 -32

2020 26 914 298 314 1 069 1 177 254 85 26 959 45

2021 26 959 284 312 1 098 1 166 247 90 27 020 61

2022 27 020 287 311 1 116 1 164 242 96 27 094 74

2023 27 094 290 310 1 124 1 173 239 101 27 163 69

2024 27 163 292 309 1 132 1 181 241 107 27 230 67

2025 27 230 292 309 1 139 1 188 244 111 27 297 67

2026 27 297 293 309 1 146 1 196 250 115 27 366 69

2027 27 366 294 310 1 153 1 203 253 120 27 433 67

2028 27 433 295 311 1 160 1 210 251 122 27 496 63

2029 27 496 294 313 1 166 1 216 249 123 27 552 57

2030 27 552 294 314 1 171 1 222 247 125 27 603 51

2031 27 603 294 316 1 177 1 228 245 126 27 649 46

2032 27 649 294 318 1 182 1 233 244 127 27 691 42

2033 27 691 295 319 1 187 1 238 242 128 27 729 38

2034 27 729 296 321 1 191 1 243 241 129 27 765 35

2035 27 765 297 322 1 195 1 247 240 130 27 798 33
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Kontakt:

Mikael Müller

Verksamhetscontroller, KS stab

0240-860 49

mikael.muller@ludvika.se
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2019-10-02
Diarienummer

KS  2019/466

Kommunstyrelsens förvaltning
Åsa Grans, 
asa.grans@ludvika.se 

Ert datum Er referens

 

Fullmäktige

Fastställande av budget 2020 med plan 2021-2022

Förvaltningens förslag till beslut
1. Slutlig fördelning av driftsramar för nämnderna enligt bifogad 

sammanställning fastställs, binds per nämnd förutom social- och 
utbildningsnämnden som binds på en lägre nivå, bilaga 1.

2. Slutlig fördelning av investeringsramar för nämnderna enligt bifogad 
sammanställning fastställs, binds inom respektive verksamhetsområde, 
bilaga 2.

3. Resultat- och finansieringsbudget 2020-2022, bilaga 3.

4. Prioriterade projekt beslutas enligt bilaga 4.

5. Borgensavgift för lån till LudvikaHem AB fastställs till 0,4 procent 
beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.

6. Borgensavgift för lån till WBAB fastställs till 0,25 procent beräknad på 
genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.

7. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ludvika 
kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 
1 165 miljoner kronor.

8. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 850 miljoner kronor.

9. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för WBAB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 20 miljoner kronor.

10. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för VB Kraft AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 80 miljoner kronor. 

11. Anta beslut om förändrade taxor och avgifter enligt bilaga 5 och att övriga 
taxor och avgifter som är oförändrade ska gälla även för år 2020.

12. Partistöd fastställs till 1,5 miljoner kronor, bilaga 6.

Sammanfattning
Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 34 mnkr, vilket innebär 2,0 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört med 2018 års resultat är det 
en förbättring med 13 mnkr. Resultatet 2021 och 2022 har budgeterats med 2,0 
procent överskott. För att uppnå målet får verksamhetens kostnader inte överstiga 98 
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procent av skatteintäkter och bidrag och enligt upprättad budget är nyckeltalet just 98 
procent för 2020 och för 2021 och 2022 97 respektive 96 procent. 

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som omfattar 
kommunens budget. Budgetramarna för 2020 fastställdes utifrån en 
befolkningsprognos på 27 000 invånare. Med detta befolkningstal som grund 
beräknades skatter och statsbidrag vid rambeslutet till 1 744 mnkr. Det kan jämföras 
mot de budgeterade driftskostnaderna exklusive pensionskostnader som uppgår till 
1 711 mnkr.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 34 mnkr, vilket innebär 
2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört med 2018 års 
resultat är det en förbättring med 13 mnkr. Resultatet 2021 och 2022 har 
budgeterats med 2,0 procent överskott. För att uppnå målet får verksamhetens 
kostnader inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och bidrag och enligt 
upprättad budget är nyckeltalet just 98 procent för 2020 och för 2021 och 2022 
97 respektive 96 procent. 

Kommunens totala investeringar budgeteras 2020 till 148 mnkr, varav 
taxefinansierade investeringar uppgår till 71 mnkr. Självfinansieringsgraden av 
de skattefinansierade investeringarna beräknas 2020 till 83 procent inklusive 
balansering från 2019 års investeringsvolym. Detta innebär att kommunen inte 
kan skattefinansiera investeringarna fullt ut med årets resultat. För att nå 100 
procent självfinansiering av investeringarna skulle kommunen behöva uppnå ett 
resultat på 54 mnkr vilket motsvarar 6 procent. Under 2019-2021 beräknas den 
genomsnittliga självfinansieringsgraden uppgå till 68 procent. 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, 
hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. 
Kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelser beräknas enligt budgeten 
2020 till 15,2 procent (allt annat lika)

Skatteintäkter/statsbidrag
Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som omfattar 
kommunens budget. Budgetramarna för 2020 fastställdes utifrån en 
befolkningsprognos på 27 000 invånare. Med detta befolkningstal som grund 
beräknades skatter och statsbidrag vid rambeslutet till 1 744 mnkr. Det kan jämföras 
mot de budgeterade driftskostnaderna exklusive pensionskostnader som uppgår till 1 
711 mnkr. 

Kommunens skatteintäkter och generella bidrag beräknas öka med i snitt 2,1 procent 
per år fram till och med 2022. Förväntade löneökningar, inflation samt volymökningar 
innebär att kommunen måste dämpa nettokostnadsnivån för att erhålla ett resultat 
enligt god ekonomisk hushållning. 

Investeringsbudget
Beslut om investeringar har tagits för de påföljande 5 åren 2020-2024. 
Kommunens samlade investeringsvolym budgeteras under 2020 till 148 mnkr, 
varav taxefinansierad verksamhet 71 mnkr. För åren 2021-2022 budgeteras en 
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investeringsvolym på 333 mnkr, varav taxefinansierad verksamhet 127 mnkr. I 
beloppet ingår ej investeringar som kan komma att balanseras över från 2019 
års budget. Av de totala investeringarna 2020-2022 beräknas 19 procent 
investeras i infrastruktur och investeringar i VA-verksamhet beräknas till 47 
procent. 

Ekonomiska konsekvenser
Enligt upprättad finansieringsbudget utifrån ett finansiellt mål om 2 procent 
överskott kommer kommunens likviditet att visa -68 mnkr. Kommunen har 
finansiell förmåga att finansiera 80 mnkr vid 2 procents överskott, dvs årets 
resultat plus avskrivningar. Därför rekommenderas att investeringarna minskas 
med 68 mnkr från 148 mnkr till 80 mnkr.

Jan Lindström
Kommunchef

Åsa Grans
Ekonomichef

Bilagor
1. Fördelning av nämndernas driftsramar 2020-2022
2. Investeringsramar 2020-2024
3. Resultat- och finansieringsbudget 2020, med plan 2021-2022
4. Prioriterade projekt
5. Sammanställning av taxor och avgifter
6. Partistöd
7. Gemensamt brev från ägarkommunerna gällande RDM:s budget 2020

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Helägda bolag
Ekonomienheten
Akten
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Bilaga 1
Nämnd Beslut Hyresjust Övriga Förändringar Ny budget-

KF 2019 justeringar Utöver ram ram 2020

Revision 1,200 0,000 1,200
Kommunstyrelse 118,000 - 0,209 1,000 118,791
 - Rivning Fredriksbergsfabriken 0,000 0,000 0,000
Kulturskolan VKN 9,100 0,200 9,300
VBU inkl VKN 170,200 4,300 174,500
RDM 29,725 1,800 1,475 33,000
Social o utbildning, skola/förskola 450,000 - 4,783 - 1,000 18,000 462,217
Social o utbildning, social välfärd 137,900 1,000 22,100 161,000
Vård och omsorg 573,900 - 1,287 5,200 577,813
Samhällsbyggnads- o myndighetsnämnd 118,300 - 0,341 2,200 120,159
Kultur och fritid 36,600 - 0,313 3,200 39,487
Budgetreservation 4,000 11,200 -1,000 14,200
Summa kommun 1648,925 - 6,933 13,000 56,675 1711,667
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Bilaga 2
Förvaltning/Nämnd Investering

2019
Investering

2020
Investering

2021
Investering

2022
Investering

2023
Investering

2024 Totalt

Kommunstyrelsen 10000 19 925 18 125 7 725 8 000 8 000 71 775
Samhällsbyggnad 93800 48 295 57 850 114 000 63 900 41 030 418 875
Kultur och fritid 3700 4 900 2 360 1 830 1 085 1 270 15 145
Social och utbildning 6000 1 500 4 000 1 500 1 500 1 500 16 000
Vård och omsorg 1750 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 11 750
Summa 115 250 76 620 84 335 127 055 76 485 53 800 533 545
VA/renhållning 77600 71 409 61 750 62 300 75 300 57 800 406 159
Totalt 192 850 148 029 146 085 189 355 151 785 111 600 939 704
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Resultat och finansieringsbudget år 2020 - 2022(mnkr)  Bilaga 3

inkl Taxeverksamhet

Resultatbudget Ramar Ramar    P  L  A  N    P  L  A  N
år 2019 år 2020 år 2021 år 2022

Driftbudget -1648,9 -1711,7 -1718,1 -1747,3

Kapitalkostnader 103,5 60,5 63,5 66,5

Nettokostnader -1545,4 -1651,2 -1654,6 -1680,8

Avskrivningar -83,3 -46,0 -55,5 -62,6

Pensionskostnad -46,1 -36,0 -40,0 -43,0

Resultat 1 -1674,8 -1733,2 -1750,1 -1786,4

Skatteintäkter 1683,2 1744,3 1780,9 1818,3

Finansnetto 24,5 23,0 4,0 4,0

Resultat 2 32,9 34,1 34,8 35,9

(Resultat 2 enl resultatkrav) 32,9 34,1 34,8 35,9

Resultat 2 exkl taxefin/Skatteintäkter 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

E.o poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat 3 32,9 34,1 34,8 35,9
(Resultat 3 exl taxefinans) 32,9 34,1 34,8 35,9

98,0% 98,1% 96,5% 96,1%

175



2019-10-22

Finansieringsbudget Bilaga 3

Justerat resultat 2 116,2 80,1 90,3 98,5

Försäljning anläggningar 7,0 0,0 0,0 2,0

Ökning skulder/minskning fordringar 173,4 135,0 52,0 75,0

Tillförda medel 296,6 215,1 142,3 175,5

Investeringar 192,7 148,0 129,0 204,0

Amorteringar 55,0 55,0 55,0 55,0

Använda medel 247,7 203,0 184,0 259,0

Förändring av likvida medel 48,9 12,1 -41,7 -83,5
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Prioriterade investeringar 2020 Bilaga 4

Kommunstyrelsen

H0287 Bredband 8 000

H0298 Beslutsstöd kommunövergripande 1 000

H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 2 900

Total Summa kommunstyrelsen

Samhällsbyggnad - bostäder

4219 VÄSMANSTRAND 12 950

4244 KV ORREN 0 Tas som extraordinärt när det blir aktuellt

H0166 HILLÄNGET 400

Samhällsbyggnad - infrastruktur

4245 LYVIKSBERGET ÖSTRA IND.OM 0

4267 KORS V 50 GRBG/SNÖÅ/VALLH 2 000

H0205 KORSNING VÄG 50/VASAGATAN 1 500

4240 LAGGARUDDEN ETAPP 4 1 000

Samhällsbyggnad - mark

4212 LYVIKSBERGET SBN 2015/88 6 000

Samhällsbyggnad - fordon

H0119 UTBYTE AV LASTBIL 0 Föreslås att leasas

H0124 FORDONSLYFT 5 TON 0 Föreslås att leasas

H0125 FORDONSLYFT 16 TON 0 Föreslås att leasas

H0129 TRAKTORGRÄVARE 0 Föreslås att leasas

H0453 Sandskopor 0 Föreslås att leasas

H0535 Beredskapsbil x 2 0 Föreslås att leasas

H0536 Snöslunga 0 Föreslås att leasas

H0539 Arbetsledarfordon 0 Föreslås att leasas
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Samhällsbyggnad - park och lek

4278 LEKPLATSER ENL ÅTGÄRDSPL 2 000

4232 OSPECIFICERAT PARKER 300

H0551 Aktivitetsarenor 2 000
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Stöd- och styrningsförvaltningen

Skickas till:
Budgetberedningen

Sammanställning av eventuella förändringar

Samhällsbyggnadsnämnden avgiftsfinansierade
Avfallstaxan består av två dokument en text- och en 
prisbilaga.

Obs! Ny taxa på grund av införande av nytt 
avfallssystem FNI (fastighetsnära insamling).
Samtliga förändringar är markerade med kursiv text  i 
taxedokumenten. 

VA-taxa Höjning av brukningsavgifterna med 5 %. 
Anläggningsavgifterna föreslås vara oförändrade. 
Samtliga förändringar är markerade i taxedokumentet.

Samhällsbyggnadsnämnden skattefinansierade
Plantaxa Tillägg av taxa för ändring av detaljplan. Taxan för 

planhandläggning är baserad på SKL:s modell för 
taxeberäkning.

Torgplatstaxa Oförändrad

Avgift vattentransporter Oförändrad

Prissättning av småhustomter Oförändrad

Felparkering och kontrollavg Höjning av avgift för parkering på busshålplats höjning 
från 700 kr till 800 kr. Samma avgift gäller även för 
parkering på gång/cykelbana, övergångsställe, 
vägkorsning eller gågata/gångfartsområde. 
För överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen 
(1998:1276) gäller parkeringsanmärkningen 500 kr om 
man parkerar mot färdriktningen, i terräng, på en 
på/avstigningsplats, utanför markerad plats, längre än 
24 timmar, utanför en ut- eller infart samt på en 
huvudled.
Datumparkering 700 kr. För all övrig parkering som sker i 
strid med lokal föreskrift gäller felparkeringsavgiften 
400 kr. Kontrollavgiften är oförändrad.

parkering

Avg prövning dispensansökningar Oförändrad

Upplåtelse av allmän platsmark Höjning från 300 kr till 500 kr för användande av allmän 
platsmark. Minimiavgift höjs från 500 kr till 800 kr.

Kart och mätningsverksamhet Oförändrad
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Myndighetsnämnden miljö- och bygg
Protokoll, MMB 2019-09-18 § 156

Taxa enligt miljöbalken. Timtaxan justeras till 1 070 kr. Kostnad för 
avloppsinventering justeras till två timmar och för 
inventering av enklare köksavlopp blir kostnaden en 
timme.

Lagen om foder och animaliska biprodukter Timtaxan justeras till 1 070 kronor.

Taxa enligt livsmedelslagen Timtaxan oförändrad.Taxan är helt ny och uppdaterad 
enligt nya EU-kontrollförordningen 2017/625.

Taxa enligt strålskyddslagen Timtaxan justeras till 1 070 kr. Hela taxan har 
uppdaterats då det kommit en ny strålskyddslag.

Taxa enligt plan- och bygglagen Har ändrats genom ett tillägg för byggnader som enligt 
detaljplan bara omfattas av anmälan. En förklarande text 
finns nu om vad som är en komplementbyggnad och det 
har gjorts en justering för mindre anmälningspliktiga 
åtgärder till exempel eldstad och rivning. Timtaxan 
justeras till 1 070 kr. För ärenden med timtaxa är den 
minsta avgiften tre timmar. 

Kultur- och fritidsnämnden
Ärendet blev återremitterat vid senaste KFN, kommer upp 
på nytt den 11 dec.

Vård- och omsorgsnämnden

Tjskr och protokoll från vård och omsorgsnämnden

Vårdtaxa Regleras enligt gällande prisbasbelopp

Avgift service barn och ungdom Regleras enligt gällande prisbasbelopp

Besöksavgift hemsjukvården Regleras enligt gällande prisbasbelopp

Hjälpmedelsavgift Regleras enligt gällande prisbasbelopp

Social- och utbildningsnämnden 
Förskoleverksamheten Ändring enligt beslut SUNAU 20191017 

Fritidshemsverksamheten Oförändrad. 

Beroendeenheten Oförändrad.

Protokoll från social och utbildningsnämnden 2018-11-07 
§163
Avgift för dödsboförvaltning, tjskr Oförändrad

Familjerådgivning Oförändrad
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S 16 444 444
M 11 305 556
SD 8 222 222
C 5 138 889
V 5 138 889
MP 3 83 332
KD 2 55 556
KP 2 55 556
L 2 55 556
Total summa 1 500 000
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Budget 2020 Räddningstjänsten Dala Mitt Bilaga 7

Under budgetprocessen 2020 har ägarkommunerna fört en dialog med RDM om verksamhetens 
behov för kommande år. RDM visar tydligt på ett behov av en högre uppräkning än vad 
ägarkommunerna föreslår för övrig kärnverksamhet. Således har ägarkommunernas ekonomichefer, 
med kommundirektörer, kommit fram till att en uppräkning för år 2020 ska vara 2,5%. Utöver 
uppräkningen av driftsbidraget ska även ett ägartillskott tillföras RMD för att täcka de ökade 
kostnaderna som den nya ledningsorganisationen medfört.

Det finns en stor potential i en effektivare ledningsorganisation, som kommer att vara en viktig del av 
den framtida utvecklingen. Med anledning av detta förordar tjänstemännen hos ägarkommunerna 
att tillfälligt under 2020 ge ett ägartillskott om maximalt 4,2 mkr. Kostnaden för den nya 
ledningsorganisationen blir lägre ju fler aktörer som ansluter sig och idag vet vi att i vart fall två 
närliggande aktörer visat intresse. Om andra aktörer ansluter sig för att använda den nya 
ledningsorganisationen medför detta att den totala kostnaden fördelas på fler aktörer, vilket medför 
en lägre kostnad för ägarkommunerna. Ägarkommunerna kommer under år 2020 föra en löpande 
dialog med RDM allt eftersom fler aktörer ansluter sig för att säkerställa att den ekonomiska 
belastningen på ägarkommunerna minskar i samma takt.

Det ägartillskott tillförs RDM under år 2020 ska fördelas mellan ägarkommunerna utifrån samma 
principer och fördelningstal som för driftsbidraget i övrigt.  

För ägarkommunerna i RDM

Anders Ullvén Sari Nilsson
Ekonomichef Borlänge kommun Ekonomichef Falu kommun

Jenz EK Torbjörn Matsson
Ekonomichef Gagnef kommun Ekonomichef Säters kommun

Åsa Grans
Ekonomichef Ludvika kommun
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Kommunstyrelsens förvaltning
Åsa Grans, Telefon arbete
asa.grans@ludvika.se 

Ert datum Er referens

 

Fullmäktige

Finansiering av fordon och arbetsmaskiner

Förvaltningens förslag till beslut
1. Fullmäktige fastslår att huvudprincipen är att Ludvika kommun ska 

anskaffa fordon och maskiner genom att leasa via kommunens 
upphandlade finansbolag.

2. Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att årligen upprätta en fordons- och 
maskinplan inför budgetprocessen, och att det i denna plan tas i beaktning 
att fordon och arbetsmaskiner ska införskaffas till den mest ekonomiskt 
fördelaktiga finansieringsformen. 

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har idag många leasingavtal på små belopp till en 
förhållandevis dyr finansiering. Kommunen anlitar idag ett företag för att ha full 
kontroll på kommunens leasingåtaganden och kostnaden för denna 
finansiering. 

Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare enligt avtalade villkor 
under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte 
mot betalningar.

När det gäller personbilar och lätta lastbilar har kommunen rätt att dra av 
50 procent av momsbeloppet för leasingavgiften.

Gällande arbetsfordon, traktorer, gräsklippare, lastbilar, sopmaskiner etc finns 
inte samma fördel som vid leasing av personbilar. Från en finansiell synpunkt är 
det då billigare att köpa fordonet, för att slippa betala ränta, interimsavgifter 
samt även kostnader för att administrera leasingfakturorna etc.

Finansiering
Finansiering kan ske på följande sätt:

 Köp
 Finansiering via lån
 Leasing efter godkännande av ekonomichefen eller chef för stöd- och 

styrning

Upphandling av ramavtal hanteras av upphandlingscenter, förvaltningarna 
avropar under ramavtal. Finansieringen följer i övrigt regelverket för 
investeringar.
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Leasing- och förmånsbilar
Ludvika kommun leasar personbilar/lätta lastbilar mot ett upphandlat ramavtal 
mot SEB Finans. Tydliga, förmånliga och kontrollerbara avtalsvillkor innebär 
en ekonomiskt fördelaktig finansieringslösning för dessa fordon.

Även finansiering av andra fordon såsom arbetsfordon/maskiner kan avropas 
mot samma ramavtal genom leasing, i de fall som det bedöms vara ekonomiskt 
fördelaktigt för Ludvika kommun.

Investeringsobjekt 
Inför varje budgetprocess ska varje förvaltning upprätta en fordons- och 
maskinplan, dvs en plan för utbyte/nyanskaffning av befintlig fordons- och 
maskinpark. Huvudregeln är att samtliga anskaffningar inom denna kategori ska 
finansieras via leasing. Om frågan uppstår att finansiering kan göras genom köp 
kan detta ske först efter ekonomisk beräkning av den mest ekonomiskt 
fördelaktiga finansieringsformen. Budgetmässigt kommer denna kostnad att 
finnas i respektive förvaltnings driftsbudget, oavsett om det är investering eller 
leasing.

Detta kommer även att ge förutsättningar för utveckling av kommunens 
bilpool. 

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser är att kommunen kommer få en bättre kontroll på anskaffning 
av fordon och maskiner. Det ger även en bättre hantering utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv.

Jan Lindström
Kommunchef

Åsa Grans
Ekonomichef

Beslut skickas till
Samtliga nämnder
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 108 Dnr 2019/328

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
inköpsprocess och avtalstrohet

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen översänder tjänsteskrivelse daterad 17 september 2019 

som sitt svar på revisorernas granskning av kommunens inköpsprocess och 
avtalstrohet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att direktjustera denna paragraf. 

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har låtit PwC granska kommunens inköpsprocess och 
avtalstrohet. Den samlade bedömningen av granskningen är att 
kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en tillräcklig internkontroll i 
inköpsprocessen. 

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att ta fram en inköpsrutin och ska 
även uppdatera kommunens inköpspolicy. De nya styrande dokumenten ska 
bidra till tydligare ansvarsfördelning mellan olika roller och bättre avtalstrohet. 
Inköpsrutinen beräknas vara klar hösten 2019 och inköpspolicyn borde kunna 
antas senast inför sommaren 2020. Förvaltningen håller även på och utvecklar 
Hypergene så man får ett systemstöd för att kunna granska leverantörstrohet på 
ett smidigt sätt. I ett senare skede finns det även möjlighet att utveckla 
Hypergene för kontroll på produktnivå. Förvaltningen har också avsatt medel 
för införandet av ett e-handelssystem. Sammantaget sker ett pågående arbete 
för att säkerställa en tillräcklig internkontroll i kommunens inköpsprocess. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 17 september 

2019. 
2. Missiv från revisorerna daterat den 27 juni 2019. 
3. Granskning av kommunens inköpsprocess och avtalstrohet, daterad juni 

2019.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning
Mikaela Nordling, 0240-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se 

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport - granskning av kommunens 
inköpsprocess och avtalstrohet

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen översänder tjänsteskrivelse daterad 17 september 

2019 som sitt svar på revisorernas granskning av kommunens 
inköpsprocess och avtalstrohet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att direktjustera denna paragraf. 

Sammanfattning
Kommunens revisorer har låtit PwC granska kommunens inköpsprocess och 
avtalstrohet. Den samlade bedömningen av granskningen är att 
kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en tillräcklig internkontroll i 
inköpsprocessen. 

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att ta fram en inköpsrutin och ska 
även uppdatera kommunens inköpspolicy. De nya styrande dokumenten ska 
bidra till tydligare ansvarsfördelning mellan olika roller och bättre avtalstrohet. 
Inköpsrutinen beräknas vara klar hösten 2019 och inköpspolicyn borde kunna 
antas senast inför sommaren 2020. Förvaltningen håller även på och utvecklar 
Hypergene så man får ett systemstöd för att kunna granska leverantörstrohet på 
ett smidigt sätt. I ett senare skede finns det även möjlighet att utveckla 
Hypergene för kontroll på produktnivå. Förvaltningen har också avsatt medel 
för införandet av ett e-handelssystem. Sammantaget sker ett pågående arbete 
för att säkerställa en tillräcklig internkontroll i kommunens inköpsprocess. 

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska kommunens inköpsprocess och 
avtalstrohet. Den 27 juni 2019 inkom resultatet av granskningen till kommunen. 
Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på hur kommunstyrelsen avser att 
åtgärda de förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten senast 
den 15 oktober 2019. Kommunstyrelsens förvaltning har begärt anstånd med 
svaret till kvartal fyra 2019. Förvaltningen har, då denna tjänsteskrivelse skrivs, 
ännu inte fått svar på anståndsbegäran. Eftersom kommunstyrelsen 
sammanträder den 22 oktober och svar önskades senast den 15 oktober blir det 
en viss fördröjning ändå. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fattar 
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beslut om att direktjustera denna paragraf, så revisorerna får svaret så snabbt 
som möjligt efter mötet. 

Den samlade bedömningen av revisorernas granskning av kommunens 
inköpsprocess och avtalstrohet är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt 
en tillräcklig internkontroll i inköpsprocessen. I svaret nedan belyser 
förvaltningen de olika kontrollmålen. De rekommendationer PwC kommit med 
i sin granskning har förvaltningen bemött under någon av 
kontrollmålspunkterna, med undantag för rekommendationerna att tillse att 
avtalsdatabasen görs enklare att söka i och förtydliga roller och ansvar i 
upphandlingspolicyn. Dessa bemöter förvaltningen separat, eftersom de 
huvudsakligen berör det gemensamma upphandlingscentret.

Kontrollmål 1: Det finns riktlinjer för inköpsprocessen som är kända och 
följs
Granskningen lyfter fram att det saknas vitala delar av styrande dokument för 
inköpsprocessen, varmed målet inte är uppfyllt. Kommunstyrelsens förvaltning 
är medveten om problematiken och förvaltningen har tagit fram ett förslag till 
inköpsrutin, som kommunens ledningsgrupp ska titta på under september. 
Planen är att inköpsrutinen ska vara klar under hösten 2019. Det kommer bland 
annat att bli mera reglerat vem som får göra inköp och hur direktupphandlingar 
ska hanteras och registreras. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att 
uppdatera den befintliga inköpspolicyn. Denna bör kunna antas senast innan 
sommaren 2020. 

Sammantaget ska den reviderade inköpspolicyn och inköpsrutinen bidra till en 
tydligare ansvarsfördelning mellan de olika rollerna. Då de nya styrande 
dokumenten i större utsträckning reglerar vilka som får göra inköp kommer 
även andelen små leverantörer på sikt att minska. Även antalet bankkort 
begränsas ytterligare. Kommunstyrelsens förvaltning kommer att utbilda de 
personer som har rätt att göra inköp, detta framgår även av inköpsrutinen. I ett 
första skede blir det aktuellt utbilda alla inköpare i stor grupp då den nya 
inköpsrutinen är antagen, därefter är förvaltningens plan att ordna utbildning 
regelbundet för nya inköpare. Rutinen i kombination med utbildning av 
kommunens inköpare kommer även att bidra till att dokumentationsplikten 
gällande direktupphandlingar efterlevs. I det förslag till inköpsrutin som 
förvaltningen arbetat med finns även ett förslag om att Ludvika kommun ska 
införskaffa direktupphandlingsmodulen som finns till e-Avrop. På så sätt skulle 
även direktupphandlingar nå ut till många fler, då leverantörer i hela Sverige får 
förfrågan istället för några handplockade leverantörer. Detta skulle bidra till att 
öka konkurrensen på direktupphandlingarna. För upphandlingar över 
direktupphandlingsgränsen ska alltid upphandlingscenter användas. 

