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1(3) 

2021-11-17 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 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 

7



 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2021-11-04 
Diarienummer 

KS 2021/322-00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Christer Karlsson,  
christer.karlsson2@ludvika.se  

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Svar på granskningsrapport 

Förvaltningens 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 helåret. 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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Christer Karlsson 
Redovisningschef 

Bilagor 
Rapport delår Ludvika 2021 
Granskning av delårsrapport 2021 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunfullmäktiges revisorer  
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Kommunrevisionen Till: 

Kommunfullmäktige 
 

Ludvika kommun  
 För kännedom: 
2021-11-02 
 

Kommunstyrelsen  
 

 

Granskning av Delårsrapport per 2021-08-31 
På uppdrag av Ludvika kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av 
kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2021.  
Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige 
fastställda finansiella målen då ett av målen inte bedöms uppnås för 2021. Vi bedömer även 
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 helåret.  
Kommunens årsprognos uppgår till 48,8 mkr, vilket är 34,3 mkr lägre än delårsresultatet. 
Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på 
att kostnaderna inte kommer linjärt över året. I det prognostiserade resultatet ingår ingen 
nedskrivning av det bokförda värdet på vattenledningen till Grängesberg 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.    
Revisionen begär att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över bifogad rapport senast den 
17 december 2021. I yttrandet förväntas en redogörelse över kommunens planerade åtgärder 
avseende det omfattande nedskrivningsbehovet på vattenledningen till Grängesberg och en 
omfattande justering av ränteintäkterna från Spendrups. 

Vi revisorer kommer inte att godkänna en kommande årsredovisning som uppenbart är 
felaktig i dessa avseenden. 

 
 På uppdrag från Ludvika kommuns revisorer 

Torbjörn Åker   Bengt Andersson 
Ordf. Kommunrevisionen   Vice ordf. Kommunrevisionen 

11



1© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Översiktlig 
granskning 

-Delårsrapport per 
      2021-08-31
Ludvika Kommun

12



2© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Innehåll Sida

1. Sammanfattning

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
1.2 Underlag för revisorernas bedömning

 4
 5

2. Inledning

2.1 Syfte och revisionsfråga
2.2 Avgränsning
2.3 Revisionskriterier
2.4 Ansvarig nämnd
2.5 Metod

7
8 
9
9
9

3. Resultat av granskningen

3.1 Förvaltningsberättelse
3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning
3.2.1 Finansiella mål
3.2.2 Verksamhetsmål 
3.3 Balanskravet
3.4 Resultaträkning
3.5 Balansräkning
3.6 Kassflödesanalys
3.7 Sammanställd redovisning
3.8 Redovisningsprinciper

11

11

12
13
14
15
18
20
20
21

13



1. Sammanfattning

14



4© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Sammanfattning
Vi har av Ludvika kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 20210831. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

• Kommunens resultat för delåret uppgår till 83,1 mkr, vilket är 28,1 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar mer än vad verksamhetens nettokostnader gör.

• Kommunens årsprognos uppgår till 48,8 mkr, vilket är 34,3 mkr lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att 
delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. 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.  

• Nämndernas driftsresultat bedöms i prognosen totalt bli 28 mkr bättre än budget. Det finns en negativ avvikelse för kommunstyrelsen 
med 3,1 mkr varav 1 mkr avser underskott i Räddningstjänsten Dala Mitt. Övriga nämnder redovisar överskott varav Social och 
utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 15,8 mkr, Vård och omsorgsnämnden med 9,0 mkr, Kultur och 
samhällsutvecklingsnämnden med 3,6 mkr samt Social o utbildningsnämnden med 2,7 mkr.

• Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 40,2 mkr för 2021 enligt delårsrapporten. Resultatet har påverkats av 
realisationsvinster för exploateringsfastigheter med 8,6 mkr som inte ska reducera balanskravsresultatet. 

• Delårsrapporten är inte fullt ut upprättad enligt  Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  Det är främst avvikelse för var i rapporten informationen finns 
redovisad och hur den presenteras som avviker. Vi har noterat felredovisade belopp i balansräkningen men bedömer inte att de 
kommer att påverka prognosen för året.

Vi har utöver vad som nämns ovan, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt  bestämmelser  i  kommunallagen ska  fullmäktige  i  budgeten ange  finansiella mål  och  verksamhetsmål  som  har  betydelse  för  god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den 
ekonomiska förvaltningen.

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.   

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.  

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen 
då ett av målen inte bedöms uppnås för 2021. 

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning  är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda då två mål 
uppnås, två mål inte uppnås samt att ett mål inte är utvärderat för perioden eller för helåret.    

Falun den 2 november 2021

Margareta Sandberg Magnus Larsson

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Av kommunala bokförings och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av 
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport 
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

ü Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings och redovisningslag och god 
redovisningssed i kommuner och regioner

ü Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 20210831.

Vår  granskning  har  skett  i  den  omfattning  som  följer  av  God  revisionssed  i  kommunal  verksamhet,  främst  såsom  denna  definieras  av 
SKR och Skyrev. Det  innebär att  vi  planerat och genomfört den översiktliga granskningen  för  att med begränsad säkerhet försäkra oss att 
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som 
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en fullständig revision utförts.  

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.  

I  delårsrapporten  har  vi  översiktligt  granskat  resultat  och  balansräkning  samt  tillhörande  noter. Övriga  delar  har  enbart  granskats  med 
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.  

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.   

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

ü Kommunallag (KL) och kommunal bokförings och redovisningslag (LKBR)
üGod redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 
ü Interna regelverk och instruktioner
ü Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.   

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Rapporten är sakgranskad av kommunens ekonomiavdelning.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

ü Dokumentstudie av relevanta dokument
ü Intervjuer med berörda tjänstemän 
ü Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
üÖversiktlig analys av resultat och balansräkningen

Inledning forts.
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR 
preciserar  i  rekommendation  17  vad  förvaltningsberättelsen  ska  innehålla  minimum  för  att motsvara  kraven  på  en  förenklad 
förvaltningsberättelse.  

Vi  noterar  att  kommunens  förvaltningsberättelse  inte  fullt  ut  uppfyller  kraven  vilka preciseras i RKR R17.  I  förvaltningsberättelsen  ska 
information  som  berör  de  kommunala  bolagen  redovisas  under  respektive  avsnitt  vilket  saknas  i  avsnittet  om  Händelser av väsentlig 
betydelse.  Information  om  de  kommunala  bolagen  redovisas  i  ett  särskilt  avsnitt  efter  de  finansiella  rapporterna.  Enligt  RKRs 
Rekommendationer ska delårsrapporten inte innehålla andra avsnitt än förvaltningsberättelse, finansiella rapporter inklusive noter samt drift 
och  investeringsredovisning. Delårsrapporten  innehåller  separata avsnitt  för  bolagens  resultat,  verksamhetsmål  och  finansiella mål  som 
presenteras efter drift och investeringsredovisningen.

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Kommunfullmäktige har för 2021 antagit mål för god ekonomisk hushållning enligt visionen Ludvika är framtidens, tillväxten och 
möjligheternas kommun. 

Kommunen har gjort en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen i delårsrapporten där man anger att kommunens utveckling ligger 
väl i linje med god ekonomisk hushållning efter en sammanvägd bedömning av delårsuppföljningen av fullmäktiges mål. 

Redogörelsen för hur man kommit fram till de finansiella målen redovisas i ett särskilt avsnitt efter drift och investeringsredovisningen vilket 
inte är förenligt med RKRs rekommendationer.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 

Vi bedömer att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar de kommunala bolagen men att verksamhetsmålen till viss 
del omfattar även de kommunala bolagen och kommunalförbundet VBU.

 

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

Nedan framgår kommunens bedömning av måluppfyllelse (texterna är ej exakta citat).

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen 
då ett av målen inte bedöms uppnås för 2021. 

Resultat av granskningen forts.

Mål fastställda av fullmäktige Måluppfyllelse enligt delårsrapporten

Oförändrad skattesats
Ingen förändring av skattesatsen har skett under verksamhetsåret.

Målet bedöms vara uppnått.

Tillräckligt ekonomiskt överskott för femårsperioden 2017
2021.
Det underliggande resultatet under femårsperioden ska vara 
minst 2 % av periodens skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning.

För perioden 20172021 förväntas utfallet uppgå till 1,9 %. 

Målet bedöms inte uppnås.

En tillräckligt stor del av investeringarna under 
femårsperioden 20172021 ska finansieras med egna 
medel.
Minst 80 % av kommunens nettoinvesteringar under 
perioden ska finansieras av egna medel – vilket motsvarar 
årets resultat exklusive avskrivningar.

Målet förväntas uppnås för perioden med en prognos på 90 %.

Målet bedöms vara uppnått.
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3.2.2 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har för 2021 fem verksamhetsmål  som grund för sin planering där nämnder och bolag ska bidra så att målen uppnås.

• En av landets bästa skolkommuner

• En bra kommun att växa upp i

• En tillväxtkommun

• En bra kommun att leva i

• En hållbar kommun

För verksamhetsmålen finns en redogörelse för årets utfall och bedömningen till årets slut.

Kommunen har gjort en sammanfattande bedömning av respektive mål där det framgår att två av målen bedöms uppnås, två av målen 
bedöms inte uppnås samt att ett mål inte kan bedömas i delårsbokslutet. Det sistnämna målet kommer att följas upp under hösten.

Vår sammanfattande bedömning  är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda då två mål 
uppnås, två mål inte uppnås samt att ett mål inte är utvärderat för perioden eller för helåret.    

Resultat av granskningen forts.
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3.3 Balanskravet

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. 

Kommunen  redovisar  en bedömning av  balanskravsresultatet i  förvaltningsberättelsen. Av  delårsrapporten  framgår  det att  kommunens 
prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 40,2 mkr.  Resultatet är justerat för realisationsvinster om 8,6 mkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.  

Justeringen för realisationsvinster avser försäljning exploateringsfastigheter för vilket ingen justering skall göras i balanskravsutredningen. 
Enligt vår bedömning bör balanskravsresultatet uppgå till 48,8 mkr.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av Resultaträkning 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet. 

Kommunens resultat för delåret uppgår till 83,1 mkr, vilket är 28,1 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att 
skatteintäkter ökar mer än vad verksamhetens nettokostnader gör.

I resultaträkningen framgår att kommunen i delårsresultatet bedömer att det finns extraordinära poster med 9 mkr (6,9 mkr). Beloppet avser 
återbetalning av aktieägartillskott från LudvikaHem AB som när tillskottet lämnades, redovisades som en kostnad.  

I årets resultat ingår en intäkt från försäljning av exploateringsfastigheter med 8,6 mkr. Vid försäljningen av marken har inget 
anskaffningsvärde minskat intäkten trots att kommunen haft kostnader för att iordningställa marken inför försäljningen.

I årets resultat ingår även ränteintäkter från Spendrups som fakturerats Spendrups under året med ca 1,4 mkr som bedöms som osäker. 
Ludvika kommun har fakturerat Spendrups enligt ett avtal som upprättades 2015 för investeringskostnader och räntekostnader. Enligt uppgift 
har Spendrups bestridit dessa fakturor varför årets ränteintäkter samt tidigare redovisade ränteintäkter bedöms som osäkra. I 
balansräkningen redovisas fakturering som avser investeringskostnader som en skuld och uppgår till 46,6 mkr.

I övrigt påverkas kommunens resultaträkning av att va och avfallsverksamheten från den 1 januari 2021 redovisas i det nya bolaget 
Wessman Vatten och Återvinning AB.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av Resultaträkning forts

Intäkterna påverkas av minskade intäkter från va och återvinningsverksamheten med ca 60 mkr jämfört med förra året. Årets bidragsintäkter 
har totalt ökat med 2,2 mkr varav bidrag från Migrationsverket har minskat med 15 mkr, bidrag från Skolverket har ökat 2,0 mkr, bidrag från 
Socialstyrelsen har ökat med 3,6 mkr och bidrag från Arbetsförmedlingen med 2,4 mkr. Övriga bidrag från staten har ökat med 9,3 mkr. 
Bidrag till skolverksamheten som benämns Skolmiljarden redovisas i delårsbokslutet som ett riktat bidrag men ska redovisas som ett 
generellt bidrag vilket kommer att justeras till årsbokslutet. Bidraget uppgår till 2,4 mkr.

Bland kostnaderna har personalkostnaderna ökat med 31 mkr vilket motsvara ca 4 %. Bland övriga kostnaderna är det, trots överlåtelse av 
va och avfallsverksamheten, ökade kostnader med 18 mkr jämfört med förra året. Den största posten avser licenser för programvaror som 
ökat med 10 mkr jämfört med i fjol.

Avskrivningarna är lägre än förra året på grund av verksamhetsöverlåtelsen och i nivå med budget.

Årets skatteintäkter är ca 7 mkr högre än förra året och ca 31,3 mkr högre än budget. Generella bidrag från staten samt utjämning är ca 23,8 
mkr högre än förra året men 11,2 mkr lägre än budget.

Finansiella intäkter är i nivå med förra året men ca 3,4 mkr högre än budget vilket påverkats av en ränteintäkt från Kommuninvest. 
Räntekostnaderna är ca 1,1 mkr lägre än föregående år och 1,3 mkr lägre än budget på grund av lägre räntenivåer på reverser.

Kommunens årsprognos uppgår till 48,8 mkr, vilket är 34,3 mkr lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är 
högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året.  

Det prognostiserade resultatet påverkas av underskott i verksamheten med ca 28 mkr, minskade avskrivningar med ca 13,5 mkr och ökade 
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning med 37,7 mkr, i jämförelse med budget. Finansnettot förväntas öka med 4,5 mkr.

Den 6 september ingick kommunen en förlikning med NCC beträffande vattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg. Förlikningen 
innebär att kommen kommer att erhålla 52,5 mkr inkl moms i ersättning från NCC. 

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 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. 
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.

Resultat av granskningen forts.
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3.4.2 Driftsredovisning

Driftredovisningen som presenteras i delårsrapporten är inte upprättad i enlighet med RKR R14 Drift och investeringsredovisning. Det är 
främst informationen i den tabell som bifogas som inte fullt ut överensstämmer med vad som enligt rekommendationen skall presenteras.

Nämndernas driftsresultat bedöms i prognosen totalt bli 28 mkr sämre än budget. Det finns en positiv avvikelse för kommunstyrelsen med 
3,1 mkr varav 1 mkr avser underskott i Räddningstjänsten Dala Mitt. Övriga nämnder redovisar underskott varav Social o utbildnings 
nämnden redovisar ett underskott med 15,8 mkr, Vård och omsorgsnämnden med 9,0 mkr, Kultur och samhällsutvecklingsnämnden med 
3,6 mkr samt Social o utbildningsnämnden med 2,7 mkr.

3.4.2 Investeringsredovisning

Ludvika kommuns årsbudget för investeringar 2021 uppgår till 84,8 mkr inklusive överföringar från föregående år. Till och med augusti har 
kommunen investerat 34,8 mkr. 

Årsprognosen visar att kommunen kommer att investera 76,9 mkr, vilket visar på att 8,0 mkr inte kommer att användas under året. Det 
beror främst på förskjutningar av investeringar.

Det saknas information om det finns några fleråriga projekt och om det finns projekt som har avslutats under året.

Resultat av granskningen forts.
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3.5 Balansräkning 

Kommunens balansomslutning är på ungefär samma nivå som vid årsbokslutet. De materiella anläggningstillgångarna har minskats med ca 
474 mkr på grund av överlåtelse av tillgångar till Wessman Vatten och Avfall AB. Samtidigt redovisas en kortfristig fordran på bolaget med 
464 mkr då överflyttning av lån från Kommuninvest ännu inte genomförts samt att reverser inte ännu upprättats mot bolaget. 

I övrigt påverkas balansräkningen av årets investeringar och utrangering av värden på fastigheter som rivits i samband med vägbygge. 
Förutbetalda fakturor till VBU ökar fordringarna samtidigt som man i år har lägre fordringar på staten med anledning av pandemin. 

Kommunens skulder för personalkostnader är i år lägre än vid årsbokslutet vilket är naturligt då skulderna för främst semesterlöner är som 
lägst i augusti. Det förbättrade skatteutfallet för 2020 och 2021 innebär en lägre skuld till staten för förutbetalda skatteintäkter.

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. 
Det finns en stor osäkerhet avseende värdet på ledningen och någon nedskrivning av bokfört värde har inte gjorts. Med tanke på att 
ledningen inte ännu är tagen i bruk och det är osäkert om den kommer att kunna tas i bruk bedöms det redovisade värdet som mycket 
osäkert. Det finns även en skuld redovisad i balansräkningen som avser fakturering till Spendrups för gjorda investeringar och skulden 
uppgår till 46,6 mkr.

Resultat av granskningen forts.
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3.5 Balansräkning 

Det har gjorts investeringar i mark på Lyviksberget för att möjliggöra försäljning av mark för nya etableringar. Det har sålts mark under 2021 
för ca 8,6 mkr men någon anskaffningskostnad har inte minskat värdet på exploateringsfastigheter i samband med försäljningen. Vi 
bedömer därför att det bokförda värdet på exploateringsmarken är för högt redovisad men kan inte bedöma storleken på felet.

I samband med granskningen har vi noterat att några väsentliga konton inte har varit korrekt avstämda och att det i vissa fall saknats 
dokumentation som gjort det möjligt att kontrollera att posterna är korrekt redovisade i balansräkningen. I samband med granskningen har 
noterade fel som uppgår till väsentliga belopp rättats.

Resultat av granskningen forts.
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3.6 Kassaflödesanalys

Det finns varken i lagrum eller rekommendationer att en kommun behöver redovisa kassaflödet i sin delårsrapport. 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den 
tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Ludvika kommun har valt att inte upprätta kassaflödesanalys i delårsrapporten

3.7 Sammanställd redovisning

Enligt den kommunal bokförings och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i 
vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när 
kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget 
har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten eller inte. Att 
de kommunala bolagen ska ingå torde dock enligt vår bedömning vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges mål för hela 
kommunkoncernen som ska bedömas. 

Ludvika kommun har valt att upprätta sammanställd redovisning i delårsbokslutet.

Enligt delårsbokslutet uppgår resultatet i kommunkoncernen till 167,3 mkr och enligt prognosen till 104,5 mkr. Den största skillnaden mellan 
resultatet i delårsbokslutet och prognosen beror på att kommunens resultat minskar med 34,3 mkr. För dotterbolagen prognostiseras 
Ludvika kommuns andel av resultaten minska från totalt 64,8 mkr till 55,3 mnkr. Minskningen beror främst på att Ludvika 
Kommunfastigheter ABs resultat minskar med 11,1 mnkr till årsbokslutet.

Resultat av granskningen forts.
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3.8 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer 
eller  metoder  har  ändrats,  en  beskrivning  av  karaktären  på  och  effekten  av  förändringen.  Upplysningar  ska  även  lämnas  kring 
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten 
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.  

I  delårsrapporten anges under avsnittet  ”Redovisningsprinciper” att  redovisningen  i  stort  sett  skett  enligt  Lag  (2018:597) om  kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).   

Av  redovisningsprinciperna  framgår  inte  vilka  avsteg  som gjorts  från  regelverket  och  det  framgår  inte  vilka  säsongsvariationer, cykliska 
effekter som har påverkan på verksamheten eller karaktären och storleken på jämförelsestörande poster.

 

Resultat av granskningen forts.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-11-17 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 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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Sida 

1(2) 
Datum 

2021-10-19 
Diarienummer 

KS  2020/453-04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Westerlund,  
maria-t.westerlund@ludvika.se  

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Revidering av riktlinje för inköp 

Förvaltningens 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.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 
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Kommundirektör 

Maria Westerlund 
Inköpssamordnare 

Bilagor 
Riktlinje för inköp, daterad den 20 oktober 2021 
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Publicering på insidan samt externa webben 
Samtliga bolag och nämnder 
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Dokumentnamn 
Inköpsriktlinje för Ludvika kommun 

Dokumenttyp 
Riktlinje 

Omfattning 
Samtliga nämnder och 
bolag 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Koncernekonomichef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Lagen om offentlig upphandling 2016:1145 
 
Beslutad 
KS 2020-01-21, § 9 
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2024 

Beslutsinstans 
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Riktlinje inköp för Ludvika kommunkoncern 

 
 
  

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans 
för de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Strategi Hjälper att göra 
vägval och 
prioriteringar. 
Kan innehålla 
mål och 
uppdrag. 

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Riktlinjer Innehåller 
konkreta 
beskrivningar 
av vad som ska 
göras och hur 
det ska göras.  

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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2021-10-20 
Diarienummer 

2020/453 
Sida 
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Riktlinje inköp för Ludvika kommunkoncern 

1 Inledning 
Ludvika kommunkoncern har behov av ett gemensamt förhållningssätt kring 
inköp för    att säkerställa att kommunen och dess bolag följer Lagen om offentlig 
upphandling (2016:1145). Dessa riktlinjer tryggar att varor, tjänster och 
entreprenader köps från rätt leverantör och med rätt kvalitet till rätt kostnad, 
och med minsta miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. 

1.1 Syfte och mål 
Riktlinjerna syftar till att uppnå: 

 Ett inköpsbeteende där resurserna används på ett effektivt sätt. 

 Ett effektivt arbetssätt, som ger lägre kostnader och högre kvalitet. 
Det    innebär en enhetlighet i beställningar, planerande och 
samordnade inköp, ökad kompetens och standardisering av 
inköpsprocessen, vilket ger lägre kostnad. 

 Ökad avtalstrohet. 

 Ökad inköpskompetens. 

 Minimera risken för felaktiga inköp. 

 Minimera risken för skadestånd/upphandlingsskadeavgift. 

 Minskad administration. 

 Förenklad uppföljning och utvärdering. 

1.2 Målgrupp 
Målgruppen för detta dokument är beställarna och direktupphandlarna, men det 
riktar sig också till andra yrkesgrupper som deltar i inköpsprocessen, till 
exempel chefer, inköpssamordnare och ekonomer. 

