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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-11-10 

Kommunstyrelsens finansutskott 

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset tisdag den 10 november 2020 kl. 14.10 – 15.00 

Beslutande ledamöter Leif Pettersson (S) 
HåGe Persson (M) deltar på distans 
Hans Gleimar (C)
Åsa Bergkvist (S) deltar på distans 
Roland Johansson (SD) deltar på distans 
Håkan Frank (M) deltar på distans 
Ingvar Henriksson (S) deltar på distans 

Ej beslutande ersättare 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Maria Skoglund, kommundirektör deltar på distans 
Laila Dufström, stöd- och styrningschef
Åsa Grans, koncernekonomichef 
Mikael Müller, verksamhetscontroller § 33 
Maria Östgren, kommmunsekreterare 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Östgren 

Paragrafer § 31-35 

Ordförande 
Leif Pettersson (S) 

Justerande 
Roland Johansson (SD) 

Organ 

Sammanträdesdatum 

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

Kommunstyrelsens finansutskott 

2020-11-10 Paragrafer § 31-35 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Datum då anslaget tas ned 

Protokollet förvaras på Stadshusets kansli 

Underskrift 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-11-10 

Kommunstyrelsens finansutskott 

Ärendelista 

Val av justerare 
§ 31 Antagande av bolagshandlingar 2020/343 3 - 5 
§ 32 Antagande av finanspolicy 2020/343 6 - 7 
§ 33 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 2019/267 8 - 9 
§ 34 Borgen för Kommunalförbund 2020/385 10 - 11 

Räddningstjänst Dala Mitt 
§ 35 Upplupna kostnader för 2020/82 12 

färdtjänsthandläggning gällande 2018-
2019 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

2020-11-10 

Kommunstyrelsens finansutskott 

§ 31 Dnr 2020/343 

Antagande av bolagshandlingar 

Finansutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige fastställer bolagspolicy daterad 19 oktober 2020. 

2. Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt ägardirektiv för Ludvika 
kommunfastigheter AB daterade 19 oktober 2020. 

3. Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt ägardirektiv för 
LudvikaHem AB daterade 19 oktober 2020. 

4. Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt ägardirektiv för Stora 
Brunnsvik AB daterade 19 oktober 2020. 

5. Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt ägardirektiv för VB Kraft 
AB daterade 19 oktober 2020. 

6. Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt ägardirektiv för Wessman
Vatten & Återvinning AB daterade 19 oktober 2020. 

7. Fullmäktige upphäver tidigare beslutat (2018-03-05 § 33) styrdokument 
Gemensamma ägardirektiv för Ludvika kommun Stadshus AB, Ludvika 
kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB och VB 
Kraft AB. 

8. Kommunstyrelsen uppdrar till koncernekonomichef att i finansgruppen 
diskutera och ta fram förslag på soliditetsnivå och avkastningskrav för 
kommunens helägda bolag i de fall det är möjligt. Förslagen ska redovisas 
till finansutskottet senast kvartal 4, 2021. 

Beslut 
Finansutskottet beslutar att samtliga styrdokument uppdateras med 
informationen att de summor som anges är exklusive moms. 

Beskrivning av ärendet 
Koncernekonomichef har tillsammans med tjänstemän i kommunen och i 
bolagen arbetat fram nya styrande dokument för bolagen. Ett förslag till 
bolagspolicy, finanspolicy, uppdaterade bolagsordningar och särskilda 
ägardirektiv har tagits fram för Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem
AB, Stora Brunnsvik AB, VB Kraft AB och Wessman Vatten & Återvinning 
AB. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(3) 

Förslaget har gått på remiss till bolagens styrelser och Ludvika 
kommunfastigheter har på sitt styrelsemöte den 4 september 2020 § 43 antagit 
ett yttrande över handlingarna, VB Kraft AB har på sitt styrelsemöte den 16 
september § 20045a konstaterat att bolaget inte har något att erinra mot 
upprättade förslag. WBAB har även fått handlingarna för kännedom gällande
det nyinrättade bolaget Wessman Vatten & Återvinning AB. 

