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§ 91  Dnr   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende läggs till: 

 ”Svar på granskning av delårsrapport 2021”. 
______ 
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§ 92  Dnr 2021/151 

 

Verksamhetsbidrag för föreningar med samhällsnyttig 
verksamhet för år 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag för år 2022 enligt följande: 

 Föreningen BRIS med 3 000 kr 
 Lions club Ludvika 8 000 kr 
 Lions club Ängsklockan 5 000 kr 
 Ludvikakretsen Röda Korset 60 000 kr  

2. Kommunstyrelsen beviljar inte verksamhetsbidrag för föreningen IMPACT 
med motiveringen att föreningen inte huvudsakligen ägnar sig åt 
samhällsviktig verksamhet. Föreningens huvudsakliga verksamhet går ut på 
att arrangera fritidsaktiviteter och faller inom ramen för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens olika bidrag.  

3. Kommunstyrelsen beviljar inte bidrag till Falu domstolars 
Nämndemannaförening då ansökan inte kompletterats med begärda 
handlingar inom utsatt tid.  

4. Kommunstyrelsen beviljar inte verksamhetsbidrag för Vänortsföreningen 
Ludvika – Bad Honnef då ansökan inkom för sent.  

Beskrivning av ärendet 
Föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig verksamhet kan ansöka om 
verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen. Under år 2021 inkom nio 
ansökningar om verksamhetsbidrag. Ansökan avser verksamhetsåret 2022.  

Förvaltningen har tagit del av de inkomna ansökningarna och gjort ett förslag 
till fördelning av verksamhetsbidrag utifrån föreningarnas omfattning på 
verksamhet och behov av understöd. Förvaltningen har tagit hänsyn till 
”Riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag för 
föreningar”. Inget understöd betalas ut för hyreskostnader. 

Beslutsunderlag 
Föreningarnas ansökningar inklusive bilagor finns till påseende på 
kommunstyrelsens möte eller på kanslienheten på Stadshuset innan mötet. 
______ 
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§ 93  Dnr 2020/453 

 

Revidering av riktlinje för inköp för Ludvika kommun  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer reviderad riktlinje för inköp, daterad den 20 
oktober 2021. Riktlinjen ska börja gälla omgående.  

Beskrivning av ärendet 
Sedan den nuvarande inköpsriktlinjen, antagen av kommunstyrelsen, började 
gälla den 21 januari 2020, § 9, har ett behov av revidering uppstått. Behovet har 
uppkommit på grund av: 

 Införande av det nya e-handelssystemet 
 Förändringar i behörigheten för direktupphandling 
 Avsaknad av konsekvenser vid felinköp och upphandlingsskadeavgift 
 Omfattningen har ändrats från att gälla enbart kommunen till 

kommunkoncernen 
 Direktupphandlingsgräns har ändrats 
 Dokumentationsplikt i avtalsdatabasen för avtal som berör ekonomiska 

transaktioner har tillkommit 
 Avgränsning för personliga utlägg för brukaraktivitet har tillkommit 

 

Ovanstående förändringar har kompletterat gällande riktlinje och varit ute på 
tjänstemannaremiss till samtliga bolag och förvaltningar.  

Svar har inkommit från VBU och Ludvika Kommunfastigheter AB där 
synpunkterna endast bestod av grammatisk karaktär.  

Riktlinje för inköp kommer att kompletteras med en rutin för inköp som 
kommer att antas av koncernekonomichef.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för inköp, daterad den 20 oktober 2021 
______ 

Beslut skickas till 
Akten 
Publicering på insidan samt externa webben 
Samtliga bolag och nämnder 
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§ 94  Dnr 2021/322 

 

Svar på granskning av delårsrapport 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar över yttrandet till kommunfullmäktiges revisorer.  

Beskrivning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna skickade till kommunstyrelsen den 3 november 
2021 en revisionsrapport som KPMG har tagit fram, Översiktlig granskning, 
delårsrapport per 2021-08-31 samt ett missiv.  

De förtroendevalda revisorerna har begärt att kommunstyrelsen lämnar ett 
yttrande över bifogad rapport senast den 17 december 2021. I yttrandet 
förväntar de en redogörelse över kommunens planerade åtgärder avseende det 
omfattande nedskrivningsbehovet på vattenledningen till Grängesberg och en 
omfattande justering av ränteintäkterna från Spendrups. 

