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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-10-22 Paragrafer § 193-201, 203-220

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset

Underskrift
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Ärendelista

Val av justerande
§ 193 Anmälan av extra ärenden
§ 194 Vägen till egen försörjning, 

”Ludvikamodellen”
2018/257

§ 195 Information från kommunstyrelsens 
verksamheter, Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan

2019/118

§ 196 Rapportering av målaktiviteter och 
ekonomi, uppföljningstillfälle 3, år 2019

2019/456

§ 197 Delårsrapport 2019 2019/458
§ 198 Fastställande av kommunstyrelsens plan 

för intern kontroll 2020
2019/489

§ 199 Befolkningsprognos 2019-2035 för 
Ludvika kommun

2019/78

§ 200 Fastställande av budget 2020 2019/466
§ 201 Finansiering av fordon och 

arbetsmaskiner
2019/468

§ 202 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
inköpsprocess och avtalstrohet

2019/328

§ 203 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
styrning. ledning och kontroll inom 
social- och utbildningsnämnden

2019/176

§ 204 Ansökan om övertagande av tillsyn enligt 
miljöbalken för Krokåsens avfallstipp i 
Fredriksberg

2019/171

§ 205 Överföring av investeringsmedel för 
Björnmossevägen

2019/392

§ 206 Godkännande av slutrapport 
"Effektivisering av 
fastighetsorganisationerna i Ludvika 
kommun" och uppdrag att jobba vidare 
med de åtgärder som lyfts i rapporten

2019/363

§ 207 Antagande av bolagsordning Stora 
Brunnsvik AB

2019/416

§ 208 Antagande av reglemente för den 
gemensamma servicenämnden

2019/411
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§ 209 Antagande av riktlinjer för 
kommunstyrelsens föreningsbidrag

2019/277

§ 210 Antagande av 
informationssäkerhetspolicy

2019/382

§ 211 Revidering av reglemente för social- och 
utbildningsnämnden

2019/193

§ 212 Fastställande av sammanträdesplan 2020 
för kommunstyrelsen, dess utskott och 
fullmäktige

2019/432

§ 213 Avveckling av jämställdhetskommittén 
med tillhörande organsiation

2019/189

§ 214 Svar på motion - Sätt klimatet på 
dagordningen

2019/169

§ 215 Svar på motion - Sol och vindkraft i VB 
Kraft

2018/480

§ 216 Verksamhetschefen informerar 2019/13
§ 217 Redovisning av uppdrag att ta fram och 

påbörja genomförande av åtgärder för att 
uppnå kommunens budgeterade resultat

2019/319

§ 218 Redovisning av delegationsbeslut 2019/36
§ 219 Redovisning av meddelanden 2019/35
§ 220 Ordförandeinformation 2019/14
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 193  

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende läggs till:

-  Kommunchefsrekrytering

Följande ärende utgår:
- Ärende nummer 4, Information från kommunstyrelsens verksamheter.

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 194 Dnr 2018/257

Rapport från projekt Vägen till egen försörjning, 
”Ludvikamodellen”

Beslut
Kommunstyrelsen noterar rapporten. 

Beskrivning av ärendet
VD för Samarkand2015 Lars Lindblom tog över som projektledare för Vägen 
till egen försörjning, ”Ludvikamodellen” från och med den 1 augusti i år. Han 
lämnar en muntlig rapport om det pågående arbetet.

Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens den 26 juni § 138 att två 
gånger per år rapportera från arbetet med att ta fram en modell/arbetssätt för 
samverkan mellan kommunens arbetsmarknadsenhet, integrationsenhet, 
individ- och familjeomsorg och Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU). 
Målet för samverkansmodellen är att Ludvika kommuns medborgare som har 
behov av samverkande insatser ska få stöd i att snabbare komma i egen 
försörjning eller sysselsättning. 

Beslutsunderlag
Skriftlig rapport daterad 15 oktober 2019. 

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 195 Dnr 2019/118

Information från kommunstyrelsens verksamheter

Beslut
Ärendet utgår.
______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 196 Dnr 2019/456

Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, 
uppföljningstillfälle 3, år 2019

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering.

