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Sammanträdesdatum

2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid Folkets hus våning 7 Stora Orren kl. 14:00 –15:00 

Beslutande ledamöter Sören Finnström (S)
Magnus Erbing (M)
Ida Friberg (V)
Maino Wohlfeil (S) tjänstgörande ersättare för Camilla Lönnqvist (S)
Alexander Trygg (SD)
Irene Andersson (M)
Henrik Samdahl (S)
Hans Danielsson (M)
Claes Söderberg (C)

Ej beslutande ersättare Anders Danielsson (M)
Brittsiv Åsberg (S)
Tommy Håkansson (V)
Jan Anderberg (KD)
Leif Lagerquist (S)
Lars-Göran Calleberg (KD)
Yngve Thorné (C)

Övriga närvarande Tjänstemän
Ulrika Sundin, nämndsekreterare
Jan Lundberg, förvaltningschef
Göran Gullbro, tf. 
administrativchef/kultur o ungdomschef
Arlene Eneroth, ekonom

Övriga
Ola Nyström, chef ÅVC §103-105
Tommy Norgren, distributionschef §103-
105
Sabine Dahlstedt, VD WBAB §103-105

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer
§ 102, 106-
112

Ulrika Sundin

Ordförande
Sören Finnström

Justerande
Irene Andersson

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-10-23 Paragrafer
§ 102, 106-
112

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på våning 3 i Folkets hus, Ludvika

Underskrift
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Sammanträdesdatum

2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

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

återvinningsverksamheterna.
2019/815

§ 106 Reinvesteringsplan 2020 2019/885 4
§ 107 Godkännande av slutrapport 

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

2019/872 5 - 6

§ 108 Revidering av drift- och 
investeringsbudget samt VP 2020

2019/882

§ 109 Budgetuppföljning, årsprognos per den 
sista september

2019/4 7 - 8

§ 110 Ytterligare sparåtgärder 2019 2019/823 9 - 10
§ 111 Verksamhetsinformation 2019/3 11
§ 112 Delegationsbeslut 2019/1 12 - 13
§ 113 Meddelande 2019/2 14 - 15
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 102

Anmälan av extra ärende

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Ärende som utgår är:

 Fordonsfinansiering.
 Revidering av drift- och investeringsbudget samt VP 2020.

Ärende som tillkommer är:
 Avfallstaxa 2020.
 VA-taxa 2020.
 Bildande av anläggningsbolag för VA- och återvinningsverksamheterna.

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 106 Dnr 2019/885

Reinvesteringsplan 2020

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reinvesteringsplan 2020 för gator 
och vägar enligt bilaga.

Sammanfattning
Hösten 2018 genomfördes en tillståndsbedömning av Ludvika kommuns gator 
och vägar. Utifrån resultatet av tillståndsbedömningen planeras gator enligt 
bilaga att beläggas under 20. 

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har ett eftersatt underhåll vad avser beläggningsåtgärder och 
reinvesteringar när det gäller gator och vägar. Det uppgår i 2018 års 
beläggningspriser till 112,5 miljoner kronor. Från och med 2019 har kommunen 
tillgång till uppgifter, efter tillståndsbedömningen, för planering av beläggnings- 
och reinvesteringsåtgärder. Uppgifterna har lett fram till att gator enligt bilaga 
planeras för åtgärd 2020. 

Ekonomiska konsekvenser
Budgeten för reinvestering gator och vägar är 8 miljoner Enligt bilagan är 7,1 
miljoner planerat och 0,9 miljoner avsatt som medel för tillkommande arbeten 
till det planerade och till oförutsett.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 23 

september 2019.

2. Reinvesteringsplan 2020.

3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 9 oktober 2019 §81.

______

Beslut skickas till
Gatuchef
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 107 Dnr 2019/872

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

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutrapport ”Effektivisering av 

fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun”, daterad 5 juni 2019. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningschef att samarbeta 
med kommunstyrelsens förvaltning i arbetet med att verkställa de 
åtgärder som framkommer i slutrapporten. 

Sammanfattning
Som en följd av att Ludvika kommun för över verksamhetslokaler från 
samhällsbyggnadsnämnden till Ludvika kommunfastigheter AB har ett projekt 
för att effektivisera fastighetsorganisationen genomförts. Projektets mål har 
bland annat varit att skapa en effektiv organisation, tydliggöra såväl processer, 
roller och eventuella organisationsförändringar som ekonomiska spelregler och 
gränsdragningar. Inom ramen för projektet har man även identifierat vilka 
regelverk och planer som behöver tas fram eller förbättras. 

Projektet har utmynnat i ”Effektivisering av fastighetsorganisationerna i 
Ludvika kommun - Slutrapport med åtgärdsförslag”. Rapporten är daterad den 
5 juni 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden godkänner denna rapport och uppdrar till ledande 
tjänsteperson att samarbete med kommunstyrelsens förvaltning i uppdraget 
med att implementera de åtgärder som framkommer i rapporten. 

