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Till Kommunstyrelsens Ordförande 

 

Begäran om Information 

Ludvika Kommunstyrelse den 7 september 2021 

Ludvika kommun analys, bedömning och åtgärder vid extra vattenflöden 

 

Ludvika kommun drabbades under vecka 33 av kraftiga regn under kort tid. Det 
medförde extrema vattenflöden, som orsakade allvarliga skador på bland annat 
Riksväg 50. Det stoppade tillfälligt och begränsade därefter kraftigt under en 
period vägförbindelserna till Borlänge via Riksväg 50 och parallella vägar. 

Historiskt kan vi påminna oss om 1977, som var en snörik vinter utan mildväder. I 
slutet av april kom en kraftig värmebölja tillsammans ned ymnigt regn, vilket 
snabbt ökade vattenmängden i Väsman. För att kontrollera vattenflödena 
nedströms i Kolbäcksån gav Länsstyrelsen ett tillfälligt tillstånd att öka 
dämningsnivån i Väsman, vilket medförde att stora ytor blev översvämmade i 
Ludvika. Ytterligare preventiva åtgärder fick akut genomföras i Smedjebacken för 
att undvika att större skador och åtföljande kostnader i Surahammar och 
Hallstahammar kommuner  

Det är sannolikt att händelser med extrema regn med följande stora vattenflöden 
kommer att bli mer frekventa inom Ludvika kommun. 

Jag önskar, att Kommunstyrelsen informeras om Ludvika kommuns aktuella 
analys, bedömning och åtgärder för att förhindra eller mildra skador vid extrema 
vattenflöden. 

 

Ludvika den 25 augusti 2021 

 

Hans Gleimar (C)   

2:e vice ordförande KS 
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Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
 

§ 16  Dnr 2021/219 

 

Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns orter 
(Grängesberg) Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-
Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget) 

Finansutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige godkänner genomförd utredning ”Huvudmannaskap för vägar i 

Ludvika kommuns mindre orter; Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik och 
Gonäs.” 

2. Fullmäktige upphäver fullmäktiges antagna policybeslut från 25 oktober 
2001 § 141 om att kommunen på sikt övertar ansvaret för väghållning i 
orterna; Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, 
Nyhammar, Håksberg, Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och 
Blötberget. Fullmäktige vidhåller beslutet från den 29 mars 2007 § 63 där 
kommunen tog över huvudmannaskapet för de vägar i Grängesberg som 
tidigare sköttes av Grängesbergs vägförening.   

3. Fullmäktige uppdrar åt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja arbetet med att genomföra slutsatserna 
från utredningen. 

4. Fullmäktige uppdrar åt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja framtagandet av nya bidragsregler och 
klassificering av vägar. 

5. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att ta fram 
en grov tidplan för genomförandet och komma med eventuella budget-
äskanden för år 2022 inför fullmäktigesammanträdet i november, då 
fullmäktige fastställer budgeten för 2022. Tidplan och budgetäskningar ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 10 september. Fullmäktige 
påtalar att budgetramarna redan är tagna för år 2022, varmed det inte finns 
utrymmer för några större kostnadsposter 2022. 

6. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämndens att arbeta 
in de 18,1 mnkr som uppstår vid omställningen under en 10-årsplan samt 
de kommande årliga 1,6 mnkr per år i kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens budget från 2023 och tillsvidare. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beskrivning av ärendet 
Den 25 oktober 2001 §141 beslöt fullmäktige att kommunen på sikt skulle ta 
över ansvaret för väghållningen i orterna Grängesberg, Fredriksberg, 
Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, Nyhammar, Håksberg, Landforsen, Sörvik, 
Brunnsvik, Gonäs och Blötberget och att kommunen skapar en "stödfunktion" 
som möjliggör en fortsatt lokal skötsel av vägarna. År 2007 övertog kommunen 
skötseln av de vägar som tidigare sköttes av Grängesbergs vägförening. År 2009 
beslöt tekniska nämnden föreslå fullmäktige att upphäva beslutet från 2001, 
dock har det aldrig slutbehandlats och 2018 beslöt kommunstyrelsen att uppdra 
till dåvarande samhällsbyggnadsnämnden att frågan skulle utredas på nytt. 
Utredningen har utmynnat i rapporten "Huvudmannaskap för vägar i Ludvika 
kommuns mindre orter (Grängesberg), Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och 
Blötberget)". 

I rapporten redogör kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen bland annat 
för nuläge, de alternativ de ser samt de ekonomiska konsekvenserna för de två 
huvudalternativen; kommunalt huvudmannaskap för samtliga berörda 
föreningar eller enskilt huvudmannaskap för alla förutom för Ludvika och 
Grängesberg tätorter.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden behandlade frågan på sitt 
sammanträde den 21 juni 2021 § 67 och beslöt föreslå fullmäktige att upphäva 
det tidigare policybeslutet från 2001 och uppdra till nämnden att jobba vidare 
med de förslag och åtgärder som lyfts i rapporten. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut, med tillägget att nämnden får i 
uppdrag att återkomma med en grov tidplan för genomförandet och eventuella 
äskningar av budgetmedel för år 2022 inför fullmäktiges budgetsammanträde i 
november. Därtill föreslår förvaltningen att fullmäktige uppdrar till nämnden 
att äska medel för genomförandet i samband med kommande års 
budgetprocesser. Den sammanlagda kostnaden för genomförandet har kultur- 
och samhällsutvecklingsnämnden uppgett att kommer att gå på cirka 18,1 mnkr 
plus 1,6 mnkr i drift och underhåll årligen.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 21 juni 2021 § 67.  
2. Rapport ” Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns orter; 

(Grängesberg), Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, 
Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget)” daterad 
den 27 maj 2021, reviderad den 21 juni 2021 och inkommen den 22 juni 
2021.   

3. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 
den 27 april 2021.   
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Behandling 
Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M) och Hans Gleimar (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se    

 
 

 
Fullmäktige 

 

Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns orter 
(Grängesberg) Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-
Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget) 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige godkänner genomförd utredning ”Huvudmannaskap för vägar i 

Ludvika kommuns mindre orter; Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik och 
Gonäs.” 

2. Fullmäktige upphäver fullmäktiges antagna policybeslut från 25 oktober 
2001 § 141 om att kommunen på sikt övertar ansvaret för väghållning i 
orterna; Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, 
Nyhammar, Håksberg, Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och 
Blötberget. Fullmäktige vidhåller beslutet från den 29 mars 2007 § 63 där 
kommunen tog över huvudmannaskapet för de vägar i Grängesberg som 
tidigare sköttes av Grängesbergs vägförening.   

3. Fullmäktige uppdrar åt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja arbetet med att genomföra slutsatserna 
från utredningen. 

4. Fullmäktige uppdrar åt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja framtagandet av nya bidragsregler och 
klassificering av vägar. 

5. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att ta fram 
en grov tidplan för genomförandet och komma med eventuella budget-
äskanden för år 2022 inför fullmäktigesammanträdet i november, då 
fullmäktige fastställer budgeten för 2022. Tidplan och budgetäskningar ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 10 september. Fullmäktige 
påtalar att budgetramarna redan är tagna för år 2022, varmed det inte finns 
utrymmer för några större kostnadsposter 2022. 

6. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämndens att arbeta 
in de 18,1 mnkr som uppstår vid omställningen under en 10-årsplan samt 
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de kommande årliga 1,6 mnkr per år i kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens budget från 2023 och tillsvidare. 

Sammanfattning 
Den 25 oktober 2001 §141 beslöt fullmäktige att kommunen på sikt skulle ta 
över ansvaret för väghållningen i orterna Grängesberg, Fredriksberg, 
Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, Nyhammar, Håksberg, Landforsen, Sörvik, 
Brunnsvik, Gonäs och Blötberget och att kommunen skapar en "stödfunktion" 
som möjliggör en fortsatt lokal skötsel av vägarna. År 2007 övertog kommunen 
skötseln av de vägar som tidigare sköttes av Grängesbergs vägförening. År 2009 
beslöt tekniska nämnden föreslå fullmäktige att upphäva beslutet från 2001, 
dock har det aldrig slutbehandlats och 2018 beslöt kommunstyrelsen att uppdra 
till dåvarande samhällsbyggnadsnämnden att frågan skulle utredas på nytt. 
Utredningen har utmynnat i rapporten "Huvudmannaskap för vägar i Ludvika 
kommuns mindre orter (Grängesberg), Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och 
Blötberget)". 

I rapporten redogör kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen bland annat 
för nuläge, de alternativ de ser samt de ekonomiska konsekvenserna för de två 
huvudalternativen; kommunalt huvudmannaskap för samtliga berörda 
föreningar eller enskilt huvudmannaskap för alla förutom för Ludvika och 
Grängesberg tätorter.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden behandlade frågan på sitt 
sammanträde den 21 juni 2021 § 67 och beslöt föreslå fullmäktige att upphäva 
det tidigare policybeslutet från 2001 och uppdra till nämnden att jobba vidare 
med de förslag och åtgärder som lyfts i rapporten. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut, med tillägget att nämnden får i 
uppdrag att återkomma med en grov tidplan för genomförandet och eventuella 
äskningar av budgetmedel för år 2022 inför fullmäktiges budgetsammanträde i 
november. Därtill föreslår förvaltningen att fullmäktige uppdrar till nämnden 
att äska medel för genomförandet i samband med kommande års 
budgetprocesser. Den sammanlagda kostnaden för genomförandet har kultur- 
och samhällsutvecklingsnämnden uppgett att kommer att gå på cirka 18,1 mnkr 
plus 1,6 mnkr i drift och underhåll årligen.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Den 25 oktober 2001 §141 beslöt fullmäktige att kommunen på sikt skulle ta 
över ansvaret för väghållningen i orterna Grängesberg, Fredriksberg, 
Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, Nyhammar, Håksberg, Landforsen, Sörvik, 
Brunnsvik, Gonäs och Blötberget och att kommunen skapar en "stödfunktion" 
som möjliggör en fortsatt lokal skötsel av vägarna.  
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Med anledning av ovan beslut beslöt fullmäktige den 29 mars 2007 § 63 att 
samtliga vägar som sköts av Grängesbergs vägförening ska omfattas av det 
kommunala övertagandet. 

Tekniska nämnden, TN,  har i beslut den 9 december 2009 § 102 föreslagit 
fullmäktige att:  

1. Upphäva fullmäktiges beslut från den 25 oktober 2001 § 141 

2. Uppdra till mark- och planeringskontoret att påbörja arbetet med 
övertagandet av Fredriksbergs Vägförening. 

3. Uppdra till mark- och planeringskontoret att begära förrättningar för 
bildande av gemensamhetsföreningar för vägarna i Sunnansjö, 
Saxdalen, Brunnsvik-Sörvik, HåksbergLandforsen, Grangärde-
Nyhammar och Gonäs. 

Efter att tekniska nämnden fattat beslut i ärendet den 9 december 2009 har 
omorganisation skett i kommunen och ärendet har inte slutbehandlats i 
fullmäktige på grund av omorganisering och omfördelning av ärenden mellan 
förvaltningarna i kommunen.  

Den 4 september 2018 § 154 beslöt kommunstyrelsen uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att göra en utredning om tekniska nämndens beslut 
den 9 december 2009 § 102 fortfarande är aktuellt för verkställighet. Uppdraget 
skulle vara återrapporterat senast kvartal 3 år 2019.  

Dåvarande samhällsbyggnadsnämnden har flertalet gånger begärt anstånd och 
beviljats det.  

Den 27 maj 2021 § 46 kom utredningen om huvudmannaskapet till kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden för beslut. Därefter upptäckte kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen några fel i beslutet, varmed ärendet gick upp 
till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden på nytt den 21 juni 2021 § 67. Då 
beslöt nämnden följande:  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 27 maj 2021 § 46 i 
ärende avseende huvudmannaskap för vägar i kommunens orter (Grängesberg), 
Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, Håksberg-
Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget) på delvis missvisande 
underlag. Underlagen har uppdaterats och kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden beslutar återigen att:  

 Godkänna genomförd utredning ”Huvudmannaskap för vägar i 
Ludvika kommuns mindre orter; Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik och 
Gonäs.” 

 Upphäva Kommunfullmäktiges antagna policybeslut från 25 oktober 
2001 § 141 om att kommunen på sikt övertar ansvaret för väghållning i 
orterna; Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, 
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Nyhammar, Håksberg, Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och 
Blötberget.  

 Uppdra åt Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja arbetet med att genomföra 
slutsatserna från utredningen. 

 Uppdra åt Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja framtagandet av nya bidragsregler 
och klassificering av vägar. 

 Budgetera medel för genomförande och för lantmäteriförrättningar i de 
sju orterna. 

Utredningen i korthet 
Utredningen har utmynnat i rapporten ”Huvudmannaskap för vägar i Ludvika 
kommuns orter; (Grängesberg), Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-
Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget)”. 
Att Grängesberg och Blötberget står inom parentes beror på att de inte utretts 
närmare i rapporten. Grängesberg tätort har, utifrån beslutet 2007, kommunalt 
huvudmannaskap och Blötberget har idag en välfungerande förening med en 
styrelse som driver drift och underhåll.  

Generellt kan sägas att det på de flesta orter saknas styrelser för föreningarna 
och att vägunderhållet är eftersatt. I några fall har Trafik och Projekt skött 
styrelseadministrationen och genomfört akuta driftåtgärder. Kommunens 
nuvarande bidragsregler behöver ses över, då nivåerna sjunkit och reglerna även 
missgynnar föreningar som har pengar i kassan. Som en följd av det har 
långsiktigt fonderande för framtida underhåll upphört.  

Den arbetsgrupp på kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen som arbetat 
med utredningen har i rapporten tittat på olika alternativa sätt att hantera 
vägarna på de berörda orterna. Två alternativ redogör de för närmare i 
rapporten. Det första bygger på kommunalt huvudmannaskap på samtliga 
berörda orter. Det andra bygger på fortsatt kommunalt huvudmannaskap i 
Ludvika och Grängesbergs tätorter. För övriga nämnda sju orter föreslås 
huvudmannaskapet vara enskilt, det vill säga, utövas av samfällighetsföreningar. 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunen ska gå vidare 
med det senare alternativet som innebär ett enskilt huvudmannaskap som 
utövas av samfällighetsföreningar på alla övriga orter förutom i Ludvika och 
Grängesbergs tätorter, där huvudmannaskapet fortsatt föreslås vara 
kommunalt.  