1.3 Definitioner av nyckelbegrepp 

1.3.1 Avrop 
Avrop är en beställning av en vara eller en tjänst på ett ramavtal. 

1.3.2 Inköp/Direktupphandling 
För att göra inköp av icke avtalade varor och tjänster måste en 
direktupphandling ske. Direktupphandling innebär inköp utan särskilda anbud. 
Förutsättningarna för att genomföra en direktupphandling är antingen att det 
saknas avtal/ramavtal eller att det finns synnerliga skäl. Direktupphandling 
regleras i kommunens riktlinje och rutin för direktupphandling och dessa ska 
följas. 

Om avtal/ramavtal saknas får man göra en direktupphandling om kontraktets 
värde under hela avtalstiden inte uppgår till det gränsvärde för 
direktupphandling som staten satt efter direktiv från EU. Beräkningen görs för 
inköp för varje enskild juridisk person. 
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Riktlinje inköp för Ludvika kommunkoncern 

Vid direktupphandling under två prisbasbelopp kan direktupphandling göras 
som enkelt förfarande. 

Vid direktupphandlingar upp till 15 procent av statens fastställda gränsvärde ska 
direktupphandling göras i enlighet med beslutad Upphandlingspolicy och 
Riktlinje för direktupphandling. Därigenom uppnås lagen om offentlig 
upphandlings intentioner att upphandling ska ske med utnyttjande av 
konkurrens, affärsmässighet och objektivitet. 

Om det finns synnerliga skäl får en direktupphandling göras. Det kan till 
exempel vara akuta oförutsedda behov, översvämning eller liknande. Att 
verksamhetens planering är eftersatt är inte synnerliga skäl. 

1.3.3 Upphandlade avtal/ramavtal 
Upphandlade avtal/ramavtal ligger till grund för de avrop beställaren ska göra. 
De finns tillgängliga i kommunkoncernernas avtalsdatabas och gäller som längst 
i fyra år. Upphandlade avtal/ramavtal garanterar att de varor som köps in bland 
annat uppfyller de kommunövergripande ställda kvalitets- och miljökrav och att 
leverantörerna är skattekontrollerade. 

Fakturerings- och expeditionsavgifter ingår normalt i priset. Dessutom finns 
garanti att upphandlingen skett på ett formellt och riktigt sätt. Eftersom avtalen 
upphandlas på basis av kommunens totala årsvolymer, ger detta bra villkor 
avseende pris, miljö, kvalitet och minskat administrativt arbete. 

Vid eventuella upphandlingsskadeavgifter är det den verksamhet som orsakat 
detta som får stå för kostnaden. 

1.3.1 Inköp 
Inköp är anskaffning av varor och tjänster via befintliga avtal/ramavtal. Ett 
inköp hos en leverantör som kommunen inte har avtal med blir en 
direktupphandling. 

1.3.2 Övriga inköp 
Det är inte tillåtet att registrera privata bonuskort, klubbkort eller liknande vid 
köp som görs till kommun och dess bolag. 

2 Kommunkoncernens verksamheter 

2.1 Övergripande ansvarsfördelning 
Respektive verksamhet ansvarar för att gällande lagstiftning och 
kommunkoncernens riktlinjer och rutiner följs samt att inköp sker från 
upphandlade avtal/ramavtal när sådana finns. 

Respektive förvaltning/bolag ansvarar för sina direktupphandlingar av enskilda 
behov inom sitt verksamhetsområde. Kommunens direktupphandlingar görs i 
samråd med inköpssamordnare. 
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Riktlinje inköp för Ludvika kommunkoncern 

Varje förvaltning/bolag ansvarar för att alla avtal/offerter som avser 
ekonomiska transaktioner registreras och publiceras i avtalsdatabasen. 

Respektive verksamhet/bolag ansvarar för att samtliga direktupphandlade avtal 
dokumenteras i avtalsdatabasen.  

2.2 Ansvar för att utse nödvändiga funktioner 
Förvaltningschef/förbandschef tillsammans verksamhetschef utser den eller de 
personer som ska få behörighet att utföra direktupphandlingar. För att få utföra 
direktupphandlingar ska man ha behövlig kompetens. 

Budgetansvarig chef utser vem i verksamheten som ska vara behörig för att få 
göra beställningar/inköp för kommunens/bolagens räkning. 

Koncernens inköpssamordnare ska informeras om detta för att beställare ska få 
behörighet och rätt utbildning för sitt uppdrag. 

Det kan förekomma att beställare behöver legitimera sig med Bank-ID eller 
annan likställd elektronisk legitimation vid inköp. Detta ska beaktas när 
beställare utses. 

2.3 Uppdrag och funktioner i förvaltningarna 

2.3.1 Beslutsfattare 
Varje inköp ska godkännas av budgetansvarig chef innan beställning/inköp 
görs. Budgetansvarig chef ska ha gjort en bedömning av hur 
verksamhetskritiskt det är att inte göra inköp av denna vara eller tjänst. Likaså 
ska budgetansvarig chef ha övervägt möjligheten att låna varan från annan 
verksamheten eller kontrollerat om varan/tjänsten som eftersöks finns 
tillgänglig hos annan verksamhet/bolag. 

2.3.1 Behöriga beställare 
Beställare ska ha fått detta i uppdrag av budgetansvarig chef. 

Beställaren ska ha god kunskap om kommunkoncernens inköpsriktlinje och 
inköpsrutin samt, för uppdraget, relevant lagstiftning och regler. För att 
säkerställa att kunskapen är tillräcklig ska alla behöriga beställare gå relevant 
utbildning/utbildningar för sitt uppdrag minst vartannat år. Beställaruppdraget 
är inom respektive verksamhet och beställaruppdraget är en del av det ordinarie 
uppdraget. Beställarens huvudsakliga uppgift är att beställa varor och tjänster 
från ramavtal/avtal enligt fastställda rutiner.  

Den som får rollen ska ha tid att utföra sitt uppdrag inom ramen för sin tjänst. 

För att vara beställare behöver den utsedde vara en som göra minst en 
beställning per månad för sin verksamhet. 

Behörig beställare, i samråd med inköpssamordnare, arbetar med att utveckla 
och förbättra kommunens inköpsprocess och organisation för inköp. 
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Riktlinje inköp för Ludvika kommunkoncern 

Vid två upprepade fel eller missbruk inom rollen som behörig beställare 
kommer uppdraget fråntas. 

2.3.2 Referensgrupp/sakkunniga 
Referensgrupp/sakkunnig representerar kommunen vid de upphandlingar som 
görs genom Upphandlingscenter. Utsedd person ska företräda 
kommunens/verksamhetens intresse för det område upphandlingen avser. 
Beskrivning av rollen finns på Upphandlingscenters hemsida.  

Den som får rollen ska ha tid att utföra sitt uppdrag inom ramen för sin tjänst. 

2.3.3 Avtalsansvarig 
Har huvudansvaret för ett eller flera avtal under avtalsperioden. Detta gäller 
både för kommunens egna avtal och för avtal via Upphandlingscenter. 
Beskrivning av rollen för avtalsansvarig finns på Upphandlingscenters hemsida. 

Den som får rollen ska ha tid att utföra sitt uppdrag inom ramen för sin tjänst. 

2.3.4 Direktupphandlare 
Utföra direktupphandlingar upp till aktuell direktupphandlingsgräns i de fall 
inköp av varor, tjänster och entreprenader inte kan tillgodoses inom befintliga 
ramavtal/avtal. 

Om inköpet underskrider 50 000 kronor behöver inte förfrågningar för 
direktupphandling göras. 

Direktupphandlingar från 50 0000 kr och upp till 15 procent av statens 
fastställda gränsvärde ska annonseras, registreras samt publiceras i 
avtalsdatabasen. Varje förvaltning bör ha minst en person som har behörighet 
att utföra direktupphandlingar upp till 15 procent av statens fastställda 
gränsvärde. Personen eller personerna kan antingen utses för en verksamhet 
eller för ett större verksamhetsområde, beroende på förvaltningens behov och 
organisation. 

Vid upprepade fel eller missbruk inom rollen som behörig direktupphandlare 
kommer uppdraget fråntas. 
 

2.3.5 Kommunkoncernens inköpssamordnare 
För hela kommunkoncernens verksamheter ska det finnas en 
inköpssamordnare med placering på Ludvika kommuns ekonomikontor. 
Kommunkoncernens inköpssamordnare ansvarar för samordningen av 
kommunkoncernens inköp. Kommunkoncerns inköpssamordnare leder det 
koncernövergripande arbetet med att samordna inköpsbehov mellan olika 
förvaltningar och bolag samt administrerar kommunens e-handelssystem. 
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Riktlinje inköp för Ludvika kommunkoncern 

3 Inköpskort 
För anställda med inköpskort gäller fortfarande upphandlade avtal/ramavtal 
och direktupphandlingsregler. Inköpskortet får inte användas hos avtalade 
leverantörer. Kortet är till för mindre frekventa köp för verksamheten. 

Användningen av korten regleras i kommunens regler för användande av 
kontokort/inköpskort. 

4 Privata köp 
Det är inte tillåtet att som anställd beställa varor och tjänster för eget bruk i 
kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att köpa varor och tjänster till 
kommunen från privatpersoner. 

Om anställd utfört köp genom privata utlägg ersätter inte kommunen/bolagen 
dessa kostnader, med undantag för kostnader som utgör en personalförmån 
eller ska biläggas en reseräkning, samt vid brukaraktiviteter där faktura ej kan 
ges. 

5 Uppföljning och utvärdering 
Koncernens inköpssamordnare ansvarar bland annat för att: 

 Med hjälp av systemstöd regelbundet följa upp att verksamheterna 
handlar rätt varor från rätt avtal. 

 Kontrollera leverantörstrohet/avtalstrohet. 

 Utföra stickprov på inkomna leverantörsfakturor. 

 Årligen utvärdera effekterna av inköpsrutinen och inköpsriktlinjen. 

Budgetansvarig chef ska själv kunna kolla upp sin avtalstrohet med hjälp av 
systemstöd. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-11-17 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning kommunstyrelsen, daterad den 15 juni 2021, § 55  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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1(2) 
Datum 

2021-10-12 
Diarienummer 

KS  2021/311-00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Elin Löfås, 0240-86130 
elin.lofas@ludvika.se  

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  

Förvaltningens 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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Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Laila Dufström 
Biträdande kommundirektör 

Elin Löfås 
Verksamhetsutvecklare 

Bilagor 
Delegationsordning kommunstyrelsen, daterad den 15 juni 2021, § 55  

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunala författningssamlingen 
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DELEGATIONSORDNING 
Sida 
1(14) 

Datum 
2021-06-15 

Diarienummer 
KS 2021/146  

Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 
 

 

Kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

Dokumentnamn 
Kommunstyrelsens delegationsordning 

Dokumenttyp 
Delegationsordning 

Omfattning 
Kommunstyrelsen 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Biträdande 
kommundirektör 

Publicering 
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd 
Kommunallag med mera 
 
Beslutad 
2019-03-19 §73 

Bör revideras senast 
Vid behov, med årlig 
översyn 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
KS 2018/135 

Revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revidering 
KS 2019-08-20 § 164 Ändring av punkt 40: Kommundirektör och 

Biträdande kommundirektör har lagts till som 
delegater. Punkt 39 har förtydligats med tillägget 
”för tjänster”.  

KS 2019/242 

KS 2020-11-26 § 216 Bland annat: nytt stycke ” Delegerad 
beslutanderätt”, införande av kapitel om 
livsmedel, ny punkt om att utse TiB, tillägg i punkt 
45 om mottagande av sponsring. 

KS 2019/507-00 
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KS 2021-06-08, § 55 Ändringar med anledning av ny organisation och 
ledningsstruktur KSF 

KS 2021/146- 00 
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Kommunstyrelsens delegationsordning

Inledning 
Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § innehåller bestämmelser 
som medger en möjlighet att delegera beslutanderätten i ärenden till presidiet, 
utskott, ledamot eller ersättare, eller anställd.  

Med delegation avses överföring av rätten att fatta självständiga beslut. 
Möjligheten att delegera beslutanderätten har två syften: 

 Att avlasta nämnden rutinärenden. Detta för att skapa utrymmen för 
mer omfattande behandlingar av betydelse och principiella ärenden. 

 Att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att 
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 

Besluten har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. Ärenden som 
delegerats kan hänskjutas till nämnden om delegaten finner det befogat på 
grund av ärendets karaktär. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning 
eller förvaltningsbesvär. 

Det är inte tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd 
delegerad gemensam beslutanderätt till både tjänstemän och politiker. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt kommunallagen 6 kap 40 § och 7 kap 8 § ska nämnden besluta i vilken 
utsträckning beslut som fattats med stöd av 6 kap 37 § och 7 kap 5-6 §§ ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet 
får överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagens 13:e kapitel. Beslut som 
är brådskande ska alltid anmälas.  

Beslut som tas på delegation ska återrapporteras till den nämnd som utfärdat 
delegationen. Det ger nämnden möjlighet att kontrollera om 
delegationsbesluten är fattade på det sätt nämnden avsåg när beslutanderätten 
delegerades. Nämnden kan inte ändra på ett beslut som fattats på delegation 
men kan återta delegationsrätten om nämnden anser att den utövats på fel sätt.  

Anmälan av fattade delegationsbeslut ska senast åtta dagar före styrelsens 
sammanträdesdag tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens 
samtliga beslut efter föregående anmälan. 

Kommundirektörens vidaredelegation 
I kommunallagens 7 kap 6 § framkommer att styrelsen får överlåta till 
kommundirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 
att fatta beslutet.  

Kommunstyrelsen beslutar att ärenden som delegeras till kommundirektören 
får vidaredelegeras i ett steg. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation 
anmäls till kommundirektören, som i sin tur anmäler till kommunstyrelsen.  
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Delegerad beslutanderätt 
När inte den ordinarie delegaten finns i tjänst, och då beslut inte kan vänta, har 
överordnad tjänsteperson, tillförordnad eller annan tjänsteperson inom 
verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut istället för den 
ordinarie delegaten. 

Verkställighet 
I ärenden där utrymme saknas för självständiga bedömningar är det i stället 
fråga om ren verkställighet. Dessa frågor är ofta reglerade i lagar och avtal och 
upptas inte i delegationsordningen. Delegering av verklig beslutanderätt ska 
skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning mellan anställda 
medför, det vill säga ren verkställighet. Vid ren verkställighet saknas utrymme 
för självständiga bedömningar som till exempel vid tillämpning av en taxa eller 
riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 

I kommunallagen 6 kap 38 § regleras ärenden som inte är möjliga att delegera: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige. 

 Yttranden med anledning av att nämndbeslut eller fullmäktigebeslut har 
överklagats (gäller inte överklagade delegationsbeslut). 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Firmateckningsrätt 
Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för 
kommunens räkning utgör ren verkställighet och är följaktligen inte något 
beslut i kommunallagens mening. I vissa fall kan denna rätt eller behörighet 
framgå av särskilt fattade beslut av fullmäktige, styrelsen eller någon annan 
nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller andra 
rättshandlingar.  

Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas av till 
exempel en chef som ett led i den löpande verksamheten och som finansieras 
inom beslutad budgetram för respektive nämnd.  

I dessa fall framgår rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra 
handlingar av respektive nämnds generella beslut om firmateckningsrätt. 

Även om beslut fattas med stöd av delegation eller är verkställighet ska policy, 
riktlinjer m.m. följas. 

_________ 
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 1. Allmänna ärenden     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller annan myndighet, samt 
uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till 
enskild 

 6 kap. 7 § OSL Kommundirektör 
inom sitt 
verksamhetsområde 
Biträdande 
kommundirektör 
Verksamhetschef och 
enhetschef inom 
respektive område 
 

 Beslut om att inte 
lämna ut handling 
fattas av den som har 
handlingen i sin vård 
om inte viss 
befattningshavare 
enligt arbetsledning 
eller särskilt beslut ska 
göra detta. 

1.2 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till 
allmän förvaltningsdomstol när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat styrelsens beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 Denna delegation 
omfattar även beslut 
huruvida 
överklagande, 
inhibition samt 
yttrande till allmän 
förvaltningsdomstol 
ska ske 

1.3 Beslut att avge yttrande till domstol eller annan instans med 
anledning av överklagande av delegationsbeslut 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Verksamhetschef & 
enhetschef inom 
respektive område 

 

1.4 Beslut att avvisa överklaganden som inkommit för sent 45 § FL Kommunsekreterare Kanslichef Inom KS 
verksamhetsområde 

1.5 Beslut att överklaga dom eller beslut av domstol eller annan 
myndighet, samt att inge överklagandeskriften 

 Styrelsens 
ordförande 
Kommundirektör 
Biträdande 
kommundirektör 

Styrelsens 1:e vice 
ordförande eller 
styrelsens 2:e vice 
ordförande 
Verksamhetschef & 
enhetschef inom 
respektive område 

 

1.6 Beslut om att utfärda fullmakt att föra kommunens talan 
inför domstol, andra myndigheter samt vid förrättningar av 
olika slag.  
 

 Styrelsens 
ordförande 

Styrelsens 1:e vice 
ordförande eller 
styrelsens 2:e vice 
ordförande 
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 1. Allmänna ärenden     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
1.7 Beslut om förlikning eller undertecknande av fullmakt med 

rätt att teckna förlikning 
 Styrelsens 

ordförande 
Styrelsens 1:e vice 
ordförande eller 
styrelsens 2:e vice 
ordförande 

 

1.8 Beslut i styrelseärenden som är så brådskande, att 
styrelsens avgörande inte kan avvaktas 

6 kap. 39 § KL Styrelsens 
ordförande 

Styrelsens 1:e vice 
ordförande eller 
styrelsens 2:e vice 
ordförande 

 

1.9 Beslut i utskottsärenden som är så brådskande, att 
utskottets avgörande inte kan avvaktas 

6 kap. 39 § KL Utskottets 
ordförande 

Styrelsens 
ordförande 

 

1.10 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän Hemvärnsförordningen Säkerhetschef Kommundirektör 
 

 

1.11 Utse ledamot till hemvärnsråd  Hemvärnsförordningen Säkerhetschef Kommundirektör  
1.12 Avge yttrande enligt kameraövervakningslagen SFS 2013:460 § 18 Säkerhetschef Kommundirektör  
1.13 Skyldigheter och uppgifter som åligger kommunen utifrån 

säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen 
Säkerhetsskyddslag 
Säkerhetsskydds-
förordning 

Säkerhetsskyddschef Biträdande 
säkerhetsskyddschef 

 

1.14 Besluta vilka tjänster och befattningar som ska inplaceras i 
säkerhetsklass 

Säkerhetsskyddslag Säkerhetsskyddschef Biträdande 
säkerhetsskyddschef 

 

1.15 Utse tjänsteman i beredskap (TiB)   Säkerhetschef  I samråd med 
kommundirektör 

1.16 Nödvändiga beslut som behöver tas i samband med det 
inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och 
informera vid allvarliga kriser 

 Tjänsteman i 
beredskap (TiB) 

 Beslut får tas tills 
ordinarie 
beslutsfattare är på 
plats   

1.17 Besluta i frågor som åligger kommunen enligt lag om skydd 
mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, och 
som inte ingår i Räddningstjänst Dala Mitts ansvarsområde 

 Säkerhetschef  Se Räddningstjänsten 
Dala Mitts 
förbundsordning § 2 

1.18 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 1 § om skydd för 
vapen och vissa andra 
officiella beteckningar 

Kommundirektör Biträdande 
kommundirektör 

 

1.19 Beslut att anta och revidera styrelsens 
dokumenthanteringsplaner 

Arkivlag Arkivarie   
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 1. Allmänna ärenden     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
1.20 Beslut om gallring av styrelsens handlingar Arkivlag Arkivarie   
1.21 Tillsyn enligt arkivlagen över kommunens myndigheter, 

revisorer och bolag  
Arkivlag Arkivarie   

1.22 Beslut om ensidigt övertagande av arkiv i samband med 
tillsyn 

Arkivlag Arkivarie   

1.23 Ingå överenskommelser om vilka arkiv som ska övertas av 
arkivmyndigheten  

Arkivlag Arkivarie   

1.24 Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen  
av ej principiell art, samt även sistnämnda slag om 
föreskriven remisstid inte medger att ärendet behandlas på 
ordinarie kommunstyrelsesammanträde 

 Styrelsens 
arbetsutskott 

  

1.25 Beslut om att avstå från att avge yttrande över betänkanden 
och utredningar 

 Styrelsens 
ordförande 

  

1.26 Beslut om att skicka ärenden på remiss till nämnder, bolag 
och övriga instanser 

 Styrelsens 
arbetsutskott 

  

1.27 Rätt att nominera ledamöter till styrelser i föreningar, 
stiftelser och liknande organisationer 

 Styrelsens 
ordförande 

  

1.28 Särskilt ansvara för beredning och samordning av 
kommunstyrelsens åtaganden avseende arvoden till 
förtroendevalda och med området angränsande 
frågeställningar: 

- Pensionsmyndighet för förtroendevalda,  
- Följer upp och bevakar och återrapporterar till 

kommunstyrelsen fastställda styrdokument. 
 