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige har, genom bildandet av Ludvika Kommunfastigheter AB 
(LKFAB), valt att renodla fastighetsinnehavet till bolaget. Av bolagsordningens 
3 § framgår att bolaget har till uppgift att äga och förvalta fastigheter för att till 
självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. 

Detta klarläggs i den fastighetsstrategi som fullmäktige antog den 29 maj 2017 § 
99. I strategin förtydligas vilka fastigheter som bör övergå till kommunens 
helägda bolags ägo och vilka som bör vara kvar i kommunens ägo. Av andra 
kapitlet i fastighetsstrategin framgår bland annat att fastigheter som används 
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inom skola, vård och omsorg, fritid, teknisk eller administrativ verksamhet inte 
ska ägas direkt av Ludvika kommun. 

Ett arbete för att föra över denna typ av fastigheter från kommunens ägo till 
Ludvika kommunfastigheters ägo pågår, och beslut om överföring av 
fastigheter i två olika etapper har tagits. Från och med den 1 januari 2020 
kommer merparten av alla verksamhetslokaler att ägas av Ludvika 
kommunfastigheter AB. 

Ett konsultföretag har på uppdrag av förvaltningschef på 
samhällsbyggnadsförvaltningen och VD på Ludvika kommunfastigheter AB lett 
ett projekt med syfte att effektivisera fastighetsorganisationen. Projektets mål 
har bland annat varit att skapa en effektiv organisation, tydliggöra såväl 
processer, roller och eventuella organisationsförändringar som ekonomiska 
spelregler och gränsdragningar. Inom ramen för projektet har man även 
identifierat vilka regelverk och planer som behöver tas fram eller förbättras.

Projektet har resulterat i ”Effektivisering fastighetsorganisationerna i Ludvika 
kommun – Slutrapport med åtgärdsförslag”, som finns bilagd denna 
tjänsteskrivelse. Slutrapporten tar upp frågor som långsiktig lokalförsörjning, 
arbetsflöde för nybyggnation och större ombyggnation, roller, ansvar, tillit och 
hyressättning och hyresavtal. Slutrapporten innehåller förbättringsförslag 
inklusive tidsplan. 

De förbättringsförslag som lyfts i slutrapporten berör huvudsakligen 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Ludvika kommunfastigheter. 
Parallellt med att kommunstyrelsen får slutrapporten för godkännande får 
därför även samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för Ludvika 
kommunfastigheter AB den. Förvaltningen föreslår att ledande tjänsteperson 
får i uppdrag att samarbeta med kommunstyrelsens förvaltning för att arbeta 
vidare utifrån de åtgärder som framkommer i slutrapporten. 

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att sätta siffror på de ekonomiska konsekvenserna i dagsläge då de 
är beroende av faktorer som vakansgrad, avskrivningstider på reinvesteringar 
med mera. Målet är dock att på sikt minska hyrorna för kommunens 
lokalanvändning. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 3 

oktober 2019.

2. Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun, 
daterad den 5 juni 2019.

3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 9 oktober 2019 §83.

______

Beslut skickas till
Förvaltningschef för verkställighet av punkt 2 
Kommunstyrelsen och Ludvika kommunfastigheter för kännedom
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 108 Dnr 2019/4

Budgetuppföljning årsprognos per den sista 
september

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning.

Beskrivning av ärendet
Totalt redovisas ett överskott med 157 tkr varav de skattefinansierade 
verksamheterna redovisar ett överskott med 1 507 tkr och de taxefinansierade 
verksamheterna redovisar ett underskott med 1 350 tkr. Prognosen har 
förbättrats i förhållande till augustiprognosen med 3 837 tkr för de 
skattefinansierade verksamheterna. För de taxefinansierade verksamheterna är 
prognosen oförändrad.

Underskott redovisas med 150 tkr för samhällsbyggnadsnämnden på grund av 
minskad ram för nämndens verksamhet.

Underskott med 4 877 tkr redovisas för verksamhetsområde gata och park 
varav 3 100 tkr avser vinterväghållning på grund av fler snöfall än beräknat och 
mycket halkbekämpning på grund av stora temperaturförändringar. Även höga 
reparationskostnader för fordon/maskiner, ökade kostnader för drivmedel och 
avtal som indexuppräknats bidrar till underskottet. Resterande del avser 
tillkommande kapitalkostnader. För dessa erhålls kompensation i samband med 
bokslutet.