Denna lösning är billigare för kommunen och utifrån underlagen i rapporten är 
den mer förenlig med kommunallagens likabehandlingsprincip. Nuvarande 
bidragsregler föreslår kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att ska revideras. 
I rapporten lyfts även ett förslag att kommunen ska betala 80 procent av 
ombildningskostnaderna, upp till maximalt 400 tkr per förening, för 
ombildningen till fungerande föreningar.  
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I rapporten lyfts att ovan nämnda förslag ger en långsiktig och tydlig 
ansvarsfördelning av våghållningsansvaret för vägnätet i kommunen. Förslagen 
ger en likabehandling av samfällighetsföreningar som förvaltar allmänt vägnät. 

Rapporten i sin helhet samt kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens 
tjänsteskrivelse finns bifogade denna tjänsteskrivelse, se bilaga 3 och 4. 

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter  
Kommunstyrelsens förvaltning har i sak inget att invända mot kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens förslag till lösning. Förvaltningen noterar dock 
att nämnden i sitt beslut föreslår fullmäktige att budgetera medel för 
genomförande och för lantmäteriförrättningar i de sju orterna. Av rapporten 
framgår dock ingen genomförandetidplan, utöver förändringen av 
bidragsreglerna som ska vara klara att tillämpa år 2023 och att kultur- och 
samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning föreslås få i uppdrag att 
påbörja arbetet med att genomföra slutsatserna från utredningen år 2021.  

Förrättningskostnaderna räknas på åtta föreningar även om utredningen 
fokuserat på de sju i rubriken namngivna orterna. Detta då även Blötbergets 
vägförening, trots att de har en fungerande styrelse idag, behöver ombildas till 
en samfällighetsförening. Sammanlagt beräknas ombildningarna kosta 3,2 mnkr.  

De totala kostnaderna uppges uppgå till ca 18 100 tkr plus 1,6 mnkr/år i drift 
och underhåll. Tabellen, som även återfinns i bilaga 1, visar fördelningen av 
kostnaderna.  

 Alternativ 2 Upphäva 
policybeslut 

Kommentar   

Förrättnings-
kostnader 

3 200 tkr (ca 400 
tkr/förrättning) A 

A Förslaget grundas på att kommunen 
stöttar ombildningen med max 400 000 
kr/förening. 

Drift och underhåll 1 600 tkr/år B  B Avser de fyra föreningar som vi idag 
sköter utan lagligt stöd; Fredriksberg, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-
Landforsen, Sörvik-Brunnsvik 

Underhållsskuld 10 000 tkr C (1 000 tkr/år i 10 
år) 

C Att siffran är så pass hög härrör till att 
arbetsgruppen tror att kommunen 
kommer att behöva ”lyfta” en del vägar 
innan de kommer att godkännas av 
föreningarna för överlämning. 

Ändring av 
detaljplaner 

200 tkr D  D Avser en totalkostnad för de planer 
som behöver ändras från kommunalt till 
enskilt huvudmannaskap. Där 
kommunen är väghållningsmyndighet 
måste det göras nya detaljplaner 

Genomförande-
kostnader c 

4 600 tkr – 4 700 tkr E Lantmäterikostnader för marklösen, 
planändringar, tjänstemannatimmar m m. 
Bygger på uppgifter från gamla 
utredningen uppräknat med 1,7 eftersom 
Grängesberg och Blötberget är avklarade. 
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Total kostnad Ca 18 100 tkr plus 1,6 
mnkr/år i drift och 
underhåll. 

 

Av beslutet från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden framgår att det i ett 
första steg handlar om att medel för stöd till förrättningarna och 
genomförandekostnader behöver tillsättas. Eftersom kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden är den nämnd som kommer att hantera 
verkställigheten av detta beslut och någon genomförandetidplan inte återfinns 
med förslag på hur kostnaderna fördelas på de olika åren, föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
återkommer med en grov tidplan och eventuella äskningar för år 2022 inför 
fullmäktiges beslut om budget i november. Medel för kommande år föreslår 
förvaltningen att kultur- och samhällsbyggnadsnämnden äskar i samband med 
ordinarie budgetprocess.  

Fullmäktige bör givetvis vara medveten om att detta beslut medför kostnader 
och att fullmäktige, vid ett beslut enligt kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens förslag, bör ta hänsyn till kostnaderna under 
kommande år så beslutet kan genomföras.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut innebär att kommunen får en kostnad på ca 
18,1 mnkr plus 1,6 mnkr/år i drift och underhåll fördelade enligt informationen 
i tabellen ovan. Kostnaderna kommer att fördelas på flera år, dock finns ingen 
genomförandetidplan ännu. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden behöver 
äska medel för genomförandet i kommande budgetprocesser.  

Alternativet, att kommunen skulle överta huvudmannaskapet på de berörda 
orterna, har kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen beräknat skulle kosta 
ca 40,2-45,2 mnkr plus en drifts- och underhållskostnad på ca 3-5 mnkr per år.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 21 juni 2021 § 67.  
2. Rapport ” Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns orter; 

(Grängesberg), Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, 
Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget)” daterad 
den 27 maj 2021, reviderad den 21 juni 2021 och inkommen den 22 juni 
2021.   

3. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 
den 27 april 2021.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2021-06-21 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 67  Dnr 2021/64 

 

Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns orter; 
(Grängesberg) Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-
Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget) 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 27 maj 2021 § 46 i 
ärende avseende huvudmannaskap för vägar i kommunens orter (Grängesberg), 
Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, Håksberg-
Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget) på delvis missvisande 
underlag. Underlagen har uppdaterats och kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden beslutar återigen att:  

• Godkänna genomförd utredning ”Huvudmannaskap för vägar i 
Ludvika kommuns mindre orter; (Grängesberg), Fredriksberg, 
Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, 
Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget).” 

• Upphäva Kommunfullmäktiges antagna policybeslut från 25 oktober 
2001 § 141 om att kommunen på sikt övertar ansvaret för väghållning i 
orterna; Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, 
Nyhammar, Håksberg, Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och 
Blötberget.  

• Uppdra åt Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja arbetet med att genomföra 
slutsatserna från utredningen. 

• Uppdra åt Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja framtagandet av nya bidragsregler 
och klassificering av vägar. 

• Budgetera medel för genomförande och för lantmäteriförrättningar i de 
sju orterna.  

Beskrivning av ärendet 
I bilagan revidering av beslut 2021-06-11 och bilagan revidering av rapport 
2021-06-11 redogörs i beskrivning vilka missvisningar som fanns i beslutet och 
i underlaget. 

Kommunfullmäktige antog ett policybeslut den 25 oktober 2001 § 141 om att 
kommunen på sikt övertar ansvaret för väghållning i orterna; Grängesberg, 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, Nyhammar, Håksberg, 
Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och Blötberget. Beslutet om att ta över 
vägföreningarna i ovanstående orter har inte genomförts förutom i 
Grängesberg1. 
Kommunstyrelsen konstaterade 2018 att det fanns behov av en utredning om 
hur nuläget ser ut när det gäller berörda vägar i beslutet från 2009 och om det 
fortfarande är aktuellt för verkställighet. Kommunstyrelsen uppdrog då till 
samhällsbyggnadsnämnden att utföra utredningen.  
Utredningen har resulterat i rapporten ”Huvudmannaskap för vägar i Ludvika 
kommuns mindre orter (Grängesberg), Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och 
Blötberget)”. 
I rapporten presenteras förvaltningens förslag till hur kommunen framöver ska 
hantera frågor om skötselansvar och driftsekonomi för dessa vägföreningar 
som syftar till att komma till rätta med att de fungerar dåligt och skapa 
möjlighet till långsiktig förvaltning av byarnas vägar utan att belasta 
kommunens ekonomi i alltför hög grad.  
Huvudmannaskapet för vägar föreslås vara fortsatt kommunalt i Ludvika och 
Grängesbergs tätorter. För övriga nämnda sju (åtta) orter föreslås 
huvudmannaskapet vara enskilt, det vill säga, utövas av samfällighetsföreningar. 
För att stötta ombildningen till fungerande föreningar och väghållning föreslår 
förvaltningen att kommunen betalar 80 % av ombildningskostnaden, upp till 
maximalt 400 tkr per förening.  
Idag behandlar kommunens inte orterna enligt likabehandlingsprincipen 
gällande bidragsregler och klassificering av vägar. Arbetsgruppen föreslår därför 
att ett uppdrag ges till Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att ta fram ett sådant förslag under 2021 och 2022 och med 
genomförande från 2023.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ovan nämnda förslag ger en långsiktig 
och tydlig ansvarsfördelning av våghållningsansvaret för vägnätet i kommunen. 
Förslagen ovan ger en likabehandling av samfällighetsföreningar som förvaltar 
allmänt vägnät. Förslagen anvisar slutligen en lösning på svåra avvägningar mel-
lan kommunen och enskilda för skötsel av vägar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet om att upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2001 kommer att 
medföra ekonomiska konsekvenser. Beslutet innebär att medel måste tillsättas 
för genomförandet. I ett första steg rör det medel som stöd till förrättningarna 
och genomförandekostnader. 

 
1 Driften och kostnader för detta avseende Grängesberg har sedan Kommunfullmäktiges beslut 
tagits över av kommunen. Därför omfattas Grängesberg inte av denna utredning utan har 
plockats bort. Blötberget har efter KF:s beslut skapat en välfungerande styrelse och förening 
som hanterar sin drift och sitt underhåll själva. De är ett gott exempel som de andra orterna kan 
följa. Någon ytterligare insats för föreningen behöver inte göras framledes, men föreningen 
behöver dock omfattas av det beslut som kommer att fattas efter denna utredning, varför den 
finns namngiven. 
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 Alternativ 2 Upphäva 

policybeslut 
Kommentar   

Förrättnings-
kostnader 

3 200 tkr (ca 400 
tkr/förrättning) A 

A Förslaget grundas på att kommunen 
stöttar ombildningen med max 400 000 
kr/förening. 

Drift och underhåll 1 600 tkr/år B  B Avser de fyra föreningar som vi idag 
sköter utan lagligt stöd; Fredriksberg, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-
Landforsen, Sörvik-Brunnsvik 

Underhållsskuld 10 000 tkr C (1 000 tkr/år i 10 
år) 

C Att siffran är så pass hög härrör till att 
arbetsgruppen tror att kommunen 
kommer att behöva ”lyfta” en del vägar 
innan de kommer att godkännas av 
föreningarna för överlämning. 

Ändring av 
detaljplaner 

200 tkr D  D Avser en totalkostnad för de planer 
som behöver ändras från kommunalt till 
enskilt huvudmannaskap. Där 
kommunen är väghållningsmyndighet 
måste det göras nya detaljplaner 

Genomförande-
kostnader c 

4 600 tkr – 4 700 tkr E Lantmäterikostnader för marklösen, 
planändringar, tjänstemannatimmar m m. 
Bygger på uppgifter från gamla 
utredningen uppräknat med 1,7 eftersom 
Grängesberg är avklarad. 

Total kostnad Ca 18 100 tkr plus 1 600 
tkr/år i drift och underhåll  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2021. 

2. Rapport ”Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns sju orter; 
(Grängesberg), Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-
Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och 
Blötberget)” 

3. Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2001 § 141. 

4. Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 41. 

5. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden den 27 maj § 46. 

6. Revidering av beslut 2021-06-11. 

7. Revidering av rapport 2021-06-11. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Planering 
Verksamhetschef Teknik & Projekt 
Akten 
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Huvudmannaskap för vägar i Ludvika 
kommuns orter; (Grängesberg), 
Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-
Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och 
Blötberget). 
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Sammanfattning 
 
Flera mindre tätorter och byar i Ludvika kommun saknar idag en fungerande 
organisation för skötsel av vägnätet. Äldre vägföreningar och vägsamfälligheter 
bildade enligt äldre lagregler har inte sådana stadgar att de kan ta ut drift- och 
underhållskostnader av (uttaxera) sina medlemmar. Många föreningar har heller 
inte aktuella och relevanta medlemsförteckningar. Vägunderhållet är eftersatt 
och driften sker med små medel, oftast med kommunala och statliga bidrag 
som enda inkomstkälla. Detta räcker inte för ett långsiktigt väl skött vägnät. Det 
har varit mycket svårt att få boende i byarna att engagera sig i styrelser då 
villkoren upplevts omöjliga för att kunna utföra ett gott arbete. I praktiken har 
kommunen skött/övertagit driften då det inte gått att få fram en styrelse.  
 
Det beslut som kommunfullmäktige i Ludvika tog 20011 om att ta över 
vägföreningarna i 12 namngivna orter2 har inte genomförts, förutom i 
Grängesberg, som därför plockats bort ur denna utredning. Blötberget som ort 
har idag en helt fungerande förening och behöver inte hanteras mer framöver3. 
Några av orterna har samma vägförening och har dubbelnamn vilket gör att 
antalet namngivna orter därför är presenterade i denna rapport som totalt sju 
(åtta) orter. Det är alltså enbart dessa sju (åtta) orter som omfattas av 
utredningen: 
 

• Fredriksberg 
• Sunnansjö 
• Saxdalen 
• Grangärde-Nyhammar 
• Håksberg-Landforsen 
• Sörvik- Brunnsvik 
• Gonäs 
• (Blötberget) 

 

 
1 KF beslut 25 oktober 2001 § 141 
2 Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, Nyhammar, Håksberg, 
Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och Blötberget.  
3 Driften och kostnader för detta avseende Grängesberg har sedan KF:s beslut tagits över av 
kommunen. Därför omfattas Grängesberg inte av denna utredning utan har plockats bort. 
Blötberget har efter KF:s beslut skapat en välfungerande styrelse och förening som hanterar sin 
drift och sitt underhåll själva. De är ett gott exempel som de andra orterna kan följa. Någon 
ytterligare insats för föreningen behöver inte göras framledes, men föreningen behöver dock 
omfattas av det beslut som kommer att fattas efter denna utredning, varför den finns 
namngiven. 
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Arbetet har kantats av många problem. Samhällsbyggnadsförvaltningen4 har 
också förstått att övertagandet leder till mycket stora arbetsinsatser, vissa 
åtgärder går uppenbart inte att genomföra och det eftersatta underhållet är 
mycket stort, omkring 35-40 miljoner kronor. Detta är ett upprustningskrav 
som berörda byars medborgare förväntas ställa på kommunen nu och efter ett 
övertagande. Väntan på övertagandet har skapat mycket irritation bland 
medborgarna i berörda byar. Samtidigt har vägarna blivit allt sämre. 
 