Bedömningen i granskningsrapporten är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen då ett av målen inte bedöms uppnås för 
2021. Det bedöms också att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda verksamhetsmålen då två mål uppnås, två mål inte uppnås samt att 
ett mål inte är utvärderat för perioden eller för. Det sägs också i granskningsrapporten att 
kommunstyrelsen inte har gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk 
hushållning kommer att uppnås.   

Kommunen är medveten om att det finns olika sätt att se på hur uppföljningen 
ska göras av de finansiella och verksamhetsmässiga målen av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Bland landets kommuner förekommer synsättet att god 
ekonomisk hushållning strikt förutsätter att alla verksamhetsmässiga och 
finansiella mål rent kvantitativt uppnås. Men det finns även ett annat synsätt, 
som bygger på att det görs en sammanvägd kvantitativ och kvalitativ 
bedömning av utvecklingen. 

Ludvika kommun har valt det senare alternativet, eftersom det ger utrymme för 
en mer allsidig värdering. 

Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning betonar den starka 
kopplingen mellan god ekonomisk hushållning och de verksamhetsmässiga och 
finansiella målen. Där sägs att utvärderingen av riktlinjerna ska grundas på en 
bedömning av om kommunens utveckling är i linje med god ekonomisk 
hushållning. Uppfyllelsen av både de verksamhetsmässiga och de finansiella 
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målen ska då vägas in. När kommunen i delårsrapporten utvärderar lagens krav 
så är det med utgångspunkten att det kan anses råda god ekonomisk 
hushållning om flertalet av målen nås, eller åtminstone utvecklas i rätt riktning 
och närmar sig de fastställda ambitionsnivåerna. 

Efter en sammantagen bedömning av delårsuppföljningen konstateras då att 
kommunens utveckling ganska väl möter lagens krav på god ekonomisk 
hushållning. Det finns sju mål för verksamhet och ekonomi som nu kan 
bedömas. Av dessa är det fyra som fullt ut och tre som nästan eller delvis 
väntas uppnås till årets slut. Det har alltså gjorts en bedömning av huruvida god 
ekonomisk hushållning kommer att uppnås.   

I det prognostiserade resultatet ingår ingen nedskrivning av det bokförda värdet på 
vattenledningen och inte heller någon justering av tidigare redovisade ränteintäkter från 
Spendrups. Resultatet enligt prognosen är därför mycket osäkert och vi kan därför varken 
bedöma resultat eller ställning för räkenskapsåret 2021.  

I väntan på avgörande av den rättstvist som pågått har kommunen på 
uppmaning av jurister inte gjort nedskrivning av de obetalda fakturorna. Nu när 
förlikning ingåtts kommer nedskrivning att göras.  

I balansräkningen finns, i likhet med tidigare år, nedlagda kostnader för vattenledningen 
mellan Ludvika och Grängesberg upptagen som ett pågående projekt och uppgår till ca 175 
mkr. Någon värdering av ledningen har inte gjorts men ska enligt uppgift göras inför 
årsbokslutet.  

I väntan på avgörande av den rättstvist som pågått har kommunen på 
uppmaning av jurister inte gjort någon värdering av nedlagda kostnader i 
ledningen. Nu när förlikning ingåtts kommer arbetet med att värdera ledningen 
att påbörjas. Första delen blir att identifiera och värdera de delar i projektet som 
används. Dessa delar kommer att aktiveras så snart som möjligt. Nästa steg blir 
att värdera de återstående delarna för att till sist aktivera/nedskriva/sälja efter 
vad värderingen kommer fram till. 

Dessa nedskrivningar kommer att försämra kommunens och 
kommunkoncernens resultat, och i den balanskravsutredning som görs i 
årsredovisningen kommer kommunstyrelsen att med hänvisning till synnerliga 
skäl föreslå kommunfullmäktige att nedskrivningarna ska undantas i 
balanskravsutredningen. 

I samband med granskningen har vi även noterat att det finns interna poster som inte 
elimineras i den externa redovisningen vilket ökar externa intäkter och kostnader. 
Resultateffekten av dessa torde bli noll men redovisningen borde säkerställa att dessa inte 
kommer med i den externa resultatrapporten.  