 Arvodesutskottet   

 
 2. Ekonomi     

Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
2.1 Beslut om utdelning av kommunala stipendier, gratifikationer 

även som stipendier/bidrag ur donationsfonder om inte annat 
medges 

 Styrelsens ordförande Styrelsens 1:e vice 
ordförande eller 
styrelsens 2:e vice 
ordförande 
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 2. Ekonomi     

Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
2.2 Beslut om placering av donationsmedel  Koncernekonomichef   
2.3 Konvertering av lån  Koncernekonomichef   
2.4 Utse befattningar med rätt att beslutsattestera och ersättare för 

dessa 
 Kommundirektör 

Biträdande 
kommundirektör 

 Inom respektive 
verksamhetsområde 

2.5 Beslut om att ansöka om lagsökning eller 
betalningsföreläggande hos domstol 

 Koncernekonomichef   

2.6 Beslut om att vid behov teckna alternativt omsätta leasingavtal 
av den typ som är att jämställa med lån upp till 200 000 kronor 
under avtalstiden 

 Verksamhetschef eller 
enhetschef inom 
respektive område 

  

2.7 Beslut om att vid behov teckna alternativt omsätta leasingavtal 
av den typ som är att jämställa med lån mellan 200 000 - 
500 000 kronor under avtalstiden 

 Biträdande 
kommundirektör 

  

2.8 Beslut om att vid behov teckna alternativt omsätta leasingavtal 
av den typ som är att jämställa med lån på 500 000 kronor eller 
mer under avtalstiden 

 Koncernekonomichef   

2.9 Beslut om att vid behov ta upp lån eller omsätta befintliga lån 
inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om 
säkerheten som fullmäktige angivit 

 Koncernekonomichef  Samråd sker med 
styrelsens ordförande 

2.10 Beslut om överenskommelse om betalning eller avskrivning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning på två prisbasbelopp eller 
mer 

 Styrelsens ordförande Styrelsens 1:e vice 
ordförande eller 
styrelsens 2:e vice 
ordförande 

 

2.11 Beslut om överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning under två prisbasbelopp. 

 Koncernekonomichef   

2.12 Direktupphandling, avrop och inköp enligt inköpsriktlinjer    Se fastställda 
inköpsriktlinjer 

2.13 Bidrag till lönebidragsanställningar, trygghetsanställningar och 
utvecklingsanställningar 

 Kommundirektör  
 

Biträdande 
kommundirektör 

Regler för lönebidrag 
fastställda av KF 
§ 31/2021 

2.14 Bidrag till föreningar i samband med dess 25, 50, 75 och 100-
års jubileum 

 Kommundirektör 
 

Biträdande 
kommundirektör 
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 2. Ekonomi     

Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
2.15 Beslut om medel för utredningar, projekt m.m. inom samarbetet 

Falun Borlänge regionen, Samarkand 2015 och Dalarnas 
kommunförbund 

 Styrelsens ordförande Styrelsens 1:e vice 
ordförande 

I samråd med 
kommundirektör 

2.16 Beslut om beviljande eller mottagande av sponsring 
Upp till två prisbasbelopp 
 
Upp till två prisbasbelopp 
 
Mellan två – tolv prisbasbelopp 
Mellan tolv - tjugofyra prisbasbelopp 

  
Biträdande 
kommundirektör 
Näringslivschef 
 
Kommundirektör 
Arbetsutskottet 

 Belopp upp till 5000 
kr är verkställighet 

2.17 Beslut om bidrag till näringslivsfrämjande verksamhet inom 
budget upp till fem prisbasbelopp i varje enskilt fall 

 Näringslivschef   

2.18 Bidrag till föreningar i samband med feriearbeten på upp till två 
prisbasbelopp 

 Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

2.19 Teckna kommunens försäkringar    Undertecknas av 
firmatecknare 

2.20 Utlämnande av handkassor upp till 0,5 prisbasbelopp   Koncernekonomichef   
 
 3. Styrelsen som arbetsgivare      
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
3.1 Beslut att lämna uppdrag till en sammanslutning av kommuner 

i arbetsgivarfrågor 
Lag om kommunala 
befogenheter 6 kap. 
3 § 

Personalutskott   

3.2 Beslut om tillsvidareanställning av Biträdande 
kommundirektör 

 Kommundirektör  I samråd med KS 
presidium 

3.3 Beslut om tillsvidareanställning av förvaltningschef  Kommundirektör  I samråd med KS 
presidium  

3.4 Beslut om tillsvidareanställning av verksamhetschef 
underställd kommundirektören 

 Kommundirektör  I samråd med 
styrelsens 
ordförande 
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 3. Styrelsen som arbetsgivare      
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
3.5 Beslut om tillsvidareanställning av enhetschef underställd 

kommundirektören 
 Kommundirektör  I samråd med 

styrelsens 
ordförande 

3.6 Beslut om tillsvidareanställning av verksamhetschefer 
underställda biträdande kommundirektör 

 Biträdande 
kommundirektör 

 I samråd med 
kommundirektör och 
styrelsens 
ordförande 

3.7 Beslut om tillsvidareanställning av enhetschefer underställd 
biträdande kommundirektör 

 Biträdande 
kommundirektör 

 I samråd med 
kommundirektör och 
styrelsens 
ordförande 

3.8 Beslut om tillsvidareanställning av övrig personal    Verkställighet inom 
ramen för fastlagd 
budget inom 
respektive 
ansvarsområde,  

3.9 Beslut om anställning av personer inom 
arbetsmarknadsenhetens arbetsmarknadspolitiska och 
arbetsbefrämjande åtgärder 

 Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

3.10 Beslut om tidsbegränsad anställning av kommundirektör  Styrelsens ordförande Styrelsens 1:e 
vice ordförande 

 

3.11 Beslut om tidsbegränsad anställning av Biträdande 
kommundirektör 

 Kommundirektör  I samråd med KS 
presidium vid längre 
tidsbegränsad 
anställning eller 
tillförordnande 

3.12 Beslut om tidsbegränsad anställning av förvaltningschef  Kommundirektör  I samråd med KS 
presidium vid längre 
tidsbegränsad 
anställning eller 
tillförordnande 

3.13 Beslut om tidsbegränsad anställning av verksamhetschef 
underställd kommundirektören 

 Kommundirektör  I samråd med 
styrelsens 
ordförande 
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 3. Styrelsen som arbetsgivare      
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
3.14 Beslut om tidsbegränsad anställning av enhetschef 

underställd kommundirektören 
 Kommundirektör  I samråd med 

styrelsens 
ordförande 

3.15 Beslut om tidsbegränsad anställning av verksamhetschefer 
underställda biträdande kommundirektör 

 Biträdande 
kommundirektör 

 I samråd med 
kommundirektör och 
styrelsens 
ordförande 

3.16 Beslut om tidsbegränsad anställning av enhetschefer 
underställd biträdande kommundirektör 

 Biträdande 
kommundirektör 

 I samråd med 
kommundirektör och 
styrelsens 
ordförande 

3.17 Beslut om avstängning av personal   Chefer med 
personalansvar 

 Samråd behöver ske 
med överordnad 

3.18 Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning   Chefer med 
personalansvar 

 Samråd behöver ske 
med överordnad 

3.19 Godkännande av tjänstbarhetsintyg med anmärkning för 
kommundirektör 

 Styrelsens ordförande   

3.20 Godkännande av tjänstbarhetsintyg med anmärkning för 
personal 

 Chefer med 
personalansvar 

  

3.21 Beslut om uppsägning av personliga skäl/avsked av 
kommundirektör 

 Styrelsens ordförande  I samråd med 
styrelsen 

3.22 Beslut om uppsägning av personliga skäl/ avsked av personal  Chefer med 
personalansvar 

 Samråd behöver ske 
med överordnad 

3.23 Beslut om omplacering   Chefer med 
personalansvar 

 Samråd bör ske med 
överordnad 

 
 4. Styrelsen som personalorgan     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
4.1 Förhandla på kommunen vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätten utom 11-14 § §, 38 § lagen om 
medbestämmande i arbetslivet, som ligger inom andra 
nämnders verksamhetsområde 

 Förhandlingschef   

58



Ludvika kommun 
Datum 
2021-06-15 

Diarienummer 
KS 2021/146 

Sida 
12(14) 

Kommunstyrelsens delegationsordning

 4. Styrelsen som personalorgan     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
4.2 Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal 

reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare, samt säga upp 
kollektivavtal 

 Förhandlingschef   

4.3 Besluta om stridsåtgärd  Personalutskott    
4.4 Hantera tvisteförhandlingar  Förhandlingschef  I samråd med 

respektive chef 
4.5 På kommunens vägnar avgöra frågor om tolkning och 

tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser om 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt träffa överenskommelser i tvistefrågor 

 Förhandlingschef   

4.6 Besluta i tillsättningsärende vid förflyttning, omplacering och 
övertalighet från en nämnd till en annan samt 
vikariatsbeordran av arbetstagare till annan nämnd.  

 HR-chef Biträdande 
kommundirektör 

Sker i dialog med 
respektive berörd 
förvaltningschef  

4.7 Beslut om att förbjuda bisyssla  HR-chef Biträdande 
kommundirektör 

Information inhämtas 
enligt antagna 
riktlinjer. 
Sker i dialog med 
respektive berörd 
förvaltningschef. 

4.8 Beslut om att förbjuda bisyssla för personal anställd vid 
personalenheten 

 Kommundirektör   

4.9 Fastställa personalpolitiska riktlinjer  Personalutskott   
4.10 Fastställa lönepolitiska riktlinjer  Personalutskott   
4.11 Fastställa tillgängligt löneutrymme vid löneöversyn utifrån 

personalutskottets fastställda riktlinjer 
 Personalutskott   

4.12 Fastställa löneboxar  Personalutskott  Efter hörande av 
respektive 
förvaltningschef 

4.13 Lönesättning av kommundirektör samt fastställande av 
kostnadsersättning 

 Styrelsens 
ordförande  

  

4.14 Lönesättning av personal samt fastställande av 
kostnadsersättning  

 Chefer med 
personalansvar 
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 4. Styrelsen som personalorgan     
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
4.15 Fastställande av lön vid avstängning   Chefer med 

personalansvar 
 I samråd med 

förhandlingsutskottets 
ordförande 

4.16 Besluta om avgångsvederlag  Chefer med 
personalansvar 

 I samråd med 
förhandlingsutskottets 
ordförande 

4.17 Beslut om arbetstidsminskning utan att tjänstepensionen 
påverkas 

 HR-chef  Enligt fastställda 
pensionsriktlinjer 

4.18 Beslut om pensionsförstärkning i samband med förtida uttag  HR-chef  Enligt fastställda 
pensionsriktlinjer 

4.19 Beslut om särskild avtalspension  HR-chef  Enligt fastställda 
pensionsriktlinjer 

4.20 Beslut om engångsbelopp vid avgång  Personalutskottets 
ordförande 

 I samråd med 
personalutskottets 
presidum 

 

 
Nr 

5. Mark- och planering 
Ärende 

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
 

5.1 Yttrande över remiss från samhällsbyggnadsnämnden om 
detaljplaner och övriga remisser av planmässig karaktär 

PBL Styrelsens 
arbetsutskott 

  

 

 
Nr 

6. Livsmedel/kost  Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
 

6.1 Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning  LIVSFS 2005:20 
 

Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

6.2 Anmäla registrering av livsmedelsanläggning  LIVSFS 2005:20 
 

Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

6.3 Beslut om att överklaga enligt livsmedelslagen som berör frågor 
om godkännande eller registrering av livsmedelsanläggning  

Livsmedelslagen § 
31- 32 

Arbetsmarknad- och 
integrationschef 
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6.4 Beslut om att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som 
berör kontrollavgifter enligt förordning om avgifter för offentligt 
kontroll av livsmedel 

Livsmedelslagen § 
31- 32 
 

Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

6.5 Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som berör 
frågor om sanktioner enligt artikel 54 EG-förordning 882/2004 
och/eller 22-23 §§ livsmedelslagen 
 

Livsmedelslagen § 
31- 32 
 
 

Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

6.6 Egenkontroll enligt livsmedelslagen 
 
 

Livsmedelslagen, 
LIVSFS, Förordning 
(1998:901) 
verksamhetsutövares 
egenkontroll 

Arbetsmarknad- och 
integrationschef 

  

 

OSL= Offentlighets- och sekretesslagen 
FL= Förvaltningslagen  
KL= Kommunallagen 
PBL= Plan- och bygglagen 
LIVSFS = Föreskrifter om livsmedelshygien 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-11-17 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 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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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Sida 

1(5) 
Datum 

2021-10-22 
Diarienummer 

KS  2021/151-04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se  

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Beslut om verksamhetsbidrag till föreningar med 
samhällsnyttig verksamhet för år 2022 

Förvaltningens 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.  

Sammanfattning 
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. 
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Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog den 22 oktober 2019 § 209 riktlinjer för 
kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag för föreningar. Av 
riktlinjerna framgår att föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig verksamhet 
och som inte bryter mot kommunens övergripande riktlinjer för 
föreningsbidrag kan ansöka om verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen. 

Av riktlinjerna framgår vidare att kommunstyrelsen ser särskilt positivt på 
verksamhet som:  

 bidrar till att det demokratiska samhället bibehålls och stärks,  

 bidrar till kunnande om hur samhället fungerar både lokalt, nationellt 
och globalt,  

 bidrar till kommuninvånares, särskilt barn och ungdomars, möjligheter 
att vara delaktiga i samhället, 

 eller bidrar till att stärka det lokala samhället på olika sätt.  

Dessutom framgår det att verksamhetsbidraget inte betalas ut för lokalhyror, 
däremot kan föreningar få stöd för administrativa kostnader. Av riktlinjerna 
framgår även att för sent inkommen ansökan inte behandlas. Likaså behandlas 
inte en ofullständig ansökan, som inte kompletteras inom två veckor från det 
att förvaltningen begärt komplettering.   

Innan riktlinjen antogs togs beslut om att bevilja verksamhetsbidrag på 
delegation, numera ska kommunstyrelsen beslut i dessa frågor.  

Inkomna ansökningar 
Under år 2021 ansökte nio föreningar om verksamhetsbidrag från 
kommunstyrelsen.  

De föreningar som ansökt om bidrag för år 2022 är:  

 DHR Västerbergslagen 

 Föreningen BRIS 

 Föreningen IMPACT 

 Falu domstolars Nämndemannaförening 

 Lionsclub Ludvika 

 Lionsclub Ängsklockan  

 Ludvikakretsen Röda Korset  

 Saxdalens IF 

 Vänortsföreningen Ludvika - Bad Honnef 

I några fall har föreningen angett vilken summa den ansöker om alternativt 
framgår det av budget vad de räknat med att få i bidrag. I andra fall framgår 
ingen summa alls.  
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Ansökan från DHR Västerbergslagen har skickats vidare till vård- och 
omsorgsförvaltningen, då föreningen är en handikapporganisation och övriga 
bilagor skickats till vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningens bedömning 
är att ansökan hamnat fel.  

Ansökan från Saxdalens IF har skickats vidare till kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen, då föreningen ägnar sig åt idrotts- och 
fritidsaktiviteter. Förvaltningens bedömning är att ansökan inkommit till fel 
förvaltning och förvaltningen har även stämt av detta med föreningen.   

Ansökan från föreningen IMPACT har skickats vidare till kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen, då föreningarna huvudsakligen ägnar sig åt 
idrotts- och fritidsaktiviteter. Ansökan behandlas dock även här, eftersom 
föreningen fick en mindre summa ifjol.  

I samtliga ovanstående fallen har förvaltningen haft dialog med tjänsteperson 
på respektive förvaltning.  

Beviljat bidrag för år 2020 och 2021:  
I tabellen nedan redovisar förvaltningen de verksamhetsbidrag som beviljats de 
två föregående åren.   

Förening 2021 2020 
Föreningen BRIS 5 000 kr Ansökte inte 
Föreningen IMPACT 3 000 kr Ansökte inte 
Falu domstolars 
Nämndemannaförening 

10 200 kr Ansökte inte 

Grangärdebygdens 
Intresseförening 

10 000 kr Ansökte inte 

Lionsclub Ludvika 5 500 kr 5 500 kr 
Lionsclub Ängsklockan Ansökte inte 5 500 kr 
Ludvikakretsen Röda 
Korset 

60 000 kr 50 000 kr 

Västerbergsslagens FN 
förening 

Ansökte inte 4 000 kr 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag och motiveringar  
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att fyra föreningar bedriver 
primärt samhällsnyttig verksamhet och därmed är berättigade till 
verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen. Tre föreningar uppfyller inte kraven, 
en förening har lämnat in ansökan för sent och en föreningar har inte 
kompletterat sin ansökan trots att förvaltningen efterfrågat en komplettering. 

Barnens rätt i samhället- BRIS 
Förvaltningen föreslår att Barnens rätt i samhället Bris beviljas 3 000 kr. BRIS 
har i sitt brev till kommunen sökt 58 000 kr i bidrag för år 2022. BRIS ger stöd 
åt barn huvudsakligen per telefon eller via chatt. Samtalen till BRIS har ökat 
under coronapandemin. BRIS utökar sin verksamhet med en fysisk mottagning 
i Region Mitt (i Stockholm). BRIS tillhandahåller även stöd för vuxna i frågor 
kring barn och unga. Vid behov kan BRIS ge stöd också på arabiska och 
engelska.  
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Förvaltningen föreslår en symbolisk summa på 3 000 kr för år 2022. 
Föreningen har ingen stark lokal förankring, men barn och ungdomar från 
Ludvika, likväl som vuxna, kan nyttja BRIS tjänster.  

Föreningen IMPACT 
Förvaltningen föreslår att föreningen IMPACT inte beviljas bidrag. Föreningen 
har i sin ansökan angett att IMPACT är en ideell förening som är religiöst och 
politiskt helt obunden, de är anslutna till somaliska Riksförbundet. IMPACT 
har 70 medlemmar i Ludvika och verksamheten riktar sig till barn, ungdomar 
och vuxna. Föreningen ordnar många studiecirklar och fritidsaktiviteter, så som 
fotboll, till barn och unga.  

Förvaltningen har haft diskussion med tjänsteperson på kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen kring föreningen. Enligt tjänsteperson där är 
föreningen även medlem i riksidrottsförbundet för fotboll och föreningens 
huvudsakliga verksamhet är att ordna idrotts- och fritidsaktiviteter till barn och 
unga. Föreningen har även brukat få bidrag från kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden. Förvaltningen föreslår att föreningen inte beviljas 
bidrag från kommunstyrelsen, då den primärt faller inom ramen för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens bidrag.  

Falu Domstolars Nämndemannaförening 
Ludvika kommun har 17 nämndemän som utses av fullmäktige. Föreningen 
söker om bidrag för de nämndemän som fullmäktige utser. Föreningen är aktiv 
och bidraget kommer att användas till studiebesök och löpande 
kompetensutveckling. Domstolsverket lämnar inte bidrag till verksamheten 
utöver det som rör själva domstolarna.  

Förvaltningen har begärt att föreningen kompletterar sin ansökan med den 
dokumentation som efterfrågas i riktlinjerna, bland annat föregående års 
bokslut och verksamhetsberättelse. Ingen komplettering har inkommit. Av 
kommunstyrelsens riktlinjer framgår det att om ansökan inte kompletteras inom 
två veckor från att begäran gjorts, behandlas inte ansökan. Förvaltningen 
föreslår därför att föreningen inte får något understöd.  

Lions Club Ludvika 
Förvaltningen föreslår att Lions Club Ludvika beviljas 8 000 kronor. Av 
verksamhetsberättelsen för år 2019-2020 framgår att föreningen gjort en stor 
insats lokalt kopplat till coronapandemin. Föreningen har tillverkat visir och 
varit engagerad i shoppingbudet, som Unika Ludvika administrerat. De 
traditionella evenemangen har fått ställas in till följd av pandemin. Framöver 
planerar föreningen återuppta de traditionella evenemangen så som 
cykelbytardagar och julklappslotteri i samband med skyltsöndagen. De 
insamlade medlen går till välgörenhet, och lokalt delar föreningen till exempel 
ut understöd till behövande i kommunen i samverkan med socialsekreterare 
och/eller diakon. Av budgetförslaget framgår inte hur mycket föreningen 
räknat med att få i verksamhetsbidrag. Förvaltningen föreslår att föreningen för 
år 2022 får 8 000 kronor.    
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Lions Club Ängsklockan 
Förvaltningen föreslår att Lionsclub Ängsklockan beviljas 5 000 kronor. 
Föreningen ansöker pengar för administrativa kostnader, marknadsföring och 
digitalisering av administrationen. Föreningens verksamhet går huvudsakligen 
ut på att, på olika sätt, samla in medel till hjälpbehövande både lokalt och 
internationellt. Medel samlas in bland annat genom Lejontrampet och 
anordnande av loppisar. Föreningen är även med i anordnandet av Lucia. 
Föreningen har ansökt om 5 000 kronor och förvaltningen föreslår att 
föreningen får 5 000 kronor.  

Ludvika Kretsen Röda Korset 
Förvaltningen föreslår att Ludvikakretsen Röda Korset beviljas 60 000 kronor. 
Röda korset uppger att verksamheten i Ludvikakretsen ökat kraftigt under de 
senaste åren. Föreningen anger i sin ansökan bidraget söks för att kunna 
bedriva social verksamhet inklusive integrationsstödjande aktiviteter, utbildning 
av egna frivilliga och till viss del allmänheten exempelvis hjärt- lungräddning, 
kunna uppehålla krisberedskap enligt krisberedskapsplanen för att vid behov 
stödja samhället med resurser vid kriser.  

Av föreningens preliminära budget för 2022 framgår att föreningen budgeterat 
för ett verksamhetsbidrag från kommunen på 80 000 kronor. Förvaltningen gör 
bedömningen att föreningens verksamhet kommer att ligga på ungefär samma 
nivå år 2022 som år 2021 och föreslår att föreningen fortsatt får 60 000 kr.  

Vänortsföreningen Ludvika - Bad Honnef 
Förvaltningen föreslår att ansökan inte behandlas, då ansökan inkommit efter 
sista ansökningsdag. Enligt kommunstyrelsens riktlinjer ska för sent inkommen 
ansökan inte behandlas. Sista ansökningsdag var den 15 september och 
föreningen inkom med sin ansökan den 24 september.  

Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna bidragssummorna ryms inom budget.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
Föreningarnas ansökningar inklusive bilagor finns till påseende på 
kommunstyrelsens möte eller på kanslienheten på Stadshuset innan mötet. 