Förvaltningen kommer även att lyfta in sakkunnigas roll i rutinen, så de som 
deltar som sakkunniga i upphandlingar vet vad de förväntas bidra med och 
förstår att de behöver samla in tidigare erfarenheter. Enligt information från 
upphandlingscenter har de även en gemensam instruktion för sakkunniga. 
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Kontrollmål 2: Det finns tillräckligt med kontroller i inköpsprocessen
Granskningen visar att detta mål är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsens 
förvaltning arbetar med att utveckla systemstöd för att kunna göra bättre 
kontroller än idag. Det systemstöd man kommer nyttja är Hypergene. Idag är 
det dock inte möjligt att gå in och kontrollera varje enskild produkt, för att 
säkerställa att avtalet gäller just den produkten. I en utveckling av Hypergene 
kan ett senare steg vara att möjliggöra för kontroller på produktnivå, men i 
första steget handlar det om att utveckla systemstöd för att kontrollera 
leverantörstrohet. Det steget tas genom införandet av en inköpsanalysmodul. 

Kontrollmål 3: Det finns en följsamhet till LOU
Även detta mål är delvis uppfyllt. Kontrollen visar att det finns brister gällande 
dokumentationen av direktupphandlingar. Kommunstyrelsens förvaltning 
instämmer i bristen och tror starkt att den kommande inköpsrutinen och 
inköpspolicyn ska leda till bättre följsamhet gällande dokumentationskravet. 
Enligt förslaget i inköpsrutinen ska alla direktupphandlingar dokumenteras i 
Evolution, som är kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. I och 
med att förvaltningen även planerar utbilda inköparna kommer de att få 
kännedom om dokumentationskravet i samband med utbildningen. 
Förvaltningen har tagit fram en mall som kan användas vid dokumentationen 
av direktupphandlingar. 

Kontrollmål 4: Gällande ramavtal är kända och används
Detta kontrollmål bedömer revisorerna är uppfyllt. 

Kontrollmål 5: Det finns en tydlig ansvarsfördelning 
Målet är inte uppfyllt. Revisorerna lyfter fram att det saknas ansvarsfördelning 
av centrala delar av inköpsprocessen. Kommunstyrelsens förvaltning ser även 
här att inköpsrutinen och inköpspolicyn ska bidra till en tydlig 
ansvarsfördelning, genom att de belyser rollerna och de olika ansvaren som är 
förknippade med dem. 

Kontrollmål 6: Inköp och upphandling följs upp på ett ändamålsenligt 
sätt
Målet är delvis uppfyllt. Kritiken består i att de styrande dokumenten saknar 
skrivelse om uppföljning. Även här konstaterar förvaltningen att de nya 
styrande dokumenten kommer att belysa vikten av uppföljning. Därtill pågår ett 
projekt för att införa ett e-handelssystem. Förvaltningen arbetar för att e-
handelssystemet ska vara infört senast år 2021. Då inköpen görs via e-
handelssystemet finns enbart de produkter kommunen har avtal på med i 
systemet. 

Kontrollmål 7: Internkontrollen säkerställer köptrohet mot ramavtal
Denna punkt bedömer revisorerna att inte är uppfylld då det inte sker någon 
systematisk kontroll av avtalstrohet. Kommunstyrelsens förvaltning är 
medveten om att de kontroller som görs idag inte görs på produktnivå. Detta är 
en följd av att kommunen saknar ett fungerande systemstöd för den här typen 
av kontroller. Kommunstyrelsens förvaltning håller för närvarande på och inför 
inköpsanalysmodulen till Hypergene. I ett första steg handlar det om att kunna 
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kontrollera leverantörstroheten, i ett andra steg om att införa en automatisering 
så aktuella avtal automatiskt läses in i systemet och i ett tredje steg kan det bli 
aktuellt utveckla systemet för att också kunna kontrollera inköp på produktnivå.

Förvaltningen tror även att e-handelssystemet framöver kommer att bidra till 
bättre kontroll. I e-handelssystemet blir det enbart möjligt köpa sådana 
produkter som omfattas av det specifika avtalet kommunen har med 
leverantören. 

Kontrollmål 8: Internkontrollen säkerställer att gjorda inköp 
överensstämmer med tecknade avtal 
Kontrollpunkten är inte uppfylld. Kommunstyrelsens förvaltning hänvisar till 
svaret för kontrollmål 7, med införande av e-handelssystem och systemstöd. 

Rekommendationerna ”Tillse att avtalsdatabasen görs enklare att söka i” 
och ”Förtydliga roller och ansvar i upphandlingspolicy”
Ludvika kommun ingår sedan 2013 i den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan. Rollfördelningen mellan upphandlingscenter och 
kommunerna specificeras i samarbetsavtalet mellan kommunerna och 
upphandlingscenter. Medlemskommunerna har en gemensam 
upphandlingspolicy. Upphandlingspolicyn tar inte fasta på roller och ansvar, 
eftersom det kan skilja sig mellan de olika kommunerna. Ludvika kommun 
kommer att förtydliga de olika rollerna och deras ansvarsområden i 
kommunens inköpspolicy och inköpsrutin. 

Enligt information från upphandlingscenter pågår ett ständigt arbete med att 
förbättra avtalsdatabasen för att förenkla för beställaren. Förbättringar sker till 
exempel genom att fler nyckelord läggs in i systemet. Beställarna kan bidra till 
förbättringar genom att till exempel meddela upphandlingscenter vilka 
nyckelord/sökord som saknas. Upphandlingscenter är dock beroende av den 
teknik e-Avrop levererar, då de tillhandahåller själva databasen.

Ekonomiska konsekvenser
En del av de åtgärder som framgår i detta svar är förknippade med kostnader. 
Kommunstyrelsens förvaltning har avsatt 1 250 tkr under en treårsperiod för 
införandet av ett e-handelssystem i kommunen. Införskaffandet av 
inköpsanalysmodulen till Hypergene har en införandekostnad på 100 tkr. 
Denna finns det investeringsmedel för. Därtill kommer en licenskostnad på 
5 765 kronor i månaden för modulen. Vill man sedan utveckla Hypergene till 
att även omfatta kontroll på produktnivå kan ytterligare kostnader tillkomma 
för utveckling av den funktionen, då den inte finns idag. Därtill tar utbildningen 
av inköpare tid av personalen på förvaltningen. Förvaltningen ser dock dessa 
satsningar som nödvändiga för att framöver kunna ha bättre kontroll över 
kommunens inköpsprocess. I förlängningen kommer satsningen även att 
generera besparingar, då avtalstrohet är ett av de områden som kan generera 
stora besparingar för de olika nämnderna.
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Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
1. Missiv från revisorerna daterat den 27 juni 2019. 
2. Granskning av kommunens inköpsprocess och avtalstrohet, daterad 

juni 2019.

Beslut inklusive tjänsteskrivelse skickas till
Revisorerna 
Ekonomienheten
Akten
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer granskat kommunens inköpsprocess och 
avtalstrohet. 

För all offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande EG-rättsliga principer måste iakttas, 
vilka är reglerade i lagarna om offentlig upphandling (LOU). Lagarna utgår från principerna om 
likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. 
En bristfällig styrning och kontroll inom inköpsprocessen kan riskera att verksamheten inte 
bedrivs på ett optimalt sätt och att mål inte uppnås.

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en tillräcklig 
internkontroll i inköpsprocessen.

Bedömningen baseras på följande kontrollmål:

Kontrollmål 1: Det finns riktlinjer för inköpsprocessen som är kända och följs

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. Det saknas vitala delar av styrande dokument för 
inköpsprocessen.

Kontrollmål 2: Det finns tillräckligt med kontroller i inköpsprocessen

Delvis uppfyllt. Gedigna kontroller görs till stor del, men inte för avtalstrohet.

Kontrollmål 3: Det finns en följsamhet till LOU

Delvis uppfyllt. Publicerade upphandlingar följer lagstiftningen samtidigt som det finns brister i 
dokumentationsplikten av direktupphandlingar.

Kontrollmål 4: Gällande ramavtal är kända och används

Uppfyllt. Kommunen har ramavtal som täcker behovet vilket bevisas av att få inköp görs av 
leverantörer utan avtal.

Kontrollmål 5: Det finns en tydlig ansvarsfördelning

Ej uppfyllt. Det saknas ansvarsfördelning av centrala delar av inköpsprocessen.

Kontrollmål 6: Inköp och upphandling följs upp på ett ändamålsenligt sätt

Delvis uppfyllt. De styrande dokumenten saknar skrivelse om uppföljning.

Kontrollmål 7: Internkontrollen säkerställer köptrohet mot ramavtal

Ej uppfyllt. Det sker ingen systematisk kontroll av avtalstrohet.

Kontrollmål 8: Internkontrollen säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med 
tecknade avtal.

Ej uppfyllt. Det görs, utöver mottagsattest och beslutsattest av fakturor, ingen kontroll för att 
säkerställa att gjorda inköp överensstämmer med avtal. 
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Inledning
Bakgrund

Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Staten, regionerna och kommunerna köper 
allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg. För att nå den 
goda affären krävs att den upphandlande myndigheten tar ett strategiskt grepp om 
inköpsprocessen med allting från behovsanalys och målsättning till uppföljning. Det finns goda 
förutsättningar att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en 
god konkurrens på marknaden.

För all offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande EG-rättsliga principer måste iakttas, 
vilka är reglerade i lagarna om offentlig upphandling. Lagarna utgår från principerna om 
likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Syfte och revisionsfråga

Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig internkontroll i inköpsprocessen?

Revisionskriterier

Kommunallagen
Fullmäktiges fastställda styrdokument samt rutiner och styrande dokument på området som 
beslutats i kommunen
Internkontrollreglemente
LOU

Kontrollmål

1. Det finns riktlinjer för inköpsprocessen som är kända och följs
2. Det finns tillräckligt med kontroller i inköpsprocessen
3. Det finns en följsamhet till LOU
4. Gällande ramavtal är kända och används
5. Det finns en tydlig ansvarsfördelning
6. Inköp och upphandling följs upp på ett ändamålsenligt sätt
7. Internkontrollen säkerställer köptrohet mot ramavtal
8. Internkontrollen säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade avtal.

Avgränsning

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen i Ludvika kommun och omfattar kommunens 
upphandlingar och inköp genomförda under 2019.

Metod

Genomgång av centrala dokument och rutiner på området.

Via intervjuer med ansvariga tjänstemän inhämtades uppgifter om bland annat arbetssätt och om 
tillämpade rutiner överensstämmer med LOU, kommunens regler och delegationsordning.

Genom stickprov har en kontroll gjorts av följsamheten till LOU (direktupphandlingsgränser och 
dokumentationskrav) samt en kontroll av kommunens avtalstrohet gällande köp från befintliga 
avtal, samt att inköp överensstämmer med tecknade avtal.
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Iakttagelser och bedömningar
Kontrollmål 1: Det finns riktlinjer för inköpsprocessen som är kända och följs

Iakttagelser

Om upphandling i kommunen

Ludvika kommun har tillsammans med kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, 
Hedemora och Säter bildat Upphandlingscenter Falun-Borlängeregionen. Upphandlingscenter 
har huvudkontor i Ludvika och satellitkontor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora och 
har i maj 2019 totalt 22 medarbetare.

Verksamheten startade 2013, och leds politiskt av en gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU). De sex kommunerna med tillhörande bolag och förbund ingår i 
denna samverkan och styrs av ett gemensamt samarbetsavtal.

Grunduppdraget är att säkra kommunernas försörjning av varor och tjänster exkluderat 
direktupphandlingar och byggentreprenader.

Sedan november 2018 har Ludvika kommun en inköpssamordnare på ekonomienheten som 
arbetar med att ta fram månatliga inköpsrapporter uppdelat på respektive förvaltning. 

Styrande dokument

Upphandlingscenter har en beslutad upphandlingspolicy sedan 2014. Den är kompletterad med 
riktlinjer för direktupphandling. Policyn och riktlinjerna är gemensamma för samtliga kommuner 
som ingår i Upphandlingscenter. De tidigare styrdokument som gällt i kommunen upphävdes när 
dessa trädde i kraft.

Policyn behandlar hur själva upphandlingen ska gå till och reglerar inte övriga delar av 
inköpsprocessen. Syftet med policyn beskrivs som att ge vägledning till anställda inom 
kommunerna om hur upphandlingar ska genomföras, för potentiella anbudsgivare beskriva vilka 
förhållningssätt kommunerna tillämpar som köpare, säkerställa att varor, tjänster och 
byggentreprenader köps med rätt kvalité till lägsta kostnad, långsiktigt medverka till en 
marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens samt säkerställa att 
upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Bland annat fastställs att kommunernas kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god 
affärsetik, objektivitet och likabehandling. Redovisning av beslut i upphandlingar ska, efter fattat 
tilldelningsbeslut, vara öppen och tydlig. Vidare får inga orimliga eller onödiga krav ställas så att 
någon anbudsgivare eller leverantör gynnas eller missgynnas. Enlig uppgift arbetar Ludvika 
kommun på en ny policy.

Outtalat i policyn, men bekräftat via intervjuer, fastställs en årsplanering för Upphandlingscenters 
upphandlingar under hösten varje år. För 2019 beslutades i den gemensamma nämnden, GNU, 
att 168 upphandlingar skulle genomföras. Upphandlingscenter erbjuder enligt nämndplanen 
(GNU 2018/46) hjälp med egna upphandlingar, helt eller delvis, utifrån de kompetenser och 
resurser som enheten förfogar över. Då denna hjälp inte är finansierad inom 
Upphandlingscenters uppdrag sker debitering per timme nedlagd tid (2019 är timarvodet 850 
kr/h).

Riktlinjerna för direktupphandling slår fast att upphandlingar till ett värde av två basbelopp, under 
2019 är det 93 000 kronor, ska diarieföras och dokumenteras på en särskild blankett.

I den interna kontrollen som kommunens inköpssamordnare gör konstateras att 
dokumentationsplikten som den uttrycks i riktlinjerna inte följs. För januari och februari 2019 
hittades nio respektive 15 leverantörer vars totala ordervärde översteg gränsvärdet. Dessa har 
kontrollerats i denna granskning genom stickprov och funnits vara i enlighet med 
inköpssamordnarens bedömning.
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I intervjuer framgår att förvaltningscheferna känner till processen och att policyn finns att hämta 
hem på intranätet, men att samtliga tjänstemän som gör, eller kan göra inköp, inte är lika 
informerade. Förvaltningscheferna som intervjuats nämner avtalskatalogen och basbeloppen 
som verktyg i processen. Inköpssamordnaren i kommunen uppger att hennes uppfattning är att 
inköpen i kommunen är spridda och görs av för många individer som generellt har dålig kunskap 
om riktlinjerna.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.

Kommunen har, via den gemensamma nämnden för upphandling; GNU, en policy för 
upphandling och riktlinjer för direktupphandling. Utöver detta saknas vitala delar av styrande 
dokument för inköpsprocessen, exempelvis hur upphandlingar, avtal och avrop ska följas upp. 
Anledningen till att detta är centralt är att de största avvikelserna och riskerna i inköpsprocessen 
normalt inte återfinns i den del av processen som sker under själva upphandlingsmomentet. 
Snarare är riskerna som störst under avtalsperioden då otillåtna avsteg från avtal ofta görs med 
ekonomiska och juridiska risker. Vidare saknar styrande dokument helt skrivningar om cirkulära 
resonemang, exempelvis hur erfarenheter från tidigare avtalsperiod ska tas tillvara i en 
kommande upphandling.

Den del av riktlinjerna som är på plats bedöms som känd av de individer som intervjuats. 
Däremot visar den stickprovskontroll som gjorts att riktlinjerna kring dokumentationsplikten inte 
följs.

Kontrollmål 2: Det finns tillräckligt med kontroller i inköpsprocessen

Iakttagelser

Enligt samstämmiga uppgifter är kontrollerna i processen begränsade på förvaltningsnivå. Inköp 
kontrolleras av närmsta chef vid attestering, men ingen av de intervjuade förvaltningarna uppger 
att det förekommer någon annan kontroll. Inköpssamordnaren har sedan 2018 levererat 
nogsamma kontroller av respektive förvaltning. Denna kontroll omfattar en systematisk kontroll 
av bland annat leverantörstrohet1 och dokumentation av direktupphandlingar, men saknar 
kontroll av avtalstrohet2. Upphandlingsenheten har enligt samarbetsavtalet och nämndplanen 
inget kontrolluppdrag.

Den kontroll som inköpssamordnaren gör har verifierats i denna granskning genom 
stickprovskontroll.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

Den kontroll som sedan i november 2018 görs av kommunens inköpssamordnare bedöms som 
både systematisk och gedigen och har verifierats genom stickprov i denna granskning. Kontrollen 
visar emellertid att förvaltningarna själva inte har tillräckliga kontroller, då det förekommer 
avvikelser i de kontrollerade momenten

Vidare saknas kontroller av avtalstrohet, det görs alltså ingen kontroll av vilken typ av inköp som 
görs inom ramen för respektive avtal och om dessa är gjorda i enlighet med avtalet. Normalt är 
det inom detta kontrollområde de flesta avvikelserna förekommer.

1 Leverantörstrohet definieras som köp som gjorts av upphandlad leverantör.
2 Avtalstrohet definieras som köp som gjorts i enlighet med avtal med upphandlad leverantör.
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Kontrollmål 3: Det finns en följsamhet till LOU

Iakttagelser

Enligt nämndplanen (GNU 2018/46) ska Upphandlingscenter genomföra upphandlingar till 
kommunen, men inte genomföra direktupphandlingar vilka kommunen ska genomföra själv.

Upphandlingar regleras av Lag (LOU 2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och Lag 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV)3.

Lagarna reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och 
entreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot vilka alla regler, 
oavsett upphandlingsform, skall tolkas; icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, 
öppenhet och ömsesidigt erkännande (4 kap. 1-2 §§ LOU).

För att välja upphandlingsform har kommunen att förhålla sig till tröskelvärden som, beroende på 
belopp, medger olika former av upphandlingar (1 kap. 4 § LOU). Dessa beskrivs förenklat nedan.

Upphandling över tröskelvärdena

För upphandlingar över tröskelvärdet ( 2 096 0974 kronor ), kan den upphandlande myndigheten 
välja mellan de förfaranden som följer av EU-direktiven, vanligen öppet förfarande5.

Upphandling över tröskelvärdet är, generellt sett, mer reglerat än upphandling under 
tröskelvärdet (19 kap. 2 § LOU). Bland reglerna kan nämnas att upphandlingen enligt LOU-
direktivet inte får publiceras nationellt innan den offentliggjorts i EU:s publikationsbyrå (TED). 
Vidare är tidsfristen för att lämna anbud reglerad till 30 dagar för elektroniska anbud (11 kap. 6 § 
LOU). Anbudsöppning ska ske med minst två personer som utsetts av den upphandlande 
myndigheten. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i 
förrättningen (12 kap. 10 § LOU).

Upphandling under tröskelvärdena

De regler som föreskrivs för inköp under tröskelvärdet regleras av de nationella direktiven som 
finns i LOU kapitel 19 (19 kap. 1 § LOU). Möjliga upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena 
är förenklat förfarande och urvalsförfarande (19 kap. 7 § LOU). Precis som i upphandling över 
tröskelvärdet ska minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten delta i 
anbudsöppningen. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som 
deltar i förrättningen (19 kap. 17 § LOU).

Direktupphandling

I LOU kapitel 19 återfinns även regler kring när direktupphandling får användas som 
upphandlingsform. Där fastslås att direktupphandling får användas om värdet på upphandlingen 
är högst 28 % av tröskelvärdet i 5 kap. 1 § (19 kap. 7 §), den så kallade 
direktupphandlingsgränsen. 2018 var gränsen 586 907 kronor.

Lagen beskriver begreppet direktupphandling som en upphandling utan krav på anbud i viss form 
(19 kap. 4 §). Dock gäller de fem grundprinciperna även för direktupphandlingar (4 kap. 1-2 §§ 
LOU).

Direktupphandling får också användas i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan 
föregående annonsering enligt 6 kap. 12-19 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. 
Bristande framförhållning är dock inte en giltig orsak till dir-ekt-upphandling (Prop. 2001/02:142 s. 

3 Ytterligare lagar finns för offentlig upphandling men dessa är inte tillämpliga i denna granskning.
4 För sociala och andra särskilda tjänster är tröskelvärdet 7 113 450 kr sedan 1 jan 2018
5 Vid upphandling över tröskelvärdena kan myndigheten välja mellan öppet och selektivt förfarande. I vissa fall får 
myndigheten också använda förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt inrätta ett innovationspartnerskap. (6 kap. 1 § LOU). I praktiken 
är öppet förfarande den vanligaste upphandlingsformen för summor överstigande tröskelvärdet 
(Upphandlingsmyndigheten).
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99). Den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för användning av 
direktupphandling (19 kap. 7 § LOU).

Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. 
En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna och vid beräkningen ska 
options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vid beräkningen ska den 
upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten 
under räkenskapsåret (19 kap. 8 § LOU).

En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling om värdet 
överstiger 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens 
beslut under upphandlingens samtliga skeden (19 kap. § 30 LOU). 

Publicerade upphandlingar över och under tröskelvärdena 

Inom ramen för granskningen kontrollerades tre upphandlingar genomförda av 
Upphandlingscenter; postdistribution, entrémattor och lastbilstransporter.

Postdistribution

Upphandlingen är genomförd som en reserverad upphandling enligt 4 kap 18 § LOU, vilket 
innebär att endast sociala företag kan lämna anbud. Förfrågningsunderlaget är lättfattligt och 
ställer inga oproportionerliga eller diskriminerande krav samtidigt som utvärderingskriterierna är 
tydliga. Endast ett anbud inkom vilket dock uppfyller kraven i underlaget.

Entrémattor

Upphandlingen är genomförd som förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 
kap. 18 § LOU. Förfarandet är valt då inga giltiga anbud inkom under det ursprungliga öppna 
förfarandet. Förfrågningsunderlaget är omfattande, sannolikt för att avtalet är menat att användas 
av samtliga medlemskommuner i samarbetet. Detta resulterade dock i att både de inlämnade 
anbuden saknade efterfrågade uppgifter vilket endast en av anbudsgivarna kompletterade med 
under given tidsfrist.

Lastbilstransporter

Upphandlingen är genomförd som öppet förfarande enligt 6 kap 2 § LOU och omfattar enbart 
Ludvika kommun. Förfrågningsunderlaget är tydligt formulerat och har inga diskriminerande eller 
oproportionerliga krav. Utvärderingskriterierna är tydliga och omfattar pris minus mervärde för 
mindre miljöskadliga alternativt. Upphandlingen är delad, vilket innebär att anbudsgivare kan 
välja att delta i delar av upphandlingen.

Direktupphandlingar

Det förekommer som tidigare nämnts direktupphandlingar ovanför kommunens gränsvärde om 
dokumentationsplikt (jfr Kontrollmål 1). Vissa av dessa överstiger även gränsen för 
dokumentationsplikt enligt LOU.

I intervjuer framkommer att verksamheten anser att upphandlingsenheten besitter tillräckligt med 
kompetens och erfarenhet för att kunna genomföra beställda upphandlingar i enlighet med 
lagstiftningen. 

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

De tre upphandlingarna som granskats bedöms som väldokumenterade. I en jämförelse med 
andra kommuner bedöms framförallt det viktiga förarbetet vara både genomarbetat och gediget 
dokumenterat. Dessutom visar två av upphandlingarna på strategiska val varav ett på socialt 
ansvarstagande i upphandlingsprocessen, vilket är ovanligt, och i det andra fallet gynnande av 
mindre leverantörer då upphandlingen är delad. Båda dessa initiativ uppmanas av lagstiftaren.6 

6 Miljö, ekonomiska och sociala hänsyn i offentlig upphandling (Miljöstyrningsrådet Rapport 2012:1)
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Ett problem med samtliga tre granskade upphandlingar är emellertid den bristande 
konkurrensen. Det finns inget krav i lagstiftningen vad gäller konkurrens, men för att säkerställa 
affärsmässighet är det en god riktlinje att minst tre giltiga anbud inkommer7 samt att någon form 
av analys görs om varför konkurrensen är begränsad om villkoret om minst tre inte uppfylls. 

Den delen av kontrollmålet som behandlar följsamhet till publicerade upphandlingar över och 
under tröskelvärdena bedöms trots detta som uppfyllt då de tre granskade upphandlingarna följer 
LOU.

För direktupphandlingar konstateras att dokumentationsplikten i LOU inte följs, varför den delen 
av kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.

Kontrollmål 4: Gällande ramavtal är kända och används

Iakttagelser

Upphandlingspolicyn fastställer att de ramavtal som kommunen tecknat eller på annat sätt är 
avtalspart i ska nyttjas vid köp.

Alla ramavtal som upphandlas publiceras i upphandlingsverktygets katalog som finns tillgängligt 
på kommunens intranät. Beroende på hur användaren ställt in sin startsida skiljer sig 
tillgängligheten. Gör användaren inte något aktivt val är databasen fyra knapptryckningar in på 
intranätet, förutsatt att användaren gör helt rätt i alla steg.

Flera uppger i intervju att databasen är svår att söka i, exempelvis ger sökord i vissa fall inte 
någon träff, trots att sökanden vet att det finns ramavtal som täcker produkten. Det gör att köp 
utanför ramavtal förekommer. Det finns heller ingen information i eller kring databasen om vem, 
exempelvis Upphandlingscenter, som ska kontaktas om användaren har frågor kring avtal.

De intervjuade uppger samstämmigt att de ramavtal som gäller är kända och används.

Den kvantitativa analysen visar på följande inköpsmönster i form av omsättning och leverantör:

Inköpsvolym 2017
Antal 
leverantörer Andel ~ %

SEK i 
intervallet Andel ~ %

>5 000 000 31 1 672 012 194 70

1 000 001-5 000 000 69 3 148 408 082 16

500 001-1 000 000 62 3 44 104 192 5

100 001-500 000 271 12 59 240 606 12

50 001-100 000 190 9 13 538 296 1

<50 000 (inkl lev med 0) 1 601 72 17 827 363 2

Summa 2 225 100 955 130 733 100

7 I genomsnitt inkom anbud från 4,1 anbudsgivare i de upphandlingar som annonserades 2017 (Statistik om offentlig 
upphandling, Upphandlingsmyndigheten).
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Inköpsvolym 2018 Antal 
leverantörer

Andel ~ % SEK i 
intervallet

Andel ~ %

>5 000 000 23 1 534 971 261 65

1 000 001-5 000 000 69 4 161 267 360 20

500 001-1 000 000 54 3 39 163 2288 5

100 001-500 000 271 14 61 164 793 7

50 001-100 000 185 10 13 044 603 1

1-50 000 1 299 68 14 326 294 2

Summa 1 901 100 824 652 171 100

 

Enligt den inköpsanalys som inköpssamordnaren gör var ramavtalstroheten8 i kommunen 69 % 
under 2018 med målsättningen att nå 75 % under 2019 och 85 % under 2020. De stickprov som 
gjorts i denna granskning verifierar resultatet för 2018.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

Kommunens ramavtal bedöms som kända och använda. Den kvantitativa analysen ger vid 
handen att kommunen har ett relativt vanligt inköpsmönster med en normal fördelning mellan 
stora och små leverantörer. Det ska ses som positivt att de små leverantörer minskar i antal 
mellan 2017 och 2018, något som också indikerar en mer frekvent användning av ramavtal.