Arbete pågår med att säkerställa att interna poster elimineras. 

Vi har även noterat att resultaträkningen för kommunen saknar information om resultatet 
för helåret 2020 samt att uppgifterna för kommunkoncernens saknar information om budget 
och resultatet för helåret 2020.  
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I Rådet för kommunal redovisning rekommendation 17 Delårsrapport står det 
att det som ska redovisas förutom delårets resultat är motsvarande periods 
resultat för närmast föregående år samt budget och prognos för innevarande år, 
vilket kommunen gör. 

Beslutsunderlag 
Rapport delår Ludvika 2021 
Granskning av delårsrapport 2021 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 95  Dnr 2021/311 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslagna ändringar av delegationsordningen för 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av pågående revidering av inköpsriktlinjerna i ärende 2020/453 
har kommunstyrelsen uppmärksammat att nuvarande delegationsordning 
kolliderar med gällande inköpsriktlinje och föreslår följande förändringar: 

Att rubriken ”Delegerad beslutanderätt” ändras till ”Delegats frånvaro”. 

2.12 Direktupphandling, avrop och inköp enligt inköpsriktlinjer kompletteras 
med texten ”50 000 och upp till 15 % av statens fastställda gränsvärde”.  

Förvaltningen förslår därför att delegationsordningen får en ny punkt, 2.21. 

2.21 Beslut av inköp och försäljning av varor, 
tjänster och entreprenader inom nämndens 
verksamhetsområde 

 

 Upp till en totalkostnad av 8 mnkr Arbetsutskottet 

 Upp till en totalkostnad av 4 mnkr Ordförande 

 Upp till en totalkostnad av 1 mnkr Kommundirektör 

 Upp till en totalkostnad av 1 mnkr Biträdande 
kommundirektör 

 Upp till en totalkostnad av 500 tkr Verksamhetschef 

 Upp till en totalkostnad av 100 tkr Enhetschef 

 Upp till en totalkostnad av 50 tkr Projektledare 

 

Förvaltningen föreslår även att kommunallagens 13 kapitel läggs till som lagrum 
avseende punkt 1.4. Punkten gäller rätten att avvisa för sent inkommen 
överklagan. 
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Beslutsunderlag 
Delegationsordning kommunstyrelsen, daterad den 15 juni 2021, § 55  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 96  Dnr 2019/257 

 

Antagande av riktlinjer för kommunens 
integrationsarbete 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för integrationsarbete daterade 30 juni 2021. 

Deltar inte i beslutet 
Roland Johansson (SD) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning tog fram ett förslag till riktlinjer för kommunens 
integrationsarbete. Riktlinjerna bygger på den integrationspolicy som antogs av 
fullmäktige 6 maj 2019 (§ 60). 

Eftersom riktlinjerna är ett övergripande styrdokument har förslaget gått på 
remiss till samtliga nämnder och helägda bolag samt VBU. 

Riktlinjerna utgår från policyns sex prioriterade områden: 
- Språket en nyckel till integration 
- En tydlig arbetslinje 
- Förskolans och skolans roll för integration 
- Samhällsorientering skapar förståelse 
- Attraktiva och varierande bostäder 
- Mötesplatser för social interaktion 

Riktlinjerna syftar till att konkretisera hur det övergripande integrationsarbetet i 
kommunen bör utvecklas utifrån de prioriterade områden som policyn 
behandlar.  
Detta utgöra en grund för att utveckla och bidra till ett effektiv och 
kvalitetssäkrat integrationsarbete i kommunen samt verka för ett integrerat 
samhälle med likvärdiga möjligheter för alla människor att utvecklas. 

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för integrationsarbete daterade 30 juni 2021. 
2. Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden antaget den 16 december 2020 § 

116. 
3. Yttrande från social- och utbildningsnämnden antaget den 9 december 2020 

§ 177.  
4. Yttrande från vård- och omsorgsnämnden antaget den 16 december 0220 § 

101. 
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5. Yttrande från Ludvika kommunfastigheter Ab och LudvikaHem AB antaget 
den 18 november 2020 § 64. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 97  Dnr 2021/316 

 

Åtgärdsplan 2021-2022 – Brottsförebyggande rådet 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till åtgärdsplan daterad 26 maj 2021. 