Beslut skickas till 
Ansökande föreningar 
Kanslienheten för verkställighet och utbetalning  
Akten 
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2021-11-17 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 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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Kommunstyrelsens förvaltning 
Mohammed Alkazhami,  
mohammed.alkazhami@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Antagande av riktlinjer för integration 

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

Sammanfattning 
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. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit 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 gick förslaget på remiss 
till samtliga nämnder och helägda bolag samt Västerbergslagens 
utbildningsförbund (VBU) enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 
oktober 2020 § 129.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till riktlinjer som utgår 
från policyns sex prioriterade områden: 
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- Språket en nyckel till integration 
- En tydlig arbetslinje 
- Förskolans och skolans roll för integrationen 
- Samhällsorientering skapar förståelse 
- Attraktiva och varierande bostäder 
- Mötesplatser för social interaktion 

 
Kommunstyrelsens förvaltning bjöd in representanter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, social- och utbildningsförvaltningen, vård- och 
omsorgsförvaltningen, VBU, Ludvikahem och arbetsmarknads och 
integrationsenheten (AMI) inom kommunstyrelsens förvaltning till ett möte 
den 9 oktober 2019. En arbetsgrupp kom därefter att bildas med representanter 
från enheten fritid och idrott, AMI, VBU, Ludvikahem, förskolan samt 
flerspråkighetsenheten. Integrationsenheten har varit sammankallande. 

Inkomna yttranden 
Dåvarande samhällsbyggnadsnämnden lämnade sitt yttrande den 16 december 
2020 § 118. De framhåller att riktlinjerna som gått ut på remiss är väl 
genomarbetade och arbetet förankrat med de främst berörda verksamheterna 
inom förvaltningen, men att de facktermer som används saknar förklaringar. 
Avslutningsvis så anges att alla förvaltningar, kommunala bolag och 
myndigheter i övrigt ha en god och nära samverkan för att intensionen i dessa 
riktlinjer ska kunna bli verklighet.  

Social- och utbildningsnämnden lämnade sitt yttrande den 9 december 2020 § 
177. Nämnden framhåller att det fria skolvalet beskrivs som något negativt ur 
integrationsperspektiv, men påtalar att det fria skolvalet istället ger en möjlighet 
för familjer i mera segregerade områden att aktivt välja en annan skola för sina 
barn. Social- och utbildningsnämnden föreslår istället att man i riktlinjerna ska 
lyfta vikten av att informera om det fria skolvalet på flera språk.  

Social- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande angett några förslag på 
förändringar som kommunstyrelsens förvaltning har tillgodosett i nytt förslag 
till riktlinjer. Bland annat: 

- Omformulerat stycket om det fria skolvalet. 

- Strukit bisatsen om mammor under förskolans och skolans roll. 

- Ändrat de ekonomiska konsekvenserna till ett rakare konstaterande. 

Kommunstyrelsens förvaltning tar de övriga synpunkterna som social- och 
utbildningsnämnden framfört i beaktning i arbetet framledes. En av dessa är att 
riktlinjen upplevs som otydlig och att den behöver vara mer tydlig i vad och hur 
frågorna. Eftersom social –och utbildningsnämnden föreslår uppföljning och 
revidering inom ett till två år flyttas revideringsåret från 2024 till år 2023 
kvartal 1. 

Vård- och omsorgsnämnden lämnade sitt yttrande den 16 december 2020 § 101 
och framhåller att prioriteringsområde ”samverkan” kommer att innebära en 
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dialog med verksamheterna för att erbjuda praktikplatser som ska möjliggöra 
språkutveckling och arbetslivserfarenhet.  

Styrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB behandlade 
förslaget på styrelsemötet den 18 november 2020 § 64 och gav VD i uppdrag 
att lämna synpunkter. Generellt ser bolaget positivt på att riktlinjerna tas fram 
och implementeras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillgodosett bolagens önskemål om att i 
stycke 8 stryka ett stycke avseende försäljning av fastigheter inom segregerade 
områden. Förvaltningen instämmer i bolagens synpunkt om att detta inte hör 
hemma i den aktuella riktlinjen.  Bolagen framhåller också vikten av att ansvar 
och uppdrag tydliggörs för exempelvis Ludvikamodellens olika insatser, den 
fysiska samhällsplaneringen, samverkan och samsyn mellan förvaltningar, bolag 
och näringsliv, insatser för ökad medvetenhet om integrationsarbetet samt att 
utveckla rutiner för bättre informationsspridning.  

VBU har inte inlämnat något yttrande.  

Ekonomiska konsekvenser 
De pågående insatserna inom Ludvikamodellen har som mål att skapa 
förutsättningar för så många kommunmedborgare som möjligt till eget arbete 
och därmed egen försörjning som leder till minskat försörjningsstöd och ökad 
tillväxt i kommunen. 

De åtgärder som diskuteras, och som föreslås ska utredas, för att minska 
segregationen i förskolor och skolor kommer att innebära kostnadsökningar. 

Satsningar för att öka den kommunala närvaron i olika stadsdelar och bl.a. 
tillskapa olika fritids- och aktivitetsanläggningar kräver att investeringar görs. 

Det är viktigt att kommunen utnyttjar de olika möjligheter som kan finnas att 
söka statsbidrag till olika satsningar, t.ex. som VBU gjort för att kunna bedriva 
yrkesspår i vuxenutbildningen. 
 

Mohammed Alkazhami 
Verksamhetschef  

Bilagor 
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 
Samtliga nämnder och helägda bolag 
Arbetsmarknad- och integrationsenheten 
Akten 
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Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Riktlinjer för 
integrationsarbete 
 

Dokumentnamn 
Riktlinjer för integrationsarbete 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 

Omfattning 
Samtliga nämnder och 
helägda  

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Chef AMI 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
 
 
Beslutad 
KS 2021-xx-xx 

Bör revideras senast 
2023- kvartal 1 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
KS 2019/257-00 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 
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Riktlinjer för integrationsarbete 

 
 
  

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun  
Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Strategi Hjälper att göra 
vägval och 
prioriteringar. 
Kan innehålla 
mål och 
uppdrag. 

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Riktlinjer Innehåller 
konkreta 
beskrivningar 
av vad som ska 
göras och hur 
det ska göras.  

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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Riktlinjer för integrationsarbete 

1 Inledning 
Den 6 maj 2019 § 60 antog fullmäktige en integrationspolicy för Ludvika 
kommun. Policyn pekar ut sex prioriterade områden: 

 Språket en nyckel till integration 
 En tydlig arbetslinje 
 Förskolans och skolans roll för integrationen 
 Samhällsorientering skapar förståelse 
 Attraktiva och varierande bostäder 
 Mötesplatser för social interaktion 

Fullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen att utifrån policyn ta fram 
övergripande riktlinjer för kommunens integrationsarbete.  

2 Syfte 
Syftet med denna riktlinje är att konkretisera hur det övergripande 
integrationsarbetet i kommunen bör utvecklas utifrån de prioriterade områden 
som policyn behandlar. 

3 Mål 
Målet med riktlinjen är att bidra till en positiv integrationsprocess i Ludvika 
kommun. 

4 Språket en nyckel till integration 
Ludvika kommun ska främja mötesplatser och forum för att det svenska 
språket ska kunna underhållas och utvecklas. Språket som används i de 
kommunala verksamheterna ska främja demokratiska samtal och dialog med 
medborgarna i kommunen. Kontakten med och servicen till kommunens 
medborgare ska vara tydlig och begriplig. Ett interkulturellt förhållningssätt är 
viktigt i kommunikationen, vilket innebär att man har en positiv attityd till den 
kulturella mångfalden och flerspråkigheten som finns i Ludvika kommun. 

Som ett komplement till ordinarie Svenska för invandrare (SFI) ska 
språkintegrerade yrkesspår utvecklas som en metod att både lära sig svenska 
och skapa möjligheter till en yrkeskarriär. Yrkesspår måste kombineras med 
möjligheten till yrkespraktik. Yrkespaketen utvecklas i samråd med det lokala 
näringslivet/branschråd och en utgångspunkt är att behoven ska styra. 
Yrkesspåren kan ha andra språkkrav än gymnasiala yrkesutbildningar. 
Statsbidragen är en förutsättning för att kunna bedriva yrkesspår på 
vuxenutbildningen. 

Det ska eftersträvas att i möjligaste mån kunna erbjuda flexibla upplägg av SFI-
undervisning för att möta behoven, till exempel också på kvällstid. 
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För de som skrivs ut från SFI på grund av bristande framsteg/progression 
krävs kompletterande insatser som till exempel språkpraktik och språkträning i 
Ludvikamodellens olika insatser.  

5 En tydlig arbetslinje 
Ludvikamodellen utgör en ram för att få fler personer i kommunen ut i egen 
försörjning. Modellen bygger på samverkan mellan kommunens olika 
förvaltningar och aktörer. Modellen kräver långsiktighet i gemensamt 
ansvarstagande och finansiering inom respektive verksamhet samt ett rikt och 
varierat utbud av insatser som utgår från individens förutsättningar och behov. 
Syftet med samtliga insatser är att stötta individernas väg till arbete eller studier, 
med målet att nå egen försörjning. 

Detta innebär bland annat att förvaltningarna och kommunala bolag ska ta 
emot och få stöd i handledning av praktikanter. Praktikplatser ska vara väl 
förberedda, ha ett tydligt syfte för individen och följas upp. 

Nära kontakter krävs med det privata näringslivet för att öka förståelsen och 
skapa samarbete med företagen, inte minst utifrån kompetensförsörjnings-
behov. Samarbetet handlar bland annat om matchning mot lediga tjänster och 
så kallad breddad rekrytering, samt arbetsgivarträffar med branschkunskap för 
arbetslösa, ”speed-intervjuer” och gemensamma projekt kring bland annat 
lärlingsplatser, lokala jobbspår och praktiksamarbeten.  

Upphandlingsavtal med krav på social hänsyn utgör en möjlighet till närmare 
samarbete med företag. Sådana avtal möjliggör fler praktikplatser och breddade 
rekryteringsmöjligheter för arbetslösa personer. Det skapar också 
förutsättningar för utökat samarbete. Arbetet med social hänsyn sker i 
samarbete mellan Upphandlingscenter, Arbetsmarknad och integration och 
Näringslivsenheten.  

De yrkesspår och yrkespaket som startar lokalt är ett sätt att möta såväl 
företagens behov av personal som målgruppens behov av kompetens-
utveckling. Även lärlingsplatser ska utökas knutna till Västerbergslagens 
utbildningsförbund (VBU) yrkesprogram. 

Behovet av praktikplatser är stort i både offentliga och privata verksamheter, 
och kan komma att öka. För att detta ska fungera bra är det viktigt med samsyn 
mellan de olika aktörerna, det vill säga transparens, förståelse och kunskap om 
hur platserna används och i vilket syfte.  

Kommunen ska sträva efter mångfald och undvika generella krav som kan 
innebära strukturella hinder i sin egen rekrytering.  

Stödplattformen för sociala företag, som drivs i Samarkands regi tillsammans 
med Arbetsmarknad och integration och Näringslivsenheterna i Ludvika och 
Smedjebacken samt Arbetsförmedlingen, har möjliggjort en positiv utveckling 
av de lokala arbetsintegrerade sociala företagen (ASF). Detta samverkansarbete 
ska fortgå och utvecklas, inte minst för att fånga upp personer som har svårt att 
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möta kraven på den öppna arbetsmarknaden och för att fortsätta att skapa goda 
förutsättningar för ASF lokalt. 

6 Förskolans och skolans roll för integrationen 
Bostadssegregationen utgör idag ett stort hinder för integration i förskola och 
skola. Kommunen bör informera om det fria skolvalet på flera språk.  

Kommunen har idag förskolor där svenska som etnicitet är obefintlig, vilket får 
konsekvenser för barns och elevers möjligheter för lärande och utveckling inom 
utbildningen. Denna utveckling medför en bristande språk- och 
kommunikationsutveckling, en brist som följer med långt upp i åldrarna. 
Åtgärder som t.ex. bussning för elever, riktade placeringar för barn i förskolan 
eller annat som öppnar upp den segregation som råder behöver utredas i större 
omfattning utifrån barns rätt till utbildning och språk.  

Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att bredda och fördjupa 
kunskaperna om lärande hos nyanlända barn/elever och barn/elever med annat 
modersmål. 

Kommunens öppna förskola som drivs inom familjecentralen är en verksamhet 
som har en viktig roll i att bidra till integrationen. Genom öppna förskolan ska 
kommunen nå familjer som behöver ha möjlighet att utveckla det svenska 
språket också under sin föräldraledighet. Annars är risken att 
samhällsintegrationen avstannar på grund av att de inte deltar i SFI eller andra 
insatser.  

7 Samhällsorientering skapar förståelse 
Kommunen ansvarar för att samhällsorientering med god kvalitet bedrivs på de 
språk som är mest efterfrågade i en omfattning av 100 timmar. I möjligaste mån 
ska samhällsorientering också kunna erbjudas personer med andra modersmål.  

Praktisk samordning ska ske med VBU för att skapa bra förutsättningar för 
deltagarna att delta och fullfölja utbildningen.  

Informatörerna som utför samhällsorienteringen ska vara erfarna personer med 
god förankring i kommunen som har förvärvat nödvändiga verktyg för att 
kunna fullgöra sitt uppdrag, är trygga i sin roll och får möjlighet till en god 
kompetensutveckling. 

Varje avslutad kurs ska utvärderas så att synpunkter kan påverka upplägget av 
nästa kurs. 

Kommunen ska i viss utsträckning också erbjuda förstärkt samhällsorientering 
på svenska, vilken är frivilligt och riktar sig till personer med några års 
erfarenheter av att leva i Sverige.  
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8 Attraktiva och varierande bostäder 
Ludvika kommun ska bidra till att skapa positiva bilder och förändra attityden 
gällande segregerade bostadsområden. Detta sker genom att tydligt satsa på 
områdena och stimulera infödda svenskar att flytta dit. Kommunen ska verka 
för att det i områdena finns tillgång till lokaler, idrottsplatser och aktivitetsytor 
som möter olika behov och är öppna för alla. 

För att öka mångfalden i sin egen personalgrupp och motverka utanförskap 
samt främja språkutvecklingen ska Allmännyttan hjälpa till att skapa 
arbetstillfällen och praktikplatser för nyanlända, i samarbete med kommunens 
arbetsmarknad och integration.  

LudvikaHem AB ska arbeta aktivt och effektivt för att skapa tillhörighet, 
engagemang och stolthet över bostadsområdena. Det kan ske genom att 
involvera hyresgästerna i områdena, ta hjälp av föreningar samt bilda 
referensgrupper med hyresgäster m.m.  

9 Mötesplatser för social interaktion 
Kommunens närvaro ska öka i segregerade områden i Ludvika kommun. 
Föreningsutbildningar ska erbjudas för att få fler engagerade i föreningslivet. 
Kommunen ska bidra till att information om föreningslivets aktiviteter kan 
spridas och tillgängliggöras. 

Kommunen ska skapa möjligheter för fler mötesplatser, också mellan 
föreningar, samt informera om de som finns. Verksamheter öppna för icke-
föreningsanslutna ungdomar med vuxna ledare ska anordnas. Lovaktiviteter 
som främjar integration ska genomföras. 

Kommunens bidrag till ideella organisationer ska uppmuntra aktiviteter som 
stärker social interaktion, samvaro samt folkhälsan. 

10 Samverkan 
För en väl fungerande integration krävs samverkan och samsyn mellan 
kommunens olika förvaltningar, bolag, det privata näringslivet, regionen samt 
civilsamhället. Inom regionen bör en fortsatt samverkan inom ramen för Vägen 
in prioriteras. 

Den samverkan som sker i Ludvikamodellen förutsätter en koordinering av 
olika insatser, till exempel en första gemensam kartläggning av individer, att 
förvaltningar, VBU och näringslivet erbjuder praktikplatser samt yrkesspår som 
möjliggör språkutveckling och arbetslivserfarenhet. Den fysiska samhälls-
planeringen gällande skola och förskola bör utformas så att den främjar 
bostadsområdenas möjlighet att fungera integrerande. Samverkan sker också 
med närliggande kommuner i integrationsfrågor, inte minst med Smedjebackens 
kommun, och detta ska förstärkas. 
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Olika insatser ska erbjudas för att öka medvetenheten och få ett mer aktivt 
arbete med integrations- och mångfaldsfrågor inom hela kommunens 
organisation.  

En viktig del i samverkansarbetet är att rutiner finns utvecklade så att 
information sprids om varandras verksamheter och de insatser, aktiviteter och 
satsningar som görs. På så sätt kan resurserna användas mer effektivt, och de 
insatser man har kommer till nytta för de grupper och individer som det är 
tänkt.   
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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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Kommunstyrelsen 

 

Fastställande av åtgärdsplan för brottsförebyggande 
rådet 2021-2022 

Förvaltningens 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.  

Ekonomiska konsekvenser 
Brottsförebyggande rådet har inga egna budgetmedel. Eventuella kostnader för 
de föreslagna åtgärderna i åtgärdsplanen ska tas av respektive verksamhet. 
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Säkerhetschef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
Åtgärdsplan 2021-2021, daterad 26 maj 2021. 
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Brottsförebyggande rådet  
Säkerhetschef för verkställighet 
Akten 
 

84



 

 
 

Ludvika kommun 
Hemsida 

www.ludvika.se 
E-post 

info@ludvika.se 
Organisationsnr 

212000-2270 
Postadress 

771 82 Ludvika 
Besöksadress 

Dan Anderssons gata 1 
771 31 Ludvika 

Telefon 

0240-860 00 
Fax 

0240-866 87 
Bankgiro 

467-5088 
PlusGiro 

12 45 30-7 

 

 
Sida 

1(5) 
Datum 

2021-05-26 
 

      
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Åtgärdsplan 2021-2022 – Brottsförebyggande rådet 
Åtgärdsplanen följs upp och revideras varje år av BRÅ inför kommande 
budgetår och fastställs vid kommunstyrelsens möte i juni. 

Lägesbild 

Aktivitet Tid Ansvarig 

Avstämningsmöten lägesbildsgrupp  Veckovis Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Information 

Aktivitet Tid Ansvarig 

Samverkan med näringslivet 
angående tillgänglighets-
begränsning minderåriga: 
folköl, tobak, energidryck, 
kosttillskott 

Vid 
behov 

Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

I utsatta bostadsområden: 
informations-möte och 
åtgärder för att öka tryggheten, 
förebygga skadegörelse och 
inbrott i bilar. 

Vid 
behov 

Fastighetsorganisa- 
tionen, polis 
 
 

Utbildning 

Aktivitet Tid Ansvarig 

Utbildning till personal om tecken på 
missbruk för tidiga insatser. 

Vid behov Alla förvaltningar. 
Öppenvården utför. 

   

85



Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-26 

      
[Titel] 

Sida 

2(5) 

 

 

 

 

 
Tillgänglighetsbegränsning och tillsyn 

Aktivitet Tid Ansvarig 

Tillsyn kosttillskott i detaljhandel 
och gym. 

Årligen Kultur- och 
samhällsutvecklings 

förvaltningen 

Kontroll av utskänkningstillstånd Kontinuerligt ATL Falun, Polisen 

Kontroll av folköls- och tobaks-
försäljning samt receptfria 
läkemedel i detaljhandeln 

Kontinuerligt ATL Falun 

Kontroll av misstänkt langning. Kontinuerligt Polisen 

Kontrollinsats gällande droger på 
krogar 

Kontinuerligt ATL Falun, Polisen 

Beslagtagning/förverkande av 
alkohol på allmän plats. 

Kontinuerligt Polisen 

SMADIT (Samverkan Alkohol 
och Droger i Trafiken)  

Kontinuerligt Polisen, Region 
Dalarna, SoU 

Samordnad riktad insats 

Aktivitet Tid Ansvarig 

Riktade insatser, 
ungdomar med 
kriminellt beteende. 

Vid behov Social- och 
utbildningsförvaltningen, polisen, 
VBU 

Riktade insatser för 
ungdomar i tonåren 
med begynnande 
missbruk. 

Vid behov Social- och 
utbildningsförvaltningen, VBU 

BIM – 
stödgruppsverksamhet 
för barn och tonåringar 
som befinner sig i 
missbruksmiljöer. 

Kontinuerligt Social- och 
utbildningsförvaltningen i 
samverkan med Svenska kyrkan. 

Samverkan med 
frivillig- och 

Vid behov Respektive förvaltning 
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intresseorganisationer 
för att påverka och 
fördröja alkohol- och 
drogdebut.  

Hemmasittarinsatser, 
frånvarokontroll 

Kontinuerligt Social- och 
utbildningsförvaltningen, VBU 

Klottersanering inom  
48 timmar 

Kontinuerligt Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen, 
kommunala bolag, VB Energi, 
VBU 

Skilda världar. 
Stödgruppsverksamhet 
till barn med separerade 
föräldrar 

Kontinuerligt Social- och 
utbildningsförvaltningen 

Säker och trygg 
förening. Förebyggande 
arbete riktat mot barn 
och ungdomar  

Kontinuerligt Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

Insatser mot våld i nära 
relationer 

Kontinuerligt Social- och 
utbildningsförvaltningen, vård- 
och omsorgsförvaltningen samt 
polisen 

TRAPPAN - en metod 
för barn och ungdomar 
som bevittnat våld 

Vid behov Social- och 
utbildningsförvaltningen 

”Kärleken är fri” 

Ett projekt för 
högstadiet, 
hedersrelaterat våld och 
kränkningar 

Kontinuerligt Rädda barnen, Social- och 
utbildningsförvaltningen, 
 

 

Toleransgrupp 
(Toleransprojektet) 

Kontinuerligt 
En grupp per 
läsår 

Social- och 
utbildningsförvaltningen 

Stöd till enskilda och 
yrkesgrupper kopplade 
till våldsbejakande 
extremism 

Vid behov Kommunstyrelsens förvaltning 

Gruppverksamhet för 
våldsutövare och 
våldsutsatta 

Vid behov Social- och 
utbildningsförvaltningen  
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Generella insatser, föräldrastöd 

Aktivitet Tid Ansvarig 

Föräldrastöd, COPE- 
och ”Småbarnsliv”. för 
föräldrar med barn 1-18 
år. Vid behov med 
tolkstöd, för andra 
modersmål än svenska. 

Kontinuerligt Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen, 
social- och 
utbildningsförvaltningen, 
VBU 

Föräldrastöd i SFI C-
kursnivå.  

Kontinuerligt VBU 

Drog- och brottsförebyggande insatser  

Aktivitet Tid Ansvarig 

Citygruppen är ute 
under riskkvällar.  

8 gånger/år Social- och 
utbildningsförvaltningen 

Arrangemang och 
aktiviteter för 
ungdomar 13 år och 
uppåt 

10 gånger/år Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

Arrangemang 
skolavslutning.  