Kontrollmål 5: Det finns en tydlig ansvarsfördelning

Iakttagelser

I nämndplanen (GNU 2018/46) finns en ansvarsfördelning mellan kommunen och 
Upphandlingscenter avseende vilken typ av upphandling respektive enhet ansvarar för. 
Upphandlingscenter hänvisar också till den i intervjuer kring frågan. Kommunens 
upphandlingspolicy reglerar inte roller och ansvar i upphandlingsprocessen inom vare sig 
upphandlingscenter eller verksamheterna. Det finns heller inga riktlinjer som närmare beskriver 
ansvar och roller i upphandlingsprocessen.  

Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår att enhetschefer och sektionschefer inom 
respektive område får fatta beslut om direktupphandling över två prisbasbelopp för varor och 
över tre prisbasbelopp för tjänster. Av riktlinjer för direktupphandling anges arbetsgången och 
processen för direktupphandling men det är inte tydligt vem som ansvarar för exempelvis 
dokumentationsplikten. 

Det finns ingenting beslutat vad gäller uppföljning av avtal. Upphandlingscenter uppger att de 
som avtalsägare gör en systematisk uppföljning av avtalen, men menar samtidigt att det är 
kommunens ansvar att följa upp avtal.

I intervjuer framkommer att det är upphandlingscenter som ansvarar och genomför 
ramavtalsupphandlingar. Personer från verksamheterna sitter sedan med som sakkunniga vid 
dessa upphandlingar. Det finns inga utsedda beställare, utan avrop och direktupphandlingar görs 
på delegation eller vidaredelegering. Någon reglering eller skrivelse kring roller och ansvar  
utöver delegationsordningen känns inte till.

      Bedömning

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 

8 Ramavtalstrohet definieras här som köp från leverantörer med avtal
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Det finns en ansvarsfördelning mellan kommunen och upphandlingscenter. Däremot saknas det 
en tydlig beskrivning kring ansvar och roller vid de olika delarna av upphandlingsprocessen,  
såsom vem som ansvarar för uppföljning, avtal och dokumentationsplikten för 
direktupphandlingar.  

       Kontrollmål 6: Inköp och upphandling följs upp på ett ändamålsenligt sätt

Iakttagelser

Det finns, som tidigare konstaterats, få eller inga beslutade riktlinjer kring att uppföljningar ska 
göras och vems ansvar detta är eller hur uppföljningen ska göras.

Upphandlingscenter gör en årlig uppföljning av de avtal de tecknar (vilka bygger på de 
upphandlingar som de själva utfört) vilken omfattar kontroll av och dialog med leverantören. Det 
finns enligt enheten skrivelser i avtalen kring avtalsuppföljning vilket också redovisats i de avtal 
som granskats.

Inköpssamordnaren på kommunen gör månadsvis en omfattande aggregerad uppföljning av 
inköpen i kommunen. Den uppföljningen omfattar dock inte enskilda avtal och kan heller inte 
analysera vilken sorts inköp som görs inom ramen för avtalen.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

Upphandlingscenters uppföljning bedöms vara i linje med vad kommunen kan förvänta sig av en 
avtalsägande part. Indexeringar, leverantörens följsamhet till skatter och avgifter följs upp 
samtidigt som möten med leverantören hålls. Detta är typiska aktiviteter som är årliga och som 
kan genomföras systematiskt och schemalagt. Det är dessutom oomtvistat att den uppföljningen 
som kommunens inköpssamordnare gör är nogsamt genomförd och genererar viktig information 
till kommunen och de enskilda förvaltningarna vad gäller inköpsmönster. Den stora bristen är 
dock, som tidigare konstaterats, att inget av de styrande dokumenten talar något om uppföljning 
eller vikten av densamma. 

Kontrollmål 7: Internkontrollen säkerställer köptrohet mot ramavtal

Iakttagelser

I den i övrigt gedigna uppföljningen som ekonomienheten producerar genom inköpssamordnaren 
varje månad finns ingen metod för att kontrollera avtalstrohet enligt tidigare formulerad definition. 
Kommunens förvaltningar instämmer i att ekonomienheten tillsammans med upphandlingscenter 
varje månad tar fram statistik kring leverantörstroheten. Det är dock otydligt vilka åtgärder som 
vidtas i och med framtagen statistik och detta är heller inget förvaltningarna sedan redovisar 
tillbaka till ekonomienheten.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.

Det finns i nuläget ingen systematisk kontroll av avtalstrohet. Avvikelse mot köptrohet mot 
ramavtal är vanligt förekommande i alla organisationer och yttrar sig oftast inte genom att köp 
görs av leverantör som helt saknar avtal, utan snarare av en leverantör som har avtal, men inte 
för det aktuella köpet. Det kan exempelvis röra sig om närliggande köp där en annan leverantör 
är upphandlad.

Den kontrollen som görs av ekonomienheten omfattar inte kontroll på produktnivå, vilket är 
förklarligt då denna kontroll, givet att det saknas e-handelssystem i kommunen, är mycket 
resurskrävande. Som tidigare nämnts är den dock av vikt, då den vanligen detekterar stora 
avvikelser.
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Kontrollmål 8: Internkontrollen säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med 
tecknade avtal.

Iakttagelser

Enligt förvaltningarna utförs ingen systematisk uppföljning av avtalen, såsom stickprov, gällande 
varors och tjänsters kvalitet. Eventuella klagomål och synpunkter hanteras av chef om det 
kommer till dennes kännedom. Kontroll av pris och antal sker vid mottags- och beslutsattest. Det 
finns dock en osäkerhet kring hur pass insatta attesterande är i avtalen. 

I övrigt görs enligt uppgift ingen kontroll av att inköpen som genomförs överensstämmer med 
tecknade avtal.

I den stickprovsanalys som genomfördes i denna granskning har inga avvikelser noterats, utöver 
ett fall då inköp gjorts av närliggande produkt som inte omfattas av avtalet (Arbetsstolar).

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.

Det görs, utöver mottagsattest och beslutsattest av fakturor, ingen kontroll för att säkerställa att 
gjorda inköp överensstämmer med avtal.
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer
Föreliggande granskning har syftat till att bedöma följande revisionsfråga:

Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig internkontroll i inköpsprocessen?

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en tillräcklig 
internkontroll i inköpsprocessen.

Mot bakgrund av granskningen ges kommunstyrelsen följande rekommendationer:

Tillse att styrande dokument tillförs skrivningar om cirkulära resonemang, exempelvis hur 
erfarenheter från tidigare avtalsperiod ska tas tillvara i en kommande upphandling

Det är en grundläggande faktor i en framgångsrik upphandling att erfarenheter från tidigare 
avtalsperiod tas tillvara och här har kommunen ett ansvar som sakägare gentemot 
Upphandlingscenter.

Tillse att säkerställa affärsmässighet genom att höja konkurrensen i anbuden

För att säkra ekonomi och kvalitet bör kommunen sträva efter att alltid ha så stor konkurrens som 
möjligt i upphandlingar. Om konkurrensen i en upphandling bedöms som undermålig bör det 
dessutom utredas varför.

Tillse att dokumentationsplikten för direktupphandlingar uppfylls
Lagkravet om dokumentation ska följas.

Tillse att avtalsdatabasen göras enklare att söka i

Avtalsdatabasen är ett viktigt verktyg för kommunen och behöver göras enklare att söka i.

Fortsätta arbetet med att minska antalet små leverantörer

Små leverantörer är kostsamma för kommunen eftersom de kräver kontroll vilket är resurs- och 
kostnadskrävande. Notera att begreppet små leverantörer ska läsas som leverantörer med en 
omsättning på under 50 000 kronor i kommunen samtidigt som de saknar avtal. 
Erfarenhetsmässigt är flertalet av dessa leverantörer av varor och tjänster som kommunen har 
upphandlat med annan leverantör.

Förtydliga roller och ansvar i upphandlingspolicy

Kommunens upphandlingspolicy reglerar inte roller och ansvar i upphandlingsprocessen 
tillräckligt tydligt.

Förtydliga roller och ansvar i riktlinjer

Det finns inga riktlinjer som närmare beskriver ansvar och roller i upphandlingsprocessen. 

Inför e-handel
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För att säkra avtalstroheten rekommenderas kommunen att införa e-handel. E-handel resulterar 
utöver en kostnadseffektiv beställningsprocess också ett sätt att öka avtalstroheten i kommunen. 

Utbilda inköpare

Kommunstyrelsen bör tillse att utbildningsnivån på inköpare i kommunen höjs. I samband med 
detta bör också övervägas hur många som ska ha delegation för inköp i kommunen.  

Stockholm, juni 2019

Uppdragsledare Marie Lindblad Projektledare Fredrik Flodin

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
Ludvika kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 20 mars 
2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 109 Dnr 2019/176

Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning. 
ledning och kontroll inom social- och 
utbildningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse, daterad den 5 september 2019, 
som svar på revisionsrapporten.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning avseende social- och utbildningsnämndens ledning, styrning och 
kontroll. Även kommunstyrelsen omfattas, utifrån sin uppsiktsplikt, av 
granskningen. Revisorerna önskar kommunstyrelsens och social- och 
utbildningsnämndens svar på granskningen

Av svaret framgår att en del åtgärder pågår som syftar till att åtgärda en del av 
de brister som lyfts:

 Fortsätt arbetet med att se över och förändra budgetprocessen så att mer 
tid skapas för analys av tidigare års resultat och omvärldsförändringar. 

 Genomför översyn av det kommunalövergripande 
resursfördelningssystemet med målet att det bättre fångar upp 
förändringarna i omvärld och kommuninvånarnas behov.

 Följ upp och analysera Ludvikamodellens utfall. 

Ekonomienheten har arbetat med en ny budgetprocess för år 2020 och kollar 
även på justeringar inför 2021 års budgetprocess. I och med den nya processen 
bidrar också till en bättre analys av tidigare års resultat samt översyn kring 
resursfördelningssystemet. I frågan om Ludvikamodellen säkerställs analys och 
uppföljning genom dialog i ledningsgrupp samt rapportering till 
kommunstyrelsen fyra gånger per år.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 5 september 

2019. 
2. Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämnden, daterad den 4 

september 2019.

208



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3. Revisionsrapport, styrning, ledning och kontroll inom social- och 
utbildningsnämnden, daterad den 22 mars 2019

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning
Malin Ekholm, 0240 861 82
malin.ekholm@ludvika.se 

Datum

2019-09-05
Diarienummer

KS  2019/176

Kommunstyrelsen

Svar på granskning av styrning, ledning och kontroll 
inom social- och utbildningsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen, daterad den 17 september 
2019, som svar på revisionsrapporten.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning avseende social- och utbildningsnämndens ledning, styrning och 
kontroll. Även kommunstyrelsen omfattas, utifrån sin uppsiktsplikt, av 
granskningen. Revisorerna önskar kommunstyrelsens och social- och 
utbildningsnämndens svar på granskningen

Av svaret framgår att en del åtgärder pågår som syftar till att åtgärda en del av 
de brister som lyfts:

 Fortsätt arbetet med att se över och förändra budgetprocessen så att mer 
tid skapas för analys av tidigare års resultat och omvärldsförändringar. 

 Genomför översyn av det kommunalövergripande 
resursfördelningssystemet med målet att det bättre fångar upp 
förändringarna i omvärld och kommuninvånarnas behov.

 Följ upp och analysera Ludvikamodellens utfall. 

Ekonomienheten har arbetat med en ny budgetprocess för år 2020 och kollar 
även på justeringar inför 2021 års budgetprocess. I och med den nya processen 
bidrar också till en bättre analys av tidigare års resultat samt översyn kring 
resursfördelningssystemet. I frågan om Ludvikamodellen säkerställs analys och 
uppföljning genom dialog i ledningsgrupp samt rapportering till 
kommunstyrelsen fyra gånger per år.  

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning avseende social- och utbildningsnämndens ledning, styrning och 
kontroll. Syftet med granskningen har varit att ge svar på om social- och 
utbildningsnämndens styrning och kontroll inom socialtjänstområdet är 
tillräcklig samt om kommunstyrelsens uppsikt över nämndens verksamhet är 
tillräcklig.
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Kommunens revisorer önskar svar från social- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen hur de avser att åtgärda de förbättringsområden/brister som 
påtalas i revisionsrapporten, daterad den 22 mars 2019. 

Revisorerna önskade svar senast den 15 juni 2019. Kommunstyrelsens 
förvaltning har begärt anstånd, och fick det beviljat, till kvartal fyra 2019.

Slutgiltig bedömning och rekommendationer från PwC
Den sammanfattande bedömningen blev efter granskningen att nämnden med 
sitt agerande inte kan sägas ha åsidosatt sitt ansvar enligt kommunallagen. 
Bedömning ger även att inte heller kommunstyrelsen åsidosatt sin uppsiktsplikt. 
Vidare anser PwC och revisorerna att budgetprocessen inför 2018 års budget 
inte var helt ändamålsenlig. Bedömningen ger då att resursfördelningssystemet 
inte varit ändamålsenligt.

Utifrån granskningen ger revisorerna social- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån PwC och revisorernas 
rekommendationer beskriva hur man tänker arbeta med deras rekommenderade 
förbättringsområden:

- Fortsätt arbetet med att se över och förändra budgetprocessen så att mer 
tid skapas för analys av tidigare års resultat och omvärldsförändringar.

- Genomför översyn av det kommunalövergripande 
resursfördelningssystemet med målet att det bättre fångar upp 
förändringarna i omvärld och kommuninvånarnas behov.

- Följ upp och analysera Ludvika- modellens utfall. 

Social- och utbildningsnämndens svar på förbättringsområden och 
åtgärder
Social och utbildningsnämnden (SoU) behandlade ärendet på sitt sammanträde 
den 4 september 2019 § 115. Nämnden lämnade tjänsteskrivelsen som sitt 
yttrande till kommunstyrelsen.

I yttrandet framgår det ang. resursfördelningssystemet att det finns en annan 
planeringcykel som förvaltningen ser kommer ge bättre möjlighet att anpassa 
verksamheten efter budgetramen. Nämnden kommer också tydliggöra 
prognoser och resultat samt omvärldsbevaka bättre i samråd med Sveriges 
kommuner och landsting. Dom åtgärder som nämnden ser ang. Ludvika 
modellen är att skapa och synliggöra processen och dess utfall för modellen. 
Detta genom månadsvisa och tydliga redovisningar av antal personer i olika 
aktiviteter, åtgärder och insatser. Samt rapportera till kommunchefens 
ledningsgrupp. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings svar på förbättringsområden och 
åtgärder 

Kommunstyrelsens förvaltning håller med om de åtgärder som PwC framhåller 
i granskningsrapporten. Förvaltningen har i sitt svar tagit hänsyn till SoU:s 
yttrande och håller också med dom i deras svar. 

Många av de åtgärder som föreslås arbetas det redan med idag. Ansvarig 
utredare på kanslienheten har varit i kontakt med berörda tjänstepersoner på 
kommunstyrelsens förvaltning för att samordna ett svar på de förslagna 
åtgärdsområdena. 

Fortsätt arbete med att se över och förändra budgetprocessen så att mer 
tid skapas för analys av tidigare års resultat och omvärldsförändringar.

Kommunens budgetprocess har sedan 2019 en ny tidplan där beslut om 
nämndernas budgetramar tas 6 månader tidigare mot föregående år. Detta 
kommer ge nämnderna mer tid för analys och planering inför kommande 
budgetår. Processen kommer att ytterligare finslipas under hösten 2019 inför 
2021 års process. 

Genomför en översyn av det kommunövergripande 
resursfördelningssystemet med målet att det bättre fångar upp 
förändringar i omvärld och kommuninnevånarnas behov
Kommunstyrelsens förvaltning håller med i det som social- och 
utbildningsnämnden framhåller i sitt yttrande; budgetprocessen i kommunen 
har nu en annan planeringscykel som kommer att ge bättre möjligheter och 
tidsperspektiv för att anpassa verksamhet efter given budgetram. Som en del i 
planeringen tar kommunen årligen fram en befolkningsprognos som från och 
med 2019 kommer att fastställas politiskt. De senaste åren har nämnden äskat 
mer medel än man erhållit. Åtgärder för det blir att ännu mer tydliggöra 
prognoser och resultat. Omvärldsbevakning och arbete tillsammans med 
Sveriges kommun och landsting som samarbetspartner blir ännu viktigare.

Följ upp och analysera Ludvikamodellens utfall.
Uppföljning och analys av utfall gällande Ludvikamodellen görs genom 
styrgruppen för Ludvikamodellen, dessa personer träffas en gång per månad. 
Kommunstyrelsen får även rapporteringar fyra tillfällen per år. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen, daterad den 17 september 
2019, som svar på revisionsrapporten.
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Jan Lindström
 Kommunchef 

Malin Ekholm
Utredare

Bilagor
1. Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämnden, daterad den 4 

september 2019.
2. Revisionsrapport, styrning, ledning och kontroll inom social- och 

utbildningsnämnden, daterad den 22 mars 2019.

Beslut inkl. bilagor skickas till
SoU för kännedom 
Ekonomienheten för kännedom 
Kommunchef för kännedom 
Revisorerna 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 107 Dnr 2019/171

Svar på ansökan om övertagande av tillsyn enligt 
miljöbalken för Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att ansöka om att få överta tillsynen över Krokåsens 
avfallstipp i Fredriksberg enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § och 2 kap. 
29 §.

Beskrivning av ärendet
Myndighetsnämnden miljö och bygg beslutade den 20 mars 2019 § 45 om att 
föreslå fullmäktige att hos Länsstyrelsen i Dalarna ansöka om att få överta 
tillsynen över Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg enligt 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § och 2 kap. 29 §. 

Tippen består till stor del av hushållsavfall men också avfall från pappersbruket 
i Fredriksberg transporteras hit. Myndighetsnämnden  miljö och bygg har 
hittills hanterat tillsynen över tippen men Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn över 
pappersbruket. 

Enligt miljötillsynsförordningen, 2 kap. 2 §,  om två eller fler myndigheter har 
tillsyn över ett objekt så får myndigheterna komma överens om tillsynen, därav 
ansökan hos Länsstyrelsen om att få överta tillsynen. En ansökan om ett 
övertagande om tillsynen ska komma från fullmäktige, enligt 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 §. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens förvaltning har fört en dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomienheten ang. ekonomiska 
konsekvenser. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att det inte finns någon 
fast avgift utan det handlar om timavgift efter behov. Vidare uppskattar 
förvaltningen att det troligtvis kommer handla om tiotal timmar á 1000 kronor 
de närmsta åren. Kostnaden kommer att tas inom den ordinarie driften hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområde planering. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelser från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 september 

2019.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2. Protokollsutdrag från myndighetsnämnden, daterad den 20 mars 2019 § 45.

Behandling
Miljöchef Göran Eriksson föredrar ärendet. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning
Malin Ekholm, 0240 861 82
malin.ekholm@ludvika.se 

Datum

2019-09-03
Diarienummer

KS  2019/171

Fullmäktige 

Svar på ansökan om övertagande av tillsyn enligt 
miljöbalken för Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg 

Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att ansöka om att få överta tillsynen över Krokåsens 
avfallstipp i Fredriksberg enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § och 2 kap. 
29 §.

Beskrivning av ärendet
Myndighetsnämnden miljö och bygg beslutade den 20 mars 2019 § 45 om att 
föreslå fullmäktige att hos Länsstyrelsen i Dalarna ansöka om att få överta 
tillsynen över Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg enligt 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § och 2 kap. 29 §. 

Tippen består till stor del av hushållsavfall men också avfall från pappersbruket 
i Fredriksberg transporteras hit. Myndighetsnämnden  miljö och bygg har 
hittills hanterat tillsynen över tippen men Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn över 
pappersbruket. 

Enligt miljötillsynsförordningen, 2 kap. 2 §,  om två eller fler myndigheter har 
tillsyn över ett objekt så får myndigheterna komma överens om tillsynen, därav 
ansökan hos Länsstyrelsen om att få överta tillsynen. En ansökan om ett 
övertagande om tillsynen ska komma från fullmäktige, enligt 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 §. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens förvaltning har fört en dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomienheten ang. ekonomiska 
konsekvenser. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att det inte finns någon 
fast avgift utan det handlar om timavgift efter behov. Vidare uppskattar 
förvaltningen att det troligtvis kommer handla om tiotal timmar á 1000 kronor 
de närmsta åren. Kostnaden kommer att tas inom den ordinarie driften hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområde planering. 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Malin Ekholm
Utredare
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Bilagor
Protokollsutdrag från myndighetsnämnden, daterad den 20 mars 2019 § 45.

Beslut skickas till
Miljönämnden miljö och bygg för verkställighet 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 115 Dnr 2019/392

Överföring av investeringsmedel för Björnmossevägen

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett 

tilläggsanslag av 2019 års investeringsmedel på 11 miljoner kr.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna minskning av 
investeringsramen 2020 med motsvarande belopp för 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har ont om industrimark och iordningställer därför ett nytt 
område mellan Lyviksberget och Gonäs, kallat Björnmossevägen. Området är 
beräknat att kosta 14,5 miljoner kr, varav 3,5 miljoner kr berör 2019 års 
investeringsbudget och 11 miljoner 2020 års investeringsbudget. Situationen har 
ändrats för iordningställandet av Björnmossevägen sedan beslut togs om 
finansiering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver därför anslag om 11 miljoner 2019 för 
att kunna tidigarelägga färdigställandet av Björnmossevägen 2019. 

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvensen för 2020 års investeringsbudget blir att den minskar med 11 
miljoner kr för projekt Björnmossevägen. Inför budget 2019 beslutades om en 
budgetram på 193 mnkr, vilken baserades på ett ekonomiskt överskott på 2 
procent, samt en upplåning på 173 mnkr. I och med tidigareläggandet av detta 
projekt på 11 miljoner kr 2019 kommer kommunen att behöva låna ytterligare 
2019. Detta kan komma att finansieras genom att kommunen nyttjar check-
räkningskrediten vilken för närvarande har en ränta på 0 procent, dock en årlig 
avgift på 0,8 procent. Samhällsbyggnadsnämnden ska justera investeringsplanen 
för 2020 så att lånebehovet minskar med 11 miljoner kr 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 11 september 

2019.
2. Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 28 augusti 2019 § 82.
______
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Kommunstyrelsen
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Sida

1(2)
Datum

2019-09-11
Diarienummer

KS  2019/392

Kommunstyrelsens förvaltning
Åsa Grans 

Ert datum Er referens

 

Fullmäktige

Överföring av investeringsmedel för Björnmossevägen

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett 

tilläggsanslag av 2019 års investeringsmedel på 11 miljoner kr 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna minskning av 
investeringsramen 2020 med motsvarande belopp för 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har ont om industrimark och iordningställer därför ett nytt 
område mellan Lyviksberget och Gonäs, kallat Björnmossevägen. Området är 
beräknat att kosta 14,5 miljoner kr, varav 3,5 miljoner kr berör 2019 års 
investeringsbudget och 11 miljoner 2020 års investeringsbudget. Situationen har 
ändrats för iordningställandet av Björnmossevägen sedan beslut togs om 
finansiering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver därför anslag om 11 miljoner 2019 för 
att kunna tidigarelägga färdigställandet av Björnmossevägen 2019. 

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvensen för 2020 års investeringsbudget blir att den minskar med 11 
miljoner kr för projekt Björnmossevägen. Inför budget 2019 beslutades om en 
budgetram på 193 mnkr, vilken baserades på ett ekonomiskt överskott på 2 
procent, samt en upplåning på 173 mnkr. I och med tidigareläggandet av detta 
projekt på 11 miljoner kr 2019 kommer kommunen att behöva låna ytterligare 
2019. Detta kan komma att finansieras genom att kommunen nyttjar check-
räkningskrediten vilken för närvarande har en ränta på 0 procent, dock en årlig 
avgift på 0,8 procent. Samhällsbyggnadsnämnden ska justera investeringsplanen 
för 2020 så att lånebehovet minskar med 11 miljoner kr 2020.

Jan Lindström
Kommunchef

Åsa Grans
Ekonomienheten

Bilagor
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 28 augusti 2019 § 82.
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Beslut skickas till
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 120 Dnr 2019/363

Godkännande av slutrapport "Effektivisering av 
fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun" och 
uppdrag att jobba vidare med de åtgärder som lyfts i 
rapporten

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapport ”Effektivisering av 

fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun”, daterad 5 juni 2019. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att samordna arbetet med 
tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen och Ludvika 
kommunfastigheter för att arbeta vidare utifrån de åtgärder som 
framkommer i slutrapporten. Kommunstyrelsen vill få en skriftlig 
återrapport över hur arbetet fortskrider i januari 2020. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att revidera 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente inför antagande i fullmäktige. 

Beskrivning av ärendet
Som en följd av att Ludvika kommun för över verksamhetslokaler från 
samhällsbyggnadsnämnden till Ludvika kommunfastigheter AB har ett projekt 
för att effektivisera fastighetsorganisationen genomförts. Projektets mål har 
bland annat varit att skapa en effektiv organisation, tydliggöra såväl processer, 
roller och eventuella organisationsförändringar som ekonomiska spelregler och 
gränsdragningar. Inom ramen för projektet har man även identifierat vilka 
regelverk och planer som behöver tas fram eller förbättras. 

Projektet har utmynnat i ”Effektivisering av fastighetsorganisationerna i 
Ludvika kommun - Slutrapport med åtgärdsförslag”. Rapporten är daterad den 
5 juni 2019. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner denna rapport och uppdrar till kommunchef att leda det fortsatta 
arbetet med att implementera de åtgärder som framkommer i rapporten. Likaså 
bör kommunchef få i uppdrag att revidera samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente inför antagande i fullmäktige. Denna slutrapport fungerar även som 
kommunchefens presentation av projektet; en presentation som 
kommunstyrelsen önskade få på sitt sammanträde den 21 maj 2019 § 120.  
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 oktober 2019. 

2. Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun, daterad 5 
juni 2019. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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1(3)
Datum

2019-10-03
Diarienummer

KS  2019/363

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

Kommunstyrelsen

Godkännande av slutrapport "Effektivisering av 
fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun" och 
uppdrag att jobba vidare med de åtgärder som lyfts i 
rapporten

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapport ”Effektivisering av 

fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun”, daterad 5 juni 2019. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att samordna arbetet med 
tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen och Ludvika 
kommunfastigheter för att arbeta vidare utifrån de åtgärder som 
framkommer i slutrapporten. Kommunstyrelsen vill få en skriftlig 
återrapport över hur arbetet fortskrider i januari 2020. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att revidera 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente inför antagande i fullmäktige. 

Sammanfattning
Som en följd av att Ludvika kommun för över verksamhetslokaler från 
samhällsbyggnadsnämnden till Ludvika kommunfastigheter AB har ett projekt 
för att effektivisera fastighetsorganisationen genomförts. Projektets mål har 
bland annat varit att skapa en effektiv organisation, tydliggöra såväl processer, 
roller och eventuella organisationsförändringar som ekonomiska spelregler och 
gränsdragningar. Inom ramen för projektet har man även identifierat vilka 
regelverk och planer som behöver tas fram eller förbättras. 

Projektet har utmynnat i ”Effektivisering av fastighetsorganisationerna i 
Ludvika kommun - Slutrapport med åtgärdsförslag”. Rapporten är daterad den 
5 juni 2019. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner denna rapport och uppdrar till kommunchef att leda det fortsatta 
arbetet med att implementera de åtgärder som framkommer i rapporten. Likaså 
bör kommunchef få i uppdrag att revidera samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente inför antagande i fullmäktige. Denna slutrapport fungerar även som 
kommunchefens presentation av projektet; en presentation som 
kommunstyrelsen önskade få på sitt sammanträde den 21 maj 2019 § 120.  
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Beskrivning av ärendet
Fullmäktige har, genom bildandet av Ludvika Kommunfastigheter AB 
(LKFAB), valt att renodla fastighetsinnehavet till bolaget. Av bolagsordningens 
3 § framgår att bolaget har till uppgift att äga och förvalta fastigheter för att till 
självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. 