Samtliga föreslagna handlingar noterades på Ludvika Stadshus AB:s 
styrelsemöte den 6 oktober 2020. 

Bolagsordningarna har kompletterats med en ny § 5 som innebär att Ludvika 
Stadshus AB:s ställningstagande ska inhämtas vad gäller investeringar 10-50 
mkr samt köp och försäljning av fast egendom, mellan 10- 50 mkr samt att 
bolagen vid årsstämman ska notera arvodena och inte besluta om dessa. 

Kommentarer till remissvaren 
Vid remissen önskades det att Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem 
AB och Stora Brunnsvik AB lämnade förslag på soliditetskrav, resultatmål för 
både kommunala fastigheter och näringslivsfastigheter. Bolagen har inte lämnat 
några förslag på nya nivåer, men önskar att ägardialog ska ske avseende dessa 
nivåer. 

Ägarens förslag på nivåer kvarstår enligt remisshandlingarna. 

Avseende investeringsplaner ingår dessa i kommunkoncernens budgetprocess 
som bolagen ska följa. 

Ägardialog
Ägardialog kommer att ske genom regelbundna träffar med samtliga VD:ar för 
bolagen. VD för Ludvika Stadshus AB är ansvarig för dessa träffar och är 
sammankallande. Förutom VD:ar ingår också koncernekonomichef. 

Frågeställningar som kommer att diskuteras på dessa tillfällen är bland annat det 
som Ludvika kommunfastigheter AB lyfter i sitt yttrande avseende självkostnad, 
riktlinjer för borgen och finansiella riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterade 15 september 2020. 
2. Bolagspolicy daterad 19 oktober 2020. 
3. Bolagsordning Ludvika kommunfastigheter AB daterad 19 oktober 2020 . 
4. Särskilt ägardirektiv Ludvika kommunfastigheter AB daterad 19 oktober 

2020. 
5. Bolagsordning LudvikaHem AB daterad 19 oktober 2020. 
6. Särskilt ägardirektiv LudvikaHem AB daterad 19 oktober 2020. 
7. Bolagsordning Stora Brunnsvik AB daterad 19 oktober 2020. 
8. Särskilt ägardirektiv Stora Brunnsvik AB daterad 19 oktober 2020. 
9. Bolagsordning VB Kraft AB daterad 19 oktober 2020. 
10. Särskilt ägardirektiv VB Kraft AB daterad 19 oktober 2020. 
11. Bolagsordning Wessman Vatten & Återvinning AB daterad 19 oktober 

2020. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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3(3) 

12. Särskilt ägardirektiv Wessman Vatten & Återvinning AB daterad 19 oktober
2020. 

Behandling 

Yrkanden 
Leif Pettersson (S) gör ett tilläggsyrkande enligt nedan: 

”Kommunstyrelsen uppdrar till koncernekonomichef att i finansgruppen 
diskutera och ta fram förslag på soliditetsnivå och avkastningskrav för 
kommunens helägda bolag i de fall det är möjligt. Förslagen ska redovisas till 
finansutskottet senast kvartal 4, 2021.” 

Roland Johansson (SD) yrkar på att samtliga styrdokument uppdateras med 
informationen att de summor som anges är exklusive moms. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om finansutskottet kan föreslå fullmäktige att fastställa de 
sju punkterna och finner att finansutskottet gör det. 

Ordföranden frågar om finansutskottet kan besluta enligt Leif Petterssons 
tilläggsyrkande och finner att finansutskottet gör det. 

Ordföranden frågar om finansutskottet kan besluta enligt Roland Johanssons 
tilläggsyrkande om förtydligande och finner att finansutskottet gör det. 
Dokumenten uppdateras till kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-11-10 

Kommunstyrelsens finansutskott 

§ 32 Dnr 2020/343 

Antagande av finanspolicy 

Finansutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar finanspolicy daterad 19 oktober 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Koncernekonomichef har tillsammans med tjänstemän i kommunen och i 
bolagen arbetat fram nya styrande dokument för bolagen. Ett förslag till 
bolagspolicy, finanspolicy, uppdaterade bolagsordningar och särskilda 
ägardirektiv har tagits fram för Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem
AB, Stora Brunnsvik AB, VB Kraft AB och Wessman Vatten & Återvinning 
AB. 