Kommunstyrelsen konstaterade 2018 att det fanns behov av en utredning om 
hur nuläget ser ut när det gäller berörda vägar i beslutet från 2001 och om det 
fortfarande är aktuellt för verkställighet. Kommunstyrelsen uppdrog till 
dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden att utföra utredningen.  
 
Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp med deltagare från 
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Planering och Teknik & Projekt 
och har resulterat i ett förslag som syftar till att komma till rätta med dåligt 
fungerande vägföreningar i nämnda orter och skapa möjlighet till långsiktig 
förvaltning av orternas vägar utan att belasta kommunens ekonomi i alltför hög 
grad.  
 
Huvudmannaskapet för vägar föreslås fortsatt vara kommunalt i Ludvika och 
Grängesbergs tätorter. För övriga orter i Kommunfullmäktiges beslut från 2001 
föreslås huvudmannaskapet vara enskilt dvs. utövas av samfällighetsföreningar. 
För att stötta ombildningen till fungerande föreningar och väghållning föreslår 
förvaltningen att kommunen betalar 80 % av ombildningskostnaden, upp till 
maximalt 400 000 kr per förening.  
 
Driftsbidraget för vägar och rutinerna kring dessa behöver också ses över och 
arbetsgruppen föreslår därför att ett uppdrag ges till Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden (och dess förvaltning) att ta fram ett sådant 
förslag under 2021 och 2022 och med genomförande från 2023.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsgrupp anser att ovan nämnda förslag ger 
en långsiktig och tydlig ansvarsfördelning av våghållningsansvaret för vägnätet i 
kommunen. Förslagen ger också en likabehandling av samfällighetsföreningar 
som förvaltar allmänt vägnät i ovan nämnda orter. Förslagen anvisar slutligen 
en lösning på svåra avvägningar mellan kommunen och enskilda för skötsel av 
vägar. 
 
  

 
4 Samhällsbyggnadsförvaltningen har från och med 2021-01-01 bytt namn till Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen men det är inte ändrat i denna rapport utan är namngiven 
som Samhällsbyggnadsförvaltningen rakt igenom hela rapporten 
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1 Inledning och bakgrund 
Ludvikas kommunledningskontor gjorde, i mars 2001, en grundlig utredning 
om vem som skulle vara huvudman och ansvara för byggande och skötsel av 
allmän platsmark (vägar) utanför tätorten Ludvika. I utredningen konstaterades 
det att vägföreningar då hade ansvar för väghållningen inom sin respektive 
by/ort. Ny lagstiftning på området gjorde det aktuellt att ompröva dessa 
föreningar så att de skulle kunna fungera. Frågan om finansiering av vägarna 
konstaterades vara ett politiskt ställningstagande. 
 
Övergripande gäller kommunallagens regler i kapitel 2 § 3, likabehandlings-
principen; Medborgarna ska behandlas lika om inte sakliga skäl föranleder något annat. 
 
Vidare anger Plan och Bygglagen kap 4 § 7 att huvudmannaskapet för drift och 
underhåll av allmänna platser ska vara kommunalt om det inte finns särskilda skäl. 
 
I utredningen redovisades aktuellt läge (2001) vad avser bidrag och fördelning 
mellan olika byar och en punktlista över för- och nackdelar med enskilt, kontra 
kommunalt huvudmannaskap beskrevs:  
 
Enskilt huvudmannaskap 
Fördelar: Kommunen behöver inte lösa mark för allmän plats, vilket sparar tid 
och pengar. 
 
Nackdelar: Ökade kostnader för fastighetsägare inom vägföreningens område.  
 
Kommunalt huvudmannaskap 
Fördelar: Administrativt rationellt, bidrar till rättvisa mellan Ludvika tätort och 
övriga kommunen. 
 
Nackdelar: Fastighetsägarna i byarna förlorar möjligheten till lokalt självbestäm-
mande över vägstandard. Stora risker för förväntningar om högre vägstandard, 
vilket ökar kostnaden för kommunen. 
 

2 Uppdrag  
Kommunstyrelsen konstaterade 2018 att det fanns behov av en utredning om 
hur nuläget ser ut när det gäller berörda vägar i Kommunfullmäktiges beslut 
från 2001 och om det fortfarande idag är aktuellt för verkställighet.  
 
Kommunstyrelsen uppdrog till dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden att utföra 
utredningen senast 31 december 2020. Utredningen har resulterat i denna 
rapport, ”Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns orter: Fredriksberg, 
Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-
Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget)”.  
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3  Avgränsning  
Den här rapporten behandlar enbart frågan om konsekvenserna av 2001 års Kf-
beslut och alternativ till det.  
 
Utredningen är fokuserad till orterna Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och 
Blötberget). 
 
Kommunallagens krav på likabehandling av medborgarna och Plan och 
bygglagens regler om huvudmannaskap gör dock att frågans hantering får 
konsekvenser (spilleffekter) även utanför dessa områden.  
 
Arbetsgruppens definition av likställighet är att orterna som ingår i denna 
utredning behandlas enligt likabehandlingsprincipen gällande bidragssystemet 
och klassificering av vägar. Idag behandlar kommunens inte orterna lika utifrån 
de perspektiven. Arbetsgruppen föreslår därför att ett uppdrag ges till Kultur- 
och samhällsutvecklingsnämnden och dess förvaltning att ta fram ett sådant 
förslag under 2021 och 2022 och med genomförande från 2023.   
 

4 Beskrivning av nuläge  
Under arbetet med denna utredning har flera problem med vägföreningarna 
och dess förvaltning visat sig inom flera områden. Dessa redovisas under 4.1-
4.4. 
 

4.1 Underhåll 
Ingen av de namngivna vägföreningarna har själva genomfört något underhåll 
på de 20 år som gått sedan beslutet fattades 2001. Det innebär att statusen på 
vägarna ingående i vägföreningarna har försämrats, på grund av ett eftersatt 
underhåll här, som på många liknande håll inom Ludvika Kommun.  
 
Kommunen har underhållit vägarna i vissa av föreningarna5 rent praktiskt och 
på ett icke lagenligt sätt då det inte funnits en fungerande föreningsstyrelse i just 
dessa föreningar och en förrättning inte har genomförts.   
 
Underhållsskulden är mycket stor i de flesta av nu aktuella föreningar. Det finns 
inga pengar fonderade. Flera föreningar har bara förvaltats utan någon långsik-
tighet. Föreningarna har bara väntat på att kommunen ska ta över verksam-
heten. De har knuffat underhållsskulden mot kommunen. 
 

 
5 Gäller föreningarna i Fredriksberg, Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen och Sörvik-
Brunnsvik 
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4.2 Driftkostnader och bidrag 
En del av föreningarnas driftkostnader täcks från Ludvika Kommuns utgivande 
av driftbidrag. Driftsbidrag har ibland även erhållits från staten/Trafikverket. 
Bidragen har dock inte täckt in verklig normal driftkostnad.  
 

4.3 Föreningsstyrelse 
Flera föreningar har inte haft någon fungerande styrelse alls då inga 
styrelsefunktionärer ställt upp. Några föreningar har också helt enkelt ”somnat 
in”. Någon förening har avvecklat sig på ett inte juridiskt bindande sätt och har 
ingen som kan ta emot bidrag eller fatta beslut. I några av de vägföreningar som 
omnämns i beslutet från 2001 sköter Ludvika Kommun, Teknik & Projekt, 
styrelseadministrationen och har också genomfört akuta driftåtgärder. Medel 
som använts till de akuta driftåtgärderna kommer från budgetpotten 
reinvesteringar från ”Gata” och inte från den ordinarie driftbudgeten. I någon 
mån kan denna skötsel betraktas som olaglig då vägföreningen fortfarande har 
kvar sin juridiska status och därmed är ansvarig för väghållningen i området och 
om något skulle hända. Något övertagande har aldrig skett rent formellt.  
Kommunen har genom sitt agerande heller inte följt ”likabehandlings-
principen” utan behandlat olika vägföreningar olika.   
 

4.4 Sjunkande driftsbidrag – ålderdomliga regler 
Driftsbidragsbudgeten för år 2021 är ca 3,4 miljoner kronor som kan sökas av 
alla (ca 163) vägföreningar inom Ludvika Kommun. Bidraget står inte på långa 
vägar i paritet med de kostnader som behövs för vägföreningarna. Att inte 
kunna genomföra underhålls- eller reinvesteringsåtgärder medför att normal 
drift blir svårare och dyrare att genomföra. Gällande driftbidragsregler har inte 
fyllt sitt syfte. Dels har de sjunkit med tiden när kostnaderna stiger dels har 
föreningar med pengar i kassan fått mindre bidrag. Det har medfört att 
långsiktigt fonderande för framtida underhåll har upphört. Kommunens 
bidragsregler behöver ses över. Bidragsreglernas utformning berör en större 
krets av föreningar än de åtta som avhandlas i denna rapport. Bidragsreglerna 
behandlas inte mer här utan har därför lyfts ut för att hanteras i ett helt eget 
ärende och som ett (önskat) kommande uppdrag.  
 
 
  

26



Ludvika kommun 
Datum 

2021-05-27 
      

      
Sida 

8(16) 
 

 

 

4.5 Status berörda vägföreningar 
Tabellen visar läget i de vägföreningar som berörs av KF-beslutet från 2001. 
 

 
Namn på förening Typ av förening 

(Vägförening, 
vägsamfällighet/
samfällighets-
förening) 

Erhåller 
statligt 
bidrag 

Har fungerande styrelse Har möjlighet att uttaxera 
medlemmar, Ja/Nej 

Kommunen 
bekostar och 
driftar 
,Ja/Nej 

Prioritet i fortsatt 
hantering 

Fredriksberg Vägförening Nej Nej  Nej Ja  Prio 1 
Sunnansjö Vägförening Ja Ja Nej Nej Prio 2 
Saxdalen Vägförening Nej Nej. Saxdalen har ingen 

aktiv styrelse men har ett 
styrelsenamn och ansöker 
som vägförening om 
kommunala vägbidrag  

Nej Nej Prio 2 

Grangärde-Nyhammar  Vägförening Nej Nej Nej  Ja Prio 1 
Håksberg-Landforsen Vägförening Nej Nej Nej Ja  Prio 1 
Sörvik-Brunnsvik Vägförening Nej Nej Nej Ja  Prio 1 
Gonäs Vägsamfällighet Ja Ja Nej. Föreningen begär in 

medel på frivillig basis från 
ortens invånare. Alla bidrar 
dock inte. Föreningen ska 
inlämna begäran om för-
rättning från Lantmäteriet  

Nej Prio 3 

Blötberget Samfällighetsförening Ja Ja Ja Nej Prio 3 Färdig och 
fungerar som den ska.  
Är ett gott exempel på 
hur de andra orternas 
vägföreningar bör 
fungera. Behöver dock 
omfattas av ett nytt 
beslut i frågan. 

 

5 Analys och alternativ kring framtida hantering 

5.1 Vägar – juridisk sammanfattning 
Den som ansvarar för gator och allmänna platsers iordningställande och skötsel 
kallas huvudman. Inom detaljplanelagt område förutsätts kommunen vara 
huvudman. Om något annat är tänkt ska särskilda skäl anges till detta, till exem-
pel ett avgränsat område för fritidsboende.  
 
Utanför planlagt område är det olika typer av vägföreningar som är huvudman. 
Väghållningsansvaret är då enskilt. 
 
De flesta vägföreningar är ursprungligen bildade enligt Enskilda Väglagen. 
Denna lag upphörde 1998 och de äldre föreningarna måste i och med det 
ombildas till samfällighetsföreningar. Utan denna omprövningsförrättning blir 
de visserligen samfällighetsföreningar men de kan inte taxera ut avgifter på sina 
medlemmar. 
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Reglerna i Anläggningslagen6 och Lagen om förvaltning av samfälligheter7 styr 
hur vägföreningarna får och ska agera. En samfällighetsförening förvaltar en 
s.k. gemensamhetsanläggning som är själva vägkroppen och de anordningar 
som hör till vägen. Många regler i Plan och Bygglagen knyts till vem som är 
huvudman för allmänna platser. Det gäller regler för marklösen, upplåtelser och 
gatukostnader. När kommunen inte är huvudman är det samfällighets-
föreningen som ansvarar för utbyggnaden och underhållet av sina vägar.  
 

5.1.1 Rättviseaspekter 
Det ifrågasätts ibland om det är rättvist att kommunen sköter drift och under-
håll i främst de två stora tätorterna i Ludvika medan fastighetsägarna får göra 
det i övriga orter. Det är dock orimligt att kommunen ska sköta samtliga vägar i 
kommunen.  
 
Om kommunen blir huvudman i byarna så innebär det bara att rättvisegränsen 
förskjuts. Det blir alltid några boende som hamnar utanför. Istället är det viktigt 
att uppnå likställighet och ekonomisk rättvisa. Det innebär i det här fallet att de 
som sköter drift och underhåll får bidrag som täcker detta upp till samma stan-
dardnivå som boende i kommunens största orter får. 
 
(O)rättvisan kan också delvis förklaras med att tomtköpare i till exempel Lud-
vika betalar sin gatukostnad i tomtpriset. I byarna är tomtpriserna lägre vilket 
delvis kan förklaras av att där ingår inte gatubyggandet i tomtpriset. 
 
Idag har kommunen flera vägföreningar (ca 160 stycken) och de flesta av dessa 
har en fungerande styrning och verksamhet. Det är viktigt att alla vägföreningar 
behandlas lika. Om just de sju (åtta) orterna som det fattades beslut om 2001 
hanteras annorlunda så följer inte kommunen likabehandlingsprincipen, vilket i 
sin tur blir ologiskt. 
 
 

5.2 Alternativ kring framtida hantering 

5.2.1 Alternativet kommunen som väghållare 
Ett alternativ till framtida hantering av området är att kommunen fullföljer 
kommunfullmäktiges beslut från 2001. Då beslutades att kommunen skulle ta 
över väghållningen i de tolv (åtta) största orterna.  
 