Detta klarläggs i den fastighetsstrategi som fullmäktige antog den 29 maj 2017 § 
99. I strategin förtydligas vilka fastigheter som bör övergå till kommunens 
helägda bolags ägo och vilka som bör vara kvar i kommunens ägo. Av andra 
kapitlet i fastighetsstrategin framgår bland annat att fastigheter som används 
inom skola, vård och omsorg, fritid, teknisk eller administrativ verksamhet inte 
ska ägas direkt av Ludvika kommun. 

Ett arbete för att föra över denna typ av fastigheter från kommunens ägo till 
Ludvika kommunfastigheters ägo pågår, och beslut om överföring av 
fastigheter i två olika etapper har tagits. Från och med den 1 januari 2020 
kommer merparten av alla verksamhetslokaler att ägas av Ludvika 
kommunfastigheter AB. 

Ett konsultföretag har på uppdrag av förvaltningschef på 
samhällsbyggnadsförvaltningen och VD på Ludvika kommunfastigheter AB lett 
ett projekt med syfte att effektivisera fastighetsorganisationen. Projektets mål 
har bland annat varit att skapa en effektiv organisation, tydliggöra såväl 
processer, roller och eventuella organisationsförändringar som ekonomiska 
spelregler och gränsdragningar. Inom ramen för projektet har man även 
identifierat vilka regelverk och planer som behöver tas fram eller förbättras.

Projektet har resulterat i ”Effektivisering fastighetsorganisationerna i Ludvika 
kommun – Slutrapport med åtgärdsförslag”, som finns bilagd denna 
tjänsteskrivelse. Slutrapporten tar upp frågor som långsiktig lokalförsörjning, 
arbetsflöde för nybyggnation och större ombyggnation, roller, ansvar, tillit och 
hyressättning och hyresavtal. Slutrapporten innehåller förbättringsförslag 
inklusive tidsplan. 

De förbättringsförslag som lyfts i slutrapporten berör huvudsakligen, förutom 
kommunstyrelsen, även samhällsbyggnadsnämnden och Ludvika 
kommunfastigheter. Parallellt med att kommunstyrelsen får slutrapporten för 
godkännande får därför även samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för 
Ludvika kommunfastigheter AB den. Förvaltningen föreslår att kommunchefen 
får i uppdrag att samordna arbetet med tjänstepersoner från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Ludvika kommunfastigheter för att arbeta 
vidare utifrån de åtgärder som framkommer i slutrapporten. Förvaltningen 
föreslår även att kommunstyrelsen får en återrapport i januari 2020 över hur 
arbetet framskrider. 

En följd av överföringen och omorganiseringen är att det uppdrag som 
samhällsbyggnadsnämnden idag har att ansvara för lokalsamordning för alla 
nämnders räkning samt samordna kommunens långsiktiga lokalförsörjning 
upphör i nuvarande form. Kommunstyrelsen behöver uppdra till kommunchef 

247



Ludvika kommun
Datum

2019-10-03
Diarienummer

KS 2019/363
Sida

3(3)

att se över samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Efter revidering ska 
reglementet upp till fullmäktige för antagande. 

I samband med revisorernas granskning av fastighetsöverföringen och gator 
och vägar gav kommunstyrelsen på sitt möte den 21 maj 2019 § 120 
kommunchefen ett uppdrag att säkerställa att kommunstyrelsen får en 
presentation av resultatet av projektet ”Effektivisering av 
fastighetsorganisationen”. Denna slutrapport fungerar som kommunchefens 
presentation av projektet ”Effektivisering av fastighetsorganisationen”. 

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att sätta siffror på de ekonomiska konsekvenserna i dagsläge då de 
är beroende av faktorer som vakansgrad, avskrivningstider på reinvesteringar 
med mera. Målet är dock att på sikt minska hyrorna för kommunens 
lokalanvändning. 

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun, daterad 5 juni 
2019. 

Beslut inklusive bilaga skickas till
Kommunchef för verkställighet och återrapport av punkt 2 
Kommunchef för verkställighet av punkt 3
Samtliga nämnder för kännedom
Ludvika kommunfastigheter för kännedom
Akten
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Bakgrund 
På uppdrag av Jan Lundberg, samhällsbyggnadsförvaltningen och Ulf Rosenqvist, LKFAB 
har detta projekt genomförts i syfte att effektivisera fastighetsorganisationen genom att utreda 
och ge förslag på förändringar samt göra en plan för implementering.  
 
I uppdragsbeskrivningen framgår: 

Det finns en hel del förbättringar att göra för att effektivisera fastighets-
organisationen. Processen från att lokalbehov uppstår till dess att en lösning finns 
är inte tydlig. Det saknas lokalförsörjningsplaner och samordningen mellan de olika 
aktörerna brister. Det finns också oklarheter vad gäller ekonomiska spelregler och 
gränsdragningar. När det gäller kulturen så finns det förbättringspotential där man 
bland annat jobbar bort "vi" och "dem" och sätter kunden i fokus. En 
lokalplanegrupp finns idag men en genomlysning bör göras även av deras uppdrag 
för att se om det går att effektivisera.  
Tydligt incitament för lokaleffektivisering saknas. Vid projekt finns det en 
osäkerhet gällande rollerna så det behöver tydliggöras.  
Idag har koncernen inte ett gemensamt sätt att hantera behov, beställningar och 
avvikelser på och det behöver man enas om.  
Det är viktigt att kommunen behåller en hög beställarkompetens både på 
koncernnivå för att optimera lokalsamordningen inom kommunen men också inom 
varje förvaltning för att säkerställa verksamheternas behov och ansvar för 
kostnaderna.  
 
Målen är att: 

• Skapa en effektiv organisation som kan ta emot framtida investeringar. 
• Tydliggöra processen från att lokalbehov uppstår tills att en lösning finns. 
• Tydliggöra roller och eventuella organisationsförändringar. 
• Tydliggöra ekonomiska spelregler och gränsdragningar. 
• Identifiera vilka regelverk och planer (exempelvis lokalförsörjningsplaner) 

som behöver tas fram/förbättras samt göra en för det med ansvarig funktion 
som skapar dessa. 

• Ta fram en process för ett gemensamt sätt att hantera behov, beställningar 
och avvikelser på. 

 
Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av Birgitta Parling Andersson, Sven 
Tysklind, Jenni Laine, Hans Westergren, Jan Hedberg samt Jan Forsberg med Dan Nygren 
som projektledare. Arbetet har fortlöpande avrapporterats till styrgruppen bestående av Jan 
Lindström, Jan Lundberg och Ulf Rosenqvist. 
 
Denna slutrapport är disponerad utifrån den kronologi som arbetet har utförts med 
förbättringsförslag i varje avsnitt. Avslutningsvis finns förslagen upprepade i en översikt där 
ansvarig och tidplan föreslås. 
 
 
 
 
Falun 2019-06-05 
 
Dan Nygren 
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Långsiktig lokalförsörjning 
 
Allmänt 
Förutsättningar för kommunal verksamhet förändras kontinuerligt bland annat på grund av 
förändrade skatteintäkter, demografiska förändringar, opinion, politisk vilja mm vilket kan 
innebära nya prioriteringar som kortsiktigt kan innebära fördyringar och merarbete. 
Fastigheter behöver å andra sidan ha en långsiktig planering dels med tanke på att det tar tid 
att planera, projektera, och bygga och dels för att fastigheten skall användas och innebär 
kostnader uppemot 50 år framåt. I investeringsbeslut brukar ofta fokus vara på hur mycket det 
kostar att bygga en fastighet, se bild 1. Men för varje steg i processen förstudie – projektering 
– byggnation – drift under fastighetens livslängd – kostnaden för att bedriva exempelvis 
skolverksamhet under fastighetens livslängd brukar man schablonmässigt kunna lägga till en 
nolla efteråt. Dvs om fastigheten kostar 50 mkr att bygga blir driftkostnaden under dess 
livslängd 500 mkr och verksamheten 5000 mkr. Det är därför viktigt att ta hänsyn till den 
långsiktiga ekonomin, se bild 2. Det kan därför vara lönsamt att göra en grundligare förstudie 
även om den blir lite dyrare om det innebär att verksamheten i fastigheten kan bedrivas mer 
effektivt under 50 år. 

 
Bild 1. Traditionellt fokus 

 
Bild 2. Långsiktig ekonomi 
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Lokalförsörjningsplan 
För att åstadkomma den långsiktighet som krävs behöver det finnas långsiktiga planer. 

 
Bild 3. Principflöde för lokalförsörjningsplan 

 
I lokalförsörjningsprocessen är det flera moment som är tidsomfattande, t ex markinköp och 
planändringar som kräver framförhållning. Med en 10-årsplan för lokalförsörjning kan dessa 
moment initieras i tid. 
 
Förbättringsförslag 

- Ge varje förvaltning/nämnd i uppdrag att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan 
enligt nedanstående årshjul (bild 4). 

 
Bild 4. Årshjul för framtagande av lokalförsörjningsplan 

 
- Tydliggör vilket stöd förvaltningen kan få i arbetet (exempelvis lokalstrateg, 

planingenjör m fl) 
- Ge Lokalplanegruppen ansvar och mandat att synkronisera planerna innan de beslutas 

i respektive nämnd. 
- Se till att investeringsplanen beslutas utifrån den långsiktiga kostnaden för en fastighet 

och inte bara byggkostnaden 
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Arbetsflöde för nybyggnation och större ombyggnation 
1. Lokalförsörjningsplan finns beslutad 
2. Investeringsplan finns beslutad 
3. Styrgrupp och projektgrupp utses (aktuell förvaltning, ekonomikontoret, LKFAB, 

plan, bygg o miljö, IT) 
4. Säkerställ detaljplanebeslut 
5. Förstudie, funktionsbeskrivning, kalkyl  

a. Underlag för hyressättning/budgetering – risk med förkalkyl 
b. Säkra infrastruktur (va, el, VBAB, VB Energi) 
c. Val av entreprenadform 

6. Accept, beslut i aktuell nämnd 
7. Säkra finansiering 2-4 mån 
8. Formellt besked om projektstart till LKFAB 
9. Upphandla 
10. Sök bygglov 
11. Anta entreprenör (LKFAB) – om dyrare än budget lyfts ärendet 
12. Startbesked 
13. Genomförande av entreprenaden 
14. Slutbesked 
15. Idrifttagande 
16. Hyressättning 
17. Garantitid 
18. Efterkalkyl – återrapport 

 
Förbättringsförslag 
Fastställ följande arbetsflöde och börja arbeta efter det för att undvika att saker missas och 
inse att varje steg tar tid och därför kräver framförhållning. 
 

Roller, ansvar och tillit 
När fastighetsöverföringen till LKFAB är helt genomförd kommer endast ett mindre antal 
specialfastigheter vara kvar i kommunorganisationen. Dessa bör ses som undantag och kan 
kräva särskilda lösningar i varje enskild fastighet. En fastighet som främst bevaras på grund 
av dess kulturmiljövärde kan till exempel vara lämpligast att kultur- och fritid ansvarar för. 
Totalt uppskattas dessa fastigheter som inte förs över till LKFAB ha ett värde på 6 mkr. 
Övriga fastigheter, dvs lejonparten kommer att ägas och förvaltas av LKFAB.  
 
Formella roller 
LKFAB:s roll är framförallt att se till att befintliga och tillkommande fastigheter byggs, 
förvaltas och driftas för att optimera nyttjandet av skattemedel OCH att tillgodose de 
kommunala verksamheternas lokalbehov genom ett proaktivt förhållningssätt. Alla 
lokalbehovsfrågor skall hanteras av LKFAB. 
 
Respektive nämnd/förvaltning har å sin sida det totala ansvaret för att på bästa sätt leva upp 
till det uppdrag som Kommunfullmäktige gett den. Detta innefattar även att ta ansvar för sitt 
lokalbehov genom att vara beställare och hyresgäst. Det är nämnden och förvaltningen som 
har ansvaret för att tydliggöra hur lokalerna bäst utformas för sin (framtida) verksamhet men 
också ansvaret för sin egen ekonomi. Det är ingen annans ansvar att se till att verksamheten 
inte har mer lokalyta än vad verksamheten behöver eller har råd med. 
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En tredje roll som är nödvändig är kommunens myndighetsutövning för plan, bygg och miljö. 
Deras roll är att se till att kommunens utveckling av sitt fastighetsbestånd sker i harmoni med 
den långsiktiga utvecklingen av Ludvikas fysiska samhällsplanering (uttryckt i översiktsplan, 
detaljplaner mm) och lagkrav (bygglov, miljötillstånd mm). 
 
Tillit 
Att exempelvis bygga en ny skola är komplext och kräver mycket av alla tre av dessa roller 
för att exempelvis kunna besvara på: 

- Hur kommer arbetsformerna vara för lärare och elever om 10 år?  
- Vilken konsekvens kommer det ha för lokalerna?  
- Hur byggs en fastighet för att byggnadstekniskt och flexibelt kunna anpassas för en 

verksamhet som kommer att förändras under 50 år? 
- Var är den lämpligaste placeringen av en skola med hänsyn till den långsiktiga 

utvecklingen av Ludvika med nya bostadsområden, industriområden, trafiklösningar 
etc. 

Att komma fram till en långsiktigt hållbar lösning kan inte en ensam part (roll) göra och det 
kan heller inte göras var för sig utan kräver snarare ett ”samskapande”. Förutsättningarna för 
att dessa roller kan samspela på ett bra sätt är 

- Att förtroendet och tilliten finns hos övriga att de kan och vill leva upp till sin roll 
- Att respektive roll faktiskt lever upp till sin roll 
- Att de träffas regelbundet och kommer överens i viktiga frågor 

 
För att underlätta detta samspel behövs arenor för att mötas regelbundet med rätt frågor på 
agendan (t ex lokalplanegruppen), stöd till verksamheterna med fastighetskompetens och 
tydliga arbetsflöden och processer. 
 
Lokalstrateger 
När fastighetsöverföringen genomförts finns inte längre samma behov av lokalstrateger inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom de inte längre äger några (mer än möjligen få) 
fastigheter. Det kommer dock även fortsättningsvis finnas behov av att koordinera och 
”översätta” verksamheternas lokalbehov till konkreta lösningar av LKFAB. Det formella 
ansvaret har respektive nämnd/förvaltning och LKFAB som beskrivits ovan men 
lokalprocesserna kommer behöva stöd av resurspersoner med fastighetskompetens. Den 
organisatoriska placeringen och antalsmässiga behovet av dessa personer får sannolikt provas 
fram men ett utgångsläge borde vara att det inte behövs fler än de tre personer som arbetar 
som lokalstrateger, fastighetsekonomer inom SBF idag. Förslagsvis skulle dessa kunna 
överföras till LKFAB för att i samband med att olika lokalprocesser initieras kunna 
erbjuda/stödja verksamheterna med processtöd. Möjligen kan det också finnas behov av en 
centralt placerad lokalcontroller med ansvar för det övergripande lokalanvändandet. 
 
Förbättringsförslag 
Tydliggör och förankra ovanstående roller. Omdefinera lokalstrategernas uppdrag och placering. 
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Hyressättning och hyresavtal 
Efter att alla fastigheter förts över till LKFAB upprättas hyresavtalet mellan hyresgästen 
(förvaltningen) och fastighetsägaren (LKFAB). Detta innebär att reglementen och 
delegationsordningar behöver förändras. 
 
För nya lokaler eller ett helt nytt hyresavtal ingår hyressättningen som en del i 
nybyggnations/ombyggnadsprocessen enligt ovan.  
 
En översyn och standardisering av befintliga hyresavtal bör ske på sikt men till dess gäller 
befintliga avtal och avtalstider (oftast ett grundavtal på 20 år och brukaravtal på 3 år).  
 
Avtalstiderna och hyresnivåerna är baserade på de faktiska kostnaderna och avskrivningstider. 
Om ett hyresavtal sägs upp före avtalstidens utgång kommer därför sannolikt innebära 
tillkommande kostnader för hyresgästen. Men självfallet kan det behöva göras ibland ändå om 
exempelvis verksamheten fått förändrade lokalbehov. Principen bör då vara att inleda en 
dialog om detta så tidigt som möjligt för att möjliggöra andra hyresgäster (minst 3-9 månader 
innan beroende på storleken på lokalen). Samma sak bör gälla för omförhandling av befintligt 
avtal med anledning av förändrat behov för att eftersträva en vinn-vinn-lösning för 
hyresgästen och fastighetsägaren. 
 
Utöver detta bör behovet ses över av att ha en bilaga till hyresavtalen som reglerar särskilda 
händelser om detta inte framgår av gränsdragningslistan. Exempel på sådan händelser skulle 
kunna vara:  
Ombyggnadstillägg: längd, ränta, restvärde, min-, maxbelopp mm. 
Uppsägningsregler: del av lokal, enskilda rum, våningsplan, enstaka byggnader på t ex en 
större skola 
Alternativa hyresgäster: Vad går uppsagda lokaler att använda till? 
Vakanser: vem bekostar tomställda lokaler och från och med vilket datum 
Direktfinansierade åtgärder från hyresgästen: vem äger, vem underhåller. 

Förkalkyl LKFAB tar fram mall med schabloner 
Kalkyler för nya fastigheter inför exempelvis investeringsbeslut bygger alltid på antaganden 
och schabloner. När investeringen färdigställts är det därför inte ovanligt att slutnotan är 
högre än investeringsbeslutet. Det är därför viktigt att efterkalkyler genomförs för att därefter 
uppdatera underlaget /schablonerna för förkalkyl. Detta arbetssätt har redan LKFAB men det 
kan behöva informeras om i samband med investeringsbeslut samt att kontinuerligt uppdatera 
och ”finkalibrera” mallen för förkalkylering. 

Ombyggnad/anpassning av fastighet/lokal 
Alla förändringar av en fastighet, oavsett om det är en ombyggnation eller mindre anpassning, 
sker efter dialog med fastighetsägaren (LKFAB). Kostnaderna för dessa bör fördelas utifrån: 

1. Mindre anpassning upp till 2 basbelopp belastar verksamhetens driftsbudget 
2. Ombyggnadstillägg, hyresförändring/tillägg, belastar verksamhetens hyra 
3. Investeringar från 5 mkr och uppåt tas upp i investeringsplanen och inarbetas i 

verksamhetens/beställarens budget i form av hyra/ombyggnadstillägg 
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Tomställd yta 
Väldigt förenklat bygger fastighetskostnaderna på pris/kvm x antalet kvm. Pris/kvm beror 
bland annat på typ av fastighet, kvalitetsnivå och fastighetsorganisationens 
kostnadseffektivitet. Att effektivisera pris/kvm är ett av fastighetsorganisationens viktigaste 
uppdrag.  
 
Antalet kvm är däremot i första hand en verksamhetsfråga att bedöma hur stora lokalytor som 
behövs för att kunna bedriva sin verksamhet effektivt. Det är därför viktigt att hitta incitament 
för verksamheten så att om de minskar sina lokalytor så snart som möjligt även minskar sina 
kostnader i motsvarande grad. Principerna för detta bör vara: 

1. Dialog med LKFAB om det går att lämna lokalen direkt 
2.  

a) Om annan hyresgäst kan flytta in minskas utflyttande hyresgästs hyra vid utflytt.  
b) Om lokalen blir vakant belastas förslagsvis 25% av hyran LKFAB och 75% 

kommunen centralt  
 
Ett upplägg enligt 2.b kräver ett aktivt arbete med lokalvakanser för att hitta andra hyresgäster 
eller avveckla fastigheter.  
 

Gränsdragning 
I många kommuner finns diskussioner om vad som ingår i hyran eller inte. Tydliga spelregler 
(inte minst avseende ekonomiska spelregler) skapar trygghet och goda relationer. Det är 
därför viktigt att ha en tydlig, relevant och uppdaterad gränsdragningslista. Goda exempel 
finns t ex i Umeå och Gävle. I Ludvika pågår arbetet redan med att uppdatera 
gränsdragningslistan av LKFAB. När deras förslag är klart bör det lyftas till 
Lokalplanegruppen för diskussion och synpunkter innan den fastställs. 
 

Förvaltningsavtal 
Efter att etapp 2 av fastighetsöverföringen till LKFAB genomförts finns ett antal bebyggda 
fastigheter kvar i kommunen. Dessa fastigheter behöver så klart också hanteras med rätt 
underhållsambition mm. Därför behöver ett förvaltningsavtal tas fram avseende dessa 
fastigheter. 
 

Uppföljningsprocess 
I arbetsgruppen diskuterades betydelsen av adekvat uppföljning av fastighetsprocesserna. Att 
kunna få ut relevanta nyckeltal ur stödsystemen. Vilka är de viktigaste indikatorerna för att 
kunna fatta faktabaserade beslut? Vilka förväntningar finns hos ledningen? Arbetsgruppen 
hänvisar detta område till kommunens politiska och tjänstemannaledning. 
 
 
Internservice  
I arbetsgruppen konstaterades att problembilden för internservice är gemensam och att 
lösningsförslag och arbete pågår för att få till det. Området har inte föranlett några ytterligare 
förbättringsförslag. 
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Förbättringsförslag 
 

Vad Vem När 
Lokalförsörjningsplan   
Ge varje förvaltning/nämnd i uppdrag att ta 
fram en långsiktig lokalförsörjningsplan 
enligt årshjul (bild 4) 

Beslut i KS/KF Senast okt -
19 

Tydliggör vilket stöd förvaltningen kan få i 
arbetet (exempelvis lokalstrateg, planingenjör 
m fl) förutom stödet från Lokalplanegruppen 

Styrgruppen Senast okt -
19 

Ge Lokalplanegruppen ansvar och mandat att 
synkronisera planerna innan de beslutas i 
respektive nämnd. 

Beslut i KS/KF Senast okt -
19 

Roller och ansvar   
Tydliggör ansvar och roller för lokalprocesserna Kommunchef/koncern-

ledningsgruppen 
Senast dec-

19 
Omdefinera lokalstrategernas uppdrag och 
placering 

Kommunchef, 
Samhällsbyggnadschef, VD 

LKFAB 

Dialog 
snarast, 

genomfört 
senast dec-

19 
Hyressättning och hyresavtal   
Uppdatera reglementen och delegationsordningar 
avseende mandat att teckna hyresavtal 

Kommunstyrelseförvaltningens 
kansli – KS/KF 

Senast dec -
19 

Översyn och standardisering av hyresavtal LKFAB Under 2020 
Översyn av behovet av bilaga till hyresavtalen 
som reglerar särskilda händelser 

LKFAB Under 2020 

Förkalkyl   
Information till politiker involverade i 
investeringsbeslut om principerna för 
förkalkylering, osäkerhetsfaktorer mm 

LKFAB Våren 2020 

Uppdatera och förfina mallen för förkalkyler LKFAB Kontinuerligt 
Ombyggnad/anpassning av fastighet/lokal   
Fastställ att alla förändringar sker efter dialog 
med LKFAB 

Beslut i KS/KF Senast dec - 
19 

Fastställ kostnadsprinciper och uppdatera 
reglementen och delegationsordningar utifrån 
dessa 

Beslut i KS/KF Senast dec -
19 

Tomställd yta   
Fastställ incitament och principer för tomställda 
ytor 

Kommunchefen Senast dec -
19 

Tydliggör LKFAB:s uppdrag och mandat 
avseende avveckling av fastigheter 

Kommunchefen/LKFAB 
styrelse 

Senast dec -
19 

Gränsdragning   
Uppdatering av gränsdragningslistor LKFAB, förslaget lyfts sedan 

till Lokalplanegruppen 
Senast dec -

19 
Förvaltningsavtal   
Ta fram förvaltningsavtal för de fastigheter som 
blir kvar i kommunen efter etapp 2 av 
fastighetsöverföringen 

Lokalstrateg och adm.chef i 
LKFAB 

Senast dec - 
19 

 

258



TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)

Kommunstyrelsens förvaltning
Malin Ekholm, 0240 861 82
malin.ekholm@ludvika.se 

Datum

2019-10-14
Diarienummer

KS  2019/416

Fullmäktige 

Antagande av bolagsordning för Stora Brunnsvik AB

Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige antar bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 
oktober 2019. 

Beskrivning av ärendet
Den 1 oktober inkom Bolagsverket med ett föreläggande om Stora Brunnsvik 
AB:s bolagsordning. För att Bolagsverket ska kunna godkänna bolagsordningen 
måste följande ändras: 

- Skillnaden mellan lägsta och högsta gränsen för aktiekapitalet och antal 
aktier får inte vara mer än fyra gånger. Det ska vara samma förhållande 
mellan det lägsta och det högsta aktiekapitalet som mellan lägsta och högsta 
antalet aktier. Företaget måste därför ändra bolagsordningen. 

Ansvarig utredare har varit i kontakt med berörda tjänstepersoner för dialog 
kring frågan och vidare hantering. Förslaget är att ändra följande i 
bolagsordingen:

 § 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 500 000 kr.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 500 000 aktier. 

Till 

 § 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att anta 
bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 oktober 2019. Förlängd 
svarstid har begärts och godkänts av Bolagsverket.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Ludvika kommun
Datum

2019-10-14
Diarienummer

KS 2019/416
Sida

2(2)

Jan Lindström 
Kommunchef 

Malin Ekholm
Utredare

Bilagor
1. Bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 oktober 2019. 
2. Föreläggande från Bolagsverket, daterad den 1 oktober 2019.

Beslut inkl. bilaga skickas till
Bolagsverket
Stora Brunnsvik 
VD för Stora Brunnsvik
Styrdokument för publicering
Akten 
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BOLAGSORDNING
Sida

1(4)
Datum

2019-10-14
Diarienummer

KS 2019/416

Kanslienheten

Bolagsordning
Stora Brunnsvik AB
Org. nr 559005-4911

Dokumentnamn
Bolagsordning Stora Brunnsvik AB

Dokumenttyp
Bolagsordning

Omfattning
Bolaget

Dokumentägare
Kommunchef

Dokumentansvarig
Ekonomichef

Publicering
Internt och externt

Författningsstöd
Kommunallag och aktiebolagslag

Utfärdade och fastställda av:
KF 2019-03-04 § 33
Antagna vid: 
Bolagsstämma 2019-04-
08

Bör revideras senast
Vid behov, med årlig 
översyn

Beslutsinstans
Fullmäktige

Diarienummer
KS 2017/387

Revideringar
KF 2019-06-03 § 99

Vad revideringen avsett
Förtydligande av paragraf 11. 

Diarienummer vid revideringen
KS 2019/271

KF 2019-09-02 § 115 Förtydligande av paragraf 8 och 10 KS 2019/326
Förtydligande i paragraf 6 och 7 KS 2019/416
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2019-10-14
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KS 2019/416
Sida
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Bolagsordning

Bolagsordning för Stora Brunnsvik AB
§ 1 Firma
Bolagets firma är Stora Brunnsvik AB.

§ 2 Säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Ludvika kommun, Dalarnas län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun äga, 
avyttra, bebygga och förvalta Brunnsviksfastigheterna 1:68 och 3:27 och därtill 
hörande kollektiva anordningar. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda lokaler för kommunens 
samtliga verksamheter. Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen 
genom att aktivt medverka till att dess lokalbehov tillgodoses samt medverka till 
att öka företagandet och antalet arbetstillfällen. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda fullmäktige i Ludvika kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av 
störres vikt fattas.                                                                                                                                                                                                                                                                 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier. 

