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Ärendelista

Val av justerare
§ 102 Anmälan av extra ärende
§ 103 Avfallstaxa för 2020 2019/916 3 - 4
§ 104 VA-taxa för 2020 2019/915 5 - 6
§ 105 Bildande av anläggningsbolag för va- och 

återvinningsverksamheterna.
2019/815 7 - 10

§ 106 Reinvesteringsplan 2020 2019/885
§ 107 Godkännande av slutrapport 

effektivisering av 
fastighetsorganisationerna i Ludvika 
kommun och uppdrag att jobba vidare 
med de åtgärder som lyfts i rapporten

2019/872

§ 108 Revidering av drift- och 
investeringsbudget samt VP 2020

2019/882

§ 109 Budgetuppföljning, årsprognos per den 
sista september

2019/4

§ 110 Ytterligare sparåtgärder 2019 2019/823
§ 111 Verksamhetsinformation 2019/3
§ 112 Delegationsbeslut 2019/1
§ 113 Meddelande 2019/2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 103 Dnr 2019/916

Avfallstaxa för 2020

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
den nya avfallstaxan för år 2020, beslutet gäller från och med 2020-01-01 och 
tillsvidare. 

Detta beslut ersätter tidigare beslut om tillägg till gällande avfallstaxa för år 2020 
§ 90, samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll daterat 2019-09-25.

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet
Vid införande av matavfallsinsamling i kommunen samt för att kunna 
effektivisera faktureringen för slamhantering har det framkommit behov av 
förändringar till 2020 års avfallstaxa jämfört med nuvarande års avfallstaxa 
(2019). De största förändringarna är:

 Tillägg, nya kundkategorier i form av att verksamhet säsong sommar 
respektive vinter har införts då det finns säsongsverksamheter, t.ex. 
badplatser som inte har behov av avfallshämtning året runt.

 Tillägg, verksamheter (både året runt och säsong) samt flerfamiljshus, 
bostadsrättsföreningar och samfälligheter kan välja att ha två 370 liters 
flerfackskärl med sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och 
tidningar. 

 Tillägg, verksamheter (både året runt och säsong) kan ha gemensamma 
kärl med närliggande småhus, fritidshus och verksamhet. Dock kan två 
verksamheter bara dela 370 liters kärl med varandra (kan inte dela ett 
240 liters tvåfackskärl).

 Tillägg, verksamheter (både året runt och säsong) kan vara med i en 
central uppsamlingsplats (CUP). 

 Tillägg, nytt abonnemang för osorterat hushållsavfall som kan användas 
för kundkategorierna småhus, verksamheter och fritidshus som trots 
flera påpekanden inte sorterar sitt hushållsavfall rätt enligt kommunens 
föreskrifter. 

 Tillägg, flerfamiljshus, samfälligheter, bostadsrättsföreningar och 
verksamheter kan välja 140 liters kärl för restavfall med tömning 
varannan vecka. 

 Tagit bort möjligheten för flerfamiljshus, samfälligheter, 
bostadsrättsföreningar och verksamheter att välja 240 liters tvåfackskärl.
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 Tillägg, behandlingsavgift för slam tas ut enligt denna taxa istället för att 
som tidigare år ingå i VA-taxan. Behandlingsavgiften för slam 
tillkommer vid tömning av alla typer av enskilda avlopp och tas ut som 
avgift per kubikmeter. 

Förutom ovan nämnda förändringar i avfallstaxan föreslås en höjning av 
avgifterna med 3 % för att täcka:

- ökade behandlingsavgifter på avfall inkl. förväntad förbränningsskatt
- prishöjning på drivmedel
- årlig löneökning på befintlig personalstyrka.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 16 

oktober 2019.

2. Bilaga 1, Avfallstaxa – textbilaga 2020.

3. Bilaga 2, Avfallstaxa – prisbilaga 2020.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för verkställighet
WBAB för kännedom
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 104 Dnr 2019/915

VA-taxa för 2020

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslag till VA-taxa för 2020. Taxorna gäller från 1 januari 2020 och tillsvidare.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Behandlingsavgift för slam har hittills debiterats via VA-taxan. Då slam från 
enskilda avlopp är att betrakta som hushållsavfall bör det återfinnas i 
avfallstaxan. Vi föreslår därför att:

 behandlingsavgift för slam från enskilda avloppsanläggningar tas bort 
från VA-taxan.

