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Sören Finnström (S) 
Magnus Erbing (M) 
Camilla Lönnqvist (S) 
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Irene Andersson (M) 
Henrik Samdahl (S) 
Hans Danielsson (M) 
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Övriga närvarande Tjänstemän 
Ulrika Sundin, nämndsekreterare 
Jan Lundberg, förvaltningschef via Skype 
Göran Gullbro, Kultur/Ungdom/Kanslichef 
Arlene Eneroth, ekonom via Skype 

 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 53,55 
 Ulrika Sundin  

 Ordförande   
 Sören Finnström  

 Justerande   
 Camilla Lönnqvist   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-20 Paragrafer § 53,55 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

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

 
 

§ 53  Dnr 2020/214 

 

Remissvar - Grundläggande granskning - 
ansvarsutövande 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att göra remissyttrandet till sitt och skicka 
det till kommunstyrelsen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en 
översiktlig grundläggande granskning av Ludvika kommuns nämnders 
ansvarsutövande. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2019.  

Granskningen redovisar hur respektive nämnd arbetat med mål och styrning, 
uppföljning och rapportering, resultat och åtgärder samt internkontroll. 

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om nämnden/styrelsen 
bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
verksamhet med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor utgör 
kontrollmål för granskningen:  

• Har styrelsen/nämnden ett ändamålsenligt system för styrning, uppföljning 
och kontroll av verksamhet och ekonomi?  

• Vidtar styrelsen/nämnden åtgärder vid befarade avvikelser för att nå de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga målen?  

• Har styrelsen/nämnden nått de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen? 
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och 
följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2019. 

För Samhällsbyggnadsnämndens del finns nedslag (röd) på två punkter och 
synpunkter (gul) på två punkter. 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en 
översiktlig grundläggande granskning av Ludvika kommuns nämnders 
ansvarsutövande. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2019.  
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Granskningen redovisar hur respektive nämnd arbetat med mål och styrning, 
uppföljning och rapportering, resultat och åtgärder samt internkontroll. 

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om nämnden/styrelsen 
bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
verksamhet med tillräcklig intern kontroll. 

För samhällsbyggnadsnämdens räkning kan inte granskningen notera något 
beslut avseende verksamhetsplan 2019 under deras kontrollpunkt, Har 
styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag? 
Revisionen har tagit del av ett dokument som benämns verksamhetsplan daterat 
2018-08-16. Verksamhetsplanen är kortfattad och avser enbart 
förändringsarbete/verksamhetsförändringar och bedöms inte motsvara en plan 
för hela nämndens verksamhet under året.  

PwC sammanfattande bedömning på denna punkt, utifrån deras översiktliga 
granskning, är att nämnden har en delvis tillfredsställande styrning över sin 
verksamhet. De noterar att en verksamhetsplan har upprättats men som inte 
bedöms motsvara en plan för hela nämndens verksamhet under året. Planen är 
inte beslutad av nämnden. Rekommendationen är att nämnden upprättar och 
beslutar om verksamhetsplan som beskriver nämndens planerade verksamhet 
under året. 

På punkten, Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Noterar revisionen att 
nämnden redovisar ett resultat om -4,6 mnkr 2019. Deras sammanfattande 
bedömning, utifrån deras översiktliga granskning är att nämnden delvis har en 
tillfredsställande återrapportering över sin verksamhet. De rekommenderar att 
nämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans. 

Synpunkter lämnas från PwC på punkterna, Används mätetal för ekonomi, 
prestationer och kvalitet vid rapporteringen? samt Sker en strukturerad värdering av resultat 
och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?  

På första punkten lämnas inga kommentarer men på den andra punkten finns 
kommentar att uppgifter framgår vid uppföljningstillfällena under 2019 men att 
det saknas en samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse i 
verksamhetsberättelse. 

Förvaltningens synpunkter 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar uppfattningen att en verksamhetsplan har 
upprättats men inte beslutats av nämnden för 2019, men anser att 
verksamhetsplanen de uppfyller krav och förväntningar som ställs på en 
verksamhetsplan (planen biläggs). För 2020 har verksamhetsplan beslutats i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig däremot frågande till uppgiften att 
nämnden för 2019 redovisat ett resultat om -4,6 mnkr. Bokslut för drift 2019 
har redovisats till -2, 323 mnkr, samt efter kapitalkostnadsförändringar för de 
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skattefinansierade verksamheterna uppvisas ett positivt resultat om 3, 202 
mnkr. (Text till årsredovisning 2019 biläggs). 

 

Beslutsunderlag 
1. Remissvar från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 maj 2020. 

2. Grundläggande Granskning 2019, PwC. 

3. Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad den 16 
augusti 2018. 

4. Text till årsredovisning 2019. 

5. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 5 juni 2020 §44. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för verkställighet 
Akten
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§ 55  Dnr 2020/366 

 

Budgetuppföljning rapporteringstillfälle 2, 2020 

Beslut 
1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 

11 maj 2020. 

2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder inom skattefinansierad 
verksamhet för att bidra till en ekonomi i balans 2020, enligt bilaga 2 
daterad 11 maj 2020 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder inom taxefinansierad 
verksamhet för att bidra till en ekonomi i balans 2020, enligt bilaga 3 
daterad 11 maj 2020 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanernas 
åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

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

Denna rapportering av samhällsbyggnadsnämndens genomförda målaktiviteter 
och ekonomiska läge avser perioden januari−april 2020, och innefattar en 
prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de 
åtgärder som framgår av föreslagna handlingsplaner (bilaga 2 och 3).    

Målaktiviteter för att de kommunövergripande verksamhetsmålen ska 
nås. Under perioden följde 21 av 22 målaktiviteter sin plan (95 procent). Enligt 
prognos kommer alla aktiviteter genomföras planenligt under året 
(100 procent). 

Driftskostnader. Under perioden var nämndens totala nettokostnader för den 
löpande verksamheten totalt 2,4 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, 
med störst avvikelse för verksamhetsområde teknik och projekt (gata och park). 
Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en positiv 
budgetavvikelse på 1,3 mnkr för skattefinansierad verksamhet och en negativ 
budgetavvikelse på 13,3 mnkr för taxefinansierad verksamhet. Redan vid årets 
första uppföljningstillfälle fastställde nämnden korrigerande åtgärder i en 
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handlingsplan. Inga ytterligare åtgärder föreslås för skattefinansierad 
verksamhet. För den taxefinansierade verksamheten finns en separat 
handlingsplan. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar 
handlingsplanernas åtgärder – är att driftsbudgeten för de skattefinansierade 
verksamheterna kommer att lämna en positiv avvikelse med 1,3 mnkr. För de 
taxefinansierade verksamheterna kommer driftsbudgeten att överskridas med 
9,2 mnkr inklusive befintlig handlingsplan. 

Investeringar. Av nämndens totala investeringsanslag för året på 119,7 mnkr 
har 30,9 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer anslaget att 
upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent).  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 11 maj 

2020. 

2. Samhällsbyggnadsnämndens rapportering av målaktiviteter och 
ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2020, daterad 11 maj 2020 

3. Samhällsbyggnadsnämndens handlingsplan skatt med åtgärder för att 
bidra till en ekonomi i balans 2020, uppföljningstillfälle 2 år 2020, 
daterad 11 maj 2020. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens handlingsplan taxa med åtgärder för att 
bidra till en ekonomi i balans 2020, uppföljningstillfälle 2 år 2020, 
daterad 11 maj 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
WBAB 
Akten
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