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter utan 
suppleanter. Styrelsen utses av fullmäktige i Ludvika kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättas intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. 

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

§ 9 Revisorer 
Bolaget ska ha av bolagsstämman utsedd auktoriserad revisor och en 
revisorssuppleant. 

Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att 
val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som 
inträffar närmast efter följande val till fullmäktige.
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KS 2019/416
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Bolagsordning

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som bolagets revisor ska fullmäktige i Ludvika 
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant. 

Första gången val sker väljs lekmannarevisorn från beslutsdatum vid extra 
bolagsstämma till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter 
följande val till kommunfullmäktige.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse och handlingar till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller 
per e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före 
stämman. Därutöver läggs kallelse och handlingar ut i kommunens 
webbapplikation för möten. 

Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post. 
Meddelandena läggs även ut i kommunens webbapplikation för möten.

§ 12 Närvarorätt vid bolagsstämma
Representanter som utses av fullmäktige i Ludvika kommun har yttrande- och 
närvarorätt vid bolagsstämman. Med representanter avses kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare.

§ 13 Ärendena på årsstämma 
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och 
lekmannarevisorns granskningsrapport.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultat – och balansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören.

9. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor 
samt övriga valärenden.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn

11. Val av revisor och suppleant 

12. Notering av ägardirektiv
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Bolagsordning

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligen fastställande av rullande affärsplan för de närmaste tre 
räkenskapsåren. Fastställande av budget för verksamheten.

- Ram för upptagande av krediter

- Ställande av säkerheter och eventualförpliktelser

- Bildande av bolag

- Köp eller försäljning av bolag eller andelar i sådant

- Köp eller försäljning/investering av fast egendom till ett belopp av 
högst 10 miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle,

- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts till ett värde av 
högst 10 miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle.

- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Firmateckning
Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av 
styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande 
direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande 
förvaltningen. 

§ 17 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas till Ludvika 
kommun. 

§ 18 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Ludvika kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamheter. Detta 
gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

§ 19 Offentlighetsprincipen
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 

§ 20 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige 
i Ludvika kommun.
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851 81  Sundsvall 
0771-670 670 
Bolagsverket.se

Föreläggande
2019-09-17 12:33 304263/2019

Ärendenummer 1 (2)

LENA KARLMATS
LUDVIKAHEM AB
BOX 13
771 21 LUDVIKA

Stora Brunnsvik AB, 559005-4911Företagsnamn:
Ändring av företagsuppgiftÄrende:
304263/2019Ärendenummer:
2019-06-05Ärendet kom in:

Svaret ska ha kommit in: 2019-10-08
Jenny Lindegod, 060-184002Handläggare:

Vi behöver fler uppgifter för att kunna behandla ärendet

Bolagsordningens gränser för aktiekapital eller antal aktier stämmer inte
Skillnaden mellan den lägsta och högsta gränsen för aktie-
kapitalet och antalet aktier får inte vara mer än fyra gånger.
Det ska vara samma förhållande mellan det lägsta och det högsta
aktiekapitalet som mellan det lägsta och det högsta antalet
aktier. Företaget måste därför ändra bolagsordningen.

Skicka in en ny kopia av bolagsordningen.

Gör så här
Skicka uppgifterna med post och kom ihåg att skriva ärendenumret. Svaret ska 
ha kommit in senast den 8 oktober 2019. 

Vi tar normalt hand om uppgifterna inom tre arbetsdagar. På bolagsverket.se kan 
du se hur det går med ditt ärende. Där kan du också se våra aktuella 
handläggningstider. 

Vad händer om du inte svarar på föreläggandet?
Om du inte svarar i tid, eller om du inte skickar in de uppgifter vi begärt, kan vi 
komma att skriva av ärendet helt eller delvis. Det innebär att vi avslutar ärendet 
utan att pröva hela eller delar av din anmälan eller ansökan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 110 Dnr 2019/411

Antagande av reglemente för den gemensamma 
servicenämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige antar förslag till reglemente för gemensamma servicenämnden 
daterat den 16 september 2019. 

Reglementet träder i kraft 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 62, att bilda en gemensam nämnd 
inom verksamhetsområdet IT mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Kommunstyrelsen fick då uppdraget att ta fram ett reglemente som ska 
fastställas i båda kommunerna och ska gälla från 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 

2019.
2. Reglemente för den gemensamma servicenämnden daterat 16 september 

2019.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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2019-09-16
Diarienummer

KS  2019/411

Kommunstyrelsens förvaltning
Gunilla Andersson
gunilla.andersson@ludvika.se 

Fullmäktige

Reglemente för gemensamma servicenämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige antar förslag till reglemente för gemensamma servicenämnden 
daterat den 16 september 2019. 

Reglementet träder i kraft 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 62, att bilda en gemensam nämnd 
inom verksamhetsområdet IT mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Kommunstyrelsen fick då uppdraget att ta fram ett reglemente som ska 
fastställas i båda kommunerna och ska gälla från 1 januari 2020. 

Jan Lindström
Kommunchef

Gunilla Andersson
Projektkoordinator

Bilagor
Reglemente för gemensamma servicenämnden daterat 16 september 2019.

Beslut skickas till
Kommunchef Ludvika kommun
Kommunstyrelsens förvaltning, stöd- och styrningschef och IT-chef
Smedjebackens kommun
Styrdokument
Akten
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Reglemente för 
gemensamma 
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Dokumentnamn
Reglemente för gemensamma servicenämnden 

Dokumenttyp
Styrdokument 

Omfattning
Servicenämnden

Dokumentägare
 Kommunchef

Dokumentansvarig
IT-chef

Publicering
Styrdokument/författningssamling, insidan och 
ludvika.se 

Författningsstöd
Kommunallag, förvaltningslag 

Beslutad
[Skriv datum här]

Bör revideras senast
Vid behov

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Diarienummer
[Skriv text här]

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen

[Skriv datum och §] [Skriv text här] [Skriv text här]
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Reglemente för gemensamma servicenämnden

Ikraftträdande
Ludvika kommun och Smedjebackens kommun har kommit överens om att 
från och med 2020-01-01 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd. 

Reglementet gäller från om med 1 januari 2020. 

Allmänna bestämmelser
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller detta 
reglemente mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden. 

Värdkommun och organisation 
§ 1

Ludvika kommun är värdkommun för den gemensamma servicenämnden. 
Nämnden har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i 
värdkommunens organisation. 

Organisationens beslutande organ är den gemensamma servicenämnden. 

Nämndens uppgift 
§ 2 

Servicenämnden ansvarar för:

 Drift av IT-infrastrukturen i respektive kommun samt bolag och 
kommunalförbund.

 Medverka till att effektivisera kommunens administration och 
verksamhet med hjälp av IT (exempelvis, e-förvaltning)

 Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och 
standardisering inom IT-driften.

 Vara stöd i kommunernas, bolagens och kommunalförbundets digitala 
utveckling.

Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande 
kommunerna.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
§ 3

Den gemensamma servicenämnden ska ansvara för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med lagar och förordningar och föreskrifter, de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente. Servicenämnden 
har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av IT och telefoni i enlighet 
med tecknat samarbetsavtal.
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Reglemente för gemensamma servicenämnden

Servicenämnden ska till respektive styrelse/fullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 

Nämnden utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom sitt 
verksamhetsområde.

Utifrån sitt uppdrag ska nämnden tillse att intern kontroll och uppföljning 
fungerar tillfredställande.

Sammansättning 
§ 4

Den gemensamma nämnden består av två ledamöter och två ersättare, varje 
kommun utser en ledamot och en ersättare.

Fullmäktige i Ludvika kommun ska bland nämndens ledamöter utse en 
ordförande och en vice ordförande. 

Ersättarnas tjänstgöring
§ 5 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör.

Ersättning till ledamot och ersättare
§ 6

Arvoden till ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden betalas av 
den kommun som valt dem enligt respektive kommuns ersättningsregler för 
förtroendevalda.

Inkallande av ersättare eller anmälan av förhinder
§ 7

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, 
som är IT-center, som kallar in ersättare som står i tur att tjänstgöra och som 
inte redan kallats in.
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Reglemente för gemensamma servicenämnden

Ersättare för ordförande
 § 8

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller del av sammanträde fullgör den åldern äldste ledamoten ordförandes 
uppgifter. 

Om ordförande är förhindrad att kunna fullgöra sitt uppdrag under längre tid 
får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

Sammanträden
§ 9 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i Ludvika kommun om inte nämnden själv bestämmer annat. 

Kallelse
§ 10

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdats till sammanträden. Kallelsen ska 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde. 

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och skickas till ledamöterna och 
ersättare samt berörda genom brev med post, eller via e-post senast fyra dagar 
innan sammanträdesdagen. Kallelsen ska även skickas respektive kommun för 
kännedom.

Kallelsen ska innehålla föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska 
den ledamot som har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika 
tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är till åldern äldst.

Justering av protokoll 
§ 11

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. 

Nämnden kan besluta om att justera en paragraf i protokollet omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Anslagsbevis 
samt protokoll skickas via myndighetsbrevlåda till värdkommunen efter 
justering för direkt anslag. 

Protokollen ska skickas båda samverkande kommunerna och de samverkande 
kommunernas revisorer.
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Reglemente för gemensamma servicenämnden

Reservation 
§ 12

Om en ledamot reserverat sig mot beslutet och ledamoten vill motivera 
reservationen, kan ledamoten välja att göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas före den tidpunkt som fastställs för justering av protokollet. Om 
nämnden beslutar att omedelbart justera en paragraf som reservationen avser 
ska reservationen lämnas så fort som möjligt. 

Särskilt yttrande 
§ 13

Ledamot som vill lämna yttrande till protokollet ska anmäla detta innan 
sammanträdet avslutas och lämnas inom den tid som gäller för reservation.

Undertecknande av handlingar 
§ 14 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid frånvaro för denne av vice ordföranden 
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer 
nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

MBL
§ 15

Vid beslut om verksamhetsförändringar som påverkar kommunstyrelsens 
förvaltnings organisation ska nämnden före beslut informera kommunstyrelsen.

Personuppgiftsansvarig
§ 16

Servicenämnden ansvarar för de personuppgifter de behandlar för egen eller 
annans räkning enligt vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

 Det åligger den gemensamma servicenämnden att efterleva 
dataskyddsförordningen (EU 2016/679) tillsammans med 
kompletterande svensk lag 2018:218 och vid var tid gällande praxis och 
dataskyddsbestämmelse.

 En registerförteckning ska föras över alla typer av 
personuppgiftsbehandlingar.

 Den gemensamma servicenämnden åläggs att fastställa roller och ansvar 
tillsammans med medlemskommunen(kommunerna) inför varje typ av 
personuppgiftsbehandling samt dokumentera detta i någon form av 
rättsakt.
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Reglemente för gemensamma servicenämnden

De roller som kan förekomma är: 

A.) Ensamt personuppgiftsansansvarig. 

B.) Gemensamt personuppgiftsansvarig med andra nämnder/bolag. 

C.) Personuppgiftsbiträde

Revision
§ 17

Revisorerna i värdkommunen är ansvarig för revisionsgranskning samt att 
rapport skickas till medlemskommunerna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 112 Dnr 2019/277

Antagande av riktlinjer för kommunstyrelsens 
verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag för 
föreningar

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag 

och jubileumsbidrag daterade den 11 september 2019. 

2. Kommunstyrelsen återkallar delegationen avseende beslut om 
verksamhetsbidrag (punkt 41 i kommunstyrelsens delegationsordning) från 
och med 1 januari 2020, då kommunstyrelsen själv tar över ansvaret för att 
besluta om verksamhetsbidrag. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har saknat riktlinjer för verksamhetsbidrag och 
jubileumsbidrag. Gällande jubileumsbidragen har det funnits ramar med belopp, 
men de har inte varit politiskt beslutade. Förvaltningen har fått i uppgift att ta 
fram förslag på riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och 
jubileumsbidrag. 

Föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig verksamhet och som inte bryter mot 
kommunens övergripande riktlinjer för föreningsbidrag, som fullmäktige 
fastställde den 16 september 2015 § 128, kan ansöka om verksamhetsbidrag. 
Bidraget söks en gång per år. Om kommunstyrelsen bedömer att föreningens 
verksamhet är synnerligen angelägen kan undantag göras mot den föreslagna 
riktlinjen. 

Föreningar som fyller jämnt kan ansöka om jubileumsbidrag. Med jämnt avses 
25, 50, 75, 100 eller motsvarande, om föreningen är äldre än 100 år. 
Jubileumsbidraget består av ett grundbelopp och ett bidrag baserat på antal 
medlemmar. 

Enligt riktlinjerna ska föreningarna ansöka om båda bidragen via kommunens 
webbplats. Eftersom riktlinjerna för verksamhetsbidrag kan leda till att fler 
föreningar får kännedom om och väljer att ansöka om kommunstyrelsens 
verksamhetsbidrag föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen återkallar 
delegationen avseende beslut om verksamhetsbidrag. Detta då det kan komma 
att krävas prioriteringar bland inkomna ansökningar. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 

2019.
2. Förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och 

jubileumsbidrag, daterat 11 september 2019.  
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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2019-09-16
Diarienummer

KS  2019/277

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

Kommunstyrelsen

Antagande av riktlinjer för kommunstyrelsens 
verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag för 
föreningar

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för kommunstyrelsens 

verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag daterade den 11 september 
2019. 

2. Kommunstyrelsen återkallar delegationen avseende beslut om 
verksamhetsbidrag (punkt 41 i kommunstyrelsens delegationsordning) 
från och med 1 januari 2020, då kommunstyrelsen själv tar över 
ansvaret för att besluta om verksamhetsbidrag. 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har saknat riktlinjer för verksamhetsbidrag och 
jubileumsbidrag. Gällande jubileumsbidragen har det funnits ramar med belopp, 
men de har inte varit politiskt beslutade. Förvaltningen har fått i uppgift att ta 
fram förslag på riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och 
jubileumsbidrag. 

Föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig verksamhet och som inte bryter mot 
kommunens övergripande riktlinjer för föreningsbidrag, som fullmäktige 
fastställde den 16 september 2015 § 128, kan ansöka om verksamhetsbidrag. 
Bidraget söks en gång per år. Om kommunstyrelsen bedömer att föreningens 
verksamhet är synnerligen angelägen kan undantag göras mot den föreslagna 
riktlinjen. 

Föreningar som fyller jämnt kan ansöka om jubileumsbidrag. Med jämnt avses 
25, 50, 75, 100 eller motsvarande, om föreningen är äldre än 100 år. 
Jubileumsbidraget består av ett grundbelopp och ett bidrag baserat på antal 
medlemmar. 

Enligt riktlinjerna ska föreningarna ansöka om båda bidragen via kommunens 
webbplats. Eftersom riktlinjerna för verksamhetsbidrag kan leda till att fler 
föreningar får kännedom om och väljer att ansöka om kommunstyrelsens 
verksamhetsbidrag föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen återkallar 
delegationen avseende beslut om verksamhetsbidrag. Detta då det kan komma 
att krävas prioriteringar bland inkomna ansökningar. 

278



Ludvika kommun
Datum

2019-09-16
Diarienummer

KS 2019/277
Sida

2(3)

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen hanterar idag fyra typer av föreningsbidrag; 
verksamhetsbidrag till föreningar, jubileumsbidrag, bidrag till 
lönebidragsanställningar, trygghetsanställningar och utvecklingsanställningar 
samt bidrag till föreningar för integrationsarbete. Förvaltningen har fått i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag.

I bilagan, förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och 
jubileumsbidrag, finns information om vilka föreningar som kan vara aktuella, 
vilka kriterier som ska vara uppfyllda och vilka handlingar som ska bifogas 
ansökan. Föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig verksamhet och som inte 
bryter mot kommunens övergripande riktlinjer för föreningsbidrag kan ansöka 
om verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen. 

Verksamhetsbidrag betalas inte ut för hyreskostnader, däremot kan föreningar 
få stöd för administrativa kostnader. Sådana kostnader kan till exempel relatera 
till medlemsvård. 

Föreningar ska ansöka om verksamhetsbidrag senast den 15 september årligen. 
Detta är samma datum som kultur- och fritidsnämnden har för sina 
föreningsbidrag. Kommunstyrelsens förvaltning tror det blir lättare för 
föreningarna att komma ihåg datumet om båda nämnderna har samma datum 
som sista ansökningsdag. Kommunstyrelsen kan fatta beslut om att bevilja 
verksamhetsbidrag även om en förening inte uppfyller alla kriterier i riktlinjen 
eller inkommer med ansökan vid en annan tidpunkt, ifall kommunstyrelsen 
bedömer att föreningens verksamhet är synnerligen angelägen. 

Jubileumsbidraget kan ansökas av föreningar som fyller 25, 50, 75, 100 eller 
motsvarande, om föreningen är äldre än 100 år. Jubileumsbidraget består av två 
delar; ett grundbelopp och ett bidrag per antal medlemmar föreningen har. 
Jubileumsbidraget ges till föreningar som planerar genomföra någon form av 
medlemsarrangemang under jubileumsåret. 

Föreningar ska, enligt förslaget till riktlinjer, ansöka om båda bidragen via 
kommunens webbplats. Denna behöver uppdateras med aktuell information 
och ansökningsformulär. 

Kommunstyrelsen föreslås ta beslut om verksamhetsbidrag 
Eftersom kommunstyrelsen saknat riktlinjer för verksamhetsbidrag hitintills 
tror kommunstyrelsens förvaltning att riktlinjerna kan bidra till större 
kännedom bland föreningarna om att bidraget finnas. Det kan leda till ett större 
intresse att ansöka om verksamhetsbidrag. I sådana fall kan det bli aktuellt att 
prioritera bland inkomna ansökningar och även motivera mera noggrant 
besluten. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen är 
den instans som fattar beslut om verksamhetsbidrag. Idag har kommunchefen, 
och vid dennes frånvaro stöd- och styrningschefen, delegation på att fatta 
beslut om verksamhetsbidrag. Förvaltningen föreslår att förändringen träder i 
kraft från och med 1 januari 2020 och att förvaltningen får göra ändringen i 
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delegationsordningen i samband med nästa revidering. Detta eftersom år 2020 
kommer att vara första året med det nya ansökningsförfarandet. 

Beslut om jubileumsbidrag föreslår förvaltningen att fortsatt tas på delegation. 
Även här är kommunchef, med stöd- och styrningschef som ersättare, 
delegaterna. Beslut om jubileumsbidrag bygger inte på en prioritering, istället är 
ramarna givna och summan även given utifrån informationen i riktlinjerna. 

Ekonomiska konsekvenser
Antagandet av riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och 
jubileumsbidrag medför inga extra kostnader. Eventuellt kan fler föreningar 
ansöka om verksamhetsbidrag jämfört med idag, då information om 
verksamhetsbidraget sätts på kommunens webbplats. Det blir i sådana fall en 
fråga för kommunstyrelsen att prioritera bland inkomna ansökningar och 
besluta om de enskilda summorna föreningarna får i bidrag. 

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
Förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och 
jubileumsbidrag, daterat 11 september 2019. 

Beslut inklusive bilaga skickas till
Samtliga nämnder för kännedom
Kommunchef för verkställighet
Styrdokument
Kommunikatörerna för uppdatering av webbplatsen 
Akten
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Riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag

1 Inledning
Kommunfullmäktige fattade den 16 februari 2015 § 128 beslut om 
övergripande riktlinjer för föreningsbidrag i Ludvika. Gemensamt för alla 
nämnders bidrag är bland annat att bidrag kan ges till föreningar som stärker 
och utvecklar demokratin, är öppna för alla som följer föreningens stadgar, 
främjar jämställdhet och förebygger och motverkar rasism och 
främlingsfientlighet. 

Respektive nämnd som ansvarar för föreningsstöd har därutöver i uppgift att 
anta riktlinjer eller regler för de föreningsbidrag som nämnden ansvarar för. 
Kommunstyrelsen har idag hand om fyra olika typer av föreningsstöd; 
verksamhetsbidrag till föreningar, jubileumsbidrag, bidrag till 
lönebidragsanställningar, trygghetsanställningar och utvecklingsanställningar 
samt bidrag till föreningar för integrationsarbete. Denna riktlinje omfattar de 
två förstnämnda bidragsformerna.

2 Verksamhetsbidrag till föreningar
Föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig verksamhet och som inte bryter mot 
kommunens övergripande riktlinjer för föreningsbidrag kan ansöka om 
verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen. 

Med samhällsnyttig verksamhet avser kommunstyrelsen föreningar som tydligt 
bidrar till samhällsnyttan och gör en samhällsnyttig insats för Ludvika kommun. 

Kommunstyrelsen ser särskilt positivt på verksamhet som: 
 bidrar till att det demokratiska samhället bibehålls och stärks, 
 bidrar till kunnande om hur samhället fungerar både lokalt, nationellt 

och globalt, 
 bidrar till kommuninvånares, särskilt barn och ungdomars, möjligheter 

att vara delaktiga i samhället,
 eller bidrar till att stärka det lokala samhället på olika sätt. 

Verksamhetsbidraget betalas inte ut för lokalhyror, däremot kan föreningar få 
stöd för administrativa kostnader. Kommunstyrelsen hänvisar föreningar som 
har behov av hyresbidrag till kultur- och fritidsnämndens anläggningsbidrag. 
Verksamhetsbidrag betalas heller inte ut till föreningarna som uppenbart inte är 
i behov av ekonomiskt stöd. 

Verksamhetsbidraget betalas ut en gång per år, för ett år i taget. 

Vilka kan ansöka? 
För att en förening ska kunna söka kommunstyrelsens verksamhetsbidrag ska 
följande villkor vara uppfyllda: 

 Föreningen ska ägna sig åt samhällsnyttig verksamhet, se ovan. 
 Föreningen ska ha sin hemvist i Ludvika kommun, alternativt ska 

föreningens verksamhet gynna invånare i Ludvika kommun. 
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Riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag

 Föreningen ska ha godkända stadgar av årsmötet och vara öppen för 
alla som följer föreningens stadgar. 

 Föreningsmedlem ska ha betalt aktuell medlemsavgift för att räknas 
som medlem. 

 Föreningen ska bygga på frivilligt ansvarstagande. 
 Föreningen ska ha en aktiv kontaktperson med e-postadress.
 Förening som får bidrag för barn- och/eller ungdomsverksamhet ska 

bedriva denna verksamhet i en tobaks-, alkohol-, drog- och dopningsfri 
miljö.

Om en förenings verksamhet bedöms som synnerligen angelägen kan 
föreningen få bidrag även om den inte uppfyller villkoren i denna riktlinje.

Praktiskt kring ansökan om verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag ska sökas senast den 15 september. För sent inkommen 
ansökan behandlas inte. Ofullständiga ansökningar ska kompletteras inom två 
veckor från besked om att ansökan är ofullständig, annars behandlas inte 
ansökan. 

Verksamhetsbidrag söks via kommunens webbplats. Information finns under 
www.ludvika.se/foreningar. 

I ansökan om verksamhetsbidrag ska följande redovisas: 

- för vilket ändamål bidraget söks – om det är verksamhet generellt eller 
för valda delar av verksamheten,

- föreningens stadgar,

- antal medlemmar,

- verksamhetsplan för det år ansökan gäller,

- kostnadsberäkning för ändamålet, i de fall ansökan gäller ett specifikt 
ändamål,

- verksamhetsberättelse från senast avslutat verksamhetsår,

- bokslut för senast avslutat verksamhetsår,

- revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår,

- årsmötesprotokoll för senast avslutat verksamhetsår.

Kommunstyrelsen fattar beslut om storleken på verksamhetsbidraget och 
prioriterar bland inkomna ansökningar. 
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Riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag

3 Jubileumsbidrag till föreningar 
Föreningar som har sitt säte i Ludvika kommun och har regelbunden 
verksamhet och registrerade medlemmar kan ansöka om jubileumsbidrag från 
Ludvika kommun. Jubileumsbidrag kan ansökas i samband med att föreningen 
fyller 25, 50, 75, 100 eller motsvarande om föreningen är över 100 år gammal. 
Bidraget ges till föreningar som har som avsikt att genomföra någon form av 
medlemsarrangemang under jubileumsåret.

Hur många medlemmar föreningen har utgör grunden för utbetalningen av 
jubileumsbidraget. Jubileumsbidraget består av två delar; ett grundbidrag och ett 
bidrag per antal medlem. 

Grundbidraget består av följande belopp: 

 Upp till 400 medlemmar, 1 750 kr

 401 eller fler medlemmar, 2 250 kr

Utöver grundbidraget får föreningen ett bidrag per antal medlemma enligt 
följande:  

 Upp till den 400:e medlemmen = 10 kr i bidrag per medlem 

 Från den 401:a medlemmen och uppåt = 5 kr i bidrag per medlem 

Maxbeloppet för jubileumsbidraget är 10 000 kr per förening.

Praktiskt kring ansökan om jubileumsbidrag
Ansökan görs på kommunens webbplats. Information finns under 
www.ludvika.se/foreningar. 

Ansökan ska innehålla följande:

 verifierade uppgifter om föreningens historik, med tydliga uppgifter om 
när föreningen grundades, 

 föreningens stadgar,

 projektplan avseende bidragets användning, det vill säga föreningens 
planerade jubileumsarrangemang (budget behövs ej),

 verksamhetsberättelse från senast avslutat verksamhetsår,

 uppgift om postgiro eller bankgiro,

 senaste bokslut där det framkommer inkomna medlemsavgifter och 
information om vad medlemsavgiften var året för bokslutet.

Beslut om jubileumsbidrag fås inom en månad från att ansökan inkommit. 
Jubileumsbidraget betalas dock först ut efter det att föreningen genomfört sitt 
jubileumsarrangemang och inkommit med en redogörelse över arrangemanget. 
Redogörelsen skickas till info@ludvika.se.  
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2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 113 Dnr 2019/382

Antagande av informationssäkerhetspolicy

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige antar informationssäkerhetspolicy daterad 20 september 2019. 

Policyn ersätter den tidigare informationssäkerhetspolicyn, antagen av 
fullmäktige den 19 februari 2009 § 17. 

2. Fullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att ta fram konkretiserande 
dokument till informationssäkerhetspolicyn.

Beskrivning av ärendet
Informationssäkerhet är en del av kommunens säkerhetsarbete. Information är 
värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhets-
arbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. Detta 
skapar förtroende både inom och utanför organisationen. 

Arbetet med informationssäkerhetspolicyn har gjorts i samarbete med 
Smedjebacken för att underlätta arbetet i den framtida IT-organisationen och 
den gemensamma nämnden. Tanken är att samarbetet kring informations-
säkerhet ska fördjupas och utökas.

Informationssäkerhetspolicyn har skickats på remiss tillsamtliga förvaltningar. 
Alla förvaltningar har inkommit med synpunkter, en sammanställning av svar 
på yttrandena finns i bilaga 2.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 20 september 

2019. 
2. Informationssäkerhetspolicy, daterad den 20 september 2019.
3. Svar på yttranden, daterad den 20 september 2019.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Fullmäktige

Antagande av informationssäkerhetspolicy

Förvaltningens förslag till beslut
1. Fullmäktige antar informationssäkerhetspolicy daterad 20 september 2019. 

Policyn ersätter den tidigare informationssäkerhetspolicyn, antagen av 
fullmäktige den 19 februari 2009 § 17. 

2. Fullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att ta fram konkretiserande 
dokument till informationssäkerhetspolicyn.

Beskrivning av ärendet
Informationssäkerhet är en del av kommunens säkerhetsarbete. Information är 
värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhets-
arbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. Detta 
skapar förtroende både inom och utanför organisationen. 