Utifrån erfarenhet från Grängesberg och kunskap om juridiken samt väg-
statusen i byarna vet vi att bara arbetet med att ändra detaljplaner, upphäva och 

 
6 Riksdagens hemsida 2020-05-26. Anläggningslag; https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/anlaggningslag-19731149_sfs-1973-1149 
7 Riksdagens hemsida 2020-05-26. Lagen om förvaltning av samfälligheter; 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
19731150-om-forvaltning-av-samfalligheter_sfs-1973-1150 
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ändra befintliga föreningar har tagit stora resurser i anspråk både personellt och 
ekonomiskt. Ett kommunalt övertagande förväntas medföra ett kraftigt ökat 
behov av underhåll på det eftersatta vägnätet. För några år sedan bedömde 
förvaltningen att enbart i Fredriksberg ligger underhållsskulden på 10 miljoner 
kronor. 
 

5.2.2 Alternativet vägföreningar som väghållare  
Ett annat alternativ till framtida hantering av området är att kommunen 
upphäver kommunfullmäktiges policybeslut från 2001. Det innebär att skapa 
fungerande vägföreningar. Detta kräver att förrättningar för bildande av nya 
gemensamhetsanläggningar för vägarna i Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Brunnsvik-Sörvik, Håksberg-Landforsen, Grangärde-Nyhammar och Gonäs 
behöver genomföras för att dessa i framtiden ska ha enskilt huvudmannaskap.8 
 

5.2.3 Alternativet att höja det kommunala bidraget 
Ett annat alternativ som kan övervägas är att höja det kommunala bidraget så 
att det även omfattar underhållsåtgärder. Det blir dyrt för kommunen och ”rätt-
visegränsen” förskjuts bara, se avsnitt Rättviseaspekter 5.1.1. Detta alternativ 
behandlas inte vidare då det också innebär att kommunen fortsätter sköta icke 
fungerande vägföreningar med skattemedel och att skötseln då sker i strid med 
Kommunfullmäktiges beslut från 2001. 
 

5.2.4 Alternativet att kommunen övertar väghållningen efter 
föreningens åtgärdande av vägarna 

För att inte belasta kommunens ekonomi finns också alternativet att kommu-
nen tar över väghållningen i byarna men först när vägarnas eftersatta underhåll 
åtgärdats av föreningen.  
 
Detta alternativ innebär att föreningarna först måste ombilda sig till moderna 
samfällighetsföreningar som sedan rustar vägarna och först därefter tar 
kommunen över väghållningen. Därpå avvecklas föreningen.  
 
Alternativet innebär en tidsödande och dyr omväg som sannolikt inte är 
genomförbar då funktionärer till styrelser blir svårrekryterade. Detta alternativ 
utvecklas och behandlas inte ytterligare då det blir orimligt dyrt och 
tidskrävande och kan ses som en omväg till en långsiktig lösning. 
 

5.2.5 Två huvudalternativ 
Arbetsgruppen ser två möjliga alternativ att gå vidare med: 

Alternativ 1; Kommunen följer KF:s antagna policybeslut från 25 oktober 2001 
§ 141 om att kommunen på sikt övertar ansvaret för väghållning i flera orter; 

 
8 Fredriksberg, Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen och Sörvik-Brunnsvik behöver 
prioriteras först i förrättningsarbetet då kommunen idag olagligt sköter driften i dessa orter.   
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Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, Nyhammar, Håks-
berg, Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och Blötberget (i Grängesberg är 
detta dock redan genomfört och i Blötberget finns numera en fungerande 
vägsamfällighet och ingen ytterligare insats behöver göras för denna). 

Alternativ 2; KF upphäver tidigare policybeslut från 25 oktober 2001 § 141 och 
uppdrar åt Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess förvaltning att 
initiera och genomföra arbetet med målet att huvudmannaskapet ska vara 
enskilt i Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Brunnsvik-Sörvik, Håksberg-
Landforsen, Grangärde-Nyhammar, Gonäs och Blötberget.  

Nödvändiga åtgärder framgår av tabellen på nästa sida.  

Det är också viktigt att nya bidragsregler och klassificering av vägarna arbetas 
fram så att de ombildade föreningarna får en rimlig chans att fungera. Till dess 
att nya föreningar och nya bidragsregler finns på plats kommer kommunen att 
få fortsätta att sköta vissa tätorters väghållning inklusive investering av eftersatt 
underhåll till dess överlämnande kan ske. Genomförandetiden förväntas pågå i 
tre till fem år. 
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5.2.6 Redovisning av kommunens ekonomiska konsekvenser av 
respektive förslag 

 

Tabellen visar olika kostnader kopplat till de två huvudalternativen. 

 Alternativ 1; Följa 
policybeslutet 

Alternativ 2; 
Upphäva 
policybeslut 

Kommentar   

Förrättnings-
kostnader 

250 tkr A 3 200 tkr B A Total kostnad för att få 
föreningarna att upplösas 

B Förslaget grundas på att 
kommunen stöttar ombildningen 
med max 400 tkr/förening) 

Drift och underhåll 3 000 -5 000  tkr/år C  1 600 tkr/år C   C Avser de fyra föreningar som vi 
idag sköter utan lagligt stöd; 
Fredriksberg, Grangärde-
Nyhammar, Håksberg-
Landforsen, Sörvik-Brunnsvik.  

Underhållsskuld 35 000 tkr – 40 000 tkr 
(3 500  - 4 000 tkr/år i 10 år) 

10 000 tkr D (1 000 
tkr/år i 10 år)  

 

D Att siffran är så pass hög härrör 
till att arbetsgruppen tror att 
kommunen kommer att behöva 
”lyfta” en del vägar innan de 
kommer att godkännas av 
föreningarna för överlämning. 

Ändring av 
detaljplaner 

250 tkr E 200 tkr E1  E (Total engångskostnad (50 tkr 
enligt beslutad plantaxa för 
ändring del av detaljplan x 5 
föreningar) 

E1; Avser en totalkostnad för de 
planer som behöver ändras från 
kommunalt till enskilt 
huvudmannaskap. Där 
kommunen är 
väghållningsmyndighet måste det 
göras nya detaljplaner 

Genomförande-
kostnader F 

4 600 tkr – 4 700 tkr 4 600 tkr – 4 700 tkr  

 

F Lantmäterikostnader, 
marklösen, planändringar 
tjänstemannatimmar m m. Bygger 
på uppgifter från gamla 
utredningen uppräknat med 1,7 
eftersom Grängesberg och 
Blötberget är avklarade.  

Total kostnad Ca 40 200 tkr - 45 200 tkr 
plus 3 000 – 5 000 tkr/år i 
drift och underhåll  

Ca 18 100 tkr plus 
1 600 tkr/år i drift 
och underhåll  
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6 Slutsats och rekommendation om fortsatt 
hantering 

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsgrupp föreslår följande;   

6.1 Huvudmannaskap 
Huvudmannaskapet för vägar föreslås fortsatt vara kommunalt i Ludvika och 
Grängesbergs tätorter. För övriga orter föreslås huvudmannaskapet var enskilt 
dvs. utövas av samfällighetsföreningar. 
 

6.2 Driftsbidrag 
För att hantera föreningarna enligt likabehandlingsprincipen behöver 
kommunens driftsbidrag ändras och klassificering av vägar genomföras. De nya 
reglerna för bidragen behöver arbetas fram under 2021 och 2022 och beräknas 
börja gälla med start under år 2023. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
arbetsgrupp föreslår därför ett uppdrag om översyn av bidragsreglerna och 
klassificering av vägar ges av Kommunfullmäktige till Kultur och 
samhällsutvecklingsnämnden och dess förvaltning.  
 

6.3 Särskilt bidrag till ombildning  
För att stötta ombildningen till fungerande föreningar och väghållning föreslår 
förvaltningen att kommunen betalar 80 % av ombildningskostnaden, upp till 
maximalt 400 000 kr per förening. Detta gäller enbart för nämnda sju 
föreningar. 
 

6.4 Begränsningar - eftersatt underhåll 
Föreliggande förslag ger inte stöd åt föreningar som har en underhållsskuld 
vilken har uppkommit under den tid de själva varit formella väghållare. En 
statusbesiktning kommer behöva genomföras för att avgöra fördelningen 
mellan föreningen och kommunens andel av underhållsskulden. I likhet med 
tidigare är det fastighetsägarna i området som har ansvaret för underhåll av sina 
gator och vägar. När vägföreningarna är ombildade kan samfällighetsföreningen 
taxera ut kostnader för underhåll på berörda fastighetsägare efter deras nytta av 
åtgärden. Föreningen kan också ta upp lån för att finansiera stora åtgärder. Det 
är ett sätt att fördela kostnaden över tiden. Lånen tas med delägarnas fastigheter 
som säkerhet och ges bästa förmånsrätt före alla andra inteckningar.  
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6.5 Kommunal exploatering inom område med enskilt 
huvudmannaskap 

När kommunen väljer att stärka landsbygden genom att ta fram och erbjuda 
kommunala småhustomter inom områden med enskild väghållning kan dessa 
tomter anslutas till intilliggande gemensamhetsanläggning. Rent praktiskt kan 
kommunen bekosta detaljplanen med enskilt huvudmannaskap. Sedan bygger 
kommunen ut gatan. Vid avstyckningsförrättningen för tomterna ansluts dessa 
till gemensamhetsanläggningen. Tomterna säljs till privatpersoner inklusive 
andel i väg och kommunen får på så vis igen kostnaden. Vägen införlivas i 
gemensamhetsanläggningen och får andel i föreningen för framtida drift och 
underhåll. Fastighetsägaren belastas med de kostnader som föreningen beslutar. 
 

6.6 Ekonomiska konsekvenser av rekommenderat 
huvudalternativ 

Arbetsgruppen förordar alternativ 2; Att upphäva tidigare taget policybeslut som 
huvudalternativ i det fortsatta arbetet. 

 Alternativ 2 Upphäva 
policybeslut 

Kommentar   

Förrättnings-
kostnader 

3 200 tkr (ca 400 
tkr/förrättning) A 

A Förslaget grundas på att kommunen 
stöttar ombildningen med max 400 000 
kr/förening. 

Drift och underhåll 1 600 tkr/år B  B Avser de fyra föreningar som vi idag 
sköter utan lagligt stöd; Fredriksberg, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-
Landforsen, Sörvik-Brunnsvik 

Underhållsskuld 10 000 tkr C (1 000 tkr/år i 10 
år) 

C Att siffran är så pass hög härrör till att 
arbetsgruppen tror att kommunen 
kommer att behöva ”lyfta” en del vägar 
innan de kommer att godkännas av 
föreningarna för överlämning. 

Ändring av 
detaljplaner 

200 tkr D  D Avser en totalkostnad för de planer 
som behöver ändras från kommunalt till 
enskilt huvudmannaskap. Där 
kommunen är väghållningsmyndighet 
måste det göras nya detaljplaner 

Genomförande-
kostnader c 

4 600 tkr – 4 700 tkr E Lantmäterikostnader för marklösen, 
planändringar, tjänstemannatimmar m m. 
Bygger på uppgifter från gamla 
utredningen uppräknat med 1,7 eftersom 
Grängesberg och Blötberget är avklarade. 

Total kostnad Ca 18 100 tkr plus 1,6 
mnkr/år i drift och 
underhåll  

 

 
Beslutet innebär att medel måste tillsättas för genomförandet. I ett första steg 
rör det medel som stöd till förrättningarna och genomförandekostnader. 
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7 Motiv till rekommenderat huvudalternativ 
 

• Alternativet bidrar till att stärka lokal demokrati och medbestämmande 
hur ens närmaste omgivning ska se ut genom vägföreningen 

• Likabehandling av alla mindre orter inom kommunen9 som har 
vägföreningar och sköter sina egna vägar 

• Minskade kostnader för kommunen med mellan cirka 28 500 tkr och 
33 500 tkr i en engångskostnad och cirka 8 000 tkr-12 000 tkr/år i drift- 
och underhållskostnader.  

• De skattemedel som skulle behöva användas till framtida drift och 
underhåll av nämnda sju (åtta) orters vägar, om kommunens tar över 
driften och underhållet kan användas till andra eftersatta samhällsviktiga 
funktioner.  

• Kommunen stöttar starten av den nya ordningen genom ett bidrag till 
förrättningskostnaderna som ska möjliggöra skapandet av moderna 
fungerande föreningar.  

 
Sammanfattningsvis anser Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsgrupp att 
ovan nämnda förslag ger en långsiktig och tydlig ansvarsfördelning av 
väghållningsansvaret för vägnätet i kommunen10. Förslagen ovan ger en 
likabehandling av samfällighetsföreningar i de sju (åtta) orterna som berörs och 
som förvaltar allmänt vägnät. Förslagen anvisar slutligen en lösning på svåra 
avvägningar mellan kommunen och enskilda för skötsel av vägar. 
 

  

 
9 Förutom Ludvika tätort och Grängesberg som fortsatt föreslås ha kommunen som väghållare. 
10 Detta också i förhållande till övriga ca 160 vägföreningar som finns i Ludvika kommun 
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Referenser 

Internet 
Riksdagens hemsida 2020-05-26. Anläggningslag; https://www.riks-
dagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings-
samling/anlaggningslag-19731149_sfs-1973-1149 

 

Riksdagens hemsida 2020-05-26. Lagen om förvaltning av samfälligheter; 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings-
samling/lag-19731150-om-forvaltning-av-samfalligheter_sfs-1973-1150 

Bilagor 
Bilaga 2 - KF beslut 2001 
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Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
Johanna Ingre, 0240-867 93 
johanna.ingre@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

 

 
 

 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

 

Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns orter; 
(Grängesberg), Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-
Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 
att:  

• Godkänna genomförd utredning ”Huvudmannaskap för vägar i 
Ludvika kommuns orter; (Grängesberg)Fredriksberg, Sunnansjö, 
Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-
Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget).” 

• Upphäva Kommunfullmäktiges antagna policybeslut från 25 oktober 
2001 § 141 om att kommunen på sikt övertar ansvaret för väghållning i 
orterna; Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, 
Nyhammar, Håksberg, Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och 
Blötberget.  

• Uppdra åt Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja arbetet med att genomföra 
slutsatserna från utredningen. 

