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§ 50  Dnr  Dnr. 

 

Information från kommunstyrelsens verksamheter, IT-
center 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 
IT-chef föredrar ärendet.  

Gemensamma servicenämnden består av Ludvikas och Smedjebackens 
kommuner och arbetar utifrån de båda kommunernas vision och mål. 

Ludvika och Smedjebackens skapade tillsammans IT-center 1 januari 2020 
genom att slå samman deras respektive IT-enheter.  

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. 

IT-centerns verksamhetsidé 
 Tillsammans bygger vi våra samhällen med hjälp av digitala möjligheter. 
 Tillsammans skapar vi nya förutsättningar för en levande stad och 

landsbygd. 

IT-center arbetar i huvudsak med följande kategorier 
- Lyfta de strategiska frågorna för att på sikt få en tydlighet i kommunernas 

vilja med digitalisering och IT. 

- Kartlägga IT-infrastrukturen löpande och skapa en långsiktig plan på 
åtgärder i syfte att konsolidera IT-infrastrukturen i de bägge kommunerna, 
samt säkerställa funktionalitet både nu och i framtiden.  
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- Etablera fungerande arbetssätt och processer internt i den nya 
organisationen 

- Utveckla och kommunicera IT-centers finansieringsmodell i syfte att uppnå 
målen om kontroll över kommunernas IT-kostnader, dess innehåll samt 
möjlighet för kärnverksamheterna att bedöma tjänsternas nytta. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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§ 51  Dnr 2021/23 

 

Fastställande av årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns årsredovisning 2020, 
enligt bilaga daterad 16 mars 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisningen visar hur det gick för Ludvika kommunkoncern 2020. 

Koncernen och kommunen 
Koncernen är kommunens nämnder samt vår del av de gemensamma nämnder och 
kommunalförbund vi ingår i och de bolag vi äger. Kommunen är nämnderna, de 
gemensamma nämnderna och kommunalförbunden, men däremot inte bolagen. 

Pandemin 
Praktiskt taget all verksamhet behövde anpassas för att hantera och bromsa 
smittspridningen. Kostnaderna ökade, skatteintäkterna föll och sjukfrånvaron 
steg. Staten sköt till coronastöd motsvarande 87 miljoner kr. 

Övergripande mål och god ekonomisk hushållning 
Fullmäktiges finansiella överskottsmål överträffades, men trots många positiva 
inslag nåddes inget av verksamhetsmålen. Därför bedöms att lagens krav på god 
ekonomisk hushållning inte uppnåddes. 

Intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat 
Koncernen hade intäkter på 2,9 miljarder kr och kostnader på 2,8 miljarder kr. 
Överskottet på 123 miljoner kr är högre än de 84 miljoner kr året innan som 
var den tidigare högsta nivån. Utan en realisationsvinst på 67 miljoner kr, efter 
en fastighetsförsäljning, hade resultatet blivit 55 miljoner kr. 

Kommunens överskott blev 37 miljoner kr (2,1 procent av skatter och stats-
bidrag) mot målet 34 miljoner kr (2,0 procent). Målet överträffades trots att 
nämndernas budget överskreds. Balanskravsresultatet blev 35 miljoner kr. 

Investeringar och låneskuld 
Koncernen investerade för 372 miljoner kr, en fortsättning på de senaste årens 
relativt höga nivå. Sedan 2016 har låneskulden ökat från 1,3 till 2,2 miljarder kr. 

Personal 
En personalresurs på 2 500 heltider användes i koncernens verksamheter. 
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Finansiella utmaningar och åtgärder 
Budgetöverskridanden för nämnderna och en ökad skuldsättning i koncernen är 
ett par varningssignaler. Befolkningens ålderssammansättning tros bli mer 
ogynnsam med färre i yrkesaktiv ålder och samtidigt både fler barn och äldre. 

Fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska ge långsiktiga 
inriktningar för kommunens utveckling. De finansiella målen blir styrande för 
hur mycket pengar som kan gå till löpande verksamhet, investeringarnas 
omfattning och finansiering samt vilka årliga resultatnivåer som krävs. 
Effektiviseringar krävs för att få ut mer verksamhet för varje skattekrona. 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 9 mars 2021 § 15. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2021. 
3. Årsredovisning 2020, daterad 16 mars 2021. 

Behandling 
Ärendet föredras av verksamhetscontroller och redovisningschef. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige
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§ 52  Dnr 2021/32 

 

Överföring av investeringsmedel 2020 till 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar överföring av balanserade investeringsmedel från 
2020 till 2021: 

1. för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 5 283 tkr 
2. för social- och utbildningsnämnden 1 596 tkr 
3. för vård- och omsorgsnämnden med 878,3 tkr 
4. för kommunstyrelsen med 5 861,7 tkr. 

Reservation 
Hans Gleimar och Sarah Hjälm båda (C) lämnar skriftlig reservation, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att medel i begränsad omfattning kan 
överföras från ett budgetår till ett kommande. Respektive nämnds önskemål 
och kommentarer på anslagen som vill överföras sammanfattas enligt nedan.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
För att säkerställa utförande av pågående och inte utförda investeringsprojekt 
av strategisk betydelse som beslutats i kommunfullmäktige så behöver vissa 
återstående projekt från 2020 överföras till 2021 års investeringsbudget. 
Justeringar föreslås samtidigt i 2021 års investeringsbudget för att skapa 
utrymme för dessa prioriterade kvarliggande investeringsprojekt. Kvarstår 1 367 
tkr. Kultur- och samhällsutveckling har utifrån kommunens ekonomiska 
förutsättningar arbetat fram ett förslag till reviderad investeringsbudget för 
2021. 

Totalt föreslås -5283 tkr överföras från 2020 till 2021 för fortsatt pågående 
projekt. Med anledning av detta så minskas beslutad budgetram för 2021 med 
motsvarande belopp. Ny budgetram för 2021 blir då 51 142 tkr.  

Social- och utbildningsnämnden 
I bifogat protokoll från nämnden den 10 februari 2021 framgår att nämnden 
önskar få med sig medel för inventarier till nya förskolor, IT-utrustning 
förskolor och verksamhetsanpassningar av lokaler. 

Totalt önskar nämnden en överföring för dessa ändamål med 1 596 tkr. 

8



  
      

 
      

 

2(4) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Vård- och omsorgsnämnden  
Nämnden föreslår fullmäktige att 878,3 tkr överförs i outnyttjade 
investeringsmedel för förändringen kring upphandling av läkemedelsskåp med 
digital låslösning inte kunnat genomföras som planerat.  

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen för kommunstyrelsens förvaltning har investeringsbudget 
på 1 000 tkr för beslutsstödssystem. Projektet har inte arbetats med då corona 
har prioriterats, därav önskas investeringsmedlen om föras över 835,3 tkr till 
2021.  

IT- enhetens investeringsmedel på 6 825 tkr har inte använts fullt ut. Det avser 
projekt för Fiberstam kärnverksamhet 821,3 tkr, orsaken är att upphandlings-
förfarandet för projektet drog ut på tiden och att leverantören inte kunde 
färdigställa planerat arbete för 2020 innan det blev frost. Entreprenören 
kommer att färdigställa 2020 års beställning under 2021, därav önskemål om 
flytt av oförbrukade medel. Projektet E-hälsa önskas överföras 2 705,0 tkr från 
2020 till 2021.  E-hälsoinvesteringar under 2021 rör investering av fler 
accesspunkter för välfärdsteknik och upphandling av e-hälsorelaterat 
verksamhetssystem. 

Ekonomienhetens anslag på 500 tkr för e-handel/e-faktura önskar 
ekonomienheten att föra över oförbrukade medel om 500 tkr från 20201 till 
2021. Anledningen är att implementeringen av e-handelssystemet inte kom 
igång 2020 utan kommer att ske nu år 2021.  