Examen 
högstadiet. 

Social och- 
utbildningsförvaltningen, Kultur- 
och 
samhällsutvecklingsförvaltningen  

Dopingförebyggande 
arbete i samverkan med 
lokalt nätverk. Möten 
och förebyggande 
arbete enligt egen 
handlingsplan.  

Möten  
4 gånger/år 

Kultur och 
samhällsutvecklingsförvaltningen, 
fritid och idrott, i samverkan 
med Polisen, gymmen, 
Dalaidrotten och VBU  

Kampanjer för att 
påverka attityder och 
normer. ANDT 

Kontinuerligt  BRÅ, Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen 
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Förklaring förkortningar  

COPE 

Community Parent Education Program. Evidensbaserat program för 
föräldrastöd. För föräldrar med barn 3-18 år. Generell insats för alla föräldrar. 

Småbarnsliv  

Evidensbaserat program baserat på COPE, för föräldrar med barn 1-2 år.   

ATL 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
Myndighetsutövning gällande tillsyn, försäljning och tillstånd för servering av 
alkohol, receptfria läkemedel, tobak, folköl. Samverkan mellan sju kommuner i 
Länet, Borlänge, Gagnef, Säter, Smedjebacken, Ludvika, Hedemora och Falun. 

SMADIT 

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är en metod som innebär att 
polisen erbjuder misstänkta rattfyllerister att så snabbt som möjligt komma i 
kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att 
komma till rätta med sitt missbruk. 

ANDT 

Alkohol, narkotika dopning, tobak. Förkortning för förebyggande arbete inom 
området.   

BIM 

Barn till missbrukare, gruppverksamhet för barn som lever i missbruksmiljö. 
Riktad insats. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-11-17 
 

  

Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
 

§ 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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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-09-23 
Diarienummer 

KS  2021/290-04  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Christer Karlsson,  
christer.karlsson2@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

 

Teckningsrätt för bankräkningar, plusgiro med mera 

Förvaltningens 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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Ludvika kommun 
Datum 
2021-09-23 

Diarienummer 
KS 2021/290-04 

Sida 

2(2) 
 

 

 

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 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Christer Karlsson 
Redovisningschef 

 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
Kanslienheten 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-11-17 
 

  

Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
 

§ 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 

94



  
      

 
      

 

2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

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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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-10-15 
Diarienummer 

KS  2021/35-04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Magnus Rindeskär 
magnus.rindeskar@ludvika.se  

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Antagande av finansiella riktlinjer för koncernen 

Förvaltningens 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 s 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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Ludvika kommun 
Datum 
2021-10-15 

Diarienummer 
KS 2021/35 

Sida 

2(2) 
 

 

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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef 

Magnus Rindeskär 
Koncerncontroller 

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

Beslut skickas till 
Akten 
Styrdokument 
Ludvika Kommun Stadshus AB 
Ludvika Kommunfastigheter AB 
Ludvikahem AB 
Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB 
Stora Brunnsvik AB 
Wessman Vatten & Återvinning AB 
VB Kraft AB 
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FINANSIELLA RIKTLINJER 
Sida 

1(6) 
Datum 

2021-05-14 
 
 

 

 

 
 

 

 

Finansiella riktlinjer 
 

Dokumentnamn 
Finansiella Riktlinjer 

Dokumenttyp 
RIKTLINJE 

Omfattning 
Ludvika kommun och de 
helägda kommunala 
bolagen 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Koncernekonomichef 

Publicering 
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd 
Kommunallagen, aktiebolagslagen 
 
Beslutad 
[Skriv datum här] 

Bör revideras senast 
Vid behov med översyn 
varje mandatperiod 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
[Skriv text här] 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 
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Ludvika kommun 
Datum 

2021-05-14 
      

      
Sida 

2(6) 
 

Finansiella riktlinjer 

 
 
  

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans 
för de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Strategi Hjälper att göra 
vägval och 
prioriteringar. 
Kan innehålla 
mål och 
uppdrag. 

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Riktlinjer Innehåller 
konkreta 
beskrivningar 
av vad som ska 
göras och hur 
det ska göras.  

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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Datum 

2021-05-14 
      

      
Sida 

3(6) 
 

Finansiella riktlinjer 

1 Inledning 
Fullmäktige har fastställt en Finanspolicy som utgör ett övergripande ramverk 
för den finansiella hanteringen inom Ludvika kommun och dess helägda bolag 
(kommunkoncernen). Finanspolicyn ska säkerställa att kommunen genom att 
efterleva angivna riktlinjer och riskmandat kommer att uppfylla 
kommunallagens krav avseende medelsförvaltning. 

2 Likviditetshantering 
Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalflöden i 
kommunkoncernen samt för att sänka räntekostnaderna genom effektiva 
betalningsrutiner samt god investerings- och likviditetsplanering. Inom 
kommunen ska det finnas ett koncernkontosystem för samordning av samtliga 
likviditetsflöden i kommunen och bolagen. Helägda dotterbolag ska vara 
anslutna till kommunens koncernkontostruktur och får endast inneha andra 
bankkonton efter godkännande av kommunens koncernekonomichef. 

Likviditetsreserven, dvs. kommunkoncernens tillgängliga egna medel och 
avtalade kreditlöften, ska hållas på en sådan nivå att en tillfredsställande 
betalningsberedskap anpassad till likviditetsplaneringen enligt nedan kan 
upprätthållas vid alla tillfällen. Likviditetsreserven kan utgöras av medel på 
kontot, icke utnyttjad checkkredit, bekräftade kreditlöften samt placeringar som 
är tillgängliga inom 5 bankdagar. Likvida medel överstigande behovet av 
likviditetsreserv definieras som överskottslikviditet och ska hanteras enligt 
riktlinjer för placering av överskottslikviditet nedan. 

De helägda bolagen ansvarar för att till kommunen kommunicera sitt behov av 
checkräkningskredit för att säkerställa tillräcklig likviditet för bolaget. 
Koncernekonomichefen ska i samråd med respektive bolag följa upp och 
planera behov av likviditet på kort och lång sikt. 

3 Skuldhantering 

3.1 Mindre skuldportföljer 
Undantag från riktlinjerna avseende skuldhanteringen ges för bolag som har en 
låneskuld under 100 mnkr. För dessa bolag gäller att låneskulden ska hanteras 
så att koncernens totala skuldportfölj följer dessa riktlinjer och all upplåning ska 
ske genom samordning med kommunen. 

3.2 Finansieringsrisk 
För att minska finansieringsrisken ska kommunen och bolagen eftersträva en 
spridning av låneförfall. Kommunen och bolagen ska eftersträva grön 
finansiering i den mån det är möjligt. Enskild långivare, med undantag för 
Kommuninvest, ska inte finansiera mer än 50 % av den vid varje tidpunkt totala 
skuldvolymen. Flera långivare bör eftersträvas. 
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Finansiella riktlinjer 

 Andelen kapitalförfall inom ett år får max uppgå till 40 % av portföljen. 
 Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år.  

 
För upplåningen är följande finansieringskällor och motparter godkända: 

Finansieringskällor 

 Koncernkontokredit 
 Reverslån 
 Leasing 

 
Motparter 

 Lån från företag inom kommunkoncernen. 
 Kommuninvest i Sverige AB (publ). 
 Europeiska Investerings Banken (EIB). 
 Nordiska Investerings Banken (NIB). 
 Svensk bank eller från svenska finansinstitut/försäkringsbolag. 
 Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och 

svensk lånedokumentation. 

Bolagen kan låna med borgen samt när det bedöms lämpligt direkt av 
kommunen. All upplåning ska ske på affärsmässiga grunder genom 
anbudsförfarande från flera långivare när marknadsläget möjliggör flera 
konkurrenskraftiga anbud gällande efterfrågade löptider och villkor. 

3.3 Ränterisk 
 Andelen ränteförfall inom 12 månader får max uppgå till 40 % av portföljen 
 Den genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga i intervallet 2-5 år. 
 Räntebindningstiden för enskilt lån eller räntederivat får inte överstiga 10 år 

3.4 Finansiella instrument 
Tillåtna derivatinstrument för skuldförvaltningen är ränteswappar samt 
förtidsstartade ränteswappar, maximal tillåten löptid för ett enskilt 
derivatinstrument är 10 år. Volymen utestående ränteswappar får netto inte 
överstiga volymen rörliga lån. Minst 2 motparter bör eftersträvas.  

Som en del av kommunkoncernens ränteriskhantering ingår att 
säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument 
med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tid. Om 
underliggande lån har en annan kapitalbindningstid än löptiden på 
räntederivatet måste kommunen eller det helägda bolaget kunna visa att 
sannolikheten är mycket stor att refinansiering kommer att ske av de 
underliggande lånen till minst samma löptid som räntederivatet 

Motpartsrisker uppstår i samband med finansiering och handel i derivat-
instrument och avser risken att bolaget får en förlust till följd av att en motpart 
inte kan fullfölja sina åtaganden. 
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Godkänd motpart är affärsbank med generellt svenskt banktillstånd samt lång 
kreditrating motsvarande minst A- (Standard & Poor). 

Då ratingen för en finansiell motpart försämras under A- får inga fler 
transaktioner som ytterligare ökar motpartsrisken genomföras därefter ska 
kommunstyrelsen meddelas och besluta om eventuella åtgärder fattas. 

För att minska risken för att resultatet påverkas till följd av marknadsvärdes-
förändringar på de finansiella instrumenten så ska de instrument som används 
uppfylla kraven för säkringsredovisning enligt upprättad 
säkringsdokumentation. 

4 Placeringsverksamheten 

4.1 Placering av överskottslikviditet 
För att minimera risken för kapitalförluster ska placeringar enbart ske i 
kreditvärdiga räntebärande värdepapper med hög likviditet alternativt placering 
på konto. Med kreditvärdiga räntebärande värdepapper med hög likviditet avses 
att dessa vid behov kan omsättas på den finansiella marknaden.  

Riktlinjer för placering i räntebärande värdepapper: 

Emittent- 
kategori 

Emittent/värdepapper Max andel 
per 
emittent- 
kategori 
% 

Max andel per 
emittent inom 
respektive 
emittentkategori 
% 

1 Svenska staten eller av svenska staten 
garanterade värdepapper 

100 100 

2 Av svenska staten helägda bolag, 
Kommuninvest, svenska kommuner, 
regioner samt dess helägda bolag 

100 100 

3 Bostadsfinansieringsinstitut/säkerställda 
bostadsobligationer 

50 50 

4 Värdepapper med rating om lägst S&P 
A-1, Moodys P-1 (kort rating) eller 
S&P A-, Moodys A3 (lång rating)  

25 50 

    

Löptiderna för placeringarna ska anpassas efter förväntad utnyttjande eller 
amortering. För en enskild placering eller konto får löptiden högst uppgå till 6 
månader. Placering får endast ske i värdepapper utgivna i Svenska kronor. 
Motsvarande placering i fonder som överensstämmer med ovanstående 
riktlinjer är tillåten. 

För placering på bankkonto ska motparten lägst inneha en rating om A- 
(Standard & Poor). 
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4.2 Övriga riktlinjer 
Placeringar via strukturerade produkter är inte tillåtet. 
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  Dokumenttitel 

Svar på remiss 
 Dokumentdatum 

2021-09-20 

  

 

     

Åsa Grans 

Koncernekonomichef 

 
 

Remissyttrande beträffande finansiella riktlinjer inom 
Ludvika kommunkoncern 
Ludvika Kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB samt Stora Brunnsvik AB har fått rubricerat 
dokument för granskning och yttrande från vd. 
 
Vd och styrelsen anser att ett koncernövergripande styrdokument som föreskriver riktlinjer 
inom finansområdet är av yttersta vikt. Ägaren måste ansvara för och styra många av de 
avgöranden som koncernens bolag och kommunens ekonomienhet ställs inför och som har stort 
ekonomiskt värde. Det är också en betydande riskexponering i många frågor kring ränte- och 
kapitalbindning och nyttjande av finansiella instrument. Tidigare har Ludvika 
Kommunfastigheter och LudvikaHem upprättat dessa finansiella riktlinjer inom bolaget och 
styrelsen har haft det fulla ansvaret. Det är fortsatt centralt att styrelserna för Ludvika 
Kommunfastigheter och LudvikaHem äger möjlighet att planera och ansvara för bolagens 
finansiella ställning samt den finansieringsstrategi som skall råda för att på bästa sätt hantera 
bolagens skuldsättningsgrad. Fastighetsbolaget står redan idag för en ansenlig del av 
kommunens skuldsättning och det är av stor vikt för bolaget att ha en central roll i kommunens 
hantering av finansfrågor. 
 
Koncernövergripande riktlinjer innebär att kommunen som ägare ikläder sig en större styrande 
roll över bolagens finanskostnader, vilket bolagen anser vara viktigt att också reglera tydligt i en 
ansvarsfördelning eller i samband med antagandet av de finansiella riktlinjerna. Principiellt 
kvarstår annars styrelseledamöternas personliga ansvar inom ett av de områden som har störst 
ekonomiskt värde för bolaget och för riskhanteringen i verksamheten. Ett juridiskt avtal 
behöver upprättas som reglerar ansvar, roller och arbetssätt för de finansiella rutinerna inom 
koncernen. Alternativt att kommunens finanshantering läggs över i 
Stadshuskoncernen/bolagen.   
 
En koncerngemensam likviditetsreserv innebär ett kollektivt ansvar för samtliga anslutna 
enheter att agera vid ett ekonomiskt krisläge då ett underskott uppstår i reserven. För detta bör 
en beredskap finnas i form av en plan. För fastighetsbolagen måste uppföljning av eventuellt 
likviditetsöverskott ta hänsyn till den fluktuation som finns under ett verksamhetsår och som 
avgörs av planerade underhållsarbeten, kvartalshyror, investeringsprojekt och andra under året 
ojämna in- och utbetalningar. En långsiktighet måste finnas för de investeringsprojekt som 
självfinansieras i fastighetsbolagen eller som finansieras via redan upplånade medel.  En 
styrande nivå bör rekommenderas i de fall gröna lån är att avse. 
 
Utöver ovan anser vd och styrelsen att riktlinjen i sin helhet granskas av både jurister och 
revisorer.  
 
Ludvika Kommunfastigheter AB 
 
Ulf Rosenqvist 
Vd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-11-17 
 

  

Kommunstyrelsens personalutskott 
  

 
 

§ 47  Dnr 2018/160 

 

Oreglerad arbetstid 

Personalutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse och riktlinje som svar på 

revisorernas granskning av system för oreglerad arbetstid och ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst från 2015. 

2. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för oreglerad arbetstid daterade 20 
oktober 2021.  

Beslut 
Personalutskottet noterar återrapporten avseende punkten omvärldsbevakning 
enligt bilaga daterad 21 mars 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Behovet av att reglera oreglerad arbetstid väcktes första gången 2012 och år 
2015 gjorde KPMG, på uppdrag av revisorerna, en granskning av system för 
oreglerad arbetstid och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Kommunen fick 
bland annat rekommendationer att utveckla de styrdokument som finns för 
hantering av oreglerad arbetstid och att styrdokumenten bör kommuniceras 
med förvaltningarna i större utsträckning än idag. Likaså rekommenderas att 
kommunen har rutiner för att säkerställa regelbunden uppdatering av 
arbetsintyg. Kommunstyrelsen instämde i revisorernas synpunkter och gav den 
den 29 maj 2015 kommunchef i uppdrag att avhjälpa de brister som påpekats. 

År 2019 gav förhandlingsutskottet förvaltningen i uppdrag att göra en 
omvärldsbevakning. Denna finns som bilaga och förvaltningen föreslår 
personalutskottet noterar den återrapporten, då personalutskottet övertagit 
merparten av förhandlingsutskottets ansvarsområden sedan 
förhandlingsutskottet lades ner.  

Sammantaget har förvaltningen arbetat med frågan under flera år. Arbetet har 
resulterat i ett förslag till riktlinjer för oreglerad arbetstid, som 
kommunstyrelsen nu föreslås anta. I riktlinjerna bemöter förvaltningen de 
frågeställningar och synpunkter samt rekommendationer som getts under åren.  

Riktlinjerna har gått på tjänstemannaremiss till samtliga förvaltningar och till 
arbetstagarorganisationer under sommaren och hösten 2021.  
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För att möjliggöra oreglerad arbetstid behöver kommunen teckna ett lokalt 
kollektivavtal om undantag från rätt till kompensation för övertidsarbete. 

Kommunen har även, sedan granskningen gjordes 2015, ändrat arvodesreglerna 
och sedan mars 2019 ska förtroendevalda för varje sammanträde lämna in ett 
intyg över förlorad arbetsinkomst. Eftersom arbetsgivaren alltid intygar förlorad 
arbetsinkomst är bedömningen att stickprov inte behövs.  

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för oreglerad arbetstid daterade 20 oktober 2021.  
2. Omvärldsbevakning daterad 31 mars 2020. 
3. Revisionsrapport från KPMG daterad 29 juni 2015.  
4. Protokollsutdrag från förhandlingsutskottet den 16 maj 2019 § 46. 
5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 29 september 2015 § 206. 
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 4 december 2012 § 212. 

Behandling 
Förhandlingschefen informerar om att möjligheten att teckna ett lokalt 
kollektivavtal om undantag från rätt till kompensation för övertidsarbete redan 
finns. 

Personalutskottet beslutar därför enhälligt att beslutspunkt 3 med lydelsen 
”Kommunstyrelsen uppdrar till förhandlingschefen att teckna ett lokalt 
kollektivavtal om undantag från rätt till kompensation för övertidsarbete” ska 
strykas.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Ludvigsson, 0240-86121 
susan.ludvigsson@ludvika.se  

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Antagande av riktlinjer för oreglerad arbetstid och 
svar på revisorernas granskning av system för 
oreglerad arbetstid och ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse och riktlinje som 

svar på revisorernas granskning av system för oreglerad arbetstid och 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst från 2015. 

2. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för oreglerad arbetstid daterade 20 
oktober 2021.  

3. Kommunstyrelsen uppdrar till förhandlingschefen att teckna ett lokalt 
kollektivavtal om undantag från rätt till kompensation för 
övertidsarbete. 

4. Personalutskottet noterar återrapporten avseende punkten 
omvärldsbevakning (bilaga 2). 

Sammanfattning 
Behovet av att reglera oreglerad arbetstid väcktes första gången 2012 och år 
2015 gjorde KPMG, på uppdrag av revisorerna, en granskning av system för 
oreglerad arbetstid och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Kommunen fick 
bland annat rekommendationer att utveckla de styrdokument som finns för 
hantering av oreglerad arbetstid och att styrdokumenten bör kommuniceras 
med förvaltningarna i större utsträckning än idag. Likaså rekommenderas att 
kommunen har rutiner för att säkerställa regelbunden uppdatering av 
arbetsintyg. Kommunstyrelsen instämde i revisorernas synpunkter och gav den 
den 29 maj 2015 kommunchef i uppdrag att avhjälpa de brister som påpekats. 

År 2019 gav förhandlingsutskottet förvaltningen i uppdrag att göra en 
omvärldsbevakning. Denna finns som bilaga och förvaltningen föreslår 
personalutskottet noterar den återrapporten, då personalutskottet övertagit 
merparten av förhandlingsutskottets ansvarsområden sedan 
förhandlingsutskottet lades ner.  

Sammantaget har förvaltningen arbetat med frågan under flera år. Arbetet har 
resulterat i ett förslag till riktlinjer för oreglerad arbetstid, som 
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kommunstyrelsen nu föreslås anta. I riktlinjerna bemöter förvaltningen de 
frågeställningar och synpunkter samt rekommendationer som getts under åren.  

Riktlinjerna har gått på tjänstemannaremiss till samtliga förvaltningar och till 
arbetstagarorganisationer under sommaren och hösten 2021.  

För att möjliggöra oreglerad arbetstid behöver kommunen teckna ett lokalt 
kollektivavtal om undantag från rätt till kompensation för övertidsarbete. 

Kommunen har även, sedan granskningen gjordes 2015, ändrat arvodesreglerna 
och sedan mars 2019 ska förtroendevalda för varje sammanträde lämna in ett 
intyg över förlorad arbetsinkomst. Eftersom arbetsgivaren alltid intygar förlorad 
arbetsinkomst är bedömningen att stickprov inte behövs.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
KPMG har i en rapport daterad 6 februari 2012 påtalat bristen av skrivna 
regeldokument i kommunen när det gäller regler för oreglerad arbetstid.  

Kommunstyrelsen gav den 8 maj 2012 dåvarande stöd- och 
styrningsförvaltning (nuvarande kommunstyrelsens förvaltning) i uppdrag att 
utarbeta förslag till vad oreglerad arbetstid innebär och hur arbetstiden för 
anställda med oreglerad arbetstid ska bevakas så att arbetstidslagen följs. Vidare 
gavs uppdrag att se över principerna för vem som ska erhålla oreglerad 
arbetstid.  

Förvaltningen gjorde ett förtydligande som kommunstyrelsen antog den 4 
december 2012. 

År 2015 gav kommunens revisorer KPMG i uppdrag att åter granska vilka 
regler avseende arbetstid och ledighet för anställda med oreglerad arbetstid som 
finns samt hur det hanteras i praktiken. I KPMG:s revisionsrapport daterad 12 
juni 2015 lämnade de följande synpunkter och rekommendationer: 

- De styrdokument som finns för hantering av oreglerad arbetstid kan 
och bör utvecklas i syfte att få en tydligare hantering och uppföljning. 
Vi bedömer att det idag finns en risk att det är bristande kontroll av 
arbetstid och ledighet. 

- Styrdokumentet måste kommuniceras med förvaltningarna i större 
utsträckning än idag. Förvaltningarna har också delvis olika rutiner. 

- Avseende arbetsförtjänst för förtroendevalda bör rutiner finnas för 
regelbunden uppdatering av inkomstintyg. 

- Stickprovskontroller mot arbetsgivare bör utföras regelbundet.    