Arbetet med informationssäkerhetspolicyn har gjorts i samarbete med 
Smedjebacken för att underlätta arbetet i den framtida IT-organisationen och 
den gemensamma nämnden. Tanken är att samarbetet kring informations-
säkerhet ska fördjupas och utökas.

Informationssäkerhetspolicyn har skickats på remiss tillsamtliga förvaltningar. 
Alla förvaltningar har inkommit med synpunkter, en sammanställning av svar 
på yttrandena finns i bilaga 2.

Ekonomiska konsekvenser
I tjänstemannaremissen efterfrågades förvaltningarnas syn på ekonomiska 
konsekvenser. Kommunstyrelsens förvaltning håller med dom synpunkter som 
inkommit. De ekonomiska konsekvenserna är beroende av ambitionsnivån. 
Nedan beskrivs vilka kostnader som kan förutses i nuläget.

I ett första skede:
 Personalresurser och kompentens för framtagande av konkretiserande 

dokument, uppföljning och rapportering av informationssäkerhetsarbetet 
och incidenter. 

I nästa steg, när utförligare vägledande dokument är klara:
 Hård- och mjukvaror för att höja den digitala informationssäkerheten kring 

e-post, verksamhetssystem med mera. 
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 Kostnader kring hanteringen av information på papper kan komma att öka, 
såsom förbättrat passagesystem på arkivlokaler, låsbara dokumentskåp i 
kontor och korridorer.

 Destruktion av information på papper

 Kostnader för kompetensutveckling och vikarier. 

Jan Lindström
Kommunchef

Anette Andersson
Samordnare

Bilagor
1. Informationssäkerhetspolicy, daterad den 20 september 2019.
2. Svar på yttranden, daterad den 20 september 2019.

Beslut inkl. bilaga skickas till
Samtliga nämnder
Kommunchef för verkställighet
Styrdokument
Akten 
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Svar på yttranden

Social- och utbildningsförvaltningen
Synpunkt 1
För avvikelserapportering och uppföljning kan förvaltningen se 
nödvändigheten av ett digitalt system som medför kostnader av olika slag.

Svar: I nuläget är det oklart hur uppföljning ska hanteras. Synpunkten kommer 
att beaktas i det framtida arbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt 1
Det skulle behöva en förtydligande av om policyn gäller för de kommunala 
helägda bolagen eller inte.

Svar: Informationssäkerhetspolicyn gäller för Ludvika kommun, vilket kommer 
att framgå på policyns förstasida.

Synpunkt 2
Kap 6 Uppföljning och rapportering: Den sista formuleringen att den som 
använder information på ett sätt som strider mot policyn kan bli föremål för disciplinära 
åtgärder känns malplacerad.

Svar: Kommunstyrelsens förvaltning håller med och har valt att ta bort 
meningen från policyn.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Synpunkt 1
Behöver det framgå om det finns andra styrdokument som denna ersätter, 
berör/ kompletterar? 

Svar: Den uppgiften kommer att stå i tjänsteskrivelsen

Synpunkt 2
Samordningen med nya dataskyddsförordningen? Stå något om 
lagar/förskrifter?

Svar: Då det är många lagar som berörs kommer de inte specificeras i 
informationssäkerhetspolicyn. 
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Synpunkt 3
Under konfidentialitet; Beskriva att information i dokument, system och 
handlingar med lagkrav om sekretess eller motsvarande inte görs tillgängliga 
eller avslöjas för obehörig

Under riktighet; Beskriva att information inte kan förändras av obehöriga, av 
misstag eller på grund av störningar i funktion/system. Informationen ska vara 
tillförlitlig, korrekt och fullständig. 

Under tillgänglighet; Beskriva att information är tillgänglig i skälig och 
förväntad utsträckning och inom rimlig tid

Svar: Kommunstyrelsens förvaltning anser att innebörden under de olika 
punkterna finns i policyn, därför görs ingen ändring.

Synpunkt 4
Saknar något om spårbarhet; dvs Beskriva att i efterhand kunna härleda 
specifika aktiviteter eller händelser till ett identifierat objekt ex handling, 
användare, dator, skrivare eller system/program

Svar: Kommunstyrelsens förvaltning menar att spårbarheten är till för att 
kontrollera att punkterna om konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet 
uppfylls och att det blir viktigt att ha med i något av de underliggande 
konkretiserande dokumenten.

Synpunkt 5
Går det att uttrycka syftet mer i punktform vad policyn främjar (typ som MSB 
uttrycker det)

 kommunens effektivitet och kvalitet i informationshantering
 kommunens brottsbekämpning och beredskap mot allvarliga störningar och 

kriser
 kommuninnevånares fri- och rättigheter samt personliga integritet
 kommuninnevånares och verksamheters förtroende för 

informationshantering och IT-system.

Svar: Innebörden i dessa punkter anser kommunstyrelsens förvaltning framgår 
av dokumentets mål, varför ingen ändring görs.

Synpunkt 6

Målen bra beskrivna eftersom det går att sätta ett HUR till dem sedan till 
riktlinjer och/eller rutiner. Kan kanske framgå tydligare att det krävs ett 
systematiskt arbetssätt.  Ska det framgå något om att klassificera information?

Svar: Det systematiska arbetssättet och klassificering av information kommer 
att finnas med i underliggande dokument.

Synpunkt 7
Behövs något stå om delegationsordningen?

289



Ludvika kommun
Datum

2019-09-20
Diarienummer

KS 2019/382
Sida

3(3)

Svar: Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att ansvaret för 
informationssäkerheten tydliggörs i policyn och att något om 
delegationsordningen inte behöver finnas med.
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Kommunstyrelsens förvaltning

Informationssäkerhetspolicy

Dokumentnamn
Informationssäkerhetspolicy

Dokumenttyp
Policy

Omfattning
Samtliga nämnder

Dokumentägare
Kommunchef

Dokumentansvarig
Säkerhetschef

Publicering
Kommunala författningssamlingen

Författningsstöd
Gällande lagstiftning som berör informationssäkerhetsområdet.

Beslutad
Skriv datum då beslut 
tagits av t.ex. KF; KF

Bör revideras senast
2024

Beslutsinstans
KF

Diarienummer
2019/382

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen

Skriv datum och § Klicka eller tryck här för att ange text. 2019/382

291



Ludvika kommun
Datum

2019-09-20
Diarienummer

KS 2019/382
Sida

2(3)

Informationssäkerhetspolicy

1 Inledning 
Denna informationssäkerhetspolicy gäller för informationssäkerhet inom 
Ludvika kommun. Informationssäkerhet omfattar hela organisationens 
verksamhet och all information oavsett om den finns i datorer eller på papper. 
Alla kommunens verksamheter omfattas av policyn, vilket medför att det inte 
finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från denna.  

Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande dokument som redovisar 
fullmäktiges viljeinriktning och mål för informationssäkerhetsarbetet samt hur 
ansvaret i dessa frågor är fördelat. Underliggande styrdokument konkretiserar 
denna informationssäkerhetspolicy.  

2 Informationssäkerhet 
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör, 
exempelvis om vår personal, våra tjänster, vår ekonomi och det omgivande 
samhället med medborgare, företag och föreningar. Information är därför en av 
kommunens viktigaste tillgångar.  

Informationssäkerhet omfattar information i alla dess former och oavsett hur 
information lagras, bearbetas och kommuniceras. Information kan till exempel 
vara i form av text, ljud, bilder och film, och kan hanteras med stöd av IT, 
papper eller direkt av oss människor i form av tal.  

Informationssäkerhet handlar om att ge informationen rätt skydd och omfattar:

 Konfidentialitet
Att informationen skyddas mot obehörig insyn

 Riktighet
Att informationen skyddas mot oönskad förändring

 Tillgänglighet
Att information görs åtkomlig för behörig personal vid rätt tillfälle.

3 Syfte 
Syftet med informationssäkerhetspolicyn är att skydda kommunen mot förlust 
av information och oavsiktlig eller obehörig förändring av den. Syftet är också 
att säkra tillgängligheten av informationen för behöriga användare när de 
behöver den. Många kommunala verksamheter hanterar exempelvis 
information som rör enskilda människors sociala, medicinska eller andra 
personliga förhållanden. Felaktig hantering av denna typ av information kan 
orsaka mycket stora skador för enskilda medborgare och organisationen som 
helhet. 
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Informationssäkerhetspolicy

4 Mål
Målet för ett aktivt, systematiskt och ständigt pågående 
informationssäkerhetsarbete är att:

- Upprätta ett högt förtroende hos medborgarna samt skydda den 
personliga integriteten

- Säkerställa att rätt information finns tillgänglig för rätt person vid rätt 
tillfälle

- Förhindra eller minska effekter av störningar och skador samt skydda 
informationen och system mot bedömda hot

- All personal har skyldighet att uppmärksamma och rapportera händelser 
som kan påverka säkerheten för kommunens information.

5 Ansvar
Ansvaret för utvecklingen av informationssäkerhetsarbetet ligger hos 
kommunstyrelsen. Respektive nämnd har ansvar för 
informationssäkerhetsarbetet inom eget verksamhetsområde.

Ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie verksamhetsansvaret. 
Kommunens informationssäkerhetsansvarige fungerar som stöd till 
kommunens verksamheter att fullfölja informationssäkerhetsansvaret. Roller 
och ansvar beskrivs utförligare i riktlinjer för informationssäkerhet. 

6 Uppföljning och rapportering 
Respektive nämnd/styrelse ska följa upp informationssäkerhetsarbetet inom 
egen verksamhet. 

Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer för 
informationssäkerhet ska följas upp och vid behov revideras.  

Informationssäkerhetsansvarig ska i början av varje år rapportera föregående 
års läge och status gällande informationssäkerhet till kommunchefen och 
kommunstyrelsen. Särskilda skäl, som exempelvis allvarliga incidenter, brister 
eller behov, kan motivera ytterligare rapporteringar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 114 Dnr 2019/193

Revidering av reglemente för social- och 
utbildningsnämnden från och med 1 januari 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige antar förslag till revidering av reglemente som avser social- och 
utbildningsnämndens paragraf 1 och ändringarna börjar gälla den 1 januari 
2020. 

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden har den 6 februari 2019 § 19 har initierat en 
översyn av sitt reglemente och föreslår att paragraf 1 får följande lydelse: 

§ 1
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, särskola 
och fritidshem.

Paragraf 1 i nu gällande reglemente har följande lydelse:
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskoleklassen, grundskolan och obligatoriska 
särskolan. Nämnden har även ansvar för läromedelscentralen, 
förskoleverksamheten samt skolbarnomsorg.

Förslaget är tydligare kring vilka verksamheter som avses utgöra social- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde, och läromedelscentral finns inte längre. 

Fullmäktige har även under året 2019 fattat beslut om att överföra ansvaret för 
samhällsbetalda resor från social- och utbildningsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden, och att dessa förändringar börjar gälla den 1 januari 
2020. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning av detta att även 
de förändringar som social- och utbildningsnämnden föreslår ska börja gälla 
samtidigt. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till ändringar medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 2019.
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______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Fullmäktige

Revidering av reglemente för social - och 
utbildningsnämnden från och med 1 januari 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige antar förslag till revidering av reglemente som avser social- och 
utbildningsnämndens paragraf 1 och ändringarna börjar gälla den 1 januari 
2020. 

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden har den 6 februari 2019 § 19 har initierat en 
översyn av sitt reglemente och föreslår att paragraf 1 får följande lydelse: 

§ 1
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, särskola 
och fritidshem.

Paragraf 1 i nu gällande reglemente har följande lydelse:
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskoleklassen, grundskolan och obligatoriska 
särskolan. Nämnden har även ansvar för läromedelscentralen, 
förskoleverksamheten samt skolbarnomsorg.

Förslaget är tydligare kring vilka verksamheter som avses utgöra social- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde, och läromedelscentral finns inte längre. 

Fullmäktige har även under året 2019 fattat beslut om att överföra ansvaret för 
samhällsbetalda resor från social- och utbildningsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden, och att dessa förändringar börjar gälla den 1 januari 
2020. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning av detta att även 
de förändringar som social- och utbildningsnämnden föreslår ska börja gälla 
samtidigt. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till ändringar medför inte några ekonomiska konsekvenser. 
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Jan Lindström
Kommunchef

Jessica Hedlund
Utredare

Beslut skickas till
Styrdokument
Handläggare
Social- och utbildningsnämnden för kännedom
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 116 Dnr 2019/432

Fastställande av sammanträdesplan 2020 för 
kommunstyrelsen, dess utskott samt fullmäktige

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer förslag till sammanträdesplan 2020 daterad 19 
september 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med fullmäktiges presidium 
upprättat ett förslag till sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen, dess 
utskott samt för kommunfullmäktige.

Antal fullmäktigesammanträden har i förslaget minskats till från nio till sju. De 
sammanträden som tagits bort är mars och oktober. 

Antalet ärenden kommer vid varje sammanträde att öka något i och med detta. 
Men eftersom ett genomsnittligt fullmäktigesammanträde sällan är mer än två 
timmar långt ser inte kommunstyrelsens förvaltning något problem med detta.

Ekonomiska konsekvenser
Följden av att minska antalet sammanträden sparar i genomsnitt 30 tkr per 
inställt sammanträde för arvoden och reseersättning. Förlorad arbetsförtjänst 
och sociala avgifter är inte inräknade. Dessutom frigörs arbetstid för de 
tjänstemän som har till uppgift att administrera samt närvara vid 
sammanträdet.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 september 

2019. 
2. Sammanträdesplan 2020 daterad 19 september 2019.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning
Maria Östgren, 0240-860 16
maria.ostgren@ludvika.se 

Ert datum Er referens

Kommunstyrelsen 

Fastställande av sammanträdesplan 2020 för 
kommunstyrelsen, dess utskott samt fullmäktige

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer förslag till sammanträdesplan 2020 daterad 19 
september 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med fullmäktiges presidium 
upprättat ett förslag till sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen, dess 
utskott samt för kommunfullmäktige.

Antal fullmäktigesammanträden har i förslaget minskats till från nio till sju. De 
sammanträden som tagits bort är mars och oktober. 

Antalet ärenden kommer vid varje sammanträde att öka något i och med detta. 
Men eftersom ett genomsnittligt fullmäktigesammanträde sällan är mer än två 
timmar långt ser inte kommunstyrelsens förvaltning något problem med detta.

Ekonomiska konsekvenser
Följden av att minska antalet sammanträden sparar i genomsnitt 30 tkr per 
inställt sammanträde för arvoden och reseersättning. Förlorad arbetsförtjänst 
och sociala avgifter är inte inräknade. Dessutom frigörs arbetstid för de 
tjänstemän som har till uppgift att administrera samt närvara vid 
sammanträdet.  

Jan Lindström
Kommunchef 

Maria Östgren
Kommunsekreterare

Bilagor
Sammanträdesplan 2020.

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och bolag inklusive plan
Anm fullmäktige
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Kommunikatörer för publicering på hemsidan
Akten
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SAMMANTRÄDESPLAN 2020 FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH FULLMÄKTIGE 

2019-09-19

Möte Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Personalutskott Kommunstyrelsen Fullmäktige

Tid Tisdag 13.15 Tisdag 13.15 Tisdag 14.00 Måndag 17.00

Januari 7 - 21 -

Februari 4 - 18 3

Mars 10 10 24 -

April 7 - 21 6

Maj 5 5 19 
budget

4

Juni 9 - 23 1 
budget

Juli - - - -

Augusti 11 - 25 -

September 8 8 22 7

Oktober 6 - 20 
budget

-

November 10 10 24 2  
budget

December 15 - 7 7
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 117 Dnr 2019/189

Avveckling av jämställdhetskommittén med 
tillhörande organisation

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige upphäver instruktion för jämställdhetskommitté, - ansvarig och 

–ombud beslutad den 29 april 1994 § 49 och avvecklar 
jämställdhetskommittén, jämställdhetsansvarig och jämställdhetsombud.  

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ansvara för och bevaka 
jämställdhetsarbetet i kommunen.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslöt den 29 april 1994 § 49 att anta instruktion för 
jämställdhetskommitté, -ansvarig och – ombud samt ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att inrätta en jämställdhetskommitté och utse en jämställdhetsansvarig. 
Alla nämnder fick även i uppdrag att utse jämställdhetsombud och varje nämnd 
skulle från och med 1994 upprätta sin egen handlingsplan för det lokala 
jämställdhetsarbetet enligt §§ 10 och 11 i jämställdhetslagen (1991:433). 
Jämställdhetslagen ersattes år 2008 med diskrimineringslagen (2008:567) och 1 
januari 2017 trädde revideringar i kraft som gör att arbetsgivare istället för 
jämställdhetsplaner ska jobba fortlöpande med aktiva åtgärder för att förebygga 
diskriminering. 

Jämställdhetskommittén har haft få uppdrag de senaste åren och denna 
mandatperiod tillsattes inte kommittén. Istället gav kommunstyrelsen på sitt 
sammanträde den 19 mars 2019 § 88 kommunchefen i uppdrag att se över 
jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag, samt hur den bör vara sammansatt. 

Kommunstyrelsens förvaltnings utredning finns bilagd denna tjänsteskrivelse. 
Utredningen ger vid handen att det ursprungliga uppdraget och syftet inte 
längre existerar. Kommittén med tillhörande organisation runtomkring 
grundades för att skapa de organisatoriska förutsättningarna för att säkerställa 
att kommunen efterlevde jämställdhetslagens intentioner. 

Förvaltningen ser två möjliga scenarion. Ett är att avveckla kommittén med 
tillhörande jämställdhetsansvarig och – ombud. Det andra är att avveckla 
kommittén och istället bilda ett nytt likabehandlingsutskott. Förvaltningens 
rekommendation är en avveckling av jämställdhetskommittén med tillhörande 
jämställdhetsombud och –ansvarig. Förvaltningen föreslår att ansvaret för och 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

bevakningen av frågorna ges till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan 
nyttja personalutskottet i beredningen av dessa frågor, då personalutskottet 
redan i idag har som första punkt i sin instruktion att verka för mångfald, 
jämställdhet och integration och bereda dessa frågor inför kommunstyrelsen. 
Fördelarna med detta scenario är bland annat att enbart en instans har att 
hantera jämställdhetsfrågor, inte två som fallet är idag. Likaså undviks att 
samma ärende ska beredas och presenteras i flera politiska instanser. Vidare kan 
kommunstyrelsen delegera ner beslutanderätt i dessa frågor, om 
kommunstyrelsen så önskar. Övergripande frågor som berör medborgare och 
inte enbart personal bör beslutas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 september 

2019. 
2. Utredningen ” En analys av jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag”, 

daterad 15 augusti 2019.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning
Mikaela Nordling, 0240-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se 

Fullmäktige

Avveckling av jämställdhetskommittén med 
tillhörande organisation 

Förvaltningens förslag till beslut
1. Fullmäktige upphäver instruktion för jämställdhetskommitté, - ansvarig 

och –ombud beslutad den 29 april 1994 § 49 och avvecklar 
jämställdhetskommittén, jämställdhetsansvarig och jämställdhetsombud.  

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ansvara för och bevaka 
jämställdhetsarbetet i kommunen.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslöt den 29 april 1994 § 49 att anta instruktion för 
jämställdhetskommitté, -ansvarig och – ombud samt ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att inrätta en jämställdhetskommitté och utse en jämställdhetsansvarig. 
Alla nämnder fick även i uppdrag att utse jämställdhetsombud och varje nämnd 
skulle från och med 1994 upprätta sin egen handlingsplan för det lokala 
jämställdhetsarbetet enligt §§ 10 och 11 i jämställdhetslagen (1991:433). 
Jämställdhetslagen ersattes år 2008 med diskrimineringslagen (2008:567) och 1 
januari 2017 trädde revideringar i kraft som gör att arbetsgivare istället för 
jämställdhetsplaner ska jobba fortlöpande med aktiva åtgärder för att förebygga 
diskriminering. 

Jämställdhetskommittén har haft få uppdrag de senaste åren och denna 
mandatperiod tillsattes inte kommittén. Istället gav kommunstyrelsen på sitt 
sammanträde den 19 mars 2019 § 88 kommunchefen i uppdrag att se över 
jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag, samt hur den bör vara sammansatt. 

Kommunstyrelsens förvaltnings utredning finns bilagd denna tjänsteskrivelse. 
Utredningen ger vid handen att det ursprungliga uppdraget och syftet inte 
längre existerar. Kommittén med tillhörande organisation runtomkring 
grundades för att skapa de organisatoriska förutsättningarna för att säkerställa 
att kommunen efterlevde jämställdhetslagens intentioner. 

Förvaltningen ser två möjliga scenarion. Ett är att avveckla kommittén med 
tillhörande jämställdhetsansvarig och – ombud. Det andra är att avveckla 
kommittén och istället bilda ett nytt likabehandlingsutskott. Förvaltningens 
rekommendation är en avveckling av jämställdhetskommittén med tillhörande 
jämställdhetsombud och –ansvarig. Förvaltningen föreslår att ansvaret för och 
bevakningen av frågorna ges till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan 
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nyttja personalutskottet i beredningen av dessa frågor, då personalutskottet 
redan i idag har som första punkt i sin instruktion att verka för mångfald, 
jämställdhet och integration och bereda dessa frågor inför kommunstyrelsen. 
Fördelarna med detta scenario är bland annat att enbart en instans har att 
hantera jämställdhetsfrågor, inte två som fallet är idag. Likaså undviks att 
samma ärende ska beredas och presenteras i flera politiska instanser. Vidare kan 
kommunstyrelsen delegera ner beslutanderätt i dessa frågor, om 
kommunstyrelsen så önskar. Övergripande frågor som berör medborgare och 
inte enbart personal bör beslutas av kommunstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser
Om fullmäktige beslutar avveckla jämställdhetskommittén minskar anslagen för 
utbetalning av arvoden något, då jämställdhetskommittén inte längre 
sammanträder och arvoden till förtroendevalda därmed inte utgår. Minskningen 
är dock liten, då kommittén de senaste åren enbart haft två möten per år och i 
snitt har tre ledamöter deltagit. 

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
Utredningen ” En analys av jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag”, 
daterad 15 augusti 2019.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga förvaltningars jämställdhetsombud för kännedom
Styrdokument för borttagning av tidigare instruktion
Förtroendemannaregistret
Akten
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En analys av jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag

1 Inledning och bakgrund
Fullmäktige beslöt den 29 april 1994 § 49 att anta instruktion för 
jämställdhetskommitté, -ansvarig och – ombud samt ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att inrätta en jämställdhetskommitté och utse en jämställdhetsansvarig. 
Alla nämnder fick även i uppdrag att utse jämställdhetsombud och varje nämnd 
skulle från och med 1994 upprätta sin egen handlingsplan för det lokala 
jämställdhetsarbetet enligt §§ 10 och 11 i jämställdhetslagen (1991:433). Vidare 
framgår det att målet var att skapa de organisatoriska förutsättningarna för att 
planeringen för kommande år skulle kunna fungera i enlighet med 
jämställdhetslagens intentioner. Kommunstyrelsen inrättade 
jämställdhetskommittén den 9 augusti 1994 § 123 och utsåg då även 
kommunchefen till jämställdhetsansvarig. 

Bakgrunden till organiseringen av jämställdhetsarbetet 1994 hittas i dåvarande 
lagstiftning, nämligen jämställdhetslagen. Jämställdhetslagen ställde krav på årlig 
lönekartläggning och årlig handlingsplan för jämställda löner. Därtill ställde 
lagen krav på arbetsgivare att ta fram en årlig plan för sitt jämställdhetsarbete. 
Lagen sade även att arbetsgivaren genom utbildning, kompetensutveckling och 
andra lämpliga åtgärder skulle främja en jämn fördelning mellan kvinnor och 
män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 
Jämställdhetslagen från 1991 upphörde att gälla år 2009, då den ersattes med 
diskrimineringslagen (2008:567). Den 1 januari 2017 trädde en revidering av 
lagen i kraft. Kravet på årliga handlingsplaner för jämställdhetsarbetet finns inte 
längre kvar. Diskrimineringslagen ställer istället krav på arbetsgivare att arbeta 
fortlöpande med aktiva åtgärder, för att undvika all typ av diskriminering, inte 
enbart mellan män och kvinnor. Det finns heller inte kvar ett krav på 
arbetsgivaren att jobba med utbildning eller kompetensutveckling för att främja 
fördelningen mellan män och kvinnor i skilda typer av arbete, även om arbetet 
med de aktiva åtgärderna även inkluderar utbildning och kompetensutveckling. 
Kravet på årliga lönekartläggningar finns fortfarande kvar. 

De krav som ställdes i den dåvarande jämställdhetslagen utgjorde grunden för 
vad jämställdhetskommittén skulle ägna sig åt. Detta märks i instruktionen, som 
tar fasta på de tre ovannämnda områdena. 
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En analys av jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag

2 Uppdrag och syfte
Instruktionen för kommittén har inte reviderats sedan 1994. 
Jämställdhetskommittén har i perioder inte varit speciellt aktiv; år 2016 hade 
kommittén inte ett enda möte. Det har varit svårt att hitta uppdrag till 
kommittén då krav på årliga jämställdhetsplaner inte längre förekommer. 
Kommunstyrelsen gav därför på sitt möte den 19 mars 2019 § 88 
kommunchefen i uppdrag att se över jämställdhetskommitténs syfte och 
uppdrag, samt hur den bör vara sammansatt. 

309



Ludvika kommun
Datum

2019-08-15
Diarienummer

KS 2019/189
Sida

5(14)

En analys av jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag

3 Beskrivning av nuläge
Jämställdhetskommittén har inte blivit tillsatt denna mandatperiod, så 
kommittén är för närvarande inaktiv. En granskning av kommitténs aktivitet 
förra mandatperioden ger vid handen att kommittén inte hade något möte alls 
år 2016. Under 2017 hade kommittén två möten, med två respektive tre 
närvarande ledamöter (av fem). Under 2018 hade kommittén också två möten, 
med en respektive tre närvarande ledamöter. Därtill har två eller tre 
personalrepresentanter varit närvarande på samtliga möten, med undantag för 
det sista mötet 2018 då ingen deltog. 

Enligt instruktionen för jämställdhetskommittén är kommitténs huvuduppgifter 
följande: 

 svara för den övergripande jämställdhetsplaneringen i frågor som 
nämnderna i har beslutanderätt i (lönefrågor o dyl),

 följa nämndernas arbete med handlingsplaner för jämställdhetsarbetet 
och samordna planeringen på lokal och central nivå före avrapportering 
till kommunfullmäktige,

 i samråd med jämställdhetsansvarig anordna utbildningar för 
kommunens personal och förtroendevalda och andra 
kommunövergripande satsningar i jämställdhetsfrågor som anses 
behövliga. 

Utmaningen med jämställdhetskommittén har de senaste åren varit att hitta 
tydliga uppdrag för kommittén. I och med att diskrimineringslagens ändringar 
trädde i kraft 1 januari 2017 försvann de naturliga uppdrag som kommittén 
tidigare haft. Kommittén har primärt ägnat sig åt att gå igenom de olika 
nämndernas jämställdhetsplaner och diskutera dem. Detta uppdrag är inte 
längre aktuellt i och med att nämnderna inte längre behöver ta fram egna 
jämställdhetsplaner, istället jobbar kommunen med aktiva åtgärder mot 
diskriminering. 

Kommittén har fått en genomgång av lönekartläggningen, men har i övrigt inte 
under de senaste åren ägnat sig åt lönefrågor och dylikt. Idag har 
förhandlingsutskottet beslutanderätten i lönefrågor. Utbildningsinsatserna 
verkar ha lyst med sin frånvaro sedan 2013, då utbildningen ”Leda och styra för 
hållbar jämställdhet” ordnades. 