Förslaget har gått på remiss till bolagens styrelser och Ludvika 
kommunfastigheter har på sitt styrelsemöte den 4 september 2020 § 43 antagit 
ett yttrande över handlingarna, VB Kraft AB har på sitt styrelsemöte den 16 
september § 20045a konstaterat att bolaget inte har något att erinra mot 
upprättade förslag. WBAB har även fått handlingarna för kännedom gällande
det nyinrättade bolaget Wessman Vatten & Återvinning AB. 

Samtliga föreslagna handlingar noteras på Ludvika Stadshus AB:s styrelsemöte 
den 6 oktober 2020. 

Kommentarer till remissvaren 
Vid remissen önskades det att Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem 
AB och Stora Brunnsvik AB lämnade förslag på soliditetskrav, resultatmål för 
både kommunala fastigheter och näringslivsfastigheter. Bolagen har inte lämnat 
några förslag på nya nivåer, men önskar att ägardialog ska ske avseende dessa 
nivåer. 

Ägarens förslag på nivåer kvarstår enligt remisshandlingarna. 

Avseende investeringsplaner ingår dessa i kommunkoncernens budgetprocess 
som bolagen ska följa. 

Ägardialog
Ägardialog kommer att ske genom regelbundna träffar med samtliga VD:ar för 
bolagen. VD för Ludvika Stadshus AB är ansvarig för dessa träffar och är 
sammankallande. Förutom VD:ar ingår också koncernekonomichef. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

Frågeställningar som kommer att diskuteras på dessa tillfällen är bland annat det 
som Ludvika kommunfastigheter AB lyfter i sitt yttrande avseende självkostnad, 
riktlinjer för borgen och finansiella riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 19 november 2020. 
2. Finanspolicy daterad 19 oktober 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-11-10 

Kommunstyrelsens finansutskott 

§ 33 Dnr 2019/267 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Finansutskottets förslag till beslut 
1. Finansutskottet föreslår att fullmäktige fastställer riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning, enligt förslag daterat den 26 oktober 2020. 

2. Finansutskottet föreslår fullmäktige att uppdatera innehållet i riktlinjernas 
kapitel 4 ”Verksamhetsmål”, under förutsättning att fullmäktige på sitt 
sammanträde den 16 november 2020 fastställer kommunövergripande 
verksamhetsmål för perioden 2021−2025. 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreslås. Riktlinjerna anger 
kommunens syn på god ekonomisk hushållning och innefattar finansiella mål. 
De ska ge inriktningar för kommunens utveckling och ligga till grund för den 
årliga verksamhetsplaneringen och budgetarbetet. 

Kommunen har verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Som finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning 
föreslås: 

− Den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad. 
− Kommunens underliggande resultat ska under en rullande femårsperiod 

vara minst 2 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. 

− Minst 80 procent av kommunens nettoinvesteringar ska under en 
rullande femårsperiod finansieras med egna medel. 

God ekonomisk hushållning handlar om att planera och styra för att på kortare och 
längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. Målen för verksamheten ska nås 
inom ramen för en sund ekonomi där även de finansiella målen nås. Ambitionerna 
för verksamhet och investeringar behöver därför löpande anpassas till de ekonom-
iska förutsättningarna. Den grundläggande utgångspunkten är att varje generation 
ska bära sina egna kostnader för den kommunala service de konsumerar. 

Bakgrunden till förslaget är kommunallagens (2017:725) krav att fullmäktige ska 
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och att en kommun ska ha 
både finansiella och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning (11 kapitlet § 1 och 6). Kommunens egen klassificering i 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

styrdokumentet ”Styrdokument i Ludvika kommun” (KF 2017-12-18 § 253) 
säger att riktlinjer som kommunen själv utformar ska beslutas av 
kommunstyrelsen, men anger samtidigt att lagbundna styrdokument kan 
hanteras annorlunda. Att de här aktuella riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning beslutas av fullmäktige är alltså förenligt med kommunens 
hantering av styrdokument. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 26 oktober 2020. 
2. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, daterade 26 oktober 2020. 