I samma revisionsrapport lämnar KPMG även synpunkter på vad kommunen 
praktiskt borde lyfta in i det styrdokument som styr oreglerad arbetstid. Vilka 
synpunkterna är redogörs för i kapitel 9.1.3 i rapporten, som återfinns som 
bilaga 3. Några synpunkter som lyfts är bland annat att det bör framgå vem som 
kan omfattas av oreglerad arbetstid och hur uttag av ledighet kan ske.  
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Vid kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2015 fick kommunchefen i 
uppdrag att påbörja arbetet med att avhjälpa de brister som påpekats av 
kommunens revisorer efter genomförd granskning av KPMG.  

År 2018 tog dåvarande personalenheten åter fram de avtalsmässiga 
förutsättningarna och ett förslag på riktlinje över vad som gäller för arbetstagare 
med överenskommen anställning med oreglerad arbetstid. 

Den 16 juni 2019 ger förhandlingsutskottet dåvarande personalenhet i uppdrag 
att redovisa en omvärldsanalys kring oreglerad arbetstid. Då förhandlings-
utskottet inte längre finns, ska svaret ges till kommunstyrelsens personalutskott 
istället. Förvaltningen redovisar omvärldsbevakningen i bilaga 2. 

Under rubriken ”Återrapport avseende förtroendevaldas ersättning för förlorad 
arbetstjänst” bemöter förvaltningen revisorernas granskning avseende den 
delen av revisionsrapporten som berör ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  

Utgångspunkter för hanteringen av oreglerad arbetstid och 
gällande regelverk 
Förvaltningen har med flera resurser och vid flera tillfällen tagit fram material 
inför antagande, men underlaget har av flera olika anledningen inte kommit till 
politisk behandling.  

Förvaltningen noterar att det revisorerna ville ha svar på i sin granskning är 
följande: 

- Förtydligande kring vilka regler som gäller enligt arbetstidslagen.  

- Förtydligande kring vem som kan omfattas av oreglerad arbetstid. 

- Förtydligande kring hur uttag av ledighet kan ske. 

- Tydligare rutiner på hur förvaltningarna ska arbeta exempelvis med 
redovisning av tid.  

- Tydlighet ska också finnas om att det handlar om en högre lön och hur 
mycket högre lön om man omfattas av oreglerad arbetstid. 

Nedan redogör förvaltningen för svaren på dessa frågeställningar som också tas 
omhand i en riktlinje för oreglerad arbetstid daterad 20 oktober 2021. 

Det finns dock behov av att göra vissa förklaringar och förtydliganden innan 
frågeställningarna besvaras.  

Vad är oreglerad arbetstid 
Arbetsuppgifterna är av sådan natur att arbetsgivaren inte har möjlighet att 
kontrollera när arbetsdagen börjar och slutar eller vart medarbetaren ska utföra 
arbetsuppgifterna. Arbetstidsmåttet är dock angivet, till exempel 40 timmars 
arbetsvecka. Arbetstagaren omfattas av arbetstidslagen och arbetstidsavtal 
eftersom arbetsgivaren kontrollerar arbetet.  

Reglering av förtroendearbetstid EU:s arbetstidsdirektiv 
EU:s arbetstidsdirektiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG 
(artikel 17) anger att medlemsstaterna med iakttagande av de allmänna 
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principerna för arbetstagarnas hälsa och säkerhet för vissa grupper av 
arbetstagare får göra avvikelser från direktivets bestämmelser om dygnsvila, 
raster, veckovila, begränsning av veckoarbetstiden, nattarbetets längd och 
beräkningsperioder. Detta avser arbeten där arbetstidens längd inte mäts eller 
bestäms i förväg eller kan bestämmas av arbetstagarna själva. I direktivet anges 
att detta särskilt gäller vissa grupper såsom företagsledare eller andra personer 
med självständiga beslutsbefogenheter. 

Arbetstidslagen 
Sverige har som medlemsstat använt sig av möjligheten att göra avvikelse från 
arbetstidsdirektivet genom att i 2 § arbetstidslagen (ATL) ange att ATL inte 
gäller för vissa grupper. Detta avser arbetstagare som med hänsyn till sina 
arbetsuppgifter har förtroendet att själva disponera sin arbetstid. 

Arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara 
arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat. 

Arbete som utförs av arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och 
anställningsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning eller av 
arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själva 
disponera sin arbetstid.  

Arbetsmiljölagen 
Bestämmelserna i arbetsmiljölagen är inte dispositiva och kan därmed inte 
avtalas bort enligt arbetsmiljölagens portalparagraf, 2 kap 1 § 2 st. 
Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt 
och psykiskt avseende. Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i 
utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och 
utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.  

En av de viktigaste förutsättningarna för att möjliggöra detta för arbetstagare 
med oreglerad arbetstid är att närmaste chef kontinuerligt följer upp 
medarbetarens totala arbetsbelastning (Chefens ansvar - planering av 
verksamheten, arbetsledning och uppföljning). 

Oreglerad arbetstid har ofta införts för att arbetsgivaren inte kan övervaka 
arbetet, eller för att det inte är viktigt eller är svårt att förutse, när arbetet ska 
utföras. En förutsättning för oreglerad arbetstid är att arbetsmiljölagens 
skyddsaspekter beaktas. Detta förutsätter en kontinuerlig uppföljning och 
dialog mellan medarbetare och chef för att chefen ska kunna ta sitt ansvar både 
för individens resultat och hälsa. Av detta följer även ett ansvar för 
medarbetaren att signalera när arbetsbelastningen blir för stor eller för liten. 

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet kvarstår även för arbetstagare 
med oreglerad arbetstid och arbetsgivaren bestämmer vilka arbetsuppgifter som 
ska utföras. För att ha kontroll över verksamheten är det mer viktigt med 
målstyrning och resultatuppföljning än detaljstyrning av arbetsuppgifterna. 

Chefen har ett ansvar för att verksamhetens mål uppnås samt att medarbetarna 
har rimliga arbetsförhållanden. Det ligger därför i sakens natur att det måste 
finnas en kontinuerlig dialog mellan arbetsgivaren och den som har oreglerad 
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arbetstid om vad det innebär. Inte minst för att undvika arbetsmiljörisker måste 
arbetsgivaren och arbetstagaren ha en kontinuerlig dialog om arbetsmängden 
och hur arbetstiden förläggs.  

Arbetstagaren kan inte helt fritt disponera sin arbetstid samtidigt som det finns 
en hög grad av självständighet i arbetsuppgifternas utförande. Det är viktigt att 
chefen klargör hur tillgängligheten kan hanteras utifrån verksamhetens behov 
och förutsättningar i övrigt. Därutöver finns det ett ömsesidigt ansvar för såväl 
medarbetare som chef för att arbetet och förutsättningarna för dess utförande 
blir så goda som möjligt. 

Avtalsmässiga förutsättningar 
I allmänna bestämmelser (AB) § 20 mom. 8 tydliggörs att arbetsgivare och 
arbetstagare kan träffa överenskommelse om att arbetstagaren inte ska ha rätt 
till kompensation för övertidsarbete. 

Det är arbetsuppgifternas krav som påverkar arbetstidens omfattning vid varje 
tillfälle. Arbetsgivaren bestämmer med stöd av sin arbetsledningsrätt vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras. 

Vad händer om en medarbetare inte klarar av att arbeta med oreglerad 
arbetstid?  
Klarar medarbetaren inte av att i dialog med chef handskas med den frihet den 
oreglerade arbetstiden innebär kan man som arbetsgivare tillsammans med 
medarbetaren komma överens om att omförhandla avtalet och ändra 
förutsättningarna för den oreglerade arbetstiden.  

För övrigt om en medarbetare missköter anställningsavtalet gäller 7-10 §§ LAS 
Lagen om anställningsskydd.  

Distansarbete 
Oreglerad arbetstid och distansarbete ska inte förväxlas. Det finns inte någon 
rättighet för den som har oreglerad arbetstid att arbeta hemma regelbundet eller 
i stor omfattning. Däremot är det inte ovanligt att den som har oreglerad 
arbetstid har möjlighet att arbeta utanför arbetsplatsen i skiftande omfattning. 
Möjligheten beror helt på arbetets natur, ytterst avgör arbetsgivaren. 

Nuläge och förslag till riktlinjer för oreglerad arbetstid 
Idag har 107 personer oreglerad arbetstid och är därmed övertidsavlösta. Det är 
chefer på alla nivåer, men det finns även bland annat projektingenjör, 
verksamhets controller, undersköterska och arbetsanpassare som har oreglerad 
arbetstid.  

För de, förutom förvaltningschefer eller motsvarande som omnämns i AB kap 
20 mom 1, som idag har oreglerad arbetstid finns inget enskilt anställningsavtal 
eller annan förklaring till varför man har det, vilka krav och förväntningar som 
följer med oreglerad arbetstid eller vilken ersättning man får för den oreglerade 
arbetstiden. Det är endast i anställningsavtalet man kan utläsa att personen inte 
har rätt till övertid.  
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Riktlinjen beskriver innebörden av oreglerad arbetstid, arbetsgivarens rätt att 
leda och fördela arbetet och vikten av en bra dialog om arbetstiden mellan chef 
och medarbetare.  

Riktlinjen behandlar även vilka kriterier som ska vara uppfyllda för vem som 
kan få oreglerad arbetstid, att det ska skrivas enskilda anställningsavtal och 
vilken ersättning som ges för oreglerad arbetstid.  

Riktlinjen har varit på tjänstemannaremiss till förvaltningarna under sommaren 
och hösten 2021. Samtliga förvaltningar har svarat och alla utom social- och 
utbildningsförvaltningen har lämnat synpunkter. Förvaltningen har till viss del 
beaktat inkomna synpunkter från förvaltningarna. 

Även arbetstagarorganisationerna har fått lämna synpunkter. Endast Vision och 
Ledarna har inkommit med synpunkter och frågor, och HR har gett 
organisationerna svar på deras frågor.  

Sammantaget har flera års arbete utmynnat i ett förslag till riktlinjer för 
oreglerad arbetstid, där förvaltningen har beaktat de synpunkter som 
revisorerna kom med i sin granskning. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen antar riktlinjer för oreglerad arbetstid och att 
kommunstyrelsen även uppdrar till förhandlingschef att teckna ett lokalt 
kollektivavtal om undantag från rätt till kompensation för övertidsarbete. 
Förvaltningen föreslår även att revisorernas synpunkter härmed är bemötta.  

Återrapport avseende förtroendevaldas ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst 

Avseende ersättning för förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda bör 
rutiner finnas för regelbunden uppdatering av inkomsting 
Fullmäktige beslöt den 4 mars 2019 § 35 att ändra stycke 4.1 i kommunens 
arvodesregler. Stycket handlar om de förtroendevaldas rätt att få ersättning för 
förlorad arbetsinkomst och lyder så här:  

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad 
arbetsinkomst då sammanträde eller förrättning medför förlust av 
arbetsinkomst. Ersättning utgår med högst det belopp fullmäktige 
beslutat enligt bilaga 1.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst förutsätter att den 
förtroendevalda verkligen fått ett löneavdrag eller en 
inkomstförlust på grund av uppdraget. En förtroendevald som 
medvetet lämnar felaktiga uppgifter gör sig skyldig till brottslig 
handling.  

Den förtroendevalda ska genom intyg från arbetsgivare eller sitt 
aktiebolag styrka inkomstförlusten för varje sammanträde eller 
förrättning. Utbetalning sker baserat på inlämnat intyg.  

Förtroendevald med eget företag, som inte drivs i aktiebolagsform, 
ska inför varje utbetalning intyga sin förlorade inkomst för varje 
sammanträde och förrättning. Dessa intyg följs upp efter årets slut 
och kommunen begär då in kompletterade handlingar från den 
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förtroendevalda. Arbetsinkomst som tillfälligt inte kan styrkas kan 
schablonberäknas med ledning av den aktuella 
sjukpenningsgrundade inkomsten (SGI).  

Den som är passiv ägare till företag kan inte i något fall anses 
förlora arbetsinkomst från rörelsen genom ett kommunalt 
förtroendeuppdrag. 

Sedan 15 mars 2019 ska en förtroendevald alltid lämna in ett intyg för förlorad 
arbetsinkomst för varje sammanträde. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit 
fram en blankett för ändamålet och har även arbetat fram nya arbetsrutiner 
kring hanteringen av detta.  
Ludvika kommun har även som rutin att alltid skicka ut information till ny 
förtroendevald i kommunen avseende uppdraget som ny förtroendevald. 
Informationsbrevet innehåller bland annat information om arvodesreglerna. 

Stickprovskontroller mot arbetsgivare bör utföras regelbundet 
Det intyg som förvaltningen redogör för i stycket ovan ska alltid signeras av 
arbetsgivaren. Förvaltningens bedömning är därmed att den förändrade rutinen 
och kravet på underskrivet intyg från arbetsgivaren för varje sammanträde gör 
att det inte längre finns ett behov av att utföra stickprovskontroller.  

Sammantaget bedömer kommunstyrelsens förvaltning, utifrån informationen 
ovan, att revisorernas synpunkter avseende förtroendevaldas ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst är tillgodosedda.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Susan Ludvigsson 
HR chef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Riktlinjer för oreglerad arbetstid daterade 20 oktober 2021.  
2. Omvärldsbevakning daterad 31 mars 2020. 
3. Revisionsrapport från KPMG daterad 29 juni 2015.  
4. Protokollsutdrag från förhandlingsutskottet den 16 maj 2019 § 46. 
5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 29 september 2015 § 206. 
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 4 december 2012 § 212. 

Beslut skickas till 
Revisorerna  
Förhandlingschef för verkställighet  
Samtliga nämnder  
Styrdokument 
Akten 
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2021-10-20 
Diarienummer 

KS 2018/160-02  

Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Riktlinjer för oreglerad arbetstid  
Dokumentnamn 
Riktlinjer för oreglerad arbetstid 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 

Omfattning 
Samtliga nämnder i 
Ludvika kommun 

Dokumentägare 
Verksamhetsområde HR 

Dokumentansvarig 
HR chef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Arbetstidslagen, Arbetsmiljölagen, Lagen om anställningsskydd  
 
Beslutad 
Skriv datum då beslut 
tagits av t.ex. KF; KF 

Bör revideras senast 
2025 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
2018/160-02 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

Skriv datum och § Klicka eller tryck här för att ange text. Ange dnr vid revidering 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för 
de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  
Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Strategi Hjälper att göra 
vägval och 
prioriteringar. 
Kan innehålla 
mål och 
uppdrag. 

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Riktlinjer Innehåller 
konkreta 
beskrivningar 
av vad som ska 
göras och hur 
det ska göras.  

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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Oreglerad arbetstid 
Den här riktlinjen ger information om hur oreglerad arbetstid ska tillämpas i 
Ludvika kommun. 

1 Innebörden av oreglerad arbetstid 
Det är i huvudsak arbetsuppgifterna som styr arbetstiden för medarbetare1 med 
oreglerad arbetstid. Med hänsyn till sina arbetsuppgifter har medarbetaren 
förtroendet att själv disponera sin arbetstid. Utgångspunkten är att arbetet 
normalt ska vara förlagt till dagtid på vardagar. Ibland kan arbetsuppgifterna 
medföra att arbetet måste förläggas till kvällar eller helger och omfatta mer tid 
än vad som motsvarar normalarbetstid, det vill säga 40 timmar i veckan. På 
samma sätt gäller att om arbetsuppgifterna under en period kan utföras 
tillfredställande på kortare tid än normalarbetstid kan arbetstagaren arbeta 
mindre. Avsikten är att arbetstiden sett över en längre period (i normalfallet tre 
månader) ska jämna ut sig så att den motsvarar normalarbetstid. 

Oreglerad arbetstid är lämplig när arbetsuppgifterna är av sådan natur att 
arbetsgivaren inte har möjlighet att kontrollera när arbetsdagen börjar eller 
slutar, eftersom det kan vara svårt att förutse när arbetet ska utföras. 

Medarbetare med oreglerad arbetstid omfattas likväl av arbetstidslagen och 
arbetstidsavtal eftersom arbetsgivaren i någon form kontrollerar medarbetarens 
arbete. 

1.1 Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet  
Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet kvarstår även för medarbetare 
med oreglerad arbetstid och arbetsgivaren bestämmer vilka arbetsuppgifter som 
ska utföras. Närmaste chef har ett ansvar för att verksamhetens mål uppnås 
samt att medarbetarna har en god arbetsmiljö och rimliga arbetsförhållanden. 
För att ha kontroll över verksamheten är det mer viktigt med målstyrning och 
resultatuppföljning än detaljstyrning av arbetsuppgifterna. 

1.2 Förväntningar och krav 
Innan en överenskommelse om oreglerad arbetstid görs ska närmaste chef 
informera medarbetaren samt tydliggöra vilka förväntningar och krav som finns 
på medarbetaren vad gäller oreglerad arbetstid, på samma sätt som övriga 
förväntningar ska redogöras vad gäller anställningen. Det är viktigt att närmaste 
chef klargör hur tillgängligheten kan hanteras utifrån verksamhetens behov. 
Därutöver finns det ett ömsesidigt ansvar för såväl chef som medarbetare att 
arbetet och förutsättningarna för dess utförande blir så goda som möjligt. 

 
1 Med medarbetare avses även chefer i den här riktlinjen. 
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Riktlinjer för oreglerad arbetstid 

1.3 Ansvar och frihet 
Oreglerad arbetstid innebär att ansvaret för hur arbetstiden ska disponeras 
ligger på såväl medarbetare som chef. Medarbetaren ges ett stort ansvar att själv 
avväga vad arbetsuppgifterna och verksamheten kräver, hur arbetet läggs upp 
och när det ska utföras för att klara uppsatta mål. En förutsättning för att 
medarbetaren ska kunna ha ett inflytande över arbetstiderna är en flexibilitet 
vad gäller arbetsbelastning och tidpunkten för arbetets utförande samt hur 
kravet på tillgänglighet ser ut. Medarbetaren har ett ansvar att signalera till 
närmaste chef när arbetsbelastningen blir för stor eller för liten. 

Medarbetaren ska, utifrån de krav närmaste chef ställer, själv ansvara för att 
vara närvarande på arbetsplatsen i den utsträckning som verksamheten och 
arbetsuppgifterna kräver. För att verksamheten ska fungera kan även andra 
medarbetare behöva veta när den som har oreglerad arbetstid står till 
förfogande eller inte. 

1.4 Distansarbete 
Oreglerad arbetstid och distansarbete ska inte förväxlas. Det finns inte någon 
rättighet för den som har oreglerad arbetstid att arbeta hemma regelbundet eller 
i stor omfattning utan samma riktlinjer för distansarbete gäller även för denne. 

1.5 Uppföljning genom dialog 
Oreglerad arbetstid förutsätter en kontinuerlig uppföljning och dialog mellan 
medarbetare och närmaste chef. Det är chefens ansvar att se till att ha dessa 
samtal med medarbetaren där arbetsbelastning och arbetsmiljön i övrigt ska 
följas upp. Medarbetarsamtal och avstämningssamtal med närmaste chef är 
lämpliga tillfällen. På uppföljningarna ska medarbetaren redogöra för sin totala 
arbetsbelastning. En viktig fråga vid samtalet ska vara hur medarbetaren 
kompenserar sig för perioder med längre arbetstid än normalt.  

2 Kriterier för oreglerad arbetstid 
Närmaste chef är den som bedömer vilka medarbetare som är lämpliga för 
oreglerad arbetstid. Det kan handla om chefer eller andra befattningar i 
organisationen. 

För att kunna avgöra om en medarbetare ska ha oreglerad arbetstid bör de här 
kriterierna vara uppfyllda: 

- Arbetsuppgifterna är av sådan natur att arbetsgivaren inte har möjlighet att 
kontrollera när arbetsdagen börjar eller slutar eftersom det är svårt att 
förutse när arbetet ska utföras. 

- Resultat står i fokus snarare än antal arbetade timmar. 

- Det finns en flexibilitet och dynamik i arbetsuppgifterna och i 
verksamheten som gör det möjligt att variera arbetstidens förläggning. 
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- Medarbetaren har ett stort mått av självständighet och ansvar för sina 
arbetsuppgifter och verksamhetens bästa samt har förtroendet att själv 
disponera sin arbetstid. 

- Medarbetaren har personliga förutsättningar och egenskaper som möjliggör 
ett ansvar för hur de egna arbetsuppgifterna läggs upp och för hur arbetet 
fördelas över tid. 

- Det finns ett förtroende och en kontinuerlig dialog mellan chef och 
medarbetare. 

Medarbetaren är den som slutligen beslutar om denne vill ha oreglerad 
arbetstid. Detta gäller inte för förvaltningschef eller motsvarande enligt AB 20 § 
Mom. 1. 

3 Enskilda anställningsavtal 
Medarbetare som ska ha oreglerad arbetstid träffar enskilda anställningsavtal 
och en överenskommelse om oreglerad arbetstid. Rätten till kompensation för 
övertidsarbete är därmed bortförhandlad. I samband med en sådan 
överenskommelse ska arbetsgivaren tydliggöra vilka grunder 
överenskommelsen bygger på. Om förutsättningarna ändras bör en översyn ske 
av lönesättningen och övertidsrätten.  

3.1 Ersättning 
En ersättning ska ges till de medarbetare med oreglerad arbetstid för den 
flexibilitet som förväntas av dessa medarbetare. Ersättningen ska vara ett tillägg 
motsvarande fem arbetstimmar per månad baserat på månadslönen. 

3.2 Byte av tjänst inom kommunen 
Vid byte av tjänst eller vid tidsbegränsade anställningar inom kommunen ska 
det göras en ny bedömning utifrån de kriterier som tidigare är uppräknande 
samt en ny överenskommelse. 

När en arbetstagare med funktion som ställföreträdare med rätt till 
övertidskompensation arbetar i sin överordnades ställe, utges kompensation 
endast om den överordnade arbetstagaren har rätt till sådan kompensation 
enligt AB 20 § Mom. 1 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Östgren, 0240-860 16 
maria.ostgren@ludvika.se  Ert datum Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige noterar redovisningen av obesvarade motioner. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens två gånger per 
år redovisa till fullmäktige motioner som fullmäktige inte kan fatta beslut om 
inom ett år från att motionen inkom.  