En rapport över hur planen efterlevts ska lämnas i samband med 
fastställande av nästa års plan i juni 2022.  

2. Kommunstyrelsen beviljar brottsförebyggande rådet anstånd till januari 
2022 att komma in med en rapport över hur åtgärdsplanen för 2020-2021 
förverkligats.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2012, § 124 ett reviderat program för 
brottsförebyggande rådet. Av programmet framgår att brottsförebyggande rådet 
varje år ska utarbeta en åtgärdsplan. Planen, som fastställs av kommunstyrelsen, 
ska innehålla mätbara mål för respektive område.  

Brottsförebyggande rådet har behandlat planen vid sitt möte den 14 september 
2021. 

Kommunstyrelsen beslöt den 20 augusti 2019 § 165 att brottsförebyggande 
rådet ska lämna en rapport för hur föregående års åtgärdsplan förverkligats i 
samband med att kommunstyrelsen ska anta en ny åtgärdsplan. Detta eftersom 
kommunstyrelsen fastställer handlingsplanen och därmed även borde få ta del 
av uppföljningen. Det brottsförebyggande rådet är inte klar med sin rapport 
och kan därför inte lämna in den i samband med fastställandet av 
handlingsplanen. Brottsförebyggande rådet avser lyfta frågan på sitt möte i 
december, varmed en rapport kan lämnas till kommunstyrelsen i januari 2022. 
Förvaltningen föreslår att brottsförebyggande rådet får anstånd till och med 
januari 2022 att komma in med sin rapport, då brottsförebyggande rådet har 
nästa sammanträde i december.  

Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan 2021-2021, daterad 26 maj 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 98  Dnr 2021/315 

 

Yttrande över samråd om ny detaljplan för Myggan 1 
med flera ”Kvarteret Myggan” i Ludvika 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot den föreslagna 
detaljplanen.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått rubricerad detaljplan för yttrande. Samråd pågår till 
och med den 24 november 2021. 

Planområdet ligger intill det som kallas Mossplan i Ludvika tätort. Kvarteret 
begränsas av Bergslagspendeln i norr, väg 50 i väster, Mossplan i söder och 
grönyta i öster. Huvudsyftet med denna detaljplan är att ändra 
planbestämmelser för att göra markanvändningen mer flexibel genom att bland 
annat möjliggöra för verksamheter, kontor och detaljhandel. Ytterligare syfte är 
att införa säkerhetsåtgärder såsom säkerhetsavstånd för fastigheter närliggande 
leder för farligt gods. Idag finns dessutom verksamheter inom planområdet 
som inte har samma användningsbestämmelser som detaljplanen tillåter vilket 
denna detaljplan korrigerar.  

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. I detaljplanen föreslår kultur- och samhällsutvecklings-
förvaltningen att strandskyddet upphävs inom delar av planområdet.   

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott inte 
har något att erinra mot den föreslagna detaljplanen. Detaljplanen möjliggör att 
det bedrivs verksamheter och detaljhandel på området, vilket är i linje med 
intentionerna i översiktsplanen och det övergripande målet att kommunen ska 
vara en tillväxtkommun.  

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar:  

 Underrättelse daterad den 13 oktober 2021 
 Planbeskrivning upprättad i oktober 2021 
 Plankarta upprättad i oktober 2021 

______ 
 

15



  
      

 
      

 

2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
Akten 
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§ 99  Dnr 2021/321 

 

Yttrande över granskning av ändring av detaljplaner 
för delar av stadsdelarna Högberget och Magnet i 
Ludvika 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot det nya förslaget. 

Jäv 
Hans Gleimar (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått granskningshandlingar om ändring av detaljplan för 
delar av stadsdelarna Högberget och Magneten på remiss. Granskningen pågår 
till och med den 1 december 2021.  

Planområdena ligger i Ludvika, söder om järnvägen till Västerås 
(Bergslagspendeln). Berörda detaljplaner är detaljplan 27 ”(Förslag till) ändring 
och utvidgning av stadsplan för stadsdelen Högberget i Ludvika stad”, 
detaljplan 28 ”(Förslag till) ändring i och utvidgning av stadsplan för stadsdelen 
Magnet i Ludvika stad” och detaljplan 29 ”(Förslag till) jämkning av stadsplan 
för kvarteret Handelsmannen m.fl. kvarter inom stadsdelen Högberget i 
Ludvika stad”. 