Behandling 
Verksamhetscontroller Mikael Müller föredrar ärendet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-11-10 

Kommunstyrelsens finansutskott 

§ 34 Dnr 2020/385 

Borgen för Kommunalförbund Räddningstjänst Dala 
Mitt 

Finansutskottets förslag till beslut 
1. Finansutskottet föreslår fullmäktige besluta att Ludvika kommun såsom för 

egen skuld bevilja borgen för kommunalförbundet Räddningstjänst Dala 
Mitts låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2. Ovanstående gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar 
likalydande beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2020-06-04 på 
direktionsmöte att 50 miljoner kronor ska lånas upp för att finansiera 
investeringar under perioden år 2021-2026. Totalt beräknar man ett behov av 
nya fordon och utrustning för 100 miljoner kronor fram till år 2026. 

Förbundschefen fick i uppdrag att hos medlemskommunerna söka om en 
solidarisk borgen på totalt 50 miljoner kronor. Lånebehovet varierar mellan 3-
16 miljoner kronor per år. Amortering kommer att ske utifrån investeringarnas 
beskaffenhet och avskrivningstid. 

Utöver fortlöpande investeringar i RDM ingår kvalitetshöjning för fordon och 
materiel avseende den övertagna verksamheten från Ludvika kommun i 
investeringsplanen. 

Alla investeringar har finansierats med egna medel fram till år 2020. Från och 
med år 2021 fram till år 2026 behöver RDM låna upp till 50 miljoner kronor 
med solidarisk borgen från medlemskommunerna 

Lånebehovet beräknas vara 15,7 miljoner kronor år 2021, 8,7 miljoner kronor 
år 2022, 3,2 miljoner kronor år 2023, 8,1 miljoner kronor år 2024, 8,3 miljoner 
kronor år 2025 och 8,6 miljoner kronor år 2026. 

Investeringarna avser tyngre fordon och nödvändiga kvalitetshöjande åtgärder 
vid räddningsstationerna i Ludvika. Nödvändiga kvalitetshöjande åtgärder i 
Ludvika sker i början av perioden, resterande investeringar täcker 
investeringbehovet i övrigt i RDM. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2020. 
2. Sammanträdesprotokoll räddningstjänst Dala Mitt, 2020-06-04. 
3. Hemställan om solidarisk borgen daterad 26 oktober 2020. 
4. Räddningstjänst Dala Mitt Budget 2021 och plan 2022-2023. 

Behandling
Koncernekonomichef Åsa Grans föredrar ärendet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-11-10 

Kommunstyrelsens finansutskott 

§ 35 Dnr 2020/82 

Bestridande av faktura gällande 
färdtjänsthandläggning 2018-2019 

Beslut 
Finansutskottet godkänner den upplupna kostnaden för 
färdtjänsthandläggningen gällande 2018 och 2019 

Beskrivning av ärendet 
Då Region Dalarna kommit fram till att kommunerna debiterats för lågt för 
färdtjänsthandläggningen både under 2018 och 2019 har de skickat fakturor till 
Ludvika kommun motsvarande 509 966 kr för dessa år under våren 2020. 
Eftersom avtalet med Region Dalarna inte anger någon preskriptionstid gäller 
lagen om preskription vilket innebär att Regionen med all rätt kan återkräva 
underskott för åren 2018 och 2019. Enligt det nya avtalet kommer Regionen 
inte att kompenseras mer än ett år tillbaka i tiden vid eventuella underskott. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2020. 
2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 23 september 2020. 
3. Brev angående fakturor för färdtjänstlegitimering 7 april 2020. 
4. Svar på bestridande av faktura 18 februari 2020. 
5. Bestridande av faktura 17 februari 2020. 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens planeringsenhet
Koncernekonomichef 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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