Kommunstyrelsen önskar totalt att överföra 4 861,7 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. Finansutskottet den 9 mars 2021 § 3. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021. 
3. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 25 februari 2021 § 18. 
4. Protokoll från social- och utbildningsnämnden den 10 februari 2021 § 4. 
5. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden den 25 januari 2021 § 11. 

Behandling 
Leif Pettersson (S) gör ett tilläggsyrkande som innebär en överföring med  
1 mnkr av kommunstyrelsens generella medel till ny AV-teknik i Stadshusets 
sessionssal och festsalen i Folkets hus. 

Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag inklusive eget 
tilläggsyrkande.  

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen, finansutskottets förslag 
och eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag. 

______ 
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§ 53  Dnr 2021/61 

 

Fastställande av kommunstyrelsens driftbudget 2021 
med anledning av strukturplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer den nya internbudgeten för kommunstyrelsens 
förvaltning om 112,2 mnkr efter strukturbesparingen om 700 tkr, beslutad på 
kommundirektörens ledningsgrupp 1 december 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Vid Kommunfullmäktige den 16 november 2020 beslutades om en sammanlagd 
budgetram om 112,9 mnkr för kommunstyrelsens förvaltning.  Samma 
budgetram med intern fördelning fastställdes vid kommunstyrelsens möte den  
9 december 2020.  

Kommunfullmäktige den 16 november 2020 beslutade även om en 
Strukturplan om 30 mnkr på kommunnivå. I den ingick riktade besparingar om 
1,4 mnkr för kommunstyrelsens förvaltning, vilka är inräknade i ramen ovan.  

Efter de på kommunfullmäktige riktade besparingar till samtliga förvaltningar 
om 20 mnkr återstod 10 mnkr som överlämnades till kommundirektören att 
fördela. 

På kommundirektörens ledningsgrupp den 1 december 2020 beslutades en 
fördelning av de återstående 10 mnkr utifrån procentuell fördelning av 
kommunens totala ram. 

Kommunstyrelsen ska spara ytterligare 0,7 mnkr vilket ger en ny ram om 112, 2 
mnkr. 

Komplettering enligt tidigare beslut  
Arbetsutskottet den 9 mars 2021 § 19 gav kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att vad strukturbesparingen på 700 tkr består av. 

Strukturplan 2, 687 tkr  
 En tjänst inom kommunikation senareläggs 6 mån, kortsiktig besparing om 

338 tkr 
 En tjänst inom personalenheten senareläggs 6 mån, kortsiktig besparing om 

349 tkr 
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Inför 2022 så kommer vi att minska med en årsarbetare för att kompensera 
besparingen främst genom att titta på möjligheten med delade tjänster. 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 9 mars 2021 § 19.  
2. Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2021.  
 
______ 
 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten för kännedom 
Akten
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§ 54  Dnr 2021/107 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 
uppföljningstillfälle 1, år 2021 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering, enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga 1 daterad den 16 mars 2021. 

2. Kommunstyrelsen fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 
2021−2023, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2 daterad den 16 mars 2021. 

3. Kommunstyrelsen fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 
ekonomi i balans 2021, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 3 daterad den 
16 mars 2021. 

4. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 
åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

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

Denna rapportering av kommunstyrelsens eget ekonomiska läge avser perioden 
januari−februari 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 
Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna 
strukturplan (tjänsteskrivelsens bilaga 2) och handlingsplan (tjänsteskrivelsens 
bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 2,1 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst 
avvikelse för arbetsmarknad- och integrationsenheten.  

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar struktur- och 
handlingsplanens åtgärder – är att budgeten kommer att hållas. 

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 19,3 mnkr har 
0,6 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer hela anslaget att 
upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2021 inklusive bilagor: 
1. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 16 mars 2021. 
2. Kommunstyrelsens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, 

uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 16 mars 2021. 
3. Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi 

i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 16 mars 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschefen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten
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§ 55  Dnr 2021/108 

 

Kommunstyrelsens budget för 2022 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar verksamhetsbeskrivningen för år 2022. 