Ett samrådsmöte hölls den 13 augusti 2019. Sju yttranden inkom varav ett med 
synpunkter och sex utan erinran.  

Syftet med planändringarna har utvidgats sedan samrådet och är: 

 En flexiblare fördelning av exploateringsgraden för huvudbyggnad och 
komplementbyggnad 

 En flexiblare placering av byggnader inom respektive bostadsfastighet 

 Att byggnader med högt kulturhistoriskt värde skyddas med 
varsamhetsbestämmelser och i vissa fall rivningsförbud och/eller 
skyddsbestämmelser 

 Att säkerhetsavstånd till järnvägen (led för farligt gods) införs för 
närliggande fastigheter 
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 Att områden för mark som inte får bebyggas justeras för att minska 
orättvisor inom planområdet. 

Planändringen är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande. 

Beslutsunderlag 
1. Underrättelse daterad den 25 oktober 2021 inkommen 29 oktober 2021 
2. Plankarta dp 27 ändring granskning inkommen 29 oktober 2021 
3. Planbeskrivning dp 27 ändring granskning inkommen 29 oktober 2021 
4. Plankarta dp 28 ändring granskning inkommen 29 oktober 2021 
5. Planbeskrivning dp 28 ändring granskning inkommen 29 oktober 2021 
6. Plankarta dp 29 ändring granskning inkommen 29 oktober 2021 
7. Planbeskrivning dp 29 ändring granskning inkommen 29 oktober 2021 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Kultur- och samhällutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-11-17 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 100  Dnr 2020/325 

 

Svar på motion - Upphandla miljömärkt el i Ludvika 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige anser att motionärens första att-sats inte föranleder någon 

åtgärd. Detta eftersom kommunen styr bolagen genom de ägardirektiv som 
fullmäktige fastställer. I det särskilda ägardirektivet för Västerbergslagens 
Kraft AB lyfter Ludvika kommun att bolaget har till uppgift att säkerställa 
en långsiktigt effektiv och hållbar elproduktion.  

2. Fullmäktige avslår motionärens andra att-sats.  

3. Fullmäktige anser att motionärens tredje att-sats inte föranleder någon 
åtgärd, då det i upphandlingsnämndens nämndplan 2021-2023 finns nya 
miljö-, klimat- och återbruksmål och nämnden planerar att prova ställa krav 
på leverantörens elanvändning i några relevanta upphandlingar.  

Beskrivning av ärendet 
Aron Knifström (MP) föreslår i motion daterad 7 september 2020 följande:   
1. Att kommunägda VB Kraft påbörjar ett arbete att ställa om till en 

kraftproduktion som kan erhålla statusen "Bra Miljöval", eller motsvarande 
miljömärkning. 

2. Att kommunen och dess bolag så snart som möjligt övergår till el märkt 
med Bra Miljöval, EKOenergy eller motsvarande miljömärkning. 

3. Att kommunen vid upphandling av andra varor och tjänster ställer krav på 
att leverantörer har en viss andel miljömärkt el. 

 
Motionen har gått på remiss till Gemensam nämnd för upphandling, Ludvika 
kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, Ludvika Kraft AB och kultur- 
och samhällsutvecklingsnämnden. Samtliga har inkommit med yttranden.  

Intentionerna i motionen är goda, men utifrån inkomna yttranden och 
kommunstyrelsens förvaltnings analys föreslår förvaltningen att motionärens 
första och tredje att-sats inte ska föranleda någon åtgärd och att den andra att-
satsen avslås.  

Beslutsunderlag 
1. Motion daterad den 7 september 2020.  
2. Yttrande från VB Kraft Ab daterat den 20 november 2020.  
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3. Yttrande från Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem Ab 
daterat den 2 februari 2021.  

4. Yttrande fastställt på kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 
sammanträde den 25 mars 2021 § 35.  

5. Yttrande fastställt på gemensam nämnd för upphandlings sammanträde den 
27 september 2021 § 16. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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