Parallellt med kommittén lyfter även instruktionen upp två övriga roller; 
jämställdhetsombud och jämställdhetsansvarig tjänsteperson. Av instruktionen 
framgår att jämställdhetsansvarig tjänsteperson ska vara sekreterare för 
kommittén, samt vid sidan av det bland annat vara kontaktperson gentemot 
förvaltningarnas jämställdhetsombud och gentemot myndigheter, följa och 
samordna kommunens jämställdhetsarbete och initiera utbildningar och övriga 
satsningar som jämställdhetskommittén ska anordna. Idag finns det ingen 
tjänsteperson som är jämställdhetsansvarig i den bemärkelsen. En av kansliets 
utredare har fungerat som sekreterare, men har inte haft de andra uppgifterna 
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En analys av jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag

på sitt bord, och personalenheten har heller inte haft någon person med de 
arbetsuppgifterna.

Slutligen en kort beskrivning av jämställdhetsombuden. År 2017 skickade 
sekreteraren för kommittén en förfrågan till förvaltningarna om vilka deras 
jämställdhetsombud var. En del förvaltningar hade jämställdhetsombud, andra 
hade inget eller jobbade i en annan form med jämställdhetsplanerna. Det fanns 
inga uppstyrda träffar för ombuden och det finns det inte idag heller i och med 
att det saknas jämställdhetsansvarig tjänsteperson.

Enligt instruktionen är det ombudens roll att bland annat delta i arbetet med de 
förvaltningsvisa handlingsplanerna, medverka vid rekrytering och utbildning 
samt anordna studiecirklar om jämställdhet och uppmuntra ökat uttag av 
pappaledighet. 

3.1 Omvärldsanalys
En granskning av kommunerna i Dalarna ger vid handen att enbart Falun har 
någon form av jämställdhetskommitté. De har en likabehandlingskommitté som 
är knuten till kommunstyrelsen och som har huvudansvaret för kommunens 
likabehandlingsarbete enligt kommunens likabehandlingsplan. 
Likabehandlingskommittén ska initiera arbete för likabehandling inom 
kommunorganisationen, bereda ärenden inför kommunstyrelsen och följa upp 
lönekartläggningar. Därutöver ska likabehandlingskommittén initiera 
jämställdhetsarbete enligt CEMR-deklarationen vilken Falu kommun 
undertecknat. 

I Borlänge finns det ingen specifik instans som enbart arbetar med 
jämställdhetsfrågor, dock har utskottet för social hållbarhet till uppgift att bland 
annat arbeta med frågor som rör diskriminering och jämställdhet. Utskottet 
ligger under kommunstyrelsen. 

På de övriga tolv dalakommunernas hemsidor hittas ingen information om att 
de skulle ha någon specifik instans som arbetar med jämställdhetsfrågor eller 
likabehandling. Inte heller har de omnämnt dessa frågor specifikt, så som 
Borlänge gjort i fallet med utskottet för social hållbarhet. 

En googling på orden jämställdhetskommitté + kommun, 
likabehandlingskommitté + kommun, jämställdhetsutskott + kommun, 
likabehandlingsutskott + kommun och jämställdhetsråd den 12 augusti 2019 
antyder att enbart ett fåtal kommuner i Sverige har en separat politisk instans 
för dessa frågor. Stockholm och Nyköping har ett personal- och 
jämställdhetsutskott under kommunstyrelsen, Umeå ett jämställdhetsutskott 
och Solna en likabehandlingskommitté. I Uppsala finns ett jämställdhetsråd. 
Fler kommuner kan givetvis ha någon form av instans, men relevanta sökträffar 
har inte dykt upp bland de främsta sökträffarna. 

3.2 Övriga instanser som arbetar med liknande frågor i 
kommunen

Punkt ett i personalutskottets instruktion från 2004 lyder som följande: 
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Verka för mångfald, jämställdhet och integration och bereda dessa frågor inför 
kommunstyrelsen.

Därtill har personalutskottet i uppgift att följa lönekostnadsutvecklingen och 
hur löne- och personalpolitiska riktlinjer omsätts. 

Tittar man vidare på förhandlingsutskottets (år 2004 hette den 
förhandlingsdelegation) instruktion står det att utskottet ska arbeta utifrån givna 
policyer och riktlinjer i löne- och pensionsfrågor, utarbeta löneboxar för 
lönesättning och samordna löneöversynsförhandlingar. 

Det här betyder att det idag finns tre politiska instanser som ska arbeta med 
lönefrågor på olika sätt: jämställdhetskommittén, personalutskottet och 
förhandlingsutskottet. Vidare ska både jämställdhetskommittén och 
personalutskottet arbeta med jämställdhetsfrågor. 
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4 Analys och tolkning
Analysen av jämställdhetskommitténs arbete är att nuvarande instruktion för 
kommittén är förlegad och kommittén saknar idag ett tydligt syfte och uppdrag. 
Diskrimineringslagen ställer inte samma krav på jämställdhetsplaner eller 
utbildning som jämställdhetslagen gjorde. Istället ska arbetsgivare jobba 
löpande med aktiva åtgärder för att förebygga all typ av diskriminering, inte 
enbart mellan könen. 

Jämställdhetskommittén fick möjlighet att komma med synpunkter på 
dokumentet ”Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering” på sitt möte i 
september 2017. Kommunstyrelsen är dock den instans som har det 
övergripande ansvaret för att ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering 
bedrivs. Dokumentet har ännu inte samverkats. De aktiva åtgärderna tar fasta 
på fler perspektiv än kön, bland annat lyfts utbildning för medarbetare och 
chefer inom systematiskt arbetsmiljöarbete och information om riktlinjer mot 
diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier upp. Med nuvarande 
uppdrag har jämställdhetskommittén ingen särskild roll i arbetet med att följa 
upp de aktiva åtgärderna, inte heller utifrån förslaget till aktiva åtgärder.

Eftersom det inte finns någon jämställdhetsansvarig tjänsteman finns det idag 
ingen tjänsteperson som har tid att driva jämställdhetsfrågor specifikt eller ägna 
sig åt att planera utbildningar, som sedan kommittén skulle kunna vara delaktig 
i att ordna. Det här gör även kommitténs arbete mera svårarbetat. Kommittén 
har ställt in flera möten på grund av brist på ärenden och uppdrag. 
Kommunstyrelsen ger sällan uppdrag till kommittén och de olika nämnderna 
skickar heller inga ärenden till kommittén idag. Jämställdhetskommittén 
fungerade också som beredande instans vid framtagandet av 
likabehandlingspolicyn vårvintern 2018, men sedan dess har kommittén inte 
haft ett uppdrag. 

Avseende lönefrågor kan kommittén få en presentation av lönekartläggningen 
också framöver. Det fick kommittén år 2018. Dock fick också personalutskottet 
den presentationen och även förhandlingsutskottet, vilket betyder att tre 
politiska instanser gått igenom samma kartläggning. Det bör även vara tydligt 
vilken politisk instans som har ansvar för att följa upp en dylik kartläggning och 
initiera nödvändiga åtgärder, vilket inte är självklart utifrån dagens instruktioner.

Sammantaget visar genomgången av jämställdhetskommitténs instruktion och 
hur arbetet fungerat i praktiken att en förändring måste till. Att fortsätta med 
nuvarande instruktion är inte ett alternativ. Ludvika kommun har även två 
politiska instanser som ska hantera jämställdhetsfrågor, varav ena – 
personalutskottet – även har att verka för mångfald och integration. Det är 
enligt förvaltningen onödigt, då det kan leda till oklarheter i fråga om vilken 
instans som ska bereda vilka frågor. 
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4.1 Två möjliga scenarion

4.1.1 Jämställdhetskommittén avvecklas och frågorna hanteras av 
kommunstyrelsen främst via personalutskottet

Eftersom både jämställdhetskommittén och personalutskottet idag har till 
uppgift att bereda frågor kopplade till jämställdhet inför kommunstyrelsen är ett 
möjligt scenario att jämställdhetskommittén, inklusive organisationen 
runtomkring med jämställdhetsombud och jämställdhetsansvarig tjänsteperson, 
avvecklas.

Idag har personalutskottet inte arbetat aktivt med mångfald, jämställdhet och 
integration, men utskottet skulle kunna göra det. Mycket av det som 
instruktionen för jämställdhetskommittén, jämställdhetsansvarig och 
jämställdhetsombud fokuserat på är direkt kopplat till personal, därför vore det 
logiskt att personalutskottet skulle hantera dessa frågor. Fokus idag bör även 
ligga på annat än jämställdhet mellan könen, då diskrimineringslagen tar fasta på 
de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder. Alla diskrimineringsgrunder kan sammanfattas i 
ordet mångfald, något som personalutskottet redan idag har till uppgift att 
verka för enligt första punkten i utskottets instruktion. 

En lösning där jämställdhetskommittén läggs ner och frågorna huvudsakligen 
sköts av personalutskottet har flera fördelar. Dels kan utskottet få delegation på 
att fatta vissa beslut inom utskottets ansvarsområde. Jämställdhetskommittén 
har inte haft beslutanderätt idag, vilket gjort den enbart beredande. Dels blir det 
tydligare för alla, såväl medborgare som politiker och tjänstemän, om endast en 
politisk instans har till uppgift att hantera jämställdhetsfrågor och 
mångfaldsfrågor. En fördel här är även att samma ärenden inte behöver upp i 
alltför många instanser, så som i fallet med lönekartläggningen. 
Personalutskottet är även tätt sammankopplat med personalenheten. Många av 
de frågor jämställdhetskommittén skulle kunna följa upp framöver är sådana 
som hanteras av personalenheten. Personalutskottet har även till uppgift att 
följa hur löne- och personalpolitiska riktlinjer omsätts, något som kan vara en 
fördel då personalpolitiska riktlinjer ofta sätter en grund för arbetet med 
likabehandling och jämställdhet. Rent ekonomiskt innebär en nedläggning av 
jämställdhetskommittén en liten besparing, då det blir lite färre möten för vilka 
arvode till de förtroendevalda ska utgå. 

De ärenden inom jämställdhetsområdet som är av karaktären att de berör 
medborgarna kan med fördel hanteras av kommunstyrelsen. Sådana ärenden är 
till exempel styrdokument där jämställdhet och likabehandling ur ett 
medborgarperspektiv är aktuellt. Det övergripande ansvaret för frågorna skulle 
kommunstyrelsen ha.

Utifrån jämställdhetskommitténs uppdrag ser förvaltningen huvudsakligen bara 
fördelar med att hantera frågorna huvudsakligen i personalutskottet och låta 
utskottet fokusera mera på att verka för mångfald och jämställdhet. Möjligen 
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kunde en nackdel vara att frågorna får dela utrymme med andra frågor, dock 
går de ofta hand i hand. En annan nackdel är att personalrepresentanterna inte 
skulle erbjudas samma insyn och påverkan längre, då utskottet inte inkluderar 
personalrepresentanter. Dock bör här tilläggas att enbart ett fåtal fack valt att 
utse någon personalrepresentant till jämställdhetskommittén. Fackliga 
företrädare får information om delvis samma frågor via de ordinarie formerna 
för samverkan och planen för de aktiva åtgärderna ska enligt 
diskrimineringslagens 3 kapitel 11 § samverkas, varmed facken kan vara med 
och påverka innehållet i planen.

Sedan återstår frågan om jämställdhetsansvarig och jämställdhetsombud. Idag 
finns det ingen jämställdhetsansvarig tjänsteperson, vilket betyder att de 
uppgifter den har enligt instruktionen inte görs. Ingen koordinerar därmed 
heller jämställdhetsombudens arbete ute på förvaltningarna. Här bör man dock 
komma ihåg att alla förvaltningar inte utsett jämställdhetsombud eller jobbar på 
det sätt som finns angivet i instruktionen heller. Det stora arbetet med att delta 
i framtagandet av nämndernas jämställdhetsplaner har även försvunnit, då 
nämnderna inte längre behöver anta årliga jämställdhetsplaner. Tittar man på 
ombudens roll kopplat till diskrimineringslagen kunde man tänka sig att 
ombuden skulle ha ett större ansvar att motverka diskriminering och lyfta det 
ifall det förekommer. Enligt kommunens riktlinjer mot diskriminering, 
trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier framgår det dock klart att 
alla medarbetare har ett ansvar att uppmärksamma och motverka 
diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling och stödja den som är 
utsatt. Inga särskilda ombud behövs ur den aspekten. 

Att fokusera på enbart jämställdhet, vilket man gjorde 1994 då kommittén 
bildades och man beslöt tillsätta en jämställdhetsansvarig och 
jämställdhetsombud, känns lite förlegat idag. Fortfarande är jämställdhet viktigt, 
men lagstiftningen stödjer inte ett ensidigt fokus på skillnaden mellan könen, 
istället ska all diskriminering motverkas. Därför ersattes det gamla 
jämställdhetsprogrammet även med en likabehandlingspolicy år 2018. Chefer 
har ett ansvar att säkerställa att medarbetare, både i kontakten med 
kommuninvånare och på arbetsplatsen, lever upp till ett bemötande fritt från 
diskriminering. Arbetet med aktiva åtgärder ställer andra krav och 
diskrimineringslagen likaså. Chefer och medarbetare har ansvar att motverka 
diskriminering på olika sätt enligt kommunens riktlinjer mot diskriminering, 
trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier. Personalenheten 
behöver ha personal som arbetar med dessa frågor och följer upp arbetet med 
de aktiva åtgärderna. 

4.1.2 Jämställdhetskommittén ändrar karaktär och blir ett 
likabehandlingsutskott

Att ha kvar jämställdhetskommittén med nuvarande instruktion är inte ett 
alternativ som kommunstyrelsens förvaltning förespråkar. Om fullmäktige vill 
ha kvar en specifik politisk instans som hanterar enbart jämställdhetsfrågor, bör 
instansen utvidgas till att hantera alla typer av likabehandlingsfrågor och inte 
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enbart jämställdhet. Utskottet skulle kunna fokusera på frågor som knyter an till 
de sju diskrimineringsgrunderna som lyfts i diskrimineringslagen och tillhöra 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning har även fått ett uppdrag att 
utreda nomenklaturen kring politiskt tillsatta instanser i kommunen, och i den 
utredningen föreslår förvaltningen att kommittéer som instans upphör att 
existera. Därför föreslår förvaltningen, om fullmäktige vill ha kvar en specifik 
instans för dessa frågor, att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inrätta 
ett utskott för att hantera dessa frågor, förslagsvis ett likabehandlingsutskott. 

Om fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att bilda ett 
likabehandlingsutskott föreslår förvaltningen att även personalutskottets 
instruktion görs om, så att det inte finns två instanser som ska ansvara för och 
bereda samma typ av ärenden. Dock kommer det troligen att kvarstå en del 
frågor som presenteras/hanteras i bägge utskotten, då förvaltningen förmodar 
båda har ett intresse att följa arbetet med de aktiva åtgärderna inklusive 
lönekartläggningen. Därmed kvarstår visst dubbelarbete eller 
dubbelinformation. 

Även i detta fall ser inte förvaltningen vilken roll eventuella ombud skulle ha, 
varmed förvaltningen föreslår att systemet med jämställdhetsombud också i 
detta scenario avvecklas. Däremot kommer utskottet att behöva ha en 
tjänsteperson som ansvarar för beredning av ärenden till utskottet. Utifrån de 
frågor som utskottet främst skulle kunna hantera vore det troligt att 
personalchefen vore bäst lämpad att fungera som ansvarig tjänsteperson 
gentemot utskottet, med sekreterarstöd från kanslienheten. 

Fördelen med ett likabehandlingsutskott är att likabehandlingsfrågorna ges 
politisk tyngd och att alla typer av ärenden som handlar om likabehandling, 
även sådana som inte berör personal, kan hanteras i utskottet. Till nackdelarna 
hör att svårigheten med att få ärenden till utskottet antagligen skulle kvarstå. 
Likaså kommer en del frågor att behöva lyftas i såväl personalutskottet som i ett 
eventuellt likabehandlingsutskott, vilket gör att viss otydlighet för vilken instans 
som ansvarar för vad kan kvarstå. Bildandet av ett specifikt utskott för just 
detta ämnesområde kan även komma att väcka frågan varför kommunstyrelsen 
inte har utskott som jobbar explicit mot de tre kommunala övergripande 
målområdena, men tillsätter ett utskott för detta ändamål. Därtill kommer 
personalenheten troligen behöva hantera även detta utskott, så det blir delvis 
dubbelarbete för deras del om ärenden ska presenteras i två instanser. Slutligen 
leder detta alternativ inte till någon besparing, då det är en separat instans som 
skulle behöva hålla regelbundna möten och arvode skulle behöva utgå. 
Kostnaden skulle de facto öka, då kommunens arvodesregler säger att 
ledamöter i kommunstyrelsens utskott får 1 170 kronor per sammanträde. 
Detta oavsett sammanträdets längd. För jämställdhetskommittén har normalt 
timarvode utgått och i regel har mötena varit två timmar.  
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5 Slutsatser och rekommendationer
Det ursprungliga syftet med jämställdhetskommittén och organisationen runt 
den var att skapa de organisatoriska förutsättningarna för att säkerställa att 
kommunen levda upp till jämställdhetslagen. Sedan revideringen av 
diskrimineringslagen den 1 januari 2017 trädde i kraft har det ursprungliga syftet 
med jämställdhetskommittén till stora delar upphört. Nämndernas 
jämställdhetsplaner, som kommittén huvudsakligen ägnade sig åt att diskutera, 
är ett minne blott då diskrimineringslagen istället ställer krav på ett arbete med 
aktiva åtgärder där hänsyn tas till samtliga sju diskrimineringsgrunder. 
Förvaltningen har ingen jämställdhetsansvarig tjänsteperson och syftet med 
jämställdhetsombuden har även delvis försvunnit, då en av deras viktiga 
uppgifter var att delta i framtagandet av jämställdhetsplanerna. 

Kommunstyrelsens förvaltning har under flera års tid sett att det varit svårt att 
få uppdrag och ärenden till jämställdhetskommittén. Jämställdhetskommittén 
hade inga möten år 2016 och år 2017 och 2018 har kommittén sammanträtt två 
gånger årligen, även om ambitionen var fyra möten per år. Möten har ställts in 
på grund av avsaknad av ärenden. Idag finns inget tydligt uppdrag för 
kommittén. Kommunstyrelsens förvaltning ser att de ärenden kommittén skulle 
kunna hantera och bereda till stor del är ärenden som även personalutskottet 
hanterar. Därtill ska poängteras att personalutskottet i sin instruktion har som 
första punkt att verka för mångfald, jämställdhet och integration och bereda 
dessa frågor inför kommunstyrelsen. Idag finns två instanser med delvis samma 
uppdrag. 

Kommunstyrelsen förvaltning rekommenderar fullmäktige att avveckla 
jämställdhetskommittén och upphäva instruktionen från 1994. Det betyder 
samtidigt att förvaltningarna inte längre kommer att ha några 
jämställdhetsombud. Istället rekommenderar förvaltningen fullmäktige att 
uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för och bevaka jämställdhetsfrågor. 
Kommunstyrelsen har redan en instans med uppdrag att verka för mångfald, 
jämställdhet och integration, nämligen personalutskottet. Denna kunde primärt 
hantera frågorna och är de av mera övergripande karaktär och berör 
medborgarna kan kommunstyrelsen hantera dem. 

Det finns flera synergieffekter med att låta personalutskottet jobba fullt ut med 
beredning och hantering av mångfaldsfrågor. I begreppet mångfald inkluderar 
förvaltningen de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av 
diskrimineringslagen. Det är naturligt att skifta fokus från enbart jämställdhet 
och kön till samtliga diskrimineringsgrunder, innefattande kön. 
Omvärldsbevakningen ger även vid handen att få kommuner idag har specifika 
politiska instanser för att hantera jämställdhet eller likabehandling. I Dalarna är 
det enbart Falun som har en likabehandlingskommitté. I Borlänge lyfts 
ämnesområdet i utskottet för social hållbarhet. Förvaltningen tror på en lösning 
där personalutskottet hanterar jämställdhets- och likabehandlingsfrågor och 
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övrigripande frågor som även berör medborgarna beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Mikaela Nordling
Utredare
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Bilagor

Bilaga 1 – Instruktion för jämställdhetskommitté, -ansvarig 
och –ombud

Bilaga 2 – Instruktion för personalutskott och instruktion för 
förhandlingsdelegation
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 118 Dnr 2019/169

Svar på motion om att sätta klimatet på 
dagordningen

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige avslår motionen.

2. Fullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att utreda frågan om en 
klimatbudget inför revideringen av klimatstrategin samt utvärdera de 
samarbeten kommunen är med i kopplat till klimat- och miljöfrågor.  

Beskrivning av ärendet
Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion som inkom den 19 mars 2019 följande: 

 Att Ludvika kommun tar fram en klimatbudget hur mycket kommunen 
måste minska sina utsläpp får att nå målen i Parisavtalets 1,5-gradersmål.

 Att Ludvika kommun tar fram en handlingsplan för att uppnå kommunens 
klimatmål utifrån klimatbudgeten.

 Att Ludvika kommun ansluter sig till större samarbete kring arbetet kring 
dessa frågor, t.ex. Klimatkommunerna eller Borgmästaravtalet, för att mer 
strukturerat arbeta med dessa frågor framöver. 

Motionen har varit på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och 
myndighetsnämnden miljö och bygg. Kommunen står inför en revidering av 
klimatstrategin och i samband med revideringen är det läge att utreda ett 
eventuellt införande av en klimatbudget i Ludvika kommun. Att besluta att 
införa en klimatbudget innan förvaltningen belyst nyttan med en klimatbudget, 
hur den skulle kunna användas och vilka kostnader den är förknippad med ser 
förvaltningen inte som ett alternativ. Det var även intentionen från 
samhällsbyggnadsförvaltningens sida att titta närmare på dessa frågeställningar i 
samband med revideringen av klimatstrategin. Detta även om formuleringen 
var ”att föra in klimatbudgeten i kommande revidering av Ludvikas befintliga 
klimatstrategi” och den kan tolkas som att en klimatbudget ska finnas med i 
klimatstrategin. Här har kommunstyrelsens förvaltning haft en dialog med 
miljösamordnaren på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sammantaget föreslår förvaltningen att motionen avslås, då beslut om 
införande av klimatbudget, handlingsplan eller nya samarbeten inte bör tas 
innan frågan är utredd och satt i ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ser det 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

dock som viktigt att frågan om en eventuell klimatbudget och vilka samarbeten 
kommunen ska vara med i belyses närmare i samband med den kommande 
revideringen av klimatstrategin och föreslår därför att fullmäktige ger det 
uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 4 september 

2019. 
2. Motion inkommen den 19 mars 2019. 
3. Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden den 17 juni 2019 § 69. 
4. Delegationsbeslut från myndighetsnämnden miljö- och bygg daterat den 22 

augusti 2019. 

Behandling
Leif Pettersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

321



TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(4)
Datum

2019-09-04
Diarienummer

KS 2019/169

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

Fullmäktige

Svar på motion om att sätta klimatet på 
dagordningen

Förslag till beslut
1. Fullmäktige avslår motionen.

2. Fullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att utreda frågan 
om en klimatbudget inför revideringen av klimatstrategin samt 
utvärdera de samarbeten kommunen är med i kopplat till klimat- och 
miljöfrågor.  

Sammanfattning
Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion som inkom den 19 mars 2019 följande: 

 Att Ludvika kommun tar fram en klimatbudget hur mycket kommunen 
måste minska sina utsläpp får att nå målen i Parisavtalets 1,5-
gradersmål.

 Att Ludvika kommun tar fram en handlingsplan för att uppnå 
kommunens klimatmål utifrån klimatbudgeten.

 Att Ludvika kommun ansluter sig till större samarbete kring arbetet 
kring dessa frågor, t.ex. Klimatkommunerna eller Borgmästaravtalet, för 
att mer strukturerat arbeta med dessa frågor framöver. 

Motionen har varit på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och 
myndighetsnämnden miljö och bygg. Kommunen står inför en revidering av 
klimatstrategin och i samband med revideringen är det läge att utreda ett 
eventuellt införande av en klimatbudget i Ludvika kommun. Att besluta att 
införa en klimatbudget innan förvaltningen belyst nyttan med en klimatbudget, 
hur den skulle kunna användas och vilka kostnader den är förknippad med ser 
förvaltningen inte som ett alternativ. Det var även intentionen från 
samhällsbyggnadsförvaltningens sida att titta närmare på dessa frågeställningar i 
samband med revideringen av klimatstrategin. Detta även om formuleringen 
var ”att föra in klimatbudgeten i kommande revidering av Ludvikas befintliga 
klimatstrategi” och den kan tolkas som att en klimatbudget ska finnas med i 
klimatstrategin. Här har kommunstyrelsens förvaltning haft en dialog med 
miljösamordnaren på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Sammantaget föreslår förvaltningen att motionen avslås, då beslut om 
införande av klimatbudget, handlingsplan eller nya samarbeten inte bör tas 
innan frågan är utredd och satt i ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ser det 
dock som viktigt att frågan om en eventuell klimatbudget och vilka samarbeten 
kommunen ska vara med i belyses närmare i samband med den kommande 
revideringen av klimatstrategin och föreslår därför att fullmäktige ger det 
uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet
Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion som inkom den 19 mars 2019 följande: 

 Att Ludvika kommun tar fram en klimatbudget hur mycket kommunen 
måste minska sina utsläpp får att nå målen i Parisavtalets 1,5-
gradersmål.

 Att Ludvika kommun tar fram en handlingsplan för att uppnå 
kommunens klimatmål utifrån klimatbudgeten.

 Att Ludvika kommun ansluter sig till större samarbete kring arbetet 
kring dessa frågor, t.ex. Klimatkommunerna eller Borgmästaravtalet, för 
att mer strukturerat arbeta med dessa frågor framöver. 

Inkomna yttranden
Motionen skickades på remiss till samhällsbyggnandsnämnden och 
myndighetsnämnden miljö och bygg den 25 mars. Svarstiden var satt till den 25 
juni 2019. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen på sitt sammanträde den 17 
juni 2019 § 69. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen för in 
klimatbudgeten i kommande revidering av Ludvikas befintliga klimatstrategi. 
Därtill föreslår nämnden att vid revideringen av klimatstrategin koppla en 
handlingsplan till strategin för att uppnå kommunens klimatmål i 
klimatstrategin. Slutligen föreslår nämnden att i samband med revideringen av 
klimatstrategin utvärdera vilka samarbeten Ludvika kommun ska vara med i. 

Myndighetsnämnden miljö och byggs ordförande har den 22 augusti 2019 tagit 
ett delegationsbeslut på yttrande från nämnden. Av delegationsbeslutet framgår 
att myndighetsnämnden yttrat sig på samma sätt som 
samhällsbyggnandsnämnden. 

Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer
Sverige har skrivit under Parisavtalet, som är ett klimatavtal som syftar till att 
minska den globala temperaturökningen. Enligt Parisavtalet ska den globala 
temperaturökningen hållas långt under 2 grader, med målsättningen att den ska 
stanna vid 1,5 grader. En viktig bit för att nå målet är att minska 
koldioxidutsläppen. Ett led i arbetet för att få fram vad kommunen kan behöva 
göra och vilken nivå kommunen kan lägga sig på är att ta fram en 
koldioxidbudget. De tio kommuner som Åsa Wikberg lyfter fram som 
exempelkommuner i motionen har alla deltagit i ett projekt som Uppsala 
universitet och konsultföretaget Ramboll drivit. De har fått hjälp med att ta 
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fram koldioxidbudgetar, som visar på i vilken takt kommunerna måste minska 
sina koldioxidutsläpp för att klara målet på max 2 graders temperaturökning. 