Beskrivning av ärendet
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.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 oktober 

2019. 
2. Plan för kommunövergripande intern kontroll 2020, daterad 16 oktober 

2019.
3. 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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 197 Dnr 2019/458

Delårsrapport för perioden januari-augusti 2019

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

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 oktober 

2019.
2. Delårsrapport 2019 daterad 15 oktober 2019.  
______

Beslut skickas till
Fullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 198 Dnr 2019/489

Fastställande av plan för kommunövergripande intern 
kontroll år 2020

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer plan för kommunövergripande intern kontroll för 
år 2020, daterad 16 oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 oktober 

2019.
2. Plan för kommunövergripande intern kontroll 2020, daterad 16 oktober 

2019
3. Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i kommunchefens 

ledningsgrupp
______

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och helägda bolag
Revisorerna
Kommunchefen
Kommunstabens verksamhetscontroller
Personalenheten
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Ekonomienheten
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 199 Dnr 2019/78

Befolkningsprognos 2019-2035 för Ludvika kommun

Kommunstyrelsens 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.

Beskrivning av ärendet
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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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelser från kommunstyrelsens förvaltning daterad 17 oktober 

2019.
2. Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019−2035, bildspel daterat 20 

maj 2019 
______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 200 Dnr 2019/466

Fastställande av budget 2020 med plan 2021-2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att:

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. Beslut om förändrade taxor och avgifter bordläggs.

12. Partistöd fastställs till 1,5 miljoner kronor, bilaga 6.

Deltar inte i beslutet
Lars Handegard och Ida Friberg båda (V) deltar inte i något av budgetbesluten.

Beslutspunkt 2
SD deltar inte i beslutet.
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Reservationer
Hans Gleimar (C) lämnar skriftlig reservation, se bilaga 7.

Beslutspunkt 1
SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Beskrivning av ärendet
Nämnder och styrelser har lämnat in förslag till budget för 2020 per 
ramområde. Gruppledare för partier som inte är representerade i 
arbetsutskottet har adjungerats till budgetberedningarna. 

Förslagsställare för Socialdemokraterna är Leif Pettersson (S), för Moderaterna 
HåGe Persson (M), för Centerpartiet Hans Gleimar (C), för Västerpartiet Lars 
Handegard (V), för Kristdemokraterna Ann-Christin Anderberg (KD) och för 
Liberalerna Carita Holmgren (L).

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. 

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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 2 oktober 2019.
2. Bilaga 1, Fördelning av nämndernas driftsramar 2020-2022.
3. Bilaga 2, Investeringsramar 2020-2024.
4. Bilaga 3, Resultat- och finansieringsbudget 2020, med plan 2021-2022.
5. Bilaga 4, Prioriterade projekt.
6. Bilaga 5, Sammanställning av taxor och avgifter.
7. Bilaga 6, Partistöd.
8. Bilaga 7, Gemensamt brev från ägarkommunerna gällande RDM:s budget 

2020.

Behandling
Beslutspunkt 1 - Slutlig fördelning av driftsramar för nämnderna
HåGe Persson (M) lämnar in förändringar på den av fullmäktige tidigare 
beslutade föredelningen av driftsramar. 

C lämnar in förändringar på den av fullmäktige tidigare beslutade föredelningen 
av driftsramar.
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SD lämnar in förändringar på den av fullmäktige tidigare beslutade 
föredelningen av driftsramar.

Ordföranden ställer de tre förslagen mot föreliggande förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt S, M, L och KD förslag. 

Beslutspunkt 2 - Slutlig fördelning av investeringsramar för nämnderna
HåGe Persson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutspunkt 3 - Resultat- och finansieringsbudget 2020-2022
HåGe Persson (M) föreslår en ändring i finansieringsdelen i övrigt yrkas bifall 
till föreliggande förslag.

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot S, M, L och KD ändringsförslag 
och finnar att kommunstyrelsen beslutar enlig S, M, L och KD förslag.

Beslutspunkt 4 - Prioriterade projekt
HåGe Persson (M) yrkar bifall till den uppdaterade bilagan. 

Beslutspunkt 11 - taxor och avgifter 
Leif Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs med anledning av att alla taxor 
ännu inte är beslutade i respektive nämnd.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bordlägga ärendet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar det.