I kommunallagens 5 kap 35 § står: ”En motion eller ett medborgarförslag ska 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning.” 

Idag har vi 13 obesvarade motioner varav 2 är äldre än ett år.  

Vid senaste redovisningen, december 2020 fanns 7 motioner under beredning 
varav 3 var äldre än ett år.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Maria Östgren 
Kommunsekreterare 

Bilagor 
Bilaga, obesvarade motioner daterad 22 november 2021 
 
Beslut skickas till 
Akten 
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Redovisning av obesvarade motioner kvartal 4, 2021 
Diarienummer 
KS 2021/332 

 

Ärendemening Skrota lyxbygget från Vision Väsman Strand 

Inlämnad av  Jorge Nunez (K) 

Inkom 2021-11-03 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2022 

Diarienummer 
KS 2021/331 

 

Ärendemening Motion om tvångsförvaltning 

Inlämnad av  Jorge Nunez (K) 

Inkom 2021-11-03 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2022 

Diarienummer 
KS 2021/330 

 

Ärendemening Sluta anlita privata bemanningssköterskor 

Inlämnad av  Jorge Nunez (K) 

Inkom 2021-11-03 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2022 

Diarienummer 
KS 2021/329 

 

Ärendemening Återuppbyggnad - Läktare på Fredriksberg IP 

Inlämnad av  Jorge Nunez (K) 

Inkom 2021-11-03 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2022 
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Diarienummer 
KS 2021/336 

 

Ärendemening Låt Säfsgården ha status som SÄBO och återskapa 
demensplatserna där 

Inlämnad av  Jorge Nunez (K) 

Inkom 2021-11-03 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2022 

Diarienummer 
KS 2021/337 

 

Ärendemening Bryt det digitala utanförskapet – inrätta kommunala 
IT-lotsar i Ludvika kommun 

Inlämnad av  Lars Handegard (V) 

Inkom 2021-11-08 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2022 

Diarienummer 
KS 2021/340 

 

Ärendemening Gör Björnhyttan mera tillgänglig 

Inlämnad av  Aron Knifström (MP) 

Inkom 2021-11-08 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2022 

Diarienummer 
KS 2021/339 

 

Ärendemening Upphandla miljömärkt el i Ludvika 

Inlämnad av  Aron Knifström (MP) 

Inkom 2021-11-08 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras December 2021 

Diarienummer 
KS 2021/226 

 

Ärendemening Planera för att hantera extremväder 

Inlämnad av  Åsa Wikberg (MP) 

Inkom 2021-08-30 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2022 
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Diarienummer  
KS 2020/430 

 

Ärendemening Revidering av reglemente för arvode och ersättningar 
för förtroendevalda i Ludvika kommun  

Inlämnad av Hans Gleimar (C) 

Inkom 2020-11-25 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2022 

Diarienummer 
KS 2020/325 

 

Ärendemening Upphandla miljömärkt el i Ludvika 

Inlämnad av  Aron Knifström (MP) 

Inkom 2020-09-07 

Åtgärd Inväntar yttrande 

Besvaras 2021 

Diarienummer  
KS 2018/440 

 

Ärendemening Sälj Ludvika kommuns del av Öddö 

Inlämnad av Åsa Wikberg (MP) 

Inkom 2018-11-09 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2022 

Diarienummer  
KS 2018/404 

 

Ärendemening Privatisera Stora Brunnsvik 

Inlämnad av Lars Handegard (V) 

Inkom 2018-10-23 

Åtgärd Inväntar yttrande 

Besvaras 2022 
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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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1(4) 
Datum 

2021-10-07 
Diarienummer 

KS 2020/325-40  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se  

 

 
 

 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Svar på motion om att upphandla miljömärkt el i 
Ludvika 

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.  

Sammanfattning 
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.  

Beskrivning av ärendet  
Aron Knifström (MP) föreslår i motion daterad 7 september 2020 följande:   
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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. 

De inkomna yttrandena i korthet 
Motionen har gått på remiss till följande instanser: Gemensam nämnd för 
upphandling, Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, Ludvika 
Kraft AB och kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.  

Nedan redogör förvaltningen kort för de olika remissinstansernas yttranden. 
Samtliga yttranden finns bifogade denna tjänsteskrivelse.  

VB Krafts VD har för bolagets del den 20 oktober 2020 valt att yttra sig över 
punkt 1, då den berör bolaget. I yttrandet redogör de för att VB Kraft anmält 
deras anläggningar till den nationella plan, som träffats gällande miljövillkor 
nationellt. I och med detta anser de att det pågår ett arbete med en omställning 
till en kraftproduktion med de modernaste miljövillkor som finns.  

Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB har behandlat ärendet 
på styrelsemötet den 3 februari 2021 §85. Av yttrandet framgår att bolagen ser 
positivt på förslaget att lägga fast miljö- och hållbarhetskrav som kan ligga till 
grund för upphandlingar, men att de i övrigt inväntar Ludvika kommuns 
ställningstagande. Bolagens nuvarande avtal kring elleverans gäller fossilfri el. I 
framtiden kan avtalet uppgraderas till nivån ”Bra miljöval” mot en ökad 
kostnad.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden yttrade sig den 25 mars 2021 § 28. De 
föreslår att att-sats 1 inte föranleder några åtgärder och föreslår bifall till att-
satserna 2 och 3.  

Gemensam nämnd för upphandling behandlade motionen på sitt sammanträde 
den 27 september 2021 § 16. Nämnden väljer att inte yttra sig över att-sats 1 då 
området inte faller inom nämndens ansvarsområde. Gällande att-sats 2 har 
nämnden inget att erinra om Ludvika kommun beslutar enligt förslaget i 
motionen och gällande att-sats 3 föreslår nämnden den inte föranleder åtgärder 
då nämndens upphandlingsplan delvis innehåller dessa krav.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut  
Utifrån inkomna yttranden och analys väljer förvaltningen att föreslå 
fullmäktige följande:  

Förvaltningen föreslår att motionärens första att-sats inte föranleder någon 
åtgärd. Ludvika kommun 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 
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och hållbar elproduktion. Vidare framgår det av Västerbergslagens Kraft AB:s 
yttrande att ett arbete pågår för mer miljövänlig el genom att bolaget anmält 
sina anläggningar till den nationella planen. Nationella planen syftar till att 
ompröva vattendrag och ge dem moderna miljövillkor.  

Förvaltningen föreslår att motionärens andra att-sats avslås. Motionären yrkar 
på att kommunen och dess bolag så snart som möjligt övergår till el märkt med 
Bra Miljöval, EKOenergy eller motsvarande miljömärkning. Förvaltningen 
menar att intentionerna är bra och det är en fråga som, i samband med nästa 
upphandling av el-avtal för kommunen och dess bolag, bör belysas. Det finns 
dock frågeställningar som behöver redas ut innan en liknande kravställning 
skulle ske, bland annat vilka motsvarande miljömärkningar det finns, vilka krav 
som måste uppfyllas och hur det slår mot övriga bolag som idag inte har någon 
av de två namngivna miljömärkningarna, men som jobbar med annan typ av 
certifiering. En sådan certifiering är till exempel ISO14001 för 
miljöledningssystemet. Lokalt jobbar VB Energi AB utifrån den certifieringen 
och av deras miljöpolicy framgår bland annat att de ska skydda naturen och den 
biologiska mångfalden. Sammantaget finner förvaltningen att det kan vara svårt 
efterleva att-satsen, då det råder oklarheter kring vad som kan ingå i ”eller 
motsvarande miljömärkning”.  

Förvaltningen föreslår att motionärens tredje att-sats inte föranleder någon 
åtgärd. I upphandlingsnämndens nämndplan 2021-2023 finns nya miljö-, 
klimat- och återbruksmål. Nämnden arbetar med att skärpa miljökraven på flera 
olika sätt tillsammans med de samverkande kommunerna. Nämnden kommer 
troligen snart, i några relevanta upphandlingar, också att prova ställa krav på 
leverantörernas elanvändning. Det kunde till exempel gå till så att ett företag 
kan få extra poäng för miljömärkt el i samband med utvärderingen.   

Förvaltningen väljer att inte föreslå att fullmäktige bifaller denna att-sats, trots 
att det var kultur- och samhällsutvecklingsnämndens förslag, istället går 
förvaltningen på gemensam nämnd för upphandlings yttrande. Detta utifrån att 
ett bifall av att-satsen, rent bokstavligt, kan tolkas som att kommunen i all 
upphandling av andra varar och tjänster ska ställa krav på att leverantören har 
en viss andel miljömärkt el. I gemensam nämnd för upphandlings yttrande 
framgår det, under ekonomiska konsekvenser, att det kan vara 
kostnadsdrivande och att det saknas en marknadsanalys. Nämnden lyfter att 
tidig dialog med branschen/företagen och genomtänkta utvärderingsmodeller 
vid eventuell upphandling kan begränsa risk för ekonomiska konsekvenser. 
Förvaltningen ser att detta arbete behöver få komma igång i liten skala först, 
och ser det som positivt att frågan prövas i några upphandlingar först, för att se 
hur ett sådant krav slår ut.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. Att ställa skärpa 
miljökrav i samband med upphandlingar kan leda till dyrare varor och tjänster. 
Om fullmäktige skulle besluta att bifalla att-satserna 2 och 3 kan det leda till 
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dyrare inköpspriser i samband med upphandlingarna. Det skulle även kunna 
leda till färre leverantörer, vilket i sig kan innebära högre priser.   

 

Laila Dufström 
Biträdande kommundirektör  

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Motion daterad den 7 september 2020.  
2. Yttrande från VB Kraft Ab daterat den 20 november 2020.  
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 
Motionären 
VB Kraft AB för kännedom 
Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB för kännedom 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för kännedom 
Gemensam nämnd för upphandling för kännedom 
Akten 
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2021-03-25 
 
  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 28  Dnr 2021/107 

 

Svar på motion - Upphandla miljömärkt el i Ludvika 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden anser att motionsförslag 1 

inte föranleder någon åtgärd då VB Krafts arbete med den nationella 
planen redan pågår och det som föreslås i motionen inte ligger inom 
kommunens direkta befogenheter. 

 
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden bifaller motionsförslag 2 och 

3. 

Beskrivning av ärendet 
Miljöpartiet föreslår i motion daterad 2020-09-07 att Ludvika kommun ska 
upphandla miljömärkt el. 

Miljöpartiet de gröna i Ludvika yrkar: 

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, EKO energy eller motsvarande. 

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

Motionssvar 

1. Att kommunalägda VB Kraft påbörjar ett arbete att ställa om till en 
kraftproduktion som kan erhålla statusen ”Bra Miljöval” eller motsvarande 
miljömärkning. 
 
Svar: Detta är en fråga för framförallt VB Kraft att svara på. Kommunen 
har i sina ägardirektiv till Västerbergslagens kraft AB gett i uppdrag att de 
ska säkerställa en långsiktig effektiv och hållbar elproduktion. Det 
framkommer att VB kraft ska arbeta förebyggande så att nuvarande och 
kommande generationer säkerställs en god försörjning av el och god 
ekonomisk hushållning med långsiktig ekonomisk planering.  
Vid avstämning kring gällande frågeställning med VB Kraft så har det 
framkommit att de aktivt arbetar med frågan och att de har anmält alla 
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sina anläggningar till den nya nationella planen för vattenkraft vilket i 
praktiken innebär att de nu kommer pröva alla sina anläggningar enligt 
de nya tuffare miljöreglerna.  
 

2. Att kommunen och dess bolag så snart som möjligt övergår till el märkt med Bra 
Miljöval, EKOenergy eller motsvarande miljömärkning. 
 
Svar: Enligt Ludvika kommuns översiktsplan framgår tydligt att 
användning av förnybar energi ska uppmuntras. Det framgår inte 
någonstans att den ska vara specifikt miljömärkt.   
Enligt avstämning med kommunernas gemensamma upphandlingscenter 
(UhC) så innebär nuvarande elavtal som UhC förvaltar att elen som köps 
ska vara förnybar: ”All elkraft som omfattas av detta avtal ska vara producerad 
från förnybara källor enligt definition i direktiv 2009/28/EG artikel 2 a.” KSUN 
instämmer dock att vi i möjligaste mån och i kommande elupphandlingar 
ska använda oss av el som är miljömärkt eller kommer från elproducenter 
som har ursprungsmärkt el och har anmält sina anläggningar till den 
nationella planen gällande vattenkraft.  
 

3. Att kommunen vid upphandling av andra varor och tjänster ställer krav på att 
leverantörer har en viss andel miljömärkt el. 
 
Svar: Det är en bra idé som ligger i linje med den gemensamma nämnden 
för upphandlings visioner. Har diskuterat frågan med UhC och i deras 
vision framgår att upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg 
för att nå samverkande kommunernas mål. Det framkommer också att 
miljömässig hållbarhet ska vara en självklarhet och att UhC ska vara 
drivande inom resurshushållning.    
 Det känns som ett naturligt nästa steg att UhC i några relevanta 
upphandlingar, också provar att ställa krav på leverantörernas 
elanvändning, till exempel att de i utvärderingen kan få extra poäng för 
miljömärkt el. På så sätt kan man kombinera ekonomisk och ekonomisk 
resurshushållning och använda upphandlingen som en hävarm i 
miljöarbetet. För att säkerställa att UhC ser Ludvika kommun har denna 
viljeinriktning så skickas en kopia av beslutet till dem och till den lokala 
upphandlingsgruppen som får bevaka att frågan inte tappas bort.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kan bli dyrare inköpskostnad på elen, men genom att arbete med kloka 
utvärderingar i upphandlingarna kan man minimera att det blir stora 
ekonomiska konsekvenser och därmed använda upphandlingen som en hävarm 
i miljöarbetet. Genom kloka strävande krav kan man få företagen med på banan 
utan att det behöver bli kostnadsdrivande.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 16 februari 2021. 

2. Motion från Miljöpartiet de gröna. 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 mars 
2021 § 20. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljösamordnare 
Akten
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Jacob Holgersson, 0240-86150 
jacob.holgersson@ludvika.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Svar på motion om Upphandla Miljömärkt el i Ludvika 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden anser att motionsförslag 1 

inte föranleder någon åtgärd då VB Krafts arbete med den nationella 
planen redan pågår och det som föreslås i motionen inte ligger inom 
kommunens direkta befogenheter 

 
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden bifaller motionsförslag 2 och 

3 

Beskrivning av ärendet 
Miljöpartiet föreslår i motion daterad 2020-09-07 att Ludvika kommun ska 
upphandla miljömärkt el. 

Miljöpartiet de gröna i Ludvika yrkar 

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, EKO energy eller motsvarande. 

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

 

Motionssvar 

1. Att kommunalägda VB Kraft påbörjar ett arbete att ställa om till en 
kraftproduktion som kan erhålla statusen ”Bra Miljöval” eller motsvarande 
miljömärkning. 
 
Svar: Detta är en fråga för framförallt VB Kraft att svara på. Kommunen 
har i sina ägardirektiv till Västerbergslagens kraft AB gett i uppdrag att de 
ska säkerställa en långsiktig effektiv och hållbar elproduktion. Det 
framkommer att VB kraft ska arbeta förebyggande så att nuvarande och 
kommande generationer säkerställs en god försörjning av el och god 
ekonomisk hushållning med långsiktig ekonomisk planering.  
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Vid avstämning kring gällande frågeställning med VB Kraft så har det 
framkommit att de aktivt arbetar med frågan och att de har anmält alla 
sina anläggningar till den nya nationella planen för vattenkraft vilket i 
praktiken innebär att de nu kommer pröva alla sina anläggningar enligt 
de nya tuffare miljöreglerna.  
 

2. Att kommunen och dess bolag så snart som möjligt övergår till el märkt med Bra 
Miljöval, EKOenergy eller motsvarande miljömärkning. 
 
Svar: Enligt Ludvika kommuns översiktsplan framgår tydligt att 
användning av förnybar energi ska uppmuntras. Det framgår inte 
någonstans att den ska vara specifikt miljömärkt.   
Enligt avstämning med kommunernas gemensamma upphandlingscenter 
(UhC) så innebär nuvarande elavtal som UhC förvaltar att elen som köps 
ska vara förnybar:  ”All elkraft som omfattas av detta avtal ska vara producerad 
från förnybara källor enligt definition i direktiv 2009/28/EG artikel 2 a.” KSUN 
instämmer dock att vi i möjligaste mån och i kommande elupphandlingar 
ska använda oss av el som är miljömärkt eller kommer från elproducenter 
som har ursprungsmärkt el och har anmält sina anläggningar till den 
nationella planen gällande vattenkraft.  
 

3. Att kommunen vid upphandling av andra varor och tjänster ställer krav på att 
leverantörer har en viss andel miljömärkt el. 
 
Svar: Det är en bra idé som ligger i linje med den gemensamma nämnden 
för upphandlings visioner. Har diskuterat frågan med UhC och i deras 
vision framgår att upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg 
för att nå samverkande kommunernas mål. Det framkommer också att 
miljömässig hållbarhet ska vara en självklarhet och att UhC ska vara 
drivande inom resurshushållning.    
 Det känns som ett naturligt nästa steg att UhC i några relevanta 
upphandlingar, också provar att ställa krav på leverantörernas 
elanvändning, till exempel att de i utvärderingen kan få extra poäng för 
miljömärkt el. På så sätt kan man kombinera ekonomisk och ekonomisk 
resurshushållning och använda upphandlingen som en hävarm i 
miljöarbetet. För att säkerställa att UhC ser Ludvika kommun har denna 
viljeinriktning så skickas en kopia av beslutet till dem och till den lokala 
upphandlingsgruppen som får bevaka att frågan inte tappas bort.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kan bli dyrare inköpskostnad på elen, men genom att arbete med kloka 
utvärderingar i upphandlingarna kan man minimera att det blir stora 
ekonomiska konsekvenser och därmed använda upphandlingen som en hävarm 
i miljöarbetet. Genom kloka strävande krav kan man få företagen med på banan 
utan att det behöver bli kostnadsdrivande.  
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Jan Lundberg 
Förvaltningschef 

Jacob Holgersson 
Miljösamordnare 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten
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Oakum enttitel 

Svar pâ motion 
Oakum entdatum 

2021-02-02 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Svar pâ motion "Upphandla miljömärkt el i Ludvika" 

Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB har fâtt rubricerad motion pâ remiss ach har 
behandlat ärendet pâ styrelsemötet 2021-02-03 §85 och lämnar sina synpunkter i texten nedan. 

Nuläge: 
Enligt nuvarande upphandling och gällande avtal med Mälarenergi pâ elleverans. sa köper 
fastighetsbolagen fossilfri el. 
Möjligheten finns att uppgradera detta avtal till nivân "Bra miljöval" i framtiden mot en ökad kostnad. 

Förslaget: 
Styrelsen för Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB ser positivt pâ förslaget am att lägga 
fast "mìljö- och hâllbarhetskrav" sam kan ligga till grund för upphandlingar inom tex elförsörjning, men 
inväntar i övrigt ägaren, Ludvika kommuns ställningstagande. 

Ludvika Kommunfasti 
LudvikaHem AB 

1 (1) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2021-09-27 
 
  

Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 16  Dnr 2021/128 

Svar på motion - Upphandla miljömärkt el i Ludvika 

Beslut 
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan lämnar motionärens 

första att-sats utan förslag till beslut då området inte faller inom nämndens 
ansvarsområde.  

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan har inget att erinra 
mot om Ludvika kommun beslutar enligt motionärens förslag 

3. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan föreslår att 
motionärens tredje att-sats inte föranleder någon åtgärd då nämndens 
upphandlingsplan för åren delvis innehåller dessa krav.  

Sammanfattning 
Aron Knifström (MP) föreslår i motion daterad 7 september 2020 att Ludvika 
kommun ska upphandla miljömärkt el. Motionären föreslår 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, EKO energy eller motsvarande. 

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

Beskrivning av ärendet 
1. Att kommunalägda VB Kraft påbörjar ett arbete att ställa om till en 

kraftproduktion som kan erhålla statusen ”Bra Miljöval” eller motsvarande 
miljömärkning. 

Svar: Detta är en fråga för Ludvika kommun och framförallt VB Kraft att svara 
på, inte för GNU och Upphandlingscenter Falun Borlängeregionen (UhC).  

Det har dock kommit till vår kännedom att VB Kraft har anmält alla sina 
anläggningar till den nya nationella planen för vattenkraft vilket i praktiken 
innebär att de nu kommer pröva alla sina anläggningar enligt de nya 
miljöreglerna. De jobbar med konceptet Miljövarudeklarerad el och huruvida 
det kommer att resultera i miljömärkt el till slut vet vi ännu inte.  

2. Att kommunen och dess bolag så snart som möjligt övergår till el märkt 
med Bra Miljöval, EKO energy eller motsvarande miljömärkning. 
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Svar: Enligt nuvarande elavtal för Ludvika kommun som UhC har upphandlat 
och förvaltar under avtalstiden, tillsammans med kommunen, ska elen som 
köps vara förnybar: ”All elkraft som omfattas av detta avtal ska vara producerad 
från förnybara källor enligt definition i direktiv 2009/28/EG artikel 2 a.”  
UhC instämmer i att kommunerna i samverkan bör i möjligaste mån i 
kommande upphandlingar av el använda Bra Miljöval eller EKOenergy eller 
motsvarande märkning.  

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

Svar: Detta kravställande har ännu inte provats av UhC vid upphandling.  
UhC har nya miljö-, klimat- och återbruksmål enligt Nämndplan 2021-2023  
och arbetar nu med att skärpa miljökrav på flera olika sätt, tillsammans med 
samverkande kommuner. Det är troligt att vi snart, i några relevanta 
upphandlingar, också provar att ställa krav på leverantörernas elanvändning,  
till exempel att de i utvärderingen kan få extra poäng för miljömärkt el (ett 
mervärde vid utvärdering av anbud). 

Ekonomiska konsekvenser 
UhC flaggar för att det saknas en marknadsanalys och att det kan bli 
kostnadsdrivande med ett ökat kravställande på miljömärkt el för kommunen.  