Vid sidan av Parisavtalet finns det andra avtal som Sverige förbundit sig att 
efterleva och som påverkar miljö- och klimatfrågor. Ett sådant exempel är 
Agenda 2030, som handlar om att skapa ett hållbart samhälle. Ett helhetsgrepp 
kring kommunens miljö- och klimatfrågor bör tas. Vid en fråga om ett 
eventuellt införande av en klimatbudget, som förvaltningen förmodar är 
synonym med koldioxidbudget, bör hänsyn tas till flera aspekter. En aspekt är 
vad framtagandet av en budget kostar och vad som ska inkluderas i en budget. 
Tittar man på de budgetar som Uppsala universitet och Ramboll tagit fram 
inkluderar de även till exempel utsläpp från företag och transportsektorn i 
kommunen. Hur kan kommunen påverka vad övriga aktörer gör, eller kan 
kommunens ens det? En klimatbudget kan mycket väl vara ett effektivt stöd i 
arbetet för att nå det övergripande målet på 1,5 grads temperaturökning, men 
det bör finnas en tydlig plan för hur budgeten ska användas och tillämpas innan 
beslut om att eventuellt införa en klimatbudget tas. 

Kommunstyrelsens förvaltning har haft dialog med miljösamordnaren på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Av samtalet framgick att miljösamordnaren 
även anser att bland annat dessa frågor bör utredas innan kommunen eventuellt 
skulle införa en klimatbudget. Miljösamordnarens tanke var att dessa frågor 
skulle kunna belysas i samband med revideringen av klimatstrategin, och 
beroende på resultatet skulle eventuellt ett införande av en klimatbudget tas 
med i klimatstrategin. Utifrån diskussionen föreslår förvaltningen att 
samhällsbyggnadsnämndens och myndighetsnämnden miljö- och byggs första 
beslutssats ändras. Formuleringen ” …att föra in klimatbudgeten i kommande 
revidering av Ludvikas befintliga klimatstrategi” antyder att kommunen 
kommer att införa klimatbudget oavsett var utredningen ger vid handen. 
Förvaltningen föreslår istället att fullmäktige avslår första att-satsen och 
konstaterar att frågan om att eventuellt införa en klimatbudget ska utredas i 
samband med revideringen av klimatstrategin. 

Den andra att-satsen, om att ta fram en handlingsplan för att uppnå 
kommunens klimatmål utifrån klimatbudgeten, föreslår även förvaltningen att 
avslås. Innan kommunen vet om en klimatbudget kommer att bli verklighet är 
det svårt att fatta ett beslut som går ut på att ta fram en handlingsplan kopplad 
till målen i klimatbudgeten. Förvaltningen håller dock med 
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden miljö- och bygg att det 
utifrån de mål som lyfts i klimatstrategin kan behövas en handlingsplan, för att 
säkerställa verkställighet och uppföljning av strategin. Dock är det en annan 
fråga då det inte kopplar till vad motionären efterlyste. 

Slutligen handlar den tredje att-satsen om att kommunen ska ansluta sig till 
större samarbeten kring dessa frågor. Även här föreslår förvaltningen att 
fullmäktige avslår att-satsen, eftersom innan ett beslut om att ansluta sig till 
större samarbeten fattas bör frågan granskas. Samhällsbyggnadsnämnden och 
myndighetsnämnden miljö- och bygg föreslår att det i samband med 
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revideringen av befintlig klimatstrategi utvärderas vilka samarbeten Ludvika 
kommun ska vara med i. Detta tycker kommunstyrelsens förvaltning är klokt. 
Ett helhetsgrepp behöver tas där man värderar nytta i relation till kostnader för 
de olika samarbetena. Det är möjligt att en utvärdering leder till att kommunen 
ska gå med i ett nytt samarbete, men det finns ingen garanti för det, därför bör 
den tredje-att satsen även avslås. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett avslag på motionen medför inga ekonomiska konsekvenser. För att utreda 
ett eventuellt införande av en klimatbudget och utvärdera vilka samarbeten 
kommunen ska vara med i finns en kostnad i form av tidsåtgång för 
tjänstepersoner. Om ett beslut i samband med en revidering av klimatstrategin 
tas om att införa en klimatbudget (koldioxidbudget) uppstår eventuellt en 
kostnad för framtagandet, men den frågan bör utredas inför revideringen av 
klimatstrategin. Detsamma gäller kostnader för deltagande i olika samarbeten. 

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
1. Motion inkommen den 19 mars 2019. 
2. Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden den 17 juni 2019 § 69. 
3. Delegationsbeslut från myndighetsnämnden miljö- och bygg daterat den 

22 augusti 2019. 

Beslut skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet av punkt 2
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 119 Dnr 2018/480

Svar på motion om sol och vindkraft i VB Kraft

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad 27 november 2018 att fullmäktige 
beslutar att uppdra till styrelsen för VB Kraft AB att initiera projektering av 
egen sol- och vindkraftsproduktion och att VB Kraft AB återkopplar resultatet 
av projekteringen till kommunfullmäktige tillsammans med eventuell begäran 
om borgensåtagande för att genomföra investeringar i sol- och 
vindkraftsproduktion. 

Motionen remitterades till VB Kraft AB och redovisades vid styrelsens möte i 
mars 2019. Kostnaden för att investera i ny vindkraft är för närvarande 12,7 
mkr/megawatt, baserat på en enhetsstorlek av 3 megawatt. Detta innebär att ett 
vindkraftverk skulle kosta mellan 38-40 Mkr. Det krävs att verksamheten går in 
med eget kapital om 50 % av investeringen.  För investeringar i solenergi är 
kostanden för närvarande ca 15- 20 000 kr/kilowatt, baserat på att inga 
kostnader finns för uppställningsplatsen. Även här krävs att verksamheten går 
in med eget kapital om 50 % av investeringen. VB Kraft AB anger också att 
snittproduktionen för solpaneler i Ludvika kommun är ca 900 -1000 
fulleffekttimmar/år. Detta ger, vid samma prisantagande som i VB Krafts AB:s 
budget för 2019, en årsintäkt på ca 400-430 kr/installerad Kw och år. Det leder 
till en stor förlust. Bolaget framhåller också att solenergi kan löna sig om man 
producerar för eget bruk för då slipper man såväl energiskatter och moms som 
kostnader för ledningsnätet. 

VB kraft AB arbetar kontinuerligt med den här typen av frågor och 
ställningstaganden, men bolaget kan inte i dagsläget driva igenom den här typen 
av investeringar.  

Ekonomiska konsekvenser
På grund av det ekonomiska läget i kommunen behövs investeringsvolymen 
minska. Kommunen har investerat i solkraft i några av kommunens fastigheter, 
brandstationen, sporthallen och Kyrkskolan där arbetet fortfarande pågår. 
Ludvika kommunfastigheter AB har installerat solkraft i Solviksskolan. 
Därutöver finns det inte utrymme att kommunen åtar sig fler investeringar. 
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Sammantaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 13 september 

2019.
2. Motion daterad 27 november 2018

Behandling
Hans Gleimar (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning
Jessica Hedlund, 86656
jessica.hedlund@ludvika.se 

Fullmäktige

Svar på motion om sol och vindkraft i VB Kraft

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad 27 november 2018 att fullmäktige 
beslutar att uppdra till styrelsen för VB Kraft AB att initiera projektering av 
egen sol- och vindkraftsproduktion och att VB Kraft AB återkopplar resultatet 
av projekteringen till kommunfullmäktige tillsammans med eventuell begäran 
om borgensåtagande för att genomföra investeringar i sol- och 
vindkraftsproduktion. 

Motionen remitterades till VB Kraft AB och redovisades vid styrelsens möte i 
mars 2019. Kostnaden för att investera i ny vindkraft är för närvarande 12,7 
mkr/megawatt, baserat på en enhetsstorlek av 3 megawatt. Detta innebär att ett 
vindkraftverk skulle kosta mellan 38-40 Mkr. Det krävs att verksamheten går in 
med eget kapital om 50 % av investeringen.  För investeringar i solenergi är 
kostanden för närvarande ca 15- 20 000 kr/kilowatt, baserat på att inga 
kostnader finns för uppställningsplatsen. Även här krävs att verksamheten går 
in med eget kapital om 50 % av investeringen. VB Kraft AB anger också att 
snittproduktionen för solpaneler i Ludvika kommun är ca 900 -1000 
fulleffekttimmar/år. Detta ger, vid samma prisantagande som i VB Krafts AB´s 
budget för 2019, en årsintäkt på ca 400-430 kr/installerad Kw och år. Det leder 
till en stor förlust. Bolaget framhåller också att solenergi kan löna sig om man 
producerar för eget bruk för då slipper man såväl energiskatter och moms som 
kostnader för ledningsnätet. 

VB kraft AB arbetar kontinuerligt med den här typen av frågor och 
ställningstaganden, men bolaget kan inte i dagsläget driva igenom den här typen 
av investeringar.  

Ekonomiska konsekvenser
På grund av det ekonomiska läget i kommunen behövs investeringsvolymen 
minska. Kommunen har investerat i solkraft i några av kommunens fastigheter, 
Brandstation, Sporthallen och Kyrkskolan där arbetet fortfarande pågår. 
Ludvika kommunfastigheter AB har installerat solkraft i Solviksskolan. 
Därutöver finns det inte utrymme att kommunen åtar sig fler investeringar. 

Sammantaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen ska avslås. 
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Jan Lindström
Kommunchef

Jessica Hedlund
Utredare

Bilagor
Motion daterad 27 november 2018

Beslut skickas till
Motionären
VB Kraft AB
Akten
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsen

Månadsrapport kommunstyrelsen oktober 2019

Personalfrågor 

AME

Pensionsavgång och två personer som slutar på egen begäran. 

Ekonomienheten

Rekrytering av ekonom pågår, totalt 37 ansökningar. 

Viktiga verksamhetshändelser

Projekt

HR projektet
Delprojekt rekrytering
Kvarstår är formulera riktlinjer som hör till rekrytering. Till första PLU 2020 
bedöms politiken kunna ta beslut i processerna, de nya styrdokumenten samt 
upphävning av gamla styrdokument. 
Delprojekt rehabilitering
Styrgruppen har godkänt processerna, ansvarsfördelningen samt rutinen som 
ska gälla för rehabilitering. Återstår en samsyn kring finansiering av 
företagshälsans insats i rehabsamordningen. Delprojektledaren bedömer att 
arbetssättet kan sjösättas fr.o.m. årsskiftet.
Delprojekt Heroma
Projektet har levererat det som fanns i projektplanen och kommer att skriva 
slutrapport under oktober. Viss implementering kvarstår bla av kopplingen mot 
beslutsstödet Hypergene. Bedömningen är att en ny upphandling av PA system 
ska göras efter en behovsanalys.

Ludvika 100 år

Muralmålningen vid Garvarns Torg: Shai Dahan genomförde projektet på 5 
dagar med ett positivt gensvar från Ludvikas befolkning. Det återstår nu att 
belysa den.
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Kistan i Posthuset: Här har vi stött på svårigheter gällande att ta upp den på det 
mest effektiva sättet. Arbetet fortsätter.

Ludvikamodellen

Ett arbete har genomförts med att ta fram en projektbeskrivning för 
Ludvikamodellen 2.0 där kommunen söker medel från EU:s Asyl, migration 
och integrationsfond. Beslut väntas i december. 

Inskrivna i Ludvikamodellen under perioden 1 jan-30 sep 2019 är 236 stycken. 

Jobbslussen (AME) har tagit emot 28 personer från kön som fanns tidigare.

Förändrad rutin för att snabbare komma till rätt beslut/rätt insats för individer 
som är beroende av försörjningsstöd är införd.  

Inflödet av deltagare har under september ökat något. I dagsläget 67 deltagare 
som är inskrivna i Trappan.

Kommunchefens stab

Näringslivsenheten

Stockholm Business Arena – Bostadsinvetseringsträffar

Första numret av internt producerade Näringslivsnytt har kommit ut.

Proaktiv kommunikation kring Björnmossen är igångsatt

Kanslienheten

Påbörjat arbete med en utvecklingsplan för ärendehanteringssystemet 
Evolution. 

Flera stora organisationsutredningar för utredarna. 

Genomfört interna utbildningsinsatser.

Arbetat för att introducera åk 8 praoelever samt tagit emot samtliga åk 7:or på 
studiebesök. 

Ekonomienheten

Budget 2020 läggs för första gången i sin helhet i nya webmodulen BoP Web. 

Uppföljningsprocessen är under utveckling och ny tid- och rapporteringsplan är 
påbörjad.

Kommunens avtals- och leverantörstrohet blir bättre. Från samma tid 
föregående år har den väsentligt förbättrats.

Arbete med delårsrapport och rapportering 3 under september.

HR/Personalenheten

Riskanalys på personalchefens förslag på kommande organisationsmodell.

Löneöversynen 2020 inleds under oktober.

HR projekt se ovan.
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IT 

Arbete har påbörjas för ombyggnationerna av fikarummet och arbetet beräknas 
ta ca 2 veckor.

IT-chef har genomfört personliga samtal med alla medarbetare i syfte att lära 
känna verksamheten och fånga upp idéer och förslag inför framtida 
organisation och sammanslagning med Smedjebacken. 

AME

Annonser ska komma ut på en rehabcoach till rehabteamet samt en handledare 
(allmän visstidsanställning) till Jobbslussen. 

Rehabteamet har nuvarande lokal i Björkhaga och kommer att byta lokal med 
anledning till att arbetsmiljöansvaret inte fungerar i nuvarande lokal. 

Utredning angående arbetsförmedlingen pågår och kommunernas roll kommer 
uppdagas framöver. 

Medverkan på Vägen in av Region Dalarna. Genomgång av vikten med att 
arbeta runt målen Agenda 2030. 

Perioden 1 jan- 30 sep 2019 har Jobbslussen fått ut 90 personer i 
jobb/utbildning.

Integrationsenheten

Från januari-september i år har 110 personer med uppehållstillstånd valt att 
bosätta sig i Ludvika. 

Enhetens tre statlig finansierade projekt 

Två av tre projekt är igång och den tredje kommer att startas i oktober. 

Projektet Kvinnor tillsammans startade 17-18 september, det har varit ett stort 
deltagarantal. 

TIA-projektet (Tidiga insatser för asylsökande) som startade i september 
erbjuds asylsökande under två förmiddagar i veckan enklare svensk-
undervisning, samhällsorientering och hälsoinformation under 25 veckor.

Två samverkansmöten med FFO Smedjebackens kommun och Borlänge 
kommun har skett angående finska nationaldagen och sverigefinnarnas dag.

Den 12/9 var Ludvika värd för det integrationsnätverk som finns i länet. 
Arbetsförmedlingen och SKL medverkade liksom KSO Leif Pettersson.

Integrationsenheten samordnade kommunens lägesbild till länsstyrelserna 
avseende kommunens beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, 
ensamkommande barn och asylsökande för perioden mars-juli 2019.

UhC

Kvalitativ upphandling. 67 % (120 av 180 upphandlingar) av årets 
upphandlingar enligt upphandlingsplan 2019 har avslutats. 
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Arbete med planering, implementering och anslutning av Avesta kommun som 
ny samverkande kommun i GNU (UhC) from den 1 januari 2020.

Ökad efterfrågan på upphandlingstjänster. 34 beställningar av nya tillkommande 
upphandlingsprojekt under året. 

Viktiga händelser inför nästa period

Kommunchefens stab

Näringslivsenheten

Inbjudan till workshops för Näringslivsstrategin kommer skickas ut med 
planerade träffar under november.

Arbetsgrupp för Orren kommer bjuda in intressenter för fortsatt bearbetning.

Företagsbesök är inbokade och kommer genomföras av kommunledningen.

Ludvika 100 år

Konstverket på Sporthallsväggen: Detta projekt kommer att genomföras under 
den närmaste tiden. Det nya förslaget har arbetats fram av Frans van Bruggen 
och bygger till stor del på kommunens sekundärfärger.

Bokproduktionen: Arbetet fortsätter trots vissa svårigheter med bilder mm. 
Planerad utgivning december 2019.

Ludvikamodellen

Kommer att utöka samverkan i större utsträckning än tidigare.

Kanslienheten

Interna utbildningar fortsätter. 

Ekonomienheten

Arbete med detaljbudget inför beslut 2020 

Ny inköpsrutin är snart klar, dock måste inköpsriktlinjer tas av KS först. 

En gemensam finansdag planeras för koncernen. Gemensamma månadsmöten 
är inplanerade med kommunen och dotterbolag för att skapa samsyn i 
finansfrågor.

HR/Personalenheten

Fortsatt arbete med löneöversynen 2020, identifiera grupper som ska lyftas 
fram i kommande översyn.

Arbeta med sammanslagning IT.

IT

Fortsatt arbete med styrdokument inför gemensamma IT-organisationen.

IT-chef genomför personliga samtal med förvaltningschefer, VD och andra 
verksamhetsrepresentanter i syfte att förstå verksamheternas förväntningar och 
behov.
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AME

Flytt av Rehabteamet till Resecentrum från Björkhaga och EVI till andra 
lokaler.

Integrationsenheten

Projektet utbildning för samhällsinformatörer
Den första av fyra utbildningar genomförs 1-3 oktober och deltagare från olika 
kommuner i länet är anmälda sig till utbildningen. Fokus under kursdagarna 
ligger på jämställdhet/jämlikhet och normkrockar och värderingar i samhället.

Ludvika i Samverkan
Samverkansgruppen skall arbeta mer temainriktat. Nya samverkanspartners 
skall kopplas på till 2020.  Ett nytt syfte är framtaget och skall presenteras för 
samtliga medlemmar i samverkan. Avstämning kring jubileumsdagarna i juni. 

FFO
Ett samverkansprojekt mellan biblioteket, studieförbund och finska föreningen. 
Arbetet med kartläggning för skola/förskola kommer att pågå under några 
månader med Social- och utbildningsförvaltningen. 

Mångkulturdagen är i år en kunskapsdag om de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråken. Den arrangeras i samverkan med bl.a. Region Dalarna och 
Länsstyrelsen.

UhC

Remiss pågår avseende upphandlingsplan 2020 för alla sju samverkande 
kommuner samt genomförande av UhC-dag 2019 för Ludvika kommun.

Arbete med planering, implementering och anslutning av Avesta kommun som 
ny samverkande kommun i GNU (UhC) from den 1 januari 2020.

Rekrytering av nya strategiska upphandlare mot bakgrund av Avesta kommuns 
anslutning till UhC samt även ersättningsrekryteringar.

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information

Väsentliga avvikelser mot mål/budget 
AME har som helårsprognos att gå +400 tkr, varav 200 tkr ligger inom 
åtgärdsplanen.

Personalenheten ligger i dagsläget ca 450 tkr plus. Septembers faktura från 
företagshälsan har inte inkommit.

Ekonomienheten räknar med att visa -100 tkr vid årets slut med anledning av 
köp av konsult vid arbetsanhopning.

Övriga enheters helårsprognoser ligger kvar som tidigare redovisat.

Röd flagga
AME gör röd flagg om Jobbslussens mål kommer inte kunna hållas vid 
årsskiftet med anledning av vakanta tjänster.
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Jan Lindström Laila Dufström
Kommunchef tf. stöd- och styrningschef
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Kommunstyrelsen, tkr exkl statliga medel

Budget Utfall Avvikelse

Kommunstab -179 -134 -1 575 1 441

Förv.chef SoS -22 -17 -16 -1

Kanslienheten -4 319 -4 152 -4 084 -67

Ekonomienheten -663 -497 -460 -38

Personalenheten -1 206 -939 -904 -35

IT Enheten -40 061 -30 342 -30 602 260

Arbetsmarknadsenhet -8 130 -6 097 -5 341 -756

Upphandlingscenter -17 368 -13 026 -13 058 32

Integration -14 448 -10 846 -11 215 369

Totala intäkter KS -86 396 -66 049 -67 254 1 205

Kommunstab 35 719 26 633 26 031 602

Förv.chef SoS 1 704 1 274 1 537 -262

Kanslienheten 37 637 28 021 27 078 943

Ekonomienheten 9 773 7 292 7 051 240

Personalenheten 20 214 15 016 13 634 1 382

IT Enheten 50 284 37 699 38 531 -832

Arbetsmarknadsenhet 21 249 16 214 13 929 2 286

Upphandlingscenter 17 368 13 017 12 371 646

Integration 14 448 9 884 8 295 1 589

Totala kostnader KS 208 396 155 050 148 456 6 594

Kommunstab 35 540 26 499 24 457 2 042

Förv.chef SoS 1 682 1 258 1 521 -263

Kanslienheten 33 318 23 869 22 993 876

Ekonomienheten 9 110 6 794 6 592 203

Personalenheten 19 008 14 077 12 730 1 347

IT Enheten 10 223 7 357 7 929 -572

Arbetsmarknadsenhet 13 119 10 117 8 588 1 530

Upphandlingscenter 0 -9 -687 678

Integration 0 -962 -2 920 1 958

Netto KS 122 000 89 001 81 202 7 799

Kommunstyrelsens förvaltning inkl Statliga bidrag 

Budget Utfall Avvikelse

Kommunstab -179 -134 -1 575 1 441

Förv.chef SoS -22 -17 -16 -1

Kanslienheten -4 319 -4 152 -4 084 -67

Ekonomienheten -663 -497 -460 -38

Personalenheten -1 206 -939 -904 -35

IT Enheten -40 061 -30 342 -30 602 260

Arbetsmarknadsenhet -8 130 -6 097 -5 341 -756

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 -16 753 16 753

Upphandlingscenter -17 368 -13 026 -13 058 32

Integration -14 448 -10 846 -11 215 369

Totala intäkter KS -86 396 -66 049 -84 007 17 959

Kommunstab 35 719 26 633 26 031 602

Förv.chef SoS 1 704 1 274 1 537 -262

Kanslienheten 37 637 28 021 27 078 943

Ekonomienheten 9 773 7 292 7 051 240

Personalenheten 20 214 15 016 13 634 1 382

IT Enheten 50 284 37 699 38 531 -832

Arbetsmarknadsenhet 21 249 16 214 13 929 2 286

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 16 753 -16 753

Upphandlingscenter 17 368 13 017 12 371 646

Integration 14 448 9 884 8 295 1 589

Totala kostnader KS 208 396 155 050 165 210 -10 160

Kommunstab 35 540 26 499 24 457 2 042

Förv.chef SoS 1 682 1 258 1 521 -263

Kanslienheten 33 318 23 869 22 993 876

Ekonomienheten 9 110 6 794 6 592 203

Personalenheten 19 008 14 077 12 730 1 347

IT Enheten 10 223 7 357 7 929 -572

Arbetsmarknadsenhet 13 119 10 117 8 588 1 530

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0

Upphandlingscenter 0 -9 -687 678

Integration 0 -962 -2 920 1 958

Netto KS 122 000 89 001 81 202 7 799

Tillfälle 9, jan-sept 2019

Tillfälle 9, jan-sept 2019

Netto

Tillfälle 9

Rapportering av periodens intäkter respektive kostnader

Rapporteringen avser att visa periodens budgetavvikelse 

Kost-

nader

Intäkter

Årsbudget

Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningschef

Datum 

Intäkter

Kost-

nader

Netto

Årsbudget

MånadsRapportering-ekonomi-2019-KSF2019-10-15 Kommunstyrelsen Ekonomienheten, Stöd- och styrningsförvaltningen
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Maria Östgren2019-10-15

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2019-10-22

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

58766 Svar på ansökan om sponsring från 
BreakThesilenceUF 

Kommunchef  §

2019-09-30 Kommunchef 

KS 2019/461 BreakTheSilenceUF, ansökan om sponsring 

Jan Lindström

59948 KS au 2019-10-08, § 106-120 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott §

2019-10-15 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

KS 2019/202 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet 
och förhandlingsutskottet till kommunstyrelsen

Administrativa ärenden

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

57852 KS plu 2019-09-10-, § 16-22 Kommunstyrelsens 
personalutskott §

2019-09-18 Kommunstyrelsens 
personalutskott

KS 2019/202 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet 
och förhandlingsutskottet till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens 
personalutskott

57970 Delegationsbeslut Kommunchef  §

2019-09-19 Kommunchef 

KS 2019/429 Jubileumsbidrag Ludvika Segelsällskap (LuSS) 50 år

Kommunchef 

57853 KS au 2019-09-10, § 96-105 Kommunstyrelsens 
personalutskott §

2019-09-18 Kommunstyrelsens 
personalutskott

KS 2019/202 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet 
och förhandlingsutskottet till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens 
personalutskott

58757 Föreningsbidrag för integrationsarbete Stöd- och styrningschef  §
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

2019-09-30 Global Agency For Peace  And Development Stöd- och styrningschef 

KS 2019/451 Ansökan om föreningsbidrag för integrationsarbete, 
Global Agency For Peace  And Development

Laila Dufström

59839 Delegationsbeslut gällande yttrande till 
Räddningstjänsten Dala Mitt

Kommunstyrelsens  
ordförande §

2019-10-13 Kommunstyrelsens  
ordförande

KS 2019/398 Remiss- Planeringsprocess samt uppföljning mellan 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) och 
ägarkommunerna

Åsa Grans

2019.359 Förordnande av tf säkerhetschef Stöd- och styrningschef  §

2019-09-19 Stöd- och styrningschef 

KS 2019/4 Delegationsbeslut Förordnanden 2019

Laila Dufström

2019.360 Förordnande av tf stöd- och styrningschef Kommunchef  §

2019-09-23 Kommunchef 

KS 2019/4 Delegationsbeslut Förordnanden 2019

Jan Lindström

2019.394 Förordnande av tf säkerhetschef Kommunchef  §

2019-10-03 Kommunchef 

KS 2019/4 Delegationsbeslut Förordnanden 2019

Jan Lindström

2019.439 Förordnande av tf stöd- och styrningschef Kommunchef  §

2019-10-15 Kommunchef 

KS 2019/4 Delegationsbeslut Förordnanden 2019

Jan Lindström

2019.440 Förordnande av tf personalchef och tf 
förhandlingschef

Stöd- och styrningschef  §

2019-10-15 Stöd- och styrningschef 

KS 2019/4 Delegationsbeslut Förordnanden 2019

Laila Dufström
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Sida

1(1)
Datum

2019-10-15
Diarienummer

KS  2019/35

Stöd- och styrningsförvaltningen
 

Bilaga meddelande oktober

Beslut
Kommunstyrelsen noterar meddelandena.

 Beskrivning av ärendet

Protokoll
a) KS 2019/114 - 10

DalaMitt. Protokoll fört vid möte 28 augusti 2019.

b) KS 2019/446 – 10
ATL. Protokoll fört vid möte 17 september 2019

c) KS 2019/212 – 10
Partnerskap Bergslagsbanan. Protokoll fört vid möte 29 augusti 2019.

d) KS 2019/75 – 10
Falun Borlänge Regionen. Protokoll fört vid möte 11 september 2019.

e) KS 2019/75 – 10
Gysam. Protokoll fört vid styrgrupp 6 september  2019.

Övrigt
f)

Statistik från SCB angående statsbidrag avseende förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2020, preliminärt utfall.

g)
Statistik från SCB angående utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, 
utjämningsåret 2020, preliminärt utfall.

h)
Statistik från SCB angående kommunalekonomisk utjämning för 
kommuner, preliminärt utfall, år 2020 - kommunen

i) KS 2019/443
Lägesbild 2019 för Ludvika kommun avseende beredskap och kapacitet i 
mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande.

Inbjudan
j)

Myndigheten för delaktighet - Delaktighetsdagen, 10 december 2019.

_______Beslutet skickas till

Akten
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