Underskott med 525 tkr redovisas för verksamhetsområde kultur- och ungdom. 
Det beror på uteblivna intäkter från social- och utbildningsförvaltningen som 
har minskat från 900 tkr till 775 tkr på grund av att man kan ta del av 
sommarlovsbidrag med 125 tkr. På grund av lägre lönekostnader för chefslön 
och bibliotekspersonal blir underskottet ytterligare 250 tkr lägre.

Redovisade överskott på övriga verksamhetsområden beror i huvudsak på 
vakanshållning av tjänster och lägre övriga kostnader på grund av 
besparingsåtgärder.

Underskott redovisas för den taxefinansierade VA-verksamheten med 
1 350 tkr. Det beror på fortsatt stort underhållsbehov av ledningsnätet. Mycket 
vattenläckor, brusten avloppsledning i Gårlången samt diverse övriga åtgärder 
på ledningsnätet exempelvis ventilbyten.

7



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I redovisat utfall ingår personalskuldsförändringen som till och med september 
är 1 883 tkr och tillkommande kapitalkostnader (exkl. fastigheter) med 
1 677 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 15 

oktober 2019.

2. Bilaga 1, Siffermaterial drift.

______

Beslut skickas till
Ekonom 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 109 Dnr 2019/823

Ytterligare sparåtgärder 2019

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag på ytterligare 

besparingar inom förvaltningens olika verksamheter, om sammanlagt 
1 280 tkr.

2. Fortsatt arbeta med strikta inköpsrestriktioner vad gäller beställningar, 
avrop och inköp, där allt sådant ska föregås av ett godkännande av 
närmaste chef i organisationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har med syfte att uppnå ett balanserat resultat för 
verksamhetsåret 2019, uppmanat nämnderna att fortsätta arbetet med åtgärder 
för att få en ekonomi i balans.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har med syfte att uppnå ett balanserat resultat för 
verksamhetsåret 2019, uppmanat nämnderna att fortsätta arbetet med åtgärder 
för att få en ekonomi i balans.

Förvaltningen har därför, tillsammans med förvaltningsekonomerna, sett över 
vad som ytterligare kan göras för att så långt som möjligt, hålla nere 
kostnaderna i förvaltningens olika verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en förbättring av samhällsbyggnadsförvaltningens prognos 
för resultat verksamhetsåret 2019. Från ett underskott om 3 700 tkr vid 
rapporteringstillfälle 3, till ett nytt prognostiserat underskott på 2 420 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 4 

oktober 2019.

2. Mötesanteckningar 20191003.

3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 9 oktober 2019 § 84.
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______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för verkställighet
Verksamhetsområdeschefer
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 110 Dnr 2019/3

Verksamhetsinformation 

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Jan Lundberg, förvaltningschef informerade om:

 Revidering av drift- och investeringsbudget samt VP 2020
 Omorganisationerna på samhällsbyggnadsförvaltningen.

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 111 Dnr 2019/1

Delegationsbeslut 

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut som beslutats av tjänstemän och ordförande enligt av 
samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.
______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 112 Dnr 2019/2

Meddelande 

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av meddelanden.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden SBN

Protokoll SBN 2019-09-25 § 87-88, 92-101

Protokoll SBN 2019-09-25 § 89-91

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Protokoll SBN au 2019-10-09 § 78-85

Myndighetsnämnden miljö och bygg

Protokoll 2019-09-18 § 156 2020-års taxor för 
Myndighetsnämnden miljö och byggs ansvarsområde

2019/869

Delegationsbeslut 2019-08-23 § 2019-603 Beslut efter 
granskning av 2018 års miljörapport för Björnhyttans 
avfallsanläggning på fastigheten Björnhyttan 1:9

2019/813

Delegationsbeslut 2019-09-25 § 2019-642 Beslut efter anmälan 
om ny förskola i Gonäs enligt 38§ om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd på fastigheten Gonäs 1:151

2019/890

Delegationsbeslut 2019-09-26 § 2019-643 Beslut om dispens 
från Ludvika kommuns föreskrifter om hushållsavfall på 
fastigheten Sporrtorpet 1:16

2019/900

Delegationsbeslut 2019-09-30 § 2019-644 Beslut efter anmälan 
om bräddning i samband med grävarbeten vid Gonäs 
reningsverk

2019/901

Delegationsbeslut 2019-10-11 § 2019-662 Beslut efter anmälan 
om överskridande av månads- och kvartalsmedelvärde för 
Gonäs reningsverk

2019/762
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Delegationsbeslut 2019-10-14 § 2019-663 Beslut efter anmälan 
om överskridande av månadsmedelvärde för Gonäs 
avloppsreningsverk

2019/910

Protokoll 2019-10-16 § 179 Revidering av 2020-års taxa inom 
livsmedelslagen 

2019/912

Övrigt

Cirkulär 19:38 Budgetpropositionen 2020 och 
höständringsbudget för 2019

2019/72

______

Beslut skickas till
Akten
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