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§ 32  Dnr 2021/290 

 

Teckningsrätt för bankräkningar, plusgiro m m 

Finansutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från den 19 november 2019 § 226 och 
godkänner teckningsrätt enligt nedanstående. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från den 19 november 2019 och 
godkänner teckningsrätt enligt nedanstående. 

Placerade medel och andra värdehandlingar samt försändelser 
 Koncernekonomichef Åsa Grans 
 Redovisningschef Christer Karlsson 

två i förening eller en av 
 Koncernekonomichef Åsa Grans 
 Redovisningschef Christer Karlsson 

tillsammans med en av nedanstående 
 Ekonomiadministratör Marie Olsson 
 Enhetschef Kirsi Pietarinen 

får utkvittera kommunens i bank, plusgiro eller på annat sätt placerade 
medel och andra värdehandlingar samt försändelser. 

Vid eventuell ledighet eller sjukfrånvaro av koncernekonomichef och 
redovisningschef träder biträdande kommundirektör in. 

Löneutbetalning 
 Lönechef Madelen Grundström 
 Systemadministratör Lena Vondrus 
 Pensionshandläggare Anitha Westas 
 Förhandlingschef Jonas Axelsson 
 Lönespecialist Matilda Lundin 
 Löne- och systemadministratör Camilla Arvbom 

två i förening får utkvittera i kommunens bankplacerade medel för 
löneutbetalningar. 
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Moms 
 Koncernekonomichef Åsa Grans 
 Ekonomiadministratör Marie Olsson 
 Redovisningschef Christer Karlsson 

får underteckna kommunens momsdeklarationer. 

Arbetsgivardeklarationer 
 Löne- och systemadministratör Camilla Arvbom 
 Systemadministratör Lena Vondrus 
 Lönechef Madelene Grundström 
 Lönespecialist Matilda Lundin 
 Koncernekonomichef Åsa Grans 
 Redovisningschef Christer Karlsson 

får underteckna kommunens arbetsgivardeklarationer. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 33  Dnr 2021/35 

 

Antagande av finansiella riktlinjer för koncernen 

Finansutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar de finansiella riktlinjerna för kommunen och 
kommunkoncernen daterade den 14 maj 2021. Riktlinjerna träder i kraft 
omgående. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsområde ekonomi har tagit fram de finansiella riktlinjerna för att 
tillgodose en betryggande säkerhet i medelsförvaltningen. De finansiella 
riktlinjerna är utformade utifrån Ludvika kommuns finanspolicy.  

Finansiella riktlinjerna skickades ut på tjänstemannaremiss till VD för Ludvika 
Kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB, VB Kraft AB 
samt Wessman Vatten & Återvinning AB den 18 juni 2021. Sista datum för svar 
var den 30 september 2021.  

Ett remissyttrande har inkommit den 20 september 2021. I detta framfördes 
synpunkter gällande förtydligande och upprättande av juridiska dokument som 
reglerar ansvarsområden och arbetssätt. Författaren av tjänstemannaremissen 
vill också att de finansiella riktlinjerna ska granskas av jurister och revisorer. 

Kommunstyrelsen bemöter synpunkterna enligt nedan.  

De ramar som angetts i de finansiella riktlinjerna existerar just för att minska de 
ränte- och refinansieringsrisker som nämns i tjänstemannaremissen. De verkar 
även för att bland annat undvika riskabla finansiella instrument och institut. 

Gällande ansvarsfördelning, så har denna kommenterats i bolagspolicyn. Bland 
annat framgår det i policydokumentet att: ”Bolagens finansförvaltning ska följa den 
koncerngemensamma finanspolicyn som har fastställts av fullmäktige. Detta betyder att 
bolagen ska ha finansiell samverkan med kommunen inom områdena; planering och risk, 
låneupptag och borgen samt medelsförvaltning.” 

Vidare kan man läsa mer om den politiskt beslutade ansvarsfördelningen i 
finanspolicyns andra kapitel för vidare information. 

Utöver de finansiella riktlinjerna finns en målsättning för de kommunala 
bolagen som framgår av ägardirektiven. Hur dessa mål ska uppnås kan bolagen 
själva fatta beslut om.  Detta gäller både i finansiella frågor och i övriga frågor 
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rörande den egna verksamheten. Kommunens bolag ansvar själva för sina 
ekonomiska resultat. 

Gällande extern granskning så kan nämnas att riktlinjerna är framtagna med 
oberoende rådgivning av en finanspartner. Konsultationen har gjorts av ett 
företag som specialiserat på strategiska och operativa finansstöd för bland annat 
offentlig sektor. Därmed har en erfaren och oberoende partner redan granskat 
de finansiella riktlinjerna i sin helhet. Av denna anledning gör Ludvika 
kommuns verksamhetsområde ekonomi bedömningen att ingen ytterligare 
granskning av revisorer eller jurister erfordras. 

Beslutsunderlag 
1. Finansiella riktlinjer, daterad den 14 maj 2021. 
2. Svar på remiss, daterad den 20 september 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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