• Uppdra åt Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja framtagandet av nya bidragsregler 
och klassificering av vägar. 

• Budgetera medel för genomförande och för lantmäteriförrättningar i de 
sju orterna.  
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog ett policybeslut den 25 oktober 2001 § 141 om att 
kommunen på sikt övertar ansvaret för väghållning i orterna; Grängesberg, 
Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, Nyhammar, Håksberg, 
Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och Blötberget. Beslutet om att ta över 
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vägföreningarna i ovanstående orter har inte genomförts förutom i 
Grängesberg1. 
 
Kommunstyrelsen konstaterade 2018 att det fanns behov av en utredning om 
hur nuläget ser ut när det gäller berörda vägar i beslutet från 2009 och om det 
fortfarande är aktuellt för verkställighet. Kommunstyrelsen uppdrog då till 
samhällsbyggnadsnämnden att utföra utredningen.  
 
Utredningen har resulterat i rapporten ”Huvudmannaskap för vägar i Ludvika 
kommuns orter; (Grängesberg)Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-
Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget).” 
 
I rapporten presenteras förvaltningens förslag till hur kommunen framöver ska 
hantera frågor om skötselansvar och driftsekonomi för dessa vägföreningar 
som syftar till att komma till rätta med att de fungerar dåligt och skapa 
möjlighet till långsiktig förvaltning av byarnas vägar utan att belasta 
kommunens ekonomi i alltför hög grad.  
 
Huvudmannaskapet för vägar föreslås vara fortsatt kommunalt i Ludvika och 
Grängesbergs tätorter. För övriga nämnda sju (åtta) orter föreslås 
huvudmannaskapet vara enskilt, det vill säga, utövas av samfällighetsföreningar. 
För att stötta ombildningen till fungerande föreningar och väghållning föreslår 
förvaltningen att kommunen betalar 80 % av ombildningskostnaden, upp till 
maximalt 400 tkr per förening.  
 
Idag behandlar kommunens inte orterna enligt likabehandlingsprincipen i 
förhållande till övriga vägsamfälligheter i kommunen och heller inte gällande 
bidragsregler och klassificering av vägar. Arbetsgruppen föreslår därför att ett 
uppdrag ges till Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess förvaltning 
att ta fram ett sådant förslag under 2021 och 2022 och med genomförande från 
2023.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ovan nämnda förslag ger en långsiktig 
och tydlig ansvarsfördelning av våghållningsansvaret för vägnätet i kommunen. 
Förslagen ovan ger en likabehandling av samfällighetsföreningar som förvaltar 
allmänt vägnät. Förslagen anvisar slutligen en lösning på svåra avvägningar mel-
lan kommunen och enskilda för skötsel av vägar. 
 

 
1 Driften och kostnader för detta avseende Grängesberg har sedan Kommunfullmäktiges beslut 
tagits över av kommunen. Därför omfattas Grängesberg inte av denna utredning utan har 
plockats bort. Blötberget har också sedan Kommunfullmäktiges beslut själva skapat en 
fungerande styrelse och samfällighetsförening varför Blötberget heller inte omfattas av denna 
utredning utan har plockats bort. 
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Beskrivning av ärendet 
Flera mindre tätorter och byar i Ludvika kommun saknar idag en fungerande 
organisation för skötsel av vägnätet. Äldre vägföreningar och vägsamfälligheter 
bildade enligt äldre lagregler har inte sådana stadgar att de kan ta ut drift och 
underhållskostnader av sina medlemmar. Många föreningar har heller inte aktu-
ella och relevanta medlemsförteckningar. Vägunderhållet är eftersatt och driften 
sker med små medel oftast med kommunala och statliga bidrag som enda 
inkomstkälla. Detta räcker inte för ett långsiktigt väl skött vägnät. Det har varit 
mycket svårt att få boende i byarna att engagera sig i styrelser då villkoren upp-
levts omöjliga för att kunna utföra ett gott arbete. I praktiken har kommunen 
skött/övertagit driften då det inte gått att få fram en styrelse.  

Den 25 oktober 2001 § 141, antog Kommunfullmäktige ett policybeslut att 
kommunen på sikt ska överta ansvaret för väghållning i flera orter; 
Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, Nyhammar, 
Håksberg, Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och Blötberget. Övertagandet 
skulle inledas i orterna Grängesberg, Fredriksberg, Håksberg, Landforsen, 
Sörvik och Gonäs. Kommunen skulle också skapa en ”stödfunktion” som 
möjliggör en fortsatt lokal skötsel av vägarna.  

Det beslut som kommunfullmäktige i Ludvika tog 2001 om att ta över vägföre-
ningarna i ovanstående orter har inte genomförts förutom i Grängesberg. Det 
arbetet har kantats av många problem. Före detta Stadsbyggnadsförvaltningen 
förstod att ett övertagande leder till mycket stora arbetsinsatser, vissa åtgärder 
går uppenbart inte att genomföra och det eftersatta underhållet är mycket stort, 
med en beräknad kostnad på omkring 50 – 100 miljoner kronor. Detta är ett 
upprustningskrav som berörda byars medborgare förväntas ställa på 
kommunen nu och efter ett övertagande. Väntan på övertagandet har skapat 
mycket irritation bland medborgarna i berörda byar. Samtidigt har vägarna blivit 
allt sämre. 

2009-12-09 § 102 kom ett förslag från tekniska nämnden om att 
Kommunfullmäktige skulle upphäva beslutet från 25 oktober 2001 § 141, att 
uppdra åt mark- och planeringskontoret att påbörja övertagandet av 
Fredriksbergs Vägförening och att begära förrättningar för bildande av 
gemensamhetsföreningar för vägarna i Sunnansjö, Saxdalen, Brunnsvik-Sörvik, 
Håksberg-Landforsen, Grangärde-Nyhammar och Gonäs. Efter att tekniska 
nämnden fattat beslut i ärendet 9 december 2009 skedde dock en 
omorganisation, vilket gjorde att ärendet aldrig slutbehandlades i fullmäktige. 

Åren gick och i Kommunstyrelsens beslut 4 september 2018  § 154 konstaterar 
Kommunstyrelsen att det finns behov av en utredning om hur nuläget ser ut 
när det gäller berörda vägar i beslutet från 2009 och om det fortfarande är 
aktuellt för verkställighet. Kommunstyrelsen uppdrar därför till dåvarande 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utföra utredningen samt återrapportera 
resultatet senast kvartal 3 år 2019.  
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Anstånd i utredningsarbetet har skett ett par gånger men nu redovisas 
utredningen och dess resultat i sin helhet.  
 
Utredningen har resulterat i ett förslag som syftar till att komma till rätta med 
dåligt fungerande vägföreningar och skapa möjlighet till långsiktig förvaltning 
av byarnas vägar utan att belasta kommunens ekonomi i alltför hög grad.  
 
Huvudmannaskapet för vägar föreslås vara fortsatt kommunalt i Ludvika och 
Grängesbergs tätorter. För övriga nämnda sju (åtta) orter föreslås 
huvudmannaskapet vara enskilt, det vill säga, utövas av samfällighetsföreningar. 
 
Förslaget innebär att kommunen bidrar med förrättningskostnader för att låta 
Lantmäteriet bilda nya moderna vägföreningar som dels kan vara mottagare av 
kommunala och statliga driftbidrag och som dels kan ta ut medlemsavgifter av 
de som nyttjar vägarna. Förslaget bidrar också till att byborna är med och bidrar 
med/betalar medel till vägunderhåll som passar deras önskemål och 
kvalitetsnivå, om det är högre än kommunens standard och möjligheter. 
 
Idag behandlar kommunens inte orterna enligt likabehandlingsprincipen i 
förhållande till övriga vägsamfälligheter i kommunen och heller inte gällande 
bidragsregler och klassificering av vägar. Arbetsgruppen föreslår därför att ett 
uppdrag ges till Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess förvaltning 
att ta fram ett sådant förslag under 2021 och 2022 och med genomförande från 
2023.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ovan nämnda förslag ger en långsiktig 
och tydlig ansvarsfördelning av våghållningsansvaret för vägnätet i kommunen. 
Förslagen ovan ger en likabehandling av samfällighetsföreningar som förvaltar 
allmänt vägnät. Förslagen anvisar slutligen en lösning på svåra avvägningar mel-
lan kommunen och enskilda för skötsel av vägar. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet om att upphäva Kommunfullmäktiges beslut från 2001 kommer att 
medföra ekonomiska konsekvenser. Beslutet innebär att medel måste tillsättas 
för genomförandet. I ett första steg rör det medel som stöd till förrättningarna 
och genomförandekostnader. 
 

 

 Alternativ 2 Upphäva 
policybeslut 

Kommentar   

Förrättnings-
kostnader 

3 200 tkr (ca 400 
tkr/förrättning) A 

A Förslaget grundas på att kommunen 
stöttar ombildningen med max 400 000 
kr/förening. 

Drift och underhåll 1 600 tkr/år B  B Avser de fyra föreningar som vi idag 
sköter utan lagligt stöd; Fredriksberg, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-
Landforsen, Sörvik-Brunnsvik 

Underhållsskuld 10 000 tkr C (1 000 tkr/år i 10 
år) 

C Att siffran är så pass hög härrör till att 
arbetsgruppen tror att kommunen 
kommer att behöva ”lyfta” en del vägar 
innan de kommer att godkännas av 
föreningarna för överlämning. 

Ändring av 
detaljplaner 

200 tkr D  D Avser en totalkostnad för de planer 
som behöver ändras från kommunalt till 
enskilt huvudmannaskap. Där 
kommunen är väghållningsmyndighet 
måste det göras nya detaljplaner 

Genomförande-
kostnader c 

4 600 tkr – 4 700 tkr E Lantmäterikostnader för marklösen, 
planändringar, tjänstemannatimmar m m. 
Bygger på uppgifter från gamla 
utredningen uppräknat med 1,7 eftersom 
Grängesberg och Blötberget är avklarade. 

Total kostnad Ca 18 100 tkr plus 1,6 
mnkr/år i drift och 
underhåll för kvarvarande 
byar i kommunen F 

F Kommunen kommer fortfarande att ha 
kvar driftskostnader för kvarvarande 
vägföreningar (vägföreningar utanför de 
7 orterna) om 1 600 tkr/år även om vi 
upphäver policybeslutet (alternativ 2) 
men den totala drift och 
underhållskostnaden minskar betydligt 
jämfört med att genomdriva beslutet 
(alternativ 1). 
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Jan Lundberg 
Förvaltningschef 

Johanna Ingre 
Planeringschef 

Bilagor 
1. Rapport ”Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns orter; 

(Grängesberg), Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-
Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och 
Blötberget) 

2. Kommunfullmäktiges beslut 25 oktober 2001 § 141 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
Verksamhetschef Planering 
Verksamhetschef Teknik & Projekt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-08-16 
 

  

Valnämnden 
  

 
 

§ 3  Dnr 2021/2 

Ändring av valdistrikt 

Beslut 
Fullmäktige föreslår följande ändringar av indelning i valdistrikt och översänder 
beslutet till Länsstyrelsen för fastställande.  

Kod före 
beslut 

Namn före 
beslut 

Ny kod efter 
beslut 

Nytt namn 
efter beslut 

Gränsändring efter 
beslut 

20850112 Karlberg  - - Distriktet har delats 
och ingår i distrikt 
Marnäs, Ludvika 
Ulrika och Näset 

Se bilaga 1  

20850203 Björkås 20850205 Björkås- 
Stallbacken 

Slagit samman med 
Stallbacken 

Se bilaga 2  

20850311 Rävvåla 20850312 Sunnansjö 
Saxdalen –  

Slagits samman med 
Sunnansjö 

Se bilaga 2 

 

Beskrivning av ärendet 
Enligt vallagen 4 kap 17 § ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 – 2000 
röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000- 2000 
röstberättigade endast om det finns särskilda skäl. Ett särskilt skäl skulle kunna 
vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att valdistrikt väntas öka 
eller minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får 
ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Ludvika kommun har sju av 
sina totalt 18 valdistrikt som har under 1000 röstberättigade och 
kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att korrigeringar görs i fem av de 
sju distrikten. För Blötberget- Gonäs och Fredriksberg föreslås inga 
förändringar inför kommande val.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Karta 1 Centrala Ludvika, förändring Karlberg 
Bilaga 2 - Karta 2 Förändring Björkås, Stallbacken, Saxdalen och Sunnansjö 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige för beslut senast 31 oktober 2021 
Länsstyrelsen för beslut om ändrad indelning i valdistrikt 
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Valnämnden 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Valnämnden 

 

Fastställande av valdistrikt 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige föreslår följande ändringar av indelning i valdistrikt och översänder 
beslutet till Länsstyrelsen för fastställande.  

Kod före 
beslut 

Namn före 
beslut 

Ny kod efter 
beslut 

Nytt namn 
efter beslut 

Gränsändring efter 
beslut 

20850112 Karlberg  - - Distriktet har delats 
och ingår i distrikt 
Marnäs, Ludvika 
Ulrika och Näset 

Se bilaga 1  

20850203 Björkås 20850205 Björkås- 
Stallbacken 

Slagit samman med 
Stallbacken 

Se bilaga 2  

20850311 Rävvåla 20850312 Sunnansjö 
Saxdalen –  

Slagits samman med 
Sunnansjö 

Se bilaga 2 

 

Sammanfattning 
Enligt vallagen 4 kap 17 § ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 – 2000 
röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000- 2000 
röstberättigade endast om det finns särskilda skäl. Ett särskilt skäl skulle kunna 
vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att valdistrikt väntas öka 
eller minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får 
ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Ludvika kommun har sju av 
sina totalt 18 valdistrikt som har under 1000 röstberättigade och 
kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att korrigeringar görs i fem av de 
sju distrikten. För Blötberget- Gonäs och Fredriksberg föreslås inga 
förändringar inför kommande val.  
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Beskrivning av ärendet 

Statistik över röstberättigade 
Valmyndigheten har tagit fram statistik över antal röstberättigade per distrikt 
per den 1 mars 2021. Statistiken ska enligt 4 kap. 12 § vallagen användas som 
underlag för kommun—och regionfullmäktiges beslut om valkretsindelning. 
Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen används statistiken som underlag till kommun 
– och region fullmäktiges beslut om antal mandat för valområdet.  