Bilagor
Bilaga 1, Fördelning av nämndernas driftsramar 2020-2022.
Bilaga 2, Investeringsramar 2020-2024.
Bilaga 3, Resultat- och finansieringsbudget 2020, med plan 2021-2022.
Bilaga 4, Prioriterade projekt.
Bilaga 6, Partistöd.
Bilaga 7, Reservation Hans Gleimar (C).

______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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Slutligt beslut driftsramar 2020 Bilaga 1

Alla belopp i tkr Netto Budget 2019    

Beslutad KF KF juni KS okt S,M,L,KD C V MP SD KP

Ramområde förslag förslag förslag  förslag förslag

Revision 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200   1 500

Kommunstyrelse 118 000 119 000 118 400 118 400 122 791   119 000

VBU 170 200 183 800 174 500 174 500 174 500   173 700

Kulturskolan 9 100 9 300 9 300 9 300   9 300

RDM 29 725 31 200 33 000 33 000 33 000   33 000

Social o utbildning 450 000 468 000 460 000 460 000 467 417   470 000

Social Välfärd (IFO) 137 900 160 000 163 000 163 000 161 000   158 000

Vård och omsorg 573 900 579 100 578 000 578 000 579 613   581 000

Samhällsbyggnämd 116 794 120 500 119 000 119 000 120 159   124 000

Samhällsbygg (taxe) 0 0 0 0 0    

Kultur o Fritid 38 106 39 800 40 000 40 000 39 687   41 000

Budgetreservation 4 000 3 000 4 000 4 000 3 000   3 000

Extra budgetreservation    

  

Föreningsbidrag Fritid (Kof) 1 000 1 000   

Föreningsbidrag Övrigt (samtliga) 500 500   

Näringslivsutveckling (Ks) 700 700   

Ludvikamodellen (Ks) 3 000 3 000   

Ökad satsning elevhälsan (Sou) 1 000 1 000   

Utemiljöer/utevistelsgaranti (Von) 500 500   

Extra underhåll vägar (Samh) 2 000 2 000  

Stadsarkitekt (Samh) 500 500  

 

 

Totalt 1 648 925 1 705 600 1 709 600 1 709 600 1 711 667 0 0 1 713 500 0
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Resultatbudget 2020 Bilaga 2

Alla belopp i tkr    

Beslutad KF KF KS 22 okt S,M,L,KD C V MP SD KP

Benämning Budget 2019 Differens Juni förslag förslag förslag förslag förslag förslag

Nettokostnader -1 545 425 -6 067 -1 645 142 -1 649 142 -1 649 142 -1 651 209 60 458 60 458 -1 653 042 60 458

Avskrivningar före 2020 -78 403 0 -41 346 -41 346 -41 346 -41 346 -41 346 -41 346 -41 346 -41 346

Avskrivningar 2020 -4 914 0 -4 654 -4 654 -4 654 -4 654 -4 400 -4 021 -5 500

Summa Avskrivningar -83 317 0 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -45 746 -45 367 -46 846 -41 346

Förändr pensioner -46 100 0 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000

0

I. Resultat 1 -1 674 842 -6 067 -1 727 142 -1 731 142 -1 731 142 -1 733 209 -21 288 -20 909 -1 735 888 -16 888

0

Skatteintäkter 1 683 222 6 151 1 738 097 1 744 248 1 744 248 1 744 248 1 744 248 1 744 248 1 744 248 1 744 248

Finansiell intäkt 36 500 0 27 000 25 000 25 000 27 000 33 000 30 000 30 000

Finansiell kostnad -12 000 0 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

0

II Resultat 2 inklusive taxa 32 880 84 33 955 34 106 34 106 34 039 1 751 960 1 749 339 34 360 1 727 360

0

III. Förändring av eget 

kapital/Årets budgeterade 

resultat 32 880 84 33 955 34 106 34 106 34 039 1 751 960 1 749 339 34 360 1 727 360

 0

Res 3/skatter 2,0% 0 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 100,4% 100,3% 2,0% 99,0%
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Finansbudget 2020
Alla belopp i tkr Beslutad KF    