2. Kommunstyrelsen noterar förslag till investeringar 2022-2026. 

Beskrivning av ärendet 
Inför verksamhetsåret 2022 har kommunstyrelsens förvaltning upprättat en 
verksamhetsbeskrivning. I förutsättningarna inför kommande driftsbudget ingår 
dessa: 

 Fastställd budgetram för 2021. 

 Uppräkning löner 1,8 procent generellt (inklusive eventuell löneglidning och 
särskilda satsningar). 

 Uppräkning lokalhyror 1,6 procent. Eventuella förändringar av lokalytor 
ingår inte. 

 Uppräkning av övriga kostnader 1,9 procent. 

Som framgår av verksamhetsbeskrivningens bilaga 1, har kommunstyrelsens 
förvaltning identifierat dessa belopp utifrån kriterierna, 

Volym  4,0 mnkr 
Pris  4,5 mnkr 
Kvalitet  0,2 mnkr 
Pris VBU  3,4 mnkr 
Pris Kulturskolan 0,2 mnkr 
Pris RDM  0,6 mnkr 
 
Det som fortfarande behöver kompletteras är driftskostnader för investeringar. 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2021. 
2. Verksamhetsbeskrivning kommunstyrelsens förvaltning 2022. 
3. Investeringsplan kommunstyrelsens förvaltning 2022-2026. 
______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 
Akten
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§ 56  Dnr 2021/114 

 

Valnämndens budget för 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar verksamhetsbeskrivningen för år 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning sköter valadministrationen till valnämnden. 
Administrationen består bland annat av valplanering och genomförande, 
ekonomi, HR och säkerhet. 

Som framgår av verksamhetsbeskrivning bilaga 1, äskas 2 mnkr för valarbetet 
2022.  

Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsbeskrivning Valnämnden kommunstyrelsens förvaltning 2022. 
2. Valnämnden den 24 februari 2021 § 1. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 
Akten
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§ 57  Dnr 2021/29 

 

Uppföljning av intern kontroll för 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nämndernas och bolagens inkomna uppföljningar 
av 2020 års planer för intern kontroll. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2019 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2020 med en gemensam kontrollpunkt som alla nämnder 
och helägda bolag skulle följa upp: 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 
semesterdagar? 

Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern kont-
roll 2020, med kompletterande verksamhetsspecifika kontrollpunkter som 
också ska följas upp. 

Samtliga nämnder och berörda bolag har kommit in med sina uppföljningar.  

Den utförda kontrollen visar att det inte finns några omfattande anmärkningar 
vad gäller den kommungemensamma punkten om semesteruttag. Visserligen 
finns det i samtliga nämnder och bolag medarbetare som under året inte har 
tagit ut de stipulerade 20 semesterdagarna. Men det rör sig då i allmänhet om 
sådana situationer där detta enligt reglerna kan vara motiverat: främst för 
medarbetare som har påbörjat sin anställning sent på året, men även för 
sjukskrivna, föräldralediga eller tjänstledig personal. 

Det tycks allmänt i organisationen finnas en osäkerhet om vad det är som gäller 
i vissa situationer. Osäkerheten gäller framför allt för nyanställda som inte har 
hunnit arbeta in så många semesterdagar. Samtliga nämnder anger att 
information och instruktioner om detta kommer ges till cheferna. 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 9 mars 2021 § 16. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2021. 
3. Kommunstyrelsens uppföljning av plan för intern kontroll 2020. 
4. Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2020. 
5. Myndighetsnämnden miljö och byggs uppföljning av plan för intern 

kontroll 2020. 
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6. Samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2020. 
7. Social- och utbildningsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 

2020. 
8. Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2020. 
9. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av plan 

för intern kontroll 2020. 
10. Gemensamma servicenämndens uppföljning av plan för intern kontroll 

2020. 
11. Ludvika kommunfastigheter AB:s uppföljning av plan för intern kontroll 

2020. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom 
Kommundirekören för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten

20



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-23 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 58  Dnr 2020/322 

 

Beslut att upphäva förhandlingsutskottet 

Beslut 
1. Förhandlingsutskottet upphävs per den 30 juni 2021 och därmed återkallar 

kommunstyrelsens också de politiska uppdragen kopplade till utskottet. 