Valgeografi 
Valområde är det område som valet gäller, ex kommunen. Valområdet är sedan 
delat i valkretsar, i Ludvika har vi en valkrets. Valkretsen är därefter indelad i 
valdistrikt, för Ludvika har vi 18 valdistrikt. Valdistrikten i sin tur består av ett 
antal fastigheter och det är på fastigheterna som röstberättigade personer är 
folkbokförda.  

Valområde 
Fullmäktige beslutar om totalt antal mandat. Det totala antalet mandat i 
kommunfullmäktige ska vara inom de ramar som fastställs i 5 kap. 1 § 
kommunallagen. Där framgår att antalet mandat ska vara ett udda antal och att 
antal mandat beror på antalet röstberättigade i valområdet. Enligt statistik från 
valmyndigheten ser antalet röstberättigade ut så här: 

Kommunkod Kommun Antal 
röstberättigade 1 
mars 2021 

Antal mandat 
2018 

2085 Ludvika 20 652 45 
 

Kommunallagen fastställer att vid 16 001 – 24 000 röstberättigade ska antal 
mandat vara minst 41. Kommunstyrelsens förvaltning ser därför inte någon 
anledning att föreslå fullmäktige att ändra antal mandat.  

Valkrets 
Valområdet delas därefter in i en eller flera valkretsar. Syftet med valkretsar är 
att alla delar i ett valområde ska bli representerade. Ludvika kommun har en 
valkrets och kommunstyrelsens förvaltning ser inte någon anledning att föreslå 
någon förändring.  

Valdistrikt 
Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt och utgör grunden. Varje 
valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och omfattning anpassas för 
att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalen.  

Enligt vallagen 4 kap 17 § ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 – 2000 
röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000- 2000 
röstberättigade endast om det finns särskilda skäl. Ett särskilt skäl skulle kunna 
vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att valdistrikt väntas öka 
eller minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får 
ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Ludvika kommun har 7 av 
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sina totalt 18 valdistrikt som har under 1000 röstberättigade och 
kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att korrigeringar görs.  

Färgmarkeringen indikerar under 1000 röstberättigade i valdistriktet.  

Valdistriktskod Valdistriktsnamn Antal röstberättigade 1 mars 2021 
20850101 Ludvika Ulrika 1441 

20850102 Marnäs 1376 

20850103 Magneten 1073 

20850104  Högberget 1171 

20850105 Sörvik-Håksberg 1589 

20850108 Blötberget-
Gonäs 

898 

20850110 Lorentsberga 1350 

20850111 Näset 1248 

20850112 Karlberg 958 

20850113 Ludvika gård 1517 

20850114 Knutsbo 1390 

20850203 Björkås 695 

20850204 Öraberget 1346 

20850205 Stallbacken 881 

20850307 Kyrkbyn-
Nyhammar 

1451 

20850311 Rävvåla 710 

20850312 Sunnansjö 873 

20850401 Fredriksberg 685 

 

Beskrivande namn 
Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. En person med 
lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa 
namnet.  

Valdistrikten sorteras alltid i alfabetisk ordning och inte i ovan angivna 
kodordning i de publikationer som valmyndigheten ger ut.  

Inga enklaver 
Varje valdistrikt ska vara en geografisk obruten yta. Det betyder att ett 
valdistrikt inte ska delas upp i enklaver. De enda enklaver som inte går att ta 
bort är de som ligger utanför valadministrationens kontroll, dvs. kommun – 
och länsenklaver.  
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Bra väg till vallokalen och räta gränser 
Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område, och ge de 
röstberättigade en bra väg till vallokalen. En röstberättigad ska ex inte passera 
en annan vallokal på väg till sin vallokal. Ett valdistrikt ska i första hand följa 
topografiska landmärken, såsom t.ex vattendrag och vägar som ligger fast 
mellan valen. De kan också följa befintliga fastighetsgränser eller t.ex 
kommunens statistikområden.  

Förslag till förändring 
Det finns en differens i de siffror avseende antalet röstberättigade som 
Valmyndigheten har distribuerat och de siffror som kommunen har tillgång till 
via sina system. Förklaringen till detta är att det sker viss eftersläpning i de 
underlag kommunen har. Det är alltid valmyndighetens statistik som valet 
baseras på.  

Fördelningen avseende antalet röstberättigade i varje distrikt presenteras i 
tabellen nedan utifrån kommunens tillgängliga statistik och kommer att justeras 
något utifrån valmyndighetens statistik.  

Kod före 
beslut 

Namn 
före 
beslut 

Ny kod 
efter 
beslut 

Nytt namn 
efter beslut 

Gränsändring 
efter beslut 

Beräknat antal 
röstberättigade 
efter beslut 

20850112 Karlberg  - - Distriktet 
har delats 
och ingår i 
distrikt 
Marnäs, 
Ludvika 
Ulrika och 
Näset-. Se 
bilaga1 
Karta 

Marnäs: 1749 

Ludvika 
Ulrika 1860 

Näset 1646 

20850203 Björkås 20850205 Björkås- 
Stallbacken 

Slagit 
samman 
med 
Stallbacken 

Se bilaga 2 
Karta 

1598 

20850311 Rävvåla 20850312 Sunnansjö 
-Saxdalen 

Slagits 
samman 
med 
Sunnansjö 

Se bilaga 2 
karta 

1625 
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Samordning 
Kommunen och länsstyrelsen har haft en dialog om de av kommunen 
föreslagna förändringarna.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några större ekonomiska 
förändringar.  

 

Jessica Hedlund 
Kanslichef  

Bilagor 
Bilaga 1 - Karta 1 Centrala Ludvika, förändring Karlberg 
Bilaga 2 - Karta 2 Förändring Björkås, Stallbacken, Saxdalen och Sunnansjö 

Beslut skickas till 
Fullmäktige för beslut senast 31 oktober 2021 
Länsstyrelsen för beslut om ändrad indelning i valdistrikt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-08-24 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 77  Dnr 2021/149 

 

Remissyttrande, ändring av kommungräns 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar yttrande daterat 28 juni 2021 och översänder det till 
kammarkollegiet.  

Beskrivning av ärendet 
Enskilda fastighetsägare ansöker om att deras fastighet Ludvika Morberget 6:15 
ska flyttas från Ludvika kommun till Borlänge kommun.  

Enligt 1 kap. 3 § lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och 
landsting får kammarkollegiet besluta om en indelningsändring som behövs på 
grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till 
fastighetsförhållandena och som inte föranleder ekonomisk reglering mellan 
kommuner. Av samma lag framkommer att det är fullmäktige som ska yttra sig i 
sådana frågeställningar. 

Om de kommuner som närmast berörs av en sådan indelningsändring är ense 
om denna och ändringen avser kommuner i samma län får länsstyrelsen besluta 
om ändringen, se 1 kap 3 § andra stycket samma lag. Av 20 § tredje stycket 
framgår att kollegiet ska överlämna sådana ärenden till länsstyrelsen. 

För att kollegiet ska kunna ta ställning till frågan om det är kollegiet eller 
länsstyrelsen som ska besluta i ärendet och för att kunna pröva ansökan om 
båda eller någon av kommunerna avstyrker indelningsändring behöver kollegiet 
få kommunernas synpunkter på ansökan.  Ärendet är även remitterat till 
Borlänge kommun.  

Yttrande 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit farm ett förslag till yttrande. 
Synpunkter har begärts in från samtliga förvaltningar och WBAB samt VB 
energi. Svar har uteblivit från social- och utbildningsförvaltningen.  
Frågeställningen har även under handläggningen diskuterats med 
tjänstepersoner i Borlänge kommun.  

Förvaltningens förslag är att Ludvika kommun i dagsläget inte tillstyrker de 
enskildas ansökan, utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt förarbetena till lagen 
(1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner, framgår 
att Kammarkollegiet och Länsstyrelsen ska besluta om en indelningsändring av 
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karaktären gränsreglering om den behövs för att indelningen är oregelbunden 
eller enklaver ska kunna undanröjas. Om fastigheten Ludvika Morberget 6:15 
medges byte av kommuntillhörighet till Borlänge kommun kommer en enklav i 
enklaven, en s.k. kontraenklav att skapas. Detta motverkar en förenkling av 
indelningen. 

Förvaltningens förslag är att fullmäktige antar upprättat förslag till yttrande som 
sitt eget och översänder det som yttrande till kammarkollegiet.  

Beslutsunderlag 
Yttrande daterat 28 juni 2021 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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2021-06-02 
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21 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Remissyttrande - ändring av kommungräns  

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar yttrande daterat 28 juni 2021 och översänder det till 
kammarkollegiet.  

Beskrivning av ärendet 
Enskilda fastighetsägare ansöker om att deras fastighet Ludvika Morberget 6:15 
ska flyttas från Ludvika kommun till Borlänge kommun.  

Enligt 1 kap. 3 § lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och 
landsting får kammarkollegiet besluta om en indelningsändring som behövs på 
grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till 
fastighetsförhållandena och som inte föranleder ekonomisk reglering mellan 
kommuner. Av samma lag framkommer att det är fullmäktige som ska yttra sig i 
sådana frågeställningar. 

Om de kommuner som närmast berörs av en sådan indelningsändring är ense 
om denna och ändringen avser kommuner i samma län får länsstyrelsen besluta 
om ändringen, se 1 kap 3 § andra stycket samma lag. Av 20 § tredje stycket 
framgår att kollegiet ska överlämna sådana ärenden till länsstyrelsen. 

För att kollegiet ska kunna ta ställning till frågan om det är kollegiet eller 
länsstyrelsen som ska besluta i ärendet och för att kunna pröva ansökan om 
båda eller någon av kommunerna avstyrker indelningsändring behöver kollegiet 
få kommunernas synpunkter på ansökan.  Ärendet är även remitterat till 
Borlänge kommun.  

Yttrande 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit farm ett förslag till yttrande. 
Synpunkter har begärts in från samtliga förvaltningar och WBAB samt VB 
energi. Svar har uteblivit från social- och utbildningsförvaltningen.  
Frågeställningen har även under handläggningen diskuterats med 
tjänstepersoner i Borlänge kommun.  

Förvaltningens förslag är att Ludvika kommun i dagsläget inte tillstyrker de 
enskildas ansökan, utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt förarbetena till lagen 
(1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner, framgår 
att Kammarkollegiet och Länsstyrelsen ska besluta om en indelningsändring av 
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karaktären gränsreglering om den behövs för att indelningen är oregelbunden 
eller enklaver ska kunna undanröjas. Om fastigheten Ludvika Morberget 6:15 
medges byte av kommuntillhörighet till Borlänge kommun kommer en enklav i 
enklaven, en s.k. kontraenklav att skapas. Detta motverkar en förenkling av 
indelningen. 

Förvaltningens förslag är att fullmäktige antar upprättat förslag till yttrande som 
sitt eget och översänder det som yttrande till kammarkollegiet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Jessica Hedlund 
Kanslichef 

Bilagor 
Yttrande daterat 28 juni 2021 

Beslut skickas till 
Borlänge kommun för kännedom 
Kammarkollegiet 
Akten 
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YTTRANDE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-06-28 
Diarienummer 

KS  2021/149  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Ert datum 

 
Er referens 

8.2-2852-21 

 
Kopia till 

Borlänge kommun 
Kammarkollegiet 

 

Yttrande - Ändring av kommungräns 

Sammanfattning 
Kammarkollegiet har i ärende 8.2-2852-21 begärt att få ta del av Ludvika 
kommuns synpunkter på ansökan om ändring av gränsen mellan Ludvika och 
Borlänge kommun.   

Ludvika kommun tillstyrker inte att fastigheten Ludvika Morberget 6:15 ska 
byta kommuntillhörighet från Ludvika kommun till Borlänge kommun 

Skälen för kommunens ställningstagande 
Enligt förarbetena till lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i 
kommuner och regioner, framgår att Kammarkollegiet och Länsstyrelsen ska 
besluta om en indelningsändring av karaktären gränsreglering om den behövs 
för att indelningen är oregelbunden eller enklaver ska kunna undanröjas. Om 
fastigheten Ludvika Morberget 6:15 medges byte av kommuntillhörighet till 
Borlänge kommun kommer en enklav i enklaven, en s.k. kontraenklav att 
skapas. Detta motverkar en förenkling av indelningen. 

Enligt vad som anges i 1 kap. 5 § jordabalken (1970:994) tillhör vattnet närmast 
fastigheten Ludvika Morberget 6:15 denna fastighet men utan bestämd gräns. 
Detta innebär att gränsen mellan Borlänge och Ludvika kommuner inte 
kommer att kunna fastställas om fastigheten Ludvika Morberget 6:15 byter 
kommuntillhörighet. Detta medför, förutom ett sannolikt avslag från 
Lantmäteriet när det gäller indelningsändringen, att det inte går att fastställa 
vilken kommun som har ansvar och befogenheter för det aktuella 
vattenområdet. 

Sökanden framhåller att möjligheten för sökandes barn att gå i skola i Borlänge 
kommun då barnens kamrater, som bor nära, hör till Borlänge. Om fastigheten 
senare byter ägare kan den omvända situationen uppstå och en önskan från 
framtida ägare inkomma om att byta tillbaka till Ludvika kommun. Detta 
förhållande talar emot en förenkling av indelningen. 

Om alla fastigheter i stället hade ansökt om att byta kommuntillhörighet hade 
däremot alla barn boendes i samma område fått likvärdiga förutsättningar för 
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skolgång. Oavsett utgången av detta ärende kan sökandes barn tillsvidare 
ansöka om att gå i skola i Borlänge kommun. Detta beviljas i mån av plats och 
mot att skolskjuts ombesörjs av vårdnadshavare. 

I det område där specifikt denna och flera andra fastigheter ingår är det alltid 
komplicerat med frågor gällande vatten, avlopp och avfall i detta område just 
pga kommungränsdragningen, vilket gör att det för Ludvika kommuns del är en 
fördel om kommungränsen ändras. 

Det framgår inte hur omgivande fastigheter ställer sig till en ändring av 
kommuntillhörighet för fastigheten Ludvika Morberget 6:15. Det framgår inte 
heller hur dessa fastigheter ställer sig till en ändring av kommuntillhörighet för 
samtliga fastigheter inom enklaven. Det bör utredas om övriga fastighetsägare 
inom ”Ludvikaenklaven”, dvs Morberget 6:1, 6:6, 6:13, 6:14 och 6:8 också vill 
byta kommun och gå över till Borlänge.  