Budget 2019 KS KS 22 okt S,M,L,KD C V MP SD KP

Benämning förslag förslag förslag förslag förslag förslag förslag

Tillförda medel

Internt tillförda

medel 116 197 79 955 80 106 80 106 80 039 1 797 706 1 794 706 81 206 1 768 706

Förändring kapitalbindning 0

Försäljn av anläggningar 7 000 0 0 0 7 000 25 000

Minskning av lång-

fristiga fordringar

Nyupplåning 

Belåning skattefinanserade investeringar 23 000 80 000 80 000 80 000 12 500 72 000

Belåning taxefinansierade investeringar 150 400 55 000 55 000 55 000 54 900 30 000 54 900

Tillförda medel 296 597 214 955 215 106 215 106 80 039 1 872 106 1 849 706 208 106 1 768 706

Använda medel

Nettoinvesteringar 192 850 159 000 148 029 148 029 145 715 151 090 152 910

Markförvärv 0 0 0

Amortering av lån 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000

Pensionsinlösen

Använda medel 247 850 214 000 203 029 203 029 0 145 715 151 090 207 910 0

Förändring av

Likvida medel 48 747 955 12 077 12 077 80 039 1 726 391 1 698 616 196 1 768 706
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2019-10-23

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 -1709,6 -1718,0 -1747,2

Kapitalkostnader 103,5 60,5 63,5 66,5

Nettokostnader -1545,4 -1649,1 -1654,5 -1680,7

Avskrivningar -83,3 -46,0 -55,5 -62,6

Pensionskostnad -46,1 -36,0 -40,0 -43,0

Resultat 1 -1674,8 -1731,1 -1750,0 -1786,3

Skatteintäkter 1683,2 1744,3 1780,9 1818,3

Finansnetto 24,5 21,0 4,0 4,0

Resultat 2 32,9 34,2 35,0 36,1

(Resultat 2 enl resultatkrav) 32,9 34,2 35,0 36,1

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 34,2 35,0 36,1
(Resultat 3 exl taxefinans) 32,9 34,2 35,0 36,1

98,0% 98,0% 96,5% 96,1%
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Finansieringsbudget Bilaga 3

Justerat resultat 2 116,2 80,2 90,5 98,7

Försäljning anläggningar 7,0 0,0 0,0 2,0

Ökning skulder/minskning fordringar 173,4 135,0 52,0 75,0

Tillförda medel 296,6 215,2 142,5 175,7

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 12,2 -41,5 -83,3
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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

25



2019-10-23

Samhällsbyggnad - park och lek

4278 LEKPLATSER ENL ÅTGÄRDSPL 2 000

4232 OSPECIFICERAT PARKER 300

H0551 Aktivitetsarenor 2 000
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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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 201 Dnr 2019/468

Finansiering av fordon och arbetsmaskiner

Kommunstyrelsens 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
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Upphandling av ramavtal hanteras av upphandlingscenter, förvaltningarna 
avropar under ramavtal. Finansieringen följer i övrigt regelverket för 
investeringar.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 4 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 202 Dnr 2019/328

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
inköpsprocess och avtalstrohet
Direktjusterad paragraf, se separat protokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 203 Dnr 2019/176

Svar på granskning av styrning. ledning och kontroll 
inom social- och utbildningsnämnden

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.  

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 5 september 

2019
2. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 109.
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3. Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämnden, daterad den 4 
september 2019.

4. Revisionsrapport, styrning, ledning och kontroll inom social- och 
utbildningsnämnden, daterad den 22 mars 2019

______

Beslut skickas till
SoU för kännedom 
Ekonomienheten för kännedom 
Kommunchef för kännedom 
Revisorerna inklusive tjänsteskrivelse
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 204 Dnr 2019/171

Ansökan om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken 
för Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg

Kommunstyrelsens 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. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 september 

2019.
2. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 107.
3. Myndighetsnämnden miljö och bygg 20 mars 2019 § 45.
______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 205 Dnr 2019/392

Överföring av investeringsmedel för Björnmossevägen

Kommunstyrelsens 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.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 107. 
2. Tjänsteskrivelser från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 september 

2019.
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3. Protokollsutdrag från myndighetsnämnden, daterad den 20 mars 2019 § 45.
______

Beslut skickas till
Fullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 206 Dnr 2019/363