Förutom ovanstående förändring föreslås att:
 brukningsavgifterna höjs med 5 %
 anläggningsavgifterna lämnas oförändrade

Anledningen till höjningen är:

- främst de ökade kapitalkostnader som de stora investeringsprojekt som 
genomförts medför (utgör 3 procentenheter av föreslagen höjning)

- ökade kostnader avseende säkerhet i form av skalskydd och 
övervakning på vattenverk

- indexuppräkning på ramavtal
- nyligen genomförda och pågående utbyggnationer av ledningsnät i nya 

verksamhetsområden i relativt glesbebyggda områden, där kostnaden är 
hög per fastighet och brukningsavgifterna därmed ska bidra till 
kostnadstäckningen

- fortsatt högt behov av felavhjälpande och förebyggande underhåll på 
befintligt ledningsnät

- årlig löneökning på befintlig personalstyrka.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 16 

oktober 2019

2. VA-taxa 2020.
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______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för verkställighet
WBAB, för kännedom
Akten
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2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 105 Dnr 2019/815

Bildande av anläggningsbolag för VA- och 
återvinningsverksamheterna.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att inom kommunkoncernen 
bilda ett anläggningsbolag från och med 1 januari 2021. 

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden gav vid sammanträdet 2019-05-08 ett uppdrag till 
förvaltningschefen att utreda bildandet av ett anläggningsbolag för VA och 
återvinningsverksamheterna i Ludvika kommun (Dnr 2019/539 § 42). 
Utredningen pekar bland annat på ekonomiska, redovisningsmässiga och 
kompetensrelaterade fördelar (redovisas nedan), vilket sammantaget leder till att 
förvaltningen ser det som ett naturligt steg att gå vidare med att konkretisera 
och genomföra ett bolagsbildande och verkställa en överföring av 
anläggningstillgångarna samt huvudmannaskapet till nämnda anläggningsbolag.
När Ludvika kommun 2016 bolagiserade VA- och återvinningsverksamheterna 
valdes en modell som innebar att verksamheten (planering, drift och personal) 
lades i Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB), medan ägandet av 
anläggningar och huvudmannaskapet fick ligga kvar hos kommunen 
(Samhällsbyggnadsnämnden). Intentionen var att någon gång i framtiden bygga 
en ny bolagskoncern i Ludvika och ett anläggningsbolag för va- och 
återvinningsverksamheterna. 
En effekt av den nuvarande modellen är att redovisningen i resultaträkningen 
hamnar i WBAB och balansräkningen i Ludvika kommun, vilket inte är 
optimalt redovisningsmässigt. All avstämning sker dubbelt vilket inte är 
kostnadseffektivt. En annan effekt är att då anläggningstillgångana ligger kvar i 
Samhällsbyggnadsnämnden finns även huvudmannaskapet för 
VA/Återvinningen kvar och all tillsyn och myndighetsutövning riktar sig till 
huvudmannen, det vill säga Samhällsbyggnadsnämnden, istället för till WBAB 
som har all kompetens inom området.
I samband med att Smedjebackens kommun bildade en kommunkoncern 2018 
så lades ägande av anläggningar och huvudmannaskap i ett särskilt bolag, 
Barken Vatten & Återvinning, som äger WBAB till 50 %. I Barken AB finns 
inga anställda, förutom en VD som är densamma som i WBAB. 
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Vid byggnation av ett anläggningsbolag för Ludvikas va- och 
återvinningsverksamheter, kommer inga medarbetare att beröras. VA- och 
återvinningsverksamheterna är idag bolagiserade i alla dalakommuner utom 
Säter, som är enda kommunen med verksamheterna i förvaltningsform. I alla 
bolagiserade VA- och återvinningsverksamheter utom Ludvika kommun har 
man överfört ägandet av anläggningar och huvudmannaskapet för 
verksamheterna i ett kommunalt helägt bolag. Bolagskonstruktioner mellan två 
eller flera kommuner gällande VA- och återvinningsverksamheter har nu 
funnits i över 10 år. Bedömningen är att samordning av verksamheterna mellan 
två eller flera kommuner drivs mest effektivt om organisationen ser lika ut i alla 
deltagande kommuner, det vill säga ägande, bolagsstruktur och beslutsvägar.
 