Ludvika kommun har stämt av ställningstagandet med Borlänge kommun, som 
också har ombetts av Kammarkollegiet att yttra sig i ärendet. Ludvika 
kommuns yttrande är enigt med Borlänge kommuns yttrande. Såväl Ludvika 
kommun som Borlänge kommun är beredda att göra ett nytt ställningstagande 
om en ny ansökan inkommer som innefattar samtliga fastigheter i den aktuella 
enklaven. 

Leif Pettersson 
Ordförande kommunstyrelsen 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
  

   

 
 

 
Fullmäktige 

 

Redovisning utbetalt partistöd 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner redovisningen av utbetalt partistöd avseende 2020 

Sammanfattning 
Redovisning av det utbetalda partistödet under 2020 har gjorts av samtliga 
partier i enlighet med det regelverk som tidigare beslutats. Fullmäktiges 
presidium har vid möte 9 augusti 2021 haft en genomgång av insänt underlag.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog vid sitt möte den 29 september 2014, § 133 ett 
förslag på nya regler om partistöd. Kompletterande regler antogs påföljande år 
vid kommunfullmäktiges möte den 19 oktober 2015, § 285 och förtydliganden 
kring redovisningsform och mall antogs av kommunfullmäktige 19 december 
2016 § 212. 

I det antagna regelverket framgår att mottagare av partistöd årligen ska lämna 
en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål 
som anges i 4 kap 29 § första och andra stycket kommunallagen. Redovisningen 
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ska enligt nu gällande regelverk 
vara inlämnad till kommunen senast den 30 april året efter att stödet lämnats 

Den 29 maj 2021 hade samtliga partier inkommit med den begärda 
redovisningen. Redovisningen har lämnats i därför avsedd mall och uppfyller i 
övrigt de krav på ändamål och granskning som gäller för partistöd. 

Den 9 augusti 2021 behandlade fullmäktiges presidium underlagen och hade 
inget att anmärka på. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör  

Bilagor 
Redovisning av erhållet partistöd på därför avsedd mall från: 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
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Moderaterna 
Liberalerna 
Centerpartiet 
Sverigedemokraterna 
Kristdemokraterna 
Kommunistiska partiet 
____ 
 
Beslut skickas till 
Gruppledarna samtliga partier 
Ekonomienheten 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-08-24 
 

  

Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
 

§ 17  Dnr 2021/227 

 

Ändring av bolagsordning för Ludvika kommun 
Stadshus AB 

Finansutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar bolagsordning för Ludvika kommun Stadshus AB daterad 
den 21 juni 2021.  

Beskrivning av ärendet 
I gällande version av bolagsordningen för Ludvika kommun Stadshus AB, 
beslutad av fullmäktigen den 26 november 2018 § 34, är det bolagsstämman 
som fastställer budgeten. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett 
aktiebolag och utgör ägarnas instrument att utöva kontrollen över bolaget. 

För att förenkla budgetprocessen föreslås att styrelsen får mandat att fastställa 
beslut om budget i stället för bolagsstämman.  

Därmed görs justeringen i bolagsordningen att beslut om budget tas bort under 
rubriken § 14 ”Bolagsstämmans kompetens” och kommentar om ansvar för 
budgetbeslut läggs till under § 8 ”Styrelsen”. Även vissa redaktionella ändringar 
av stavfel och särskrivningar har korrigerats. 

Beslutsunderlag 
1. Bolagsordning Ludvika kommun Stadshus AB, antagen i fullmäktige den 26 

november 2018, § 36 
2. Bolagsordning Ludvika kommun Stadshus AB, daterad den 21 juni 2021 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

82



 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2021-06-04 
Diarienummer 

KS  2021/227-00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Magnus Rindeskär 
magnus.rindeskar@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Ändring av bolagsordning för Ludvika kommun 
Stadshus AB 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar bolagsordning för Ludvika Kommun Stadshus AB daterad 
den 21 juni 2021.  

Beskrivning av ärendet 
I gällande version av bolagsordningen för Ludvika kommun Stadshus AB, 
beslutad av fullmäktigen den 26 november 2018 § 34, är det bolagsstämman 
som fastställer budgeten. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett 
aktiebolag och utgör ägarnas instrument att utöva kontrollen över bolaget. 

För att förenkla budgetprocessen föreslås att styrelsen får mandat att fastställa 
beslut om budget i stället för bolagsstämman.  

Därmed görs justeringen i bolagsordningen att beslut om budget tas bort under 
rubriken § 14 ”Bolagsstämmans kompetens” och kommentar om ansvar för 
budgetbeslut läggs till under § 8 ”Styrelsen”. Även vissa redaktionella ändringar 
av stavfel och särskrivningar har korrigerats. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef 

Magnus Rindeskär 
Koncerncontroller 

 
Bilagor 
1. Bolagsordning Ludvika kommun Stadshus AB, antagen i fullmäktige den 26 

november 2018, § 36 
2. Bolagsordning Ludvika kommun Stadshus AB, daterad den 21 juni 2021 
 
Beslut skickas till 
Akten 
Styrdokument 
Ludvika kommun Stadshus AB 
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BOLAGSORDNING  
Datum 

2021-06-21 
Diarienummer 

KS 2017/90  

Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Bolagsordning Ludvika 
kommun stadshus AB 
  

Dokumentnamn 
Bolagsordning Ludvika kommun stadshus AB 

Dokumenttyp 
Bolagsordning 

Omfattning 
Bolaget 

Dokumentägare 
VD 

Dokumentansvarig 
Koncernekonomichef 

Publicering 
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd 
Aktiebolagslagen, kommunallagen  
 
Beslutad 
KF 2018-11-26, § 34 

Bör revideras senast 
Vid behov med årlig 
översyn 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
2017/90 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid 
revideringen 

Skriv datum och § Justering under § 8 samt § 14 gällande 
budgetprocess  

2021/227 
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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 
förhållningssä
tt till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktig
e 

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 

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 

Tillsvidare 
eller 

Minst en gång per 
mandatperiod 
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sätta tydliga 
gränser.  

eller respektive 
nämnd 

beslutad 
period.  

eller då reglerna 
upphör att gälla 

86



Ludvika kommun 
Datum 

2021-06-21 
Diarienummer 

KS 2017/90 
Sida 

4(7) 
 

 

Bolagsordning Ludvika kommun stadshus AB 

1 Bolagsordning för Ludvika kommun Stadshus 
Aktiebolag 

Godkänd av fullmäktige i Ludvika kommun 2018-11-26 
Antagen av extra bolagstämma 2019-04-08. 

§ 1 Bolagets firma 
Bolagets firma är Ludvika kommun Stadshus Aktiebolag. 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Ludvika kommun, Dalarnas län. 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget ska vara moderbolag i en koncern innefattande de 
kommunala  aktiebolag som fullmäktige beslutar om. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin 
ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe. 

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella 
kommunala kompetensregler med beaktande av de kommunala 
självkostnads-,  lokaliserings- och likställighetsprinciperna. 

Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga principer och 
största möjliga kostnadseffektivitet, och med beaktande av den kommunala 
kompetensen i kommunallagen, se till att den kommunala bolagskoncernen 
styrs och verkar på ett sätt som bäst tjänar Ludvika kommun och dess 
invånare. 

§ 5 Fullmäktiges ställningstaganden 
Bolaget ska se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut fattas i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 kronor och högst 
800 000 kronor. 

§ 7 Aktie 
I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier. 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Valet sker för 
tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till 
fullmäktige ägt  rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast 
efter följande val till kommunfullmäktige.  
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Bolagsordning Ludvika kommun stadshus AB 

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande.  

Styrelsen hanterar fastställandet av budget för verksamheten. 

§ 9 Revisorer 
Bolaget ska ha en revisor med en suppleant. De ska båda vara 
auktoriserade revisorer och utses av bolagsstämman med uppdrag att verka 
i fyra år. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast 
efter det att val till fullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som 
inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige. 

§ 10 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som bolagets revisor ska kommunfullmäktige 
utse en  lekmannarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägaren genom brev, e-post eller 
med digital distribution tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 

Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post. 

§ 12 Närvarorätt vid bolagsstämma 
Representanter som utses av fullmäktige i Ludvika kommun äger 
rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
Årsstämma ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan 
intagas i kommunens årsredovisning, varvid följande ärenden ska 
behandlas: 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet. 

5. Godkännande av dagordningen. 

6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad. 

7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse 
och  lekmannarevisorns granskningsrapport. 

8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning. 
Samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
enligt fastställda balansräkningar. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och 
verkställande  direktör. 
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Bolagsordning Ludvika kommun stadshus AB 

11. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och 
lekmannarevisor samt övriga valärenden. 

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn. 

13. Notering av ägardirektiv. 
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Fastställande av handlingsprogram med strategiska mål 

 Ram för upptagande av krediter 

 Ställande av säkerheter 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 

 Köp eller försäljning av fast egendom 

 Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 
överstigande  ett värde av 500 000 kr exkl. moms per tillfälle. 

§ 15 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 16 Firmatecknare 
Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening 
samt av styrelseledamot i förening med verkställande direktören. 
Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom 
ramen för den löpande  förvaltningen. 

§ 17 Likvidation 
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas till 
Ludvika kommun. 

§ 18 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Ludvika kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamheter. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund 
av författningsreglerad sekretess. 

§ 19 Offentlighetsprincipen 
Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen i enlighet 
med Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och 
sekretesslagen. 
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Bolagsordning Ludvika kommun stadshus AB 

§ 20 Ändringen av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige i 
Ludvika kommun. 
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Bolagsordning Ludvika 
Kommun Stadshus AB

Dokumentnamn
Bolagsordning Ludvika Kommun Stadshus 
AB 

Dokumenttyp
Bolagsordning

Omfattning
Bolaget

Dokumentägare
Kommunchef 

Dokumentansvarig
Ekonomichef 

Publicering
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd
Aktiebolagslagen, kommunallagen 

Beslutad
KF 2018-11-26, § 
34

Bör revideras senast
Vid behov md årlig 
översyn 

Beslutsinstans
Fullmäktige

Diarienummer
KS 2017/90

Revideringar Vad revideringen avsett
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Bolagsordning för Ludvika Kommun Stadshus 
Aktiebolag
Godkänd av fullmäktige i Ludvika kommun 2018-11-26
Antagen av extra bolagstämma 2019-04-08.

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Ludvika Kommun Stadshus Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Ludvika kommun, Dalarnas län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget ska vara moderbolag i en koncern innefattande de kommunala 
aktiebolag som fullmäktige beslutar om.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella 
kommunala kompetensregler med beaktande av de kommunala självkostnads-, 
lokaliserings- och likställighetsprinciperna. 

Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga principer och 
största möjliga kostnadseffektivitet, och med beaktande av den kommunala 
kompetensen i kommunallagen, se till att den kommunala bolagskoncernen 
styrs och verkar på ett sätt som bäst tjänar Ludvika kommun och dess invånare.

§ 5 Fullmäktiges ställningstaganden
Bolaget ska se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut fattas i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000  
kronor. 

§ 7 Aktie 
I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier. 

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Valet sker för tiden 
från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till fullmäktige ägt 
rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till 
kommunfullmäktige.

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande.
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§ 9 Revisorer
Bolaget ska ha en revisor med en suppleant. De ska båda vara auktoriserade 
revisorer och utses av bolagsstämman med uppdrag att verka i fyra år. Valet 
sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till 
fullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter 
följande val till kommunfullmäktige.

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som bolagets revisor ska kommunfullmäktige utse en 
lekmannarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägaren genom brev, e-post, eller med 
digital distribution tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post. 

§ 12 Närvarorätt vid bolagsstämma
Representanter som utses av fullmäktige i Ludvika kommun äger rätt att 
närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intagas i 
kommunens årsredovisning, varvid följande ärenden ska behandlas;

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och 
lekmannarevisorns granskningsrapport.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning. Samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
fastställda balansräkningar.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande 
direktör.

11. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor 
samt övriga valärenden.

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn.

13. Notering av ägardirektiv.
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14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

 Fastställande av handlingsprogram med strategiska mål 

 Fastställande av budget för verksamheten

 Ram för upptagande av krediter

 Ställande av säkerheter 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant

 Köp eller försäljning av fast egendom

 Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande 
ett värde av 500 000 kr exkl. moms per tillfälle.

§ 15 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Firmatecknare
Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av 
styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande 
direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande 
förvaltningen. 

§ 17 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas till Ludvika 
kommun. 

§ 18 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Ludvika kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamheter. Detta 
gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess.

§ 19 Offentlighetsprincipen
Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen i enlighet med 
Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. 

§ 20 Ändringen av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige i Ludvika 
kommun.
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Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 

 
 

 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Månadsrapport kommunstyrelsen september 2021 

Personalfrågor 
- Rekrytering valsamordnare 2022 påbörjad 

- Enhetschef för HR generalisterna har börjat och ersättningsrekrytering 
av HR generalist pågår 

Viktiga verksamhetshändelser 

Corona 

- Samordningsgruppen har tagit beslut om att de som kan bör jobba på 
distans till den 30 september. Vi följer utvecklingen och nya beslut tas i 
september. Samordningsgruppen och stabsgruppen kommer att träffas 
varannan tisdag hela september 

- Stabsgruppen har fått i uppdrag att ta fram en plan för återgång i arbetet 

Projekt 

- Beslut har tagits av kommundirektörens ledningsgrupp gällande 
projektmodell. Upphandling av projektutbildning är genomförd 
tillsammans med Falun, Gagnef och Hedemora, avtalet gäller från 
mitten av november 

- Värdegrundsprojektet går in i ny fas med start av referensgrupper, 
bearbetning av enkätsvar och framtagande av värdegrund 

Ludvikamodellen 

Styrgruppsmöte i Ludvikamodellen med en allmän avstämning av läget. 
Styrgruppen ska utvärdera status och hur vi skall arbeta vidare. 