Godkännande av slutrapport "Effektivisering av 
fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun" och 
uppdrag att jobba vidare med de åtgärder som lyfts i 
rapporten

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. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 120. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 oktober 2019. 
3. Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun, daterad 5 

juni 2019. 
______

Beslut 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 207 Dnr 2019/416

Antagande av bolagsordning för Stora Brunnsvik AB

Kommunstyrelsens 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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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 14 oktober 

2019. 
2. Bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 oktober 2019. 
3. Föreläggande från Bolagsverket, daterad den 1 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 208 Dnr 2019/411

Antagande av reglemente för den gemensamma 
servicenämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige antar förslag till reglemente för gemensamma servicenämnden 
daterat den 16 september 2019 inklusive tillägg.

Reglementet träder i kraft 1 januari 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår ett tillägg i punkt 3 under § 2 på sidan 3: 
”Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering 
inom IT-driften samt bidra till ökad kostnadseffektivisering.”

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. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 110. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 

2019.
3. Reglemente för den gemensamma servicenämnden daterat 16 september 

2019.

Behandling
Leif Pettersson (S) föreslår ett tillägg i punkt 3 under § 2 på sidan 3: 
Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering 
inom IT-driften……samt bidra till ökad kostnadseffektivisering.” 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot eget tilläggsförslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsförslaget.

______
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Beslut skickas till
Fullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 209 Dnr 2019/277

Antagande av riktlinjer för kommunstyrelsens 
verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag för 
föreningar

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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Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 112. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 

2019.
3. Förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och 

jubileumsbidrag, daterat 11 september 2019. 
______

Beslut skickas till
Samtliga nämnder för kännedom
Kommunchef för verkställighet
Styrdokument
Kommunikatörerna för uppdatering av webbplatsen 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 210 Dnr 2019/382

Antagande av informationssäkerhetspolicy

Kommunstyrelsens 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.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 § 113. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 20 september 

2019. 
3. Informationssäkerhetspolicy, daterad den 20 september 2019.
4. Svar på yttranden, daterad den 20 september 2019.
______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 211 Dnr 2019/193

Revidering av reglemente för social- och 
utbildningsnämnden från och med 1 januari 2020

Kommunstyrelsens 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. 

Arbetsutskottets behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 114. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 

2019.
______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 212 Dnr 2019/432

Fastställande av sammanträdesplan 2020 för 
kommunstyrelsen, dess utskott och fullmäktige

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.  

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 116. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 september 

2019. 
3. Sammanträdesplan 2020 daterad 19 september 2019.
______
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Beslut skickas till
Samtliga nämnder och bolag inklusive plan
Anm fullmäktige
Kommunikatörer för publicering på hemsidan
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 213 Dnr 2019/189

Avveckling av jämställdhetskommittén med 
tillhörande organisation

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fullmäktige upphäver instruktion för jämställdhetskommitté, - ansvarig och 

–ombud beslutad den 29 april 1994 § 49 och avvecklar jämställdhets-
kommittén, 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 jämställdhets-
kommitté, -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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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.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 117. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 september 

2019. 
3. Utredningen ” En analys av jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag”, 

daterad 15 augusti 2019.

Behandling
Lars Handegard (V) yrkar på att kommunstyrelsen ger uppdraget att bilda ett 
likabehandlingsutskott.

Ordföranden ställer de föreliggande förslag mot Lars Handegards förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 214 Dnr 2019/169

Svar på motion om att sätta klimatet på 
dagordningen

Kommunstyrelsens 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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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. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 118. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 4 september 

2019. 
3. Motion inkommen den 19 mars 2019. 
4. Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden den 17 juni 2019 § 69. 
5. Delegationsbeslut från myndighetsnämnden miljö- och bygg daterat den 22 

augusti 2019. 

Behandling
Lars Handegard (V) yrkar bifall till motionen och avslag till föreliggande förslag. 

Hans Gleimar (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

______

Beslut skickas till
Fullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 215 Dnr 2018/480

Svar på motion om sol och vindkraft i VB Kraft

Kommunstyrelsens 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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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammantaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen ska avslås. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 119. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 13 september 

2019.
3. Motion daterad 27 november 2018

Behandling
Lars Handegard (V) yrkar bifall till motionen och avslag till föreliggande förslag. 