2. Personalutskottet övertar de ansvarsområden som förhandlingsutskottet 
tidigare har haft, övertagandet gäller från och med 1 juli 2021.  

3. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att revidera instruktionen för 
personalutskottet samt ta fram ett nytt förslag på delegationsordning som 
ska träda i kraft senast 1 juli 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott beslutade den 3 september 2020 § 43 
att ge kommunstyrelsen förvaltning i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett 
upphävande av förhandlingsutskottet.  

Kommunstyrelsens förvaltning har genom granskning av reglemente, 
instruktion, delegationsordning och praktiskt arbete gått igenom 
förhandlingsutskottets uppdrag och resonerat kring huruvida frågorna skulle 
hanteras om det inte fanns något förhandlingsutskott.  

Kommunstyrelsens förvaltning har genom denna utredning kommit fram till att 
det inte finns några formella hinder att föreslå att personalutskottet övertar 
förhandlingsutskottets uppgifter.  

Beslutsunderlag 
1. Förhandlingsutskottet den 24 februari 2021 § 15. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2021. 

Behandling 
HåGe Persson (M) yrkar bifall till förhandlingsutskottets förslag till beslut. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Personalenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet 
Förtroendemannaregistret 
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Registrator 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-23 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 59  Dnr 2021/49 

 

Reviderad bolagsordning för Wessman vatten och 
återvinning AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige antar föreslagna revidering av paragraf 12, gällande kallelse till 
bolagsstämma i bolagsordning för Wessman Vatten & Återvinning AB. 
Ändringen förs in i bolagsordningen som därefter översänds till bolagsverket.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige antog 7 december 2020 § 174 bolagsordning för Wessman Vatten 
& Återvinning AB. Ludvika kommun har fått ett föreläggande av Bolagsverket 
där det framgår att kommunen måste ändra kallelsesättet i bolagsordningen för 
Wessman Vatten & Återvinning AB. De godkänner inte kallelsesättet ”digital 
distribution”.  

I bolagsordningen för Wessman Vatten & Återvinning AB lyder § 12 som 
följande: 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägaren genom brev, e-post, eller med 
digital distribution tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Övriga 
meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post. 

Eftersom bolagsverket anser att digitaldistribution är för otydligt föreslår 
förvaltningen att paragrafen ändras till följande: 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske via e-post eller genom brev. Kallelsen till 
aktieägarna ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Övriga 
meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021.  

______ 

Beslut skickas till 
Bolagsverket Ingela Lindkvist 
Wessman Vatten och Återvinning AB – VD 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-23 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 60  Dnr 2020/457 

 

Yttrande över granskning av kundfordringar 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar tjänsteskrivelsen daterad den 3 februari 2021 som sitt 
yttrande och lämnar över detta som svar till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ludvika kommun har PwC 
genomfört en granskning av kundfordringar. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll vad gäller 
hanteringen av kundfakturering och kundfordringar.  

Den sammanfattade bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt 
tillräcklig intern kontroll vad gäller hantering av kundfakturering och 
kundfordringar.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 9 mars 2021 § 17. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2021.  
3. Rutin för kravverksamhet, beslutad av koncernekonomichef den 15 

december 2020. 
4. Revisionsrapport Granskning av kundfordringar, inkommit den 21 

december 2020. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Revisorerna inklusive tjänsteskrivelse
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-23 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 61  Dnr 2020/359 

 

Återrapport över hur de nya inköpsriktlinjerna 
efterlevs  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar återrapporten 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun beslutade den 21 januari 2020 att anta nya inköpsriktlinjer. 
Syftet med inköpsriktlinjerna är att säkerställa att varor, tjänster och 
entreprenader köps från rätt leverantör och med rätt kvalitet till rätt kostnad, 
samt med minsta miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning.  