En bolagskonstruktion i Ludvika skulle kunna se ut på följande sätt;

Ludvika 
kommun

Smedjebackens 
kommun

Smedjebacken kn 
Förvaltnings AB

”Lv kn Stadshus 
AB”

Bolag Vatten & 
Återvinning

Andra bolag Barken Vatten & 
Återvinning Andra bolag

WBAB

Anledningen till att denna modell föreslås är framför allt att de kommunala 
anläggningsbolagen utgör en egen juridisk person vilket innebär att 
anläggningsbolagets ekonomi, framförallt vad gäller investeringsbudgeten, är 
helt skild från övriga verksamheter kommunen. Detta möjliggör en effektivare 
ekonomisk styrning av verksamheten samt att det blir en tydligare 
gränsdragning mellan skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Därmed blir 
det också lättare att säkerställa att verksamheten fullt ut bedrivs enligt 
självkostnadsprincipen och lag om allmänna vattentjänster.

Fördelarna med att bilda anläggningsbolag är framförallt:
 en mera renodlad struktur med ett anläggningsbolag och ett 

kompetens-/driftbolag (WBAB)
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 samma konstruktion i både Ludvika och Smedjebacken, som också 
är samma som i länets övriga kommuner

 med samma struktur för ägande och huvudmannaskap i Ludvika 
och Smedjebacken säkerställer vi den samlade kompetensen inom 
området

 de två kommunernas ägarstyrning kan hanteras på ett likartat sätt
 verksamheten får en styrelse som kan ha ett ökat fokus på VA- och 

återvinningsfrågor 
 renodlad verksamhet ger effektivare redovisningsregler och rutiner 

och de administrativa kostnaderna kommer att sänkas, vilket tillför 
resurser till VA-/Återvinningsverksamheterna för att generera 
mervärde

 anläggningsbolaget beslutar om övergripande planering, budget, 
investeringar, tar upp lån etc och har full kontroll över 
verksamheten

 en ”lokal” styrelse som kan fokusera på VA- och 
återvinningsverksamheterna; om samma personer även finns med i 
WBAB har dessa full insyn i hela VA/ÅV- verksamheten i regionen 
och bygger en god kompetens på området

 VA- och återvinningsverksamheternas totala ekonomi blir inte en 
del i kommunens ekonomi, vilket ger en tydlig gränsdragning mellan 
skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet

 en enda ekonomisk plattform (Fenix ekonomisystem) underlättar 
hanteringen av de olika redovisningsenheter som WBAB hanterar. 
Dessa strukturer finns redan och där tillkommer det inga ökade 
kostnader

 VA- och återvinningsverksamheterna får en enhetlig 
organisationsstruktur som underlättar den löpande styrningen för 
VD

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige kommer även i fortsättningen ha 
ett stort inflytande över VA- och återvinningsverksamheterna.
Som ägare av ett kommunalt helägt bolag så har KS/KF följande roll:

 förverkliga kommunala ändamål genom att låta beskriva det i 
bolagsordningen

 tillsätta styrelse
 upprätta ägardirektiv och VD-instruktion
 KF- beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större 

vikt

- mål och riktlinjer

- kapitaltillskott i form av borgensåtaganden och därigenom 
kontroll över investeringarna

- beslut om taxor
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- principer för ekonomisk ersättning till styrelsen

- förvärv/bildande/avyttring av företag

- likvidation/fusion

- start av ny rörelsegren

 KS arbetsutskott kan genom delegation från KF utöva ägarrollen i 
ett kommunägt bolag. KS har uppsiktsplikt över bolagssektorn

Beslut gällande VA- och Återvinning som även fortsättningsvis ska tas i KF är:
 beslut om verksamhetsområde för vattentjänsterna
 beslut om föreskrifter (avfallsföreskrifter och ABVA)
 beslut om taxekonstruktion VA och avfall
 beslut om utbyggnation enligt kommunal VA-plan

Det helägda kommunala bolaget kommer att;
 vara huvudman enligt Lag om allmänna vattentjänster
 vara ägare av anläggningstillgångar gällande VA- och Återvinning.
 ansvara för övergripande planering av VA- och 

Återvinningsverksamheterna
 ansvara för investeringsbudget
 beslut om och uppföljning av verksamhetsplaner
 beslut om taxenivåer

Målet är att under 2020 ta fram nödvändiga dokument och beslutsunderlag 
enligt ovan för att till årsskiftet 2020/2021 kunna driftsätta ett anläggningsbolag 
enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 17 oktober 
2019.

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för verkställighet med återkoppling
WBAB för kännedom
Akten
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