Hans Gleimar (C) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag till motionen. 

Ordföranden ställer de båda förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 216 Dnr 2019/13

Verksamhetschefen informerar 

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Information om personalfrågor, viktiga verksamhetshändelser samt händelser 
av betydelse och annan information. 

Beslutsunderlag
Rapport daterad 9 oktober 2019.
Ekonomisk rapport daterad 15 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Akten

57



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 217 Dnr 2019/319

Redovisning av uppdrag att utifrån kommunens 
helårsprognos komma med förslag till finansiella 
åtgärder

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsen den 24 september § 179 gavs kommunchefen uppdraget 
att utifrån kommunens helårsprognos komma med förslag till finansiella 
åtgärder med återrapport till kommunstyrelsen i oktober.

Kommunchefen återkommer till kommunstyrelsen i november med besked och 
ytterligare information
______

Beslut skickas till
Kommunchef för återrapport ks i november
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 218 Dnr 2019/36

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbesluten enligt bilaga 
daterad 15 oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
.Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla 
lämnad delegering. 

Bilaga
Delegeringsbeslut daterad 15 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Akten
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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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 219 Dnr 2019/35

Redovisning av meddelanden 

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.

______
Beslut skickas till 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 220 Dnr 2019/14

Ordförandeinformation 

Beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av de 
båda kommunalråden och de båda oppositionsråden.

Beskrivning av ärendet
 Information om kommande möte gällande Grängesberg ledning 2.
 Kommunchefen kommer att gå i pension under våren 2020. Rekrytering av 

kommunchef ska påbörjas, återkommer med tidplan. 
 Ordföranden föreslår att en rekryteringsgrupp bestående av de båda 

kommunalråden, Leif Pettersson (S) och HåGe Person (M) samt de båda 
oppositionsråden, Hans Gleimar (C) och Lars Handegard (V) tillsätts. 

______

Beslut skickas till
Akten

63


	Protokoll förstasida
	Beslut KS 2019-10-22
Anmälan av extra ärenden
	Beslut KS 2019-10-22
Vägen till egen försörjning, ”Ludvikamodellen”
	Beslut KS 2019-10-22
Information från kommunstyrelsens verksamheter, Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
	Beslut KS 2019-10-22
Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 3, år 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Delårsrapport 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Fastställande av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Befolkningsprognos 2019-2035 för Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Fastställande av budget 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Drifts- och finansieringsbudget 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Investeringar 2020-2024, bilaga 2 191022
	Resultat- och finansbudget 2020-2022, bilaga 3
	Sida 1
	Sida 2

	Prioriterade projekt 2020, bilaga 4
	Sida 1
	Sida 2

	Partistöd bilaga 6
	Bilaga 7
	Beslut KS 2019-10-22
Finansiering av fordon och arbetsmaskiner
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Svar på revisionsrapport - Granskning av inköpsprocess och avtalstrohet
	Beslut KS 2019-10-22
Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning. ledning och kontroll inom social- och utbildningsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Ansökan om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken för Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Överföring av investeringsmedel för Björnmossevägen
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Godkännande av slutrapport "Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun" och uppdrag att jobba vidare med de åtgärder som lyfts i rapporten
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Antagande av bolagsordning Stora Brunnsvik AB
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Antagande av reglemente för den gemensamma servicenämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Antagande av riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Antagande av informationssäkerhetspolicy
	Beslut KS 2019-10-22
Revidering av reglemente för social- och utbildningsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Fastställande av sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen, dess utskott och fullmäktige
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Avveckling av jämställdhetskommittén med tillhörande organsiation
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Svar på motion - Sätt klimatet på dagordningen
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Svar på motion - Sol och vindkraft i VB Kraft
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Verksamhetschefen informerar
	Beslut KS 2019-10-22
Redovisning av uppdrag att ta fram och påbörja genomförande av åtgärder för att uppnå kommunens budgeterade resultat
	Beslut KS 2019-10-22
Redovisning av delegationsbeslut
	Delegationsbeslut oktober
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2019-10-22
Redovisning av meddelanden 
	Beslut KS 2019-10-22
Ordförandeinformation 