Samtidigt som de nya inköpsriktlinjerna antogs, beslutade även 
kommunstyrelsen att ge kommunchef (nu kommundirektör) i uppdrag att 
under kvartal 1 2021, återrapportera efterlevnaden av riktlinjerna samt vilka 
effekter det förändrade arbetssättet har gett. 

En av de största mätbara effekterna som inköpsriktlinjerna har lett till är en 
ökad leverantörstrohet. Ekonomienheten har för år 2020 noterat en ökad 
leverantörstrohet med 5 % för hela kommunen jämfört med 2019. Detta 
motsvarar en minskning av inköp med 43 miljoner jämfört med 2019, 
inkluderat både investering och driftkostnader. 

Arbetsbelastningen kommer att minska när e-handelssystemet tas i drift i 
november 2021.  

Upphandlingen av e-handelssystem blev dyrare än befarat, årskostnaden var 
beräknad till 250 000 kronor men kommer istället att bli 500 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet 9 mars 2021 § 18. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2020. 
3. Beslut kommunstyrelsen den 21 januari 2020, § 9 punkt 3. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-23 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 62  Dnr 2021/42 

 

Uppdrag att utreda En väg in för föreningar 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att, i 

samverkan med övriga berörda förvaltningar, utreda möjligheten att införa 
en gemensam e-tjänst ”En väg in” för föreningar som söker bidrag från 
Ludvika kommun.  

2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen för beslutsfattande innan 
årsskiftet 2021/2022.  

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun beviljar många olika former av bidrag till föreningar. 
Bidragsformerna varierar från bland annat verksamhetsbidrag, driftsbidrag, 
vägbidrag till arrangemangsbidrag och jubileumsbidrag. Samtliga fyra nämnder 
hanterar bidrag till föreningar, även om merparten av föreningsbidragen 
hanteras av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Beroende på bidragstyp 
och föreningstyp (kulturförening, vägförening, idrottsförening, 
pensionärsförening och så vidare) ska föreningarna veta vilka bidrag de kan 
ansöka om och vart de ska vända sig. Detta kan leda till att föreningar hamnar 
”mellan stolarna” alternativt söker från fel ställe.  

För att underlätta för föreningarna önskar förvaltningen utreda ”En väg in” för 
föreningar. Tanken är att skapa en gemensam e-tjänst, genom vilken samtliga 
föreningar ansöker om bidrag oavsett vilken nämnd som är beslutsinstans. Idag 
varierar ansökningsförfarandet, men merparten av alla föreningar ansöker om 
bidrag via olika formulär på kommunens hemsida. Förvaltningen kommer 
samverka med övriga berörda förvaltningar och tillsätta en arbetsgrupp för 
utredningen. I utredningsuppdraget ingår även att ta fram en ungefärlig 
kostnadskalkyl för denna typ av e-tjänst. Förhoppningen är även att en e-tjänst 
skulle bidra till en effektivare handläggning, med till exempel automatiskt 
diarieföring av ansökningarna och eventuellt till och med automatiserat beslut 
av ”enkla” ansökningar där det finns tydliga regler utan tolkningsmöjlighet. 
Förhoppningsvis skulle föreningarna även lättare kunna följa sitt ärende.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen ger uppdraget att 
utreda ”En väg in” för föreningar till förvaltningen, med fokus på införande 
hösten 2022. Uppdraget ska genomföras i samverkan med övriga berörda 

26



  
      

 
      

 

2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

förvaltningar. Uppdraget bör återrapporteras till kommunstyrelsen för 
beslutsfattande innan årsskifte 2021/2022.  

Komplettering enligt tidigare beslut 
Arbetsutskottet den 9 mars 2021 § 20 gav kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att komplettera ärendet med ekonomiska konsekvenser samt struktur-
besparingar inom den administrativa processen i och med att den manuella 
hanteringen tas bort. 