Tidig dialog med branschen/företagen och genomtänkta utvärderingsmodeller 
vid eventuell upphandling kan begränsa risk för ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021. 
2. Motion daterad 7 september 2021. 

Behandling 
Nämnden enas om att beslutspunkt 2 ” Gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan föreslår att fullmäktige bifaller motionärens andra att 
sats” ändras till: 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan har inget att erinra mot 
om Ludvika kommun beslutar enligt motionärens förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen/fullmäktige 
Akten
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Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

 

Svar på motion - Upphandla miljömärkt el i Ludvika 

Förslag till beslut 

1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan lämnar motionärens 
första att-sats utan förslag till beslut då området inte faller inom nämndens 
ansvarsområde.  

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan föreslår att 
fullmäktige bifaller motionärens andra att sats. 

3. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan föreslår att 
motionärens tredje att-sats inte föranleder  någon åtgärd då nämndens 
upphandlingsplan för åren delvis innehåller dessa krav.  

Sammanfattning 
Aron Knifström (MP) föreslår i motion daterad 7 september 2020 att Ludvika 
kommun ska upphandla miljömärkt el. Motionären föreslår 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, EKO energy eller motsvarande. 

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

Förvaltningens förslag 
1. Att kommunalägda VB Kraft påbörjar ett arbete att ställa om till en 

kraftproduktion som kan erhålla statusen ”Bra Miljöval” eller motsvarande 
miljömärkning. 

Svar: Detta är en fråga för Ludvika kommun och framförallt VB Kraft att svara 
på, inte för GNU och Upphandlingscenter Falun Borlängeregionen (UhC).  

Det har dock kommit till vår kännedom att VB Kraft har anmält alla sina 
anläggningar till den nya nationella planen för vattenkraft vilket i praktiken 
innebär att de nu kommer pröva alla sina anläggningar enligt de nya 
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miljöreglerna. De jobbar med konceptet Miljövarudeklarerad el och huruvida 
det kommer att resultera i miljömärkt el till slut vet vi ännu inte.  

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

Svar: Enligt nuvarande elavtal för Ludvika kommun som UhC har upphandlat 
och förvaltar under avtalstiden, tillsammans med kommunen, ska elen som 
köps vara förnybar: ”All elkraft som omfattas av detta avtal ska vara producerad 
från förnybara källor enligt definition i direktiv 2009/28/EG artikel 2 a.”  
UhC instämmer i att kommunerna i samverkan bör i möjligaste mån i 
kommande upphandlingar av el använda Bra Miljöval eller EKOenergy eller 
motsvarande märkning.  

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

Svar: Detta kravställande har ännu inte provats av UhC vid upphandling.  
UhC har nya miljö-, klimat- och återbruksmål enligt Nämndplan 2021-2023  
och arbetar nu med att skärpa miljökrav på flera olika sätt, tillsammans med 
samverkande kommuner. Det är troligt att vi snart, i några relevanta 
upphandlingar, också provar att ställa krav på leverantörernas elanvändning,  
till exempel att de i utvärderingen kan få extra poäng för miljömärkt el (ett 
mervärde vid utvärdering av anbud). 

Ekonomiska konsekvenser 
UhC flaggar för att det saknas en marknadsanalys och att det kan bli 
kostnadsdrivande med ett ökat kravställande på miljömärkt el för kommunen.  

Tidig dialog med branschen/företagen och genomtänkta utvärderingsmodeller 
vid eventuell upphandling kan begränsa risk för ekonomiska konsekvenser.  

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter  
 

Bilagor:  
Bilaga 1  Motion daterad 7 september 2020 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen/fullmäktige 
Akten
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Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 

 
 

 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Månadsrapport kommunstyrelsen november 2021 

Personalfrågor  
- Ny organisation från 2022-01-01 har samverkas på IT-center. Intern 

rekrytering har skett av tre enhetschefer:  

o Enhetschef - Service & Support: Jonny Bringås 

o Enhetschef - Teknik & Arkitektur: Anders Haag 

o Enhetschef - Digitalisering & Innovation: Malin Ekholm 

- Rekrytering av ny IT-kundansvarig pågår på IT-center 

- Rekrytering förvaltningschef vård- och omsorg pågår 

- Rekrytering av förhandlingschef pågår 

- Rekrytering kommunsekreterare pågår 

- Rekrytering av näringslivsutvecklare för besöksnäringen pågår 

Viktiga verksamhetshändelser 

Dataskyddsombud (DSO) 

- DSO är delaktig i arbetet omkring visselblåsartjänst 

- DSO rekommenderar att förvaltningarna tar fram gemensamma rutiner för 
GDPR-granskning innan nya funktioner läggs till eller att befintliga ändras 
på förvaltningsnivå på hemsidan och de förvaltningsspecifika webbsidorna. 
Dataskyddsombudet har utbildat DSA-gruppen i hur man gör 
webbplatsöversyn. Övergripande information har också hållits av DSO i 
kommundirektörens ledningsgrupp 

- DSO har genomfört webbplatskontroll av kommunens bolag VB-kraft. 
Tillsammans med bolagets VD har justeringar och förbättringar 
överenskommits om. Bolaget har genomfört samtliga åtgärder och DSO 
har rapporterat till VD att www.vbkraft.se bedöms uppfylla kraven i 
Cookielagen och GDPR 
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- En cookiebanner har införts på kommunens hemsidor 

- I frågan om MUCF och kommunens kommande LUPP-enkät så har DSO 
diskuterat med Region Dalarnas dataskyddsombud och jurist hur formerna 
med datautbyte lämpligast bör kunna ske 

- Den regleringen i form av biträdesavtal (PUB-avtal) mellan Ludvika 
kommun och kommunens bolag och kommunalförbund som påbörjades 
under sommaren löper i mål nu i november 

- Ny modul för GDPR-registerförteckning infördes i EVOLUTION 
dokument- och diariesystem under april. DSO har tillsammans med 
systemförvaltarna för Evolution handlett DSA-gruppen i hur man överför 
data till den nya registermodulen. Information har även getts i KSF 
ledningsgrupp 

Corona 

Samordningsgruppen och stabsgruppen har nu pausat möten varannan vecka. 
Uppstår något akut som sammankallar stabschefen grupperna. 

Projekt 

Värdegrundsprojektet följer tidsplanen.  

Näringslivsenheten 

- Pågående handels- och industrietableringar 

- Färdigställande av Mötesplats Fredriksberg 

Kanslienheten 

- Upphandling av system för webbsändning av fullmäktige, med möjlighet till 
närvaro- och voteringsregistrering 

- Slutföra revidering av dokumenthanteringsplan och fastställt e-arkivkrav vid 
införande av nytt IT-System 

Utveckling och kommunikation 

- Ungnytt; sidan som ska publiceras som startsida på skoldatorer för 
högstadie- och gymnasielever och nu närmar sig lansering 

- Företagsbesöken, där vi har ökat både antalet (fysiska) besök och 
kommunikationen från dessa 

Säkerhetsenheten 

- Samverkan runt Marnäsområdet pågår 

- Insatserna runt stationen ser hittills ut att vara verksamma 

Verksamhetsområde ekonomi 

- Delårsrapport 2021 (koncernövergripande) 

- Utveckling av ett helt nytt plandokument för kommunkoncernen, under 
arbetsnamnet Strategisk plan med ekonomiska ramar 2022-2024 är 
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pågående. Dokumentet utgår från kommunens övergripande 
verksamhetsmässiga och finansiella mål, samt riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning  

- Årsredovisning 2021 (koncernövergripande). På uppdrag av 
kommundirektören har ekonomi tillsammans med utveckling bildat en 
arbetsgrupp för att tillsammans med förvaltningar och bolag planera nästa 
koncernövergripande redovisning 

- E-handelssystemet är igång sedan måndag den 15 november  

Verksamhetsområde HR 

- Arbete med kravspecifikation för visselblåsartjänst pågår 

- Förtydligande av det systematiska arbetsmiljöarbetet på Insidan och 
utbildning/information för alla anställda pågår 

- Uppföljning på inspektion av arbetsmiljöverket gällande kommunens 
övergripande systematiska arbetsmiljöarbete har varit och en 
implementeringsplan är framtagen för att säkerställa att systematiken är 
känd och utförs 

Verksamhetsområde arbetsmarknad- och integration 

- För oktober månad kan vi konstatera att våra åtgärder för samverkan med 
fokus på att öka inflödet av deltagare från IFO haft fortsatt positiv effekt då 
vi hade 14 stycken nyinskrivna via Snabbspåret till AMI Arbete. Antalet 
inskrivna fortsatte öka från 73 till 81. Vi ser även en stor ökning i antalet 
praktikbeslut med 29 personer totalt ute i praktik (20 av dessa är inskrivna 
på AMI Arbete och 9 stycken är inskrivna på AMI Studier som vi då jobbar 
med gemensamt när det gäller praktiken). Praktikplatserna vi ordnat är både 
inom kommunala verksamheter och hos externa arbetsgivare. Ökningen i 
antalet praktikbeslut är till stor del tack vare de lättnader i 
pandemirestriktionerna som ägt rum. Som en följd av ökningen i 
praktikbeslut ser vi också en stor ökning i antalet praktikuppföljningar 

- Ungdomsjobb, vi har sedan juni månad haft 16st ungdomar på 
ungdomsjobb (Varav fem fortfarande är pågående). Ungdomsjobb avslutas 
2021-12-31 

- Mångkulturdag, i samverkan med kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor genomfördes en föreläsning med Adam Tensta på temat, 
demokrati, rasism och framtidstro. Föreläsningen strimmades med hjälp av 
mediaprogrammet på VBU till avenyn och nämnda skolor, runt 2000 
ungdomar gavs möjligheten att se föreläsningen. Ett ”soffsamtal” med 
ungdomar från högstadiet och gymnasiet tillsammans med pedagog Marie 
Gusten, Håkan Frank och Adam Tensata genomfördes avslutningsvis, 
moderator Frida Hedström lede ett bra samtal krig demokrati, värden och 
rasism med fantastiska ungdomar. De planerade aktiviteterna under 
eftermiddagen på Avenyn uteblev på grund av för dåligt deltagare underlag. 
Integrationspriset gick till Basketfamiljen och delades ut som brukligt 
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- FFO, samråd genomfördes 28 oktober. Närvarande var förtroendevalda 
från nämnderna, tjänstemän från förvaltningarna, ordförande och 
samordnare för FFO, samt allmänheten genom minoriteten. Ca 15st deltog 
från den finska minoriteten 

- Tjänstemannagruppen arbetar på sina respektive sammanställningar över 
budget och verksamhet som utförts 2021 inom FFO. En komplett 
sammanställning kommer att färdigställas till KS under december 

IT-center 

- Handlingsplan för åtgärder kopplat till bristande kvalitet av nuvarande 
IT-infrastruktur: Aktiviteter under perioden 

o Handlingsplan för renovering av nätverk upprättas och utrustning 
beställs. Långa leveranstider p.ga halvledarbrist etc  

o Uppgradering av kommunens mailplattform förbereds 

o Projekt ”Ny datacenterfunktionalitet” sätts upp utifrån beslut i 
Servicenämnden 

- Kommunikation kring ESF-projekt för Digital Mognad. Projektet 
erbjuds via SKR, som har fått stöd från ESF-rådet i finansiering. 
Nulägesmätning planeras och Digitaliseringsrådet hjälper till med 
respondenter 

- Ny organisation samverkas och intern rekrytering sker av tre 
enhetschefer. Från och med 2022-01-22 består IT-center av 4 enheter: 
Service & Support, Teknik & Arkitektur, Digitalisering & Innovation 
samt Växel & Telefoni 

Upphandlingscenter 

- Ny organisation för UhC trädde i kraft 1 oktober 2021. Introduktion av nya 
medarbetare pågår 

- Över 85 % av upphandlingsplan 2021 är genomförd. UhC har resurssatt  
20 strategiska upphandlare, omfattande ca 200 olika upphandlingsärenden 
varor och tjänster 

- De upphandlingar som inte är anmälda på upphandlingsplan, tas i mån av 
tid och resurser. Prioriteringsmodell fastställd av GNU 

- Kopplat till pandemi. Leverantörer hävdar force majeure och prisökningar 
för transporter, global råvarubrist och prisökningar från underleverantörer. 
Kan påverka priser inom träbransch, papper och plast samt vissa livsmedel 

- Få överprövningar och hög andel avgjorda överprövningar till UhC:s fördel 
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Viktiga händelser inför nästa period 
Förvaltningens planering av uppdragen inom ramen för strukturplanen: 

- Utreda möjligheten med en koncernövergripande gemensam administration 
och stödfunktioner. I samband med uppdraget även identifiera vad som kan 
digitaliseras 

- Utreda en gemensam hantering av möbler och inredning utifrån en 
övergripande inköpskatalog  

Projekt 

Näringslivsenheten 

- Slutföra rekrytering 

- Planera för fler markområden 

- Företagslots 

Kanslienheten 

- Flytta växeln till kanslienheten och planera för fysisk flytt till stadshuset. 

- Planering för e-arkivering av Evolution och E-avrop 

Utveckling och kommunikation 

- Ny befolkningsprognos har beställts av SCB, inför den budgetprocess för 
2023 som inleds efter vårsskiftet. Prognosens scenario ska arbetas fram i 
koncernen. Leverans i december 

- Målstyrning i nämnder och bolag. På uppdrag av kommundirektören har 
gruppen påbörjat ett uppdrag att skyndsamt bilda en arbetsgrupp som ska ta 
fram ett förslag till hur nämnder och bolag ska jobba för att bidra till att 
verksamhetsmålen nås 

- Medborgarundersökning 2021 

- Kommunens kvalitet i korthet 2021 (KKiK) 

- 29 november är det dags för ”premiären” av utbildningen Kontakt med 
medier. Rektorerna är först ut 

Säkerhetsenheten 

Verksamhetsområde ekonomi 

- Delårsrapport 2021, fastställs i KF den 8 november 

- Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024, fastställdes i KF den 
8 november 

- Årsredovisning 2021 

- Arbete med Stadshus AB:s affärsplan är startat och kommer att arbetas 
fram tillsammans med koncernens bolag 
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- Fortsatt arbete med koncernfrågor, bl. a utveckling av rapportering för 
koncernens bolag med framtagande av likviditetsprognos 

Verksamhetsområde HR 

Verksamhetsområde arbetsmarknad- och integration 

- FFO, färdigställa sammanställandet och inskickandet av ”mål och riktlinjer 
för nämnderna 2022” samt påbörja arbete med sammanställningen av 
verksamhetsrapport/årsrapport FFO 2021 

IT-center 

- Handlingsplan för åtgärder kopplat till bristande kvalitet av nuvarande 
IT-infrastruktur: 

o Uppgradering av kommunens mailplattform förbereds 

o Projektplan för ”Ny datacenterfunktionalitet” sätts upp  

- Fortsatt planering och kommunikation kring ESF-projekt för Digital 
Mognad samt förberedelse för nulägesmätning 

- Budget 2022 samt förberedelse för budget 2023 

Upphandlingscenter 

- Remiss upphandlingsplan 2022-2023 pågår och fastställs i november 2021 
av GNU. UhC utför samordnade upphandlingar där det finns affärsnytta 
för våra samverkande kommuner 

- Paketera och leverera - Upprätthålla planerad produktionstakt 

- Satsning på tidig dialog för regional tillväxt i våra samordnade 
upphandlingar 

- Avtalsförvaltning (uppföljning av avtal och avtalsförvaltning tillsammans) 

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information 

Väsentliga avvikelser mot mål/budget  

Röd flagga 
 
Maria Skoglund  Laila Dufström 
Kommundirektör  Biträdande kommundirektör 
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Maria Skoglund . .

11 november 2021 . .

Kommunstyrelsen, tkr inkl statliga medel

Års-prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

Kommundirektör och btr kommundirektör 45 211 -166 37 210 -173

Avgifter VBU 0 0 0 0 0 0

Avgifter RDM 0 0 0 0 0 0

Utveckling- o kommunikationsenheten 120 121 -1 120 121 -1

Säkerhetsenheten 2 771 2 797 -26 2 771 2 736 35

Kanslienheten 275 640 -365 213 540 -327

Gemensam nämnd ATL, ÖF och Språktolk 0 0 0 0

Verksamhetsområde Ekonomi 1 241 1 291 -50 1 031 1 081 -50

Verksamhetsområde HR 1 253 1 465 -212 1 112 1 307 -195

Näringslivsenheten 125 425 -300 104 407 -303

Verksamhetsområde AMI 8 561 10 718 -2 157 7 136 11 297 -4 161

Verksamhetsområde AMI statliga bidrag 0 6 247 -6 247 0 5 243 -5 243

Totala intäkter KS 14 391 23 915 -9 524 12 524 22 943 -10 419

Kommundirektör och btr kommundirektör 29 216 28 382 834 24 586 22 898 1 688

Avgifter VBU 190 100 190 250 -150 158 750 158 871 -121

Avgifter RDM 33 869 33 869 0 28 224 28 256 -32

Utveckling- o kommunikationsenheten 5 922 5 333 589 4 786 4 044 742

Säkerhetsenheten 6 153 6 129 24 5 222 4 660 562

Kanslienheten 14 468 13 998 470 11 983 11 007 976

Gemensam nämnd ATL, ÖF och Språktolk 2 793 2 568 225 2 299 1 904 395

Verksamhetsområde Ekonomi 12 475 12 225 250 10 320 9 976 344

Verksamhetsområde HR 22 593 21 605 988 18 339 17 083 1 256

Näringslivsenheten 10 532 9 882 650 8 347 6 712 1 635

Verksamhetsområde AMI 22 944 24 101 -1 157 19 165 20 923 -1 758

Verksamhetsområde AMI statliga bidrag 0 6 247 -6 247 0 5 208 -5 208

Totala kostnader KS 351 065 354 589 -3 524 292 021 291 542 479

Kommundirektör och btr kommundirektör 29 171 28 171 1 000 24 549 22 688 1 861

Avgifter VBU 190 100 190 250 -150 158 750 158 871 -121

Avgifter RDM 33 869 33 869 0 28 224 28 256 -32

Utveckling- o kommunikationsenheten 5 802 5 212 590 4 666 3 922 744

Säkerhetsenheten 3 382 3 332 50 2 451 1 924 527

Kanslienheten 14 193 13 358 835 11 770 10 466 1 304

Gemensam nämnd ATL, ÖF och Språktolk 2 793 2 568 225 2 299 1 904 395

Verksamhetsområde Ekonomi 11 234 10 934 300 9 289 8 895 394

Verksamhetsområde HR 21 340 20 140 1 200 17 227 15 777 1 450

Näringslivsenheten 10 407 9 457 950 8 243 6 305 1 938

Verksamhetsområde AMI 14 383 13 383 1 000 12 029 9 626 2 403

Verksamhetsområde AMI statliga bidrag 0 0 0 0 -35 35

Netto KS 336 674 330 674 6 000 279 497 268 599 10 898

personalskuldsförändring -482 tkr

netto utan ps 10 416 tkr

Tillfälle 10, jan-okt 2021

Intäkter

Kost-

nader

Netto

Årsbudget

Tillfälle 10

Tillfälle 10, jan-okt 2021

Förvaltningschef

Datum 

Rapportering av periodens intäkter respektive kostnader

Rapporteringen avser att visa periodens budgetavvikelse för intäkter resp kostnader (drift)

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen, tkr verksamheter med gemensam nämnd

Års-

prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

IT-Center (GSN) 59 622 69 488 -9 866 49 461 59 119 -9 658

Upphandlingscenter (GNU) 20 268 20 764 -496 16 889 16 947 -58

Totala intäkter KS 79 890 90 252 -10 362 66 350 76 066 -9 716

IT-Center (GSN) 59 622 69 488 -9 866 49 686 55 746 -6 060

Upphandlingscenter (GNU) 20 268 20 764 -496 16 904 15 556 1 348

Totala kostnader KS 79 890 90 252 -10 362 66 590 71 302 -4 712

IT-Center (GSN) 0 0 0 225 -3 373 3 598

Upphandlingscenter (GNU) 0 0 0 15 -1 391 1 406

Netto KS 0 0 0 240 -4 764 5 004

Tillfälle 10, jan-okt 2021

Netto

Kostnader

Intäkter

Årsbudget
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Vicktoria Sjöström2021-10-19

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-10-26

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

114427 Arbetsutskottet 2021-10-12, § 85-90 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  §

2021-10-19 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

113861 Revidering av dokumenthanteringsplan Kommunarkivarie  §

2021-10-11 Kommunarkivarie 

KS 2021/308 Dokumenthanteringsplan för kommmunstyrelsen

Kommunarkivarie 

114428 Finansutskottet 2021-10-12, § 24-31 Kommunstyrelsens 
finansutskott  §

2021-10-19 Kommunstyrelsens 
finansutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
finansutskott 

113434 Förordnande av tf förvaltningschef på vård- och 
omsorgsförvaltningen

Kommundirektör  §

2021-10-01 Kommundirektör 

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Maria Skoglund

114429 Personalutskottet 2021-12-10, § 34-35 Kommunstyrelsens 
personalutskott  §

2021-10-19 Kommunstyrelsens 
personalutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

2021.1732 Tecknande av avtal Jonas Axelsson §

2021-10-04 Jonas Axelsson

KS 2021/303 Lokalt kollektivavtal LOK krislägesavtal samt 
avstämning löneöversyn BEA

Jonas Axelsson
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2021-11-19 
Diarienummer 

KS  2020/461-00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
    

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av meddelanden november 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
Protokoll 
a) KS 2021/69 – 10 

Språktolknämnden i Dalarna. Protokoll fört 21 oktober 2021. 

b) KS 2021/68 – 10 
Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB. Protokoll fört 15 
oktober 2021. 

Kallelser 
c) KS 2021/68–10 

Kallelse till bolagsstämma för Ludvika kommunfastigheter, Ludvikahem 
och Stora Brunnsvik AB 1 december 2021. 

Övrigt 
d) KS 2021/299–00 

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsrapport. 

e) KS 2021/299–00 
Tillgänglighetsrådet 21 oktober 2021. 

f) KS 2021/222–04 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län. Fördelning av migrationsmedel och 
fastställande av fördelningsnyckel för år 2022 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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