Efter kontakt med berörda handläggare informerar stöd- och styrningschef att 
införandet av en e-tjänst inte skulle innebära några synbara/mätbara 
ekonomiska vinster. Den tid som sparas på årsbasis kanske handlar om ett par 
timmar i arbetsinsats. Den största nyttan är snarare våra kunder, då 
föreningarna enklare kan lämna in korrekta ansökningar med rätt bilagor m.m. 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 9 mars 2021 § 20.  
2. Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet och återrapport 
Övriga förvaltningar för kännedom 
E-tjänstesamordnare för kännedom  
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-23 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 63  Dnr 2021/38 

 

Redovisning av bisysslor 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av bisysslor för år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjer för bisysslor gäller kommunens samtliga anställda och är ett stöd i 
arbetsgivarens prövning och hantering av frågor som rör bisysslor. 

Arbetsgivaren har rätt att förbjuda anställdas bisysslor om de bedöms inverka 
förtroendeskadligt för arbetsgivaren, bedöms inverka hindrande i arbetet eller 
konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. 

Totalt har 111 bisysslor anmälts. Utifrån den redovisning som inkommit från 
förvaltningarna gällande bisysslor 2020 finns inget att anmärka på. 

Beslutsunderlag 
Personalutskottet den 9 mars 2021 § 5. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-23 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 64  Dnr 2021/4 

 

Verksamhetsinformation 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
I den skriftliga månadsrapporten finns information om personalfrågor, viktiga 
verksamhetshändelser samt händelser av betydelse och annan information. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport daterad 15 mars 2021.  

Behandling 
Stöd och styrningschef informerar om att en av de fyra sökande till tjänsten 
som projektstrateg hoppat av och att tre intervjuer har genomförts.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-23 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 65  Dnr 2020/460 

 

Redovisning av delegationsbeslut  

Beslut 
Kommunstyrelses noterar delegationsbeslut enligt bilaga daterad 16 mars 2021. 

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 delegation. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning daterad 16 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Vicktoria Sjöström2021-03-16

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-03-23

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

98917 Arbetsutskottet 2021-03-09, § 14-21 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott §

2021-03-16 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

97982 Finansutskottet 2020-02-16, § 1 Kommunstyrelsens 
finansutskott §

2021-03-03 Kommunstyrelsens 
finansutskott

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
finansutskott

97971 Förhandlingsutskottet  2020-02-24, § 8-15 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott §

2021-03-03 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott

97980 Arbetsutskottet 2020-02-16, § 8-13 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott §

2021-03-03 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

98919 Personalutskottet 2021-03-09, § 1-10 Kommunstyrelsens 
personalutskott §

Sidan  1 av 2
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021-03-16 Kommunstyrelsens 
personalutskott

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
personalutskott

98920 Finansutskottet 2021-03-09, § 2-4 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott §

2021-03-16 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
finansutskott

2021.523 Förordnande av tf förvaltningschef på social- och 
utbildningsförvaltningen, Ulrika N Eriksson

Kommundirektör  §

2021-03-11 Kommundirektör 

KS 2021/98 Delegationsbeslut Förordnanden 2021

Maria Östgren

Sidan  2 av 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-23 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 66  Dnr 2020/461 

 

Redovisning av meddelanden  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
a) KS 2021/73 – 00 

Gemensamma servicenämnden 8 februari 2021. Konsekvenser av 
Identitetsplattform. 

b) KS 2021/70 – 00 
Gemensamma servicenämnden 8 februari 2021. Uppdrag att ta fram en 
digitaliseringsstrategi 

Protokoll 
c) KS 2021/24 – 10 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna. Protokoll fört 12 mars 2021. 

d) KS 2021/69– 10 
Språktolknämnden i Dalarna. Protokoll fört 18 februari 2021 

e) KS 2021/53 – 10 
Överförmyndare i samverkan. Protokoll fört 24 februari 2021. 

f) KS 2021/104 – 10 
Räddningstjänsten Dala Mitt. Protokoll fört 12 mars 2021. 

g) KS 2021/68 – 10 
LudvikaHem samt Ludvika Kommunfastigheter AB, Protokoll fört 3 
februari 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-23 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 67  Dnr 2021/5 

 

Ordförandeinformation 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden har ingen aktuell information.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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