- Vi har etablerat en arbetsmodell som fungerar 

- Dialogen och samarbetet är bättre mellan förvaltningarna 

- Fått igång den operativa arbetsgruppen 

- Försörjningsstödet minskar 
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- Större fokus på individen 

- Överens om definitionerna exempelvis att daglig sysselsättning 
verkligen är daglig sysselsättning 

- Fått en bättre utformad kartläggning och ett flödestänkande 

Aktuella utfall:  

Vi har haft stigande månadsutfall perioden april-juli men fortfarande på en nivå 
som ligger 0,8-1.0 mkr lägre per månad jämfört med 2020. Ackumulerat juli 
2020: 40, 6 mkr. Ackumulerat juli 2021: 34.1 = 6,5 Mkr i sänkta kostnader. 
Håller denna trend i sig resten av året så skulle vi hamna på ca 11 mkr i sänkta 
kostnader.  

Antalet personer på försörjningsstöd var i juli 2020: 1546 personer och i juli 
2021: 1211 personer = 335 personer färre, en minskning med drygt 20 %. 

Dataskyddsombud (DSO) 

- Regleringen i form av biträdesavtal (PUB-avtal) mellan Ludvika 
kommun och kommunens bolag och kommunalförbund påbörjades 
innan semesterperioden. Arbetet med detta återupptas 

- Ny modul för GDPR-registerförteckning infördes i EVOLUTION 
dokument- och diariesystem under april. En genomgång tillsammans 
med förvaltningschefer och dess dataskyddsadministratörer (DSA) 
kommer att genomföras tillsammans med DSO succesivt under hösten 

Näringslivsenheten 

- Planering av servicepunkter fortgår 

- Utbildningar genomförs inom SSHO-projektet (omställningsprojektet) 

- Digitala företagsbesök fortsätter under hösten, medan fysiska träffar 
planeras in längre fram 

Kanslienheten 

- Digitaliseringssatsning IFO med handlingar digitalt till sammanträde 
avslutas efter ett lyckat införande 

- Under v.35 kommer ny teknik att installeras i sessionssalen 

Utveckling och kommunikation 

- Kommunikationsgruppen och ungdomskonsulenten arbetar med att ta 
fram en webbsida riktad direkt mot unga. Den ska läggas som startsida 
på kommunens elevdatorer, vilket ger en bra möjlighet att kommunicera 
direkt till målgruppen 

- 16-22 september pågår Europeiska mobilitetsveckan (tidigare 
trafikantveckan). Den är ett utmärkt tillfälle att berätta om kommunens 
arbete kring hållbart resande, liksom att uppmuntra sådant. Årets vecka 
har som slogan ”Res hållbart, håll dig frisk” 
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- En begäran om registerutdrag har inkommit med stöd av GDPR. 
Utifrån frågeställaren har vi (kommunikation och dataskyddsombud) 
tittat på i första hand ludvika.se. Med de erfarenheter som vi fått när vi 
granskat ludvika.se har vi även granskat ludvikahem.se, 
upphandlingscenterfbr.se, wbab.se och vbu.se. Samarbete sker med 
Smedjebacken eftersom vi arbetar i samma typ av IT-miljö och har 
delvis samma lösningar. Vi anlitar även samma webbkonsultföretag 

- Förberedelser gjorda för rapporteringstillfälle 3 

- Förberedelser gjorda för delårsrapport 2021 tillsammans med 
ekonomienheten, inför årets koncernövergripande rapport 

- Nytt mål- och budgetdokument 2022. Tillsammans med 
ekonomienheten utvecklas ett helt nytt plandokument för 
kommunkoncernen, under arbetsnamnet Strategisk plan 2022-2024. 
Dokumentet utgår från kommunens övergripande verksamhetsmässiga 
och finansiella mål, samt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. 
Dokumentet ersätter tidigare traditionella budgetbeslut 

- Årsredovisning 2021. På uppdrag av kommundirektören har gruppen 
tillsammans med ekonomienheten bildat en arbetsgrupp för att 
tillsammans med förvaltningar och bolag planera nästa 
koncernövergripande redovisning 

- Påbörjat arbetet med att i koncernledningsgruppen ta fram ett 
tjänstemannaförslag om koncerngemensamma kontrollpunkter för 
Intern kontroll 2022 

- Förberedelser gjorda inför medborgarundersökning 2021 som 
genomförs av SCB aug-nov  

- Förberedelser gjorda inför årets interna mätningar Kommunens kvalitet 
i korthet (KKiK 2021) som genomförs på förvaltningarna sept-okt  

Säkerhetsenheten 

- Stort fokus har varit att hantera de stora vattenmängder som kom i 
samband med regnovädret v 34.  Det rörde sig mycket om höga flöden i 
Kolbäcksån, vattendrag och magasin i anslutning till ån. Detta orsakade 
skärpt drift inom vattenregleringen 

- Regnovädret orsakade även totalt avbrott på RV50 mellan Borlänge och 
Ludvika samt översvämningar på mindre vägar inom kommunen. 
Samverkan har skett mellan räddningstjänst, kommunala funktioner och 
Länsstyrelser i Dalarnas och Västmanlands län 

- Läget har 30/8 återgått till det normala 
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Verksamhetsområde ekonomi 

- Utveckling av ett helt nytt plandokument för kommunkoncernen, under 
arbetsnamnet Strategisk plan 2022-2024 är pågående. Dokumentet utgår 
från kommunens övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål, 
samt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Kommunens 
verksamhetscontroller håller i arbetet tillsammans med koncerncontroller 
och chef för förvaltningsstöd 

- Förberedelse av arbete med strukturplan. Kommunledningsgruppen har 
bokat två halvdagar för arbetet med en ekonomi i balans, både på kort och 
lång sikt 

- Fortsatt arbete med implementering av nytt e-handelssystem. Fler och fler 
kommuner hör av sig gällande Ludvikas organisation för inköpsstyrning, nu 
senast Älvdalen och Finnspång. Leverantörstroheten per sista juni för 
kommunen var 81 %, varav kommunstyrelsen 91%. Att leverantörstroheten 
sjunkit beror till stor del på att vissa avtal ej har hunnit registrerats i 
systemet 

Verksamhetsområde HR 

- Utbildning för samtliga anställda i samverkan och rutin för systematiskt 
arbetsmiljöarbete kommer att påbörjas under v 35 

- Fortsatt arbete med strukturplansåtgärderna 

- Påbörjat arbete med att ge förslag på personalmål 

Verksamhetsområde arbetsmarknad- och integration 

AMI Arbete  

- AMI Arbete hade i juli månad 61 deltagare inskrivna plus fortsatt sju 
deltagare gemensamt med AMI Studier som är inskrivna där. Tre 
deltagare har gått vidare till arbete och två deltagare har gått vidare till 
CSN-berättigande studier. De följs därmed upp i 6 månader för att öka 
chanserna till varaktighet 

- Informationskampanjen om vikten av att vaccinera sig där vi hade 
ungdomsjobbare med olika språk samt handledare från AMI Arbete på 
plats i Sporthallen mellan vecka 26 – 29 är genomförd 

 
AMI studier 
AMI Studier antal  52 deltagare 
AMI Studier grupp  30 deltagare 
Individuella coachande samtal 14 deltagare 
Uppföljningsgruppen    8 deltagare 
 
Vi har under denna månad fått ut: 
5 deltagare i praktik 
2 deltagare i nystartsjobb 
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5 deltagare i studier Allmän Kurs, Brunnsviks Folkhögskola 

Vi står inför omgruppering bland våra deltagare för att få en mera jämn nivå på 
svenskan i varje grupp. Vi kommer även att ha en planeringsdag den 27 augusti 
inför olika senarior som kan komma att ske i snar framtid. 

 
Integration 
- Vi har fått beviljade projektmedel Förening för social etablering. Projektet 
drar igång den 1 september  

- Samverkan omkring samhällsorientering startar igen i augusti 

- Planering för kommande Mångkulturdag är igång 

 
FFO 
Verksamheten fortgår som vanligt ute på förvaltningarna. Avstämning av 
sommarens verksamheter sker under tjänstemannamöte 26 augusti. Nästa 
samrådsmöte planerat till 16 september uppskjutet till oktober/november pga. 
rådande restriktioner kring publika möten.  

Växthus/allservice 

Städar centrum alla vardagar dagar i veckan och kommer under ett antal veckor 
hjälpa till att kolla till kor åt Kultur- och samhällsserviceförvaltningen och 
sköter plock och leverans av skyddsmaterial åt Vård- och 
omsorgsförvaltningen. Driver upp och sköter sommarblommorna, vilka just nu 
är på tillväxt i växthusen. 

IT-center 

- Fokus på skolstart och semesterslut. Perioden är IT-centers mest 
intensiva period på året 

- Fortsatt planering för åtgärder kopplat till bristande kvalitet av 
nuvarande IT-infrastruktur  

- Risk och konsekvensanalyser kring förslag på ny 
datacenterfunktionalitet  

Upphandlingscenter 

- Arbete med upphandlingsplan 2021 för samverkande kommuner 
omfattande 225 upphandlingar/projekt. Status: Över 60 % är  
avslutade enligt fastställd upphandlingsplan. I juli/augusti månad  
var 25 upphandlingar annonserade i upphandlingssystemet 

- UhC har resursallokerat 20 strategiska upphandlare och 2 operativa  
upphandlare som arbetar med direktupphandlingar, annonseringar  
av byggentreprenader och avrop från DIS för samverkande kommuner 

- Organisationsöversyn för UhC har samverkats och förhandlats och ny 
organisation träder i kraft 1 oktober. Klart med tre nya enhetschefer och  
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en upphandlingsstrateg. Samtliga är internt tillsatta tjänster, vilket noteras 
mycket positivt. Planering och förberedelse pågår inför ny organisation 

Viktiga händelser inför nästa period 

Projekt 

Ludvikamodellen 

Näringslivsenheten 

- Arbeta vidare med dialog inom områden som brott/otrygghet, samt 
upphandlingar 

Kanslienheten 

Utveckling och kommunikation 

- Rapporteringstillfälle 3 

- Delårsrapport 2021 

- Nytt mål och budgetdokument 2022  

- Intern kontroll 2022. Slutföra arbetet med tjänstemannaförslaget om 
koncerngemensamma kontrollpunkter 

- 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 

- Årsredovisning 2021. På uppdrag av kommundirektören har gruppen 
tillsammans med ekonomienheten bildat en arbetsgrupp för att tillsammans 
med nämnder och bolag påbörja planeringen av nästa koncernövergripande 
årsredovisning 

Säkerhetsenheten 

- Spridningskonferens 28/9 ”Hur blir vårt brottsförebyggande arbete ännu 
bättre?” 

- Mälardalens Högskola har utvärderat arbetet med lägesbilder och 
medborgalöften i Fagersta och Ludvika kommun  

Verksamhetsområde ekonomi 

- Arbete med koncernens finansiella riktlinjer utifrån antagen finanspolicy är 
nu ute på remiss 

- Tillsammans med utveckling- och kommunikation ska ekonomi påbörja 
arbetet med årets koncernövergripande delårsrapport  

 
- 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 

- Ge förslag på personalmål  

- Färdigställa strukturplansåtgärderna 

- Påbörja upphandling av visselblåsarfunktion 

Verksamhetsområde arbetsmarknad- och integration 

IT-center 

- Förslag till beslut kring ny datacenterfunktionlitet presenteras för 
Gemensamma Servicenämnden 

- Handlingsplan för uppdatering av IT-infrastruktur upprättas och 
kommuniceras 

- Budgetarbete och fortsatt arbete med att analysera vilka kostnader IT-center 
har 

Upphandlingscenter 

- Upprätthålla planerad produktion med nuvarande förhållanden (covid-19) 

- Remiss påbörjas av upphandlingsplan 2022-2023 för samverkande 
kommuner 

- Rekrytering av strategiska upphandlare för kategorierna entreprenad och IT 

- Uppdrag för regional tillväxt. Skapa mera tidig dialog inför upphandling 
tillsammans med näringslivsenheterna i kommunerna och lokala/regionala 
företag för regional tillväxt, enligt prioriterat inriktningsmål för 2021 

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 . .

20 augusti 2021 . .

Kommunstyrelsen, tkr inkl statl iga medel

Års-prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

Kommundirektör och btr kommundirektör 45 162 -117 25 142 -117

Avgifter VBU 0 0 0 0 0 0

Avgifter RDM 0 0 0 0 0 0

Utveckling- o kommunikationsenheten 120 120 0 120 121 -1

Säkerhetsenheten 2 771 2 771 0 2 096 2 736 -640

Kanslienheten 275 465 -190 143 465 -322

Gemensam nämnd ATL, ÖF och Språktolk 0 0 0 0

Verksamhetsområde Ekonomi 1 241 1 241 0 721 774 -53

Verksamhetsområde HR 1 253 1 253 0 993 1 165 -172

Näringslivsenheten 125 425 -300 73 382 -309

Verksamhetsområde AMI 8 561 10 285 -1 724 4 995 8 109 -3 114

Verksamhetsområde AMI statliga bidrag 0 6 247 -6 247 0 3 660 -3 660

Totala intäkter KS 14 391 22 969 -8 578 9 166 17 555 -8 389

Kommundirektör och btr kommundirektör 29 216 28 833 383 17 742 16 734 1 008

Avgifter VBU 190 100 190 250 -150 111 725 111 834 -109

Avgifter RDM 33 869 33 869 0 19 757 19 757 0

Utveckling- o kommunikationsenheten 5 922 5 722 200 3 096 2 458 638

Säkerhetsenheten 6 153 6 153 0 3 652 3 493 159

Kanslienheten 14 468 14 795 -327 8 145 7 680 465

Gemensam nämnd ATL, ÖF och Språktolk 2 793 2 598 195 1 538 1 387 151

Verksamhetsområde Ekonomi 12 475 12 375 100 7 194 6 810 384

Verksamhetsområde HR 22 593 22 443 150 12 333 12 221 112

Näringslivsenheten 10 532 10 332 200 5 868 4 707 1 161

Verksamhetsområde AMI 22 944 24 668 -1 724 12 867 14 324 -1 457

Verksamhetsområde AMI statliga bidrag 0 6 247 -6 247 0 3 636 -3 636

Totala kostnader KS 351 065 358 285 -7 220 203 917 205 040 -1 123

Kommundirektör och btr kommundirektör 29 171 28 671 500 17 717 16 591 1 126

Avgifter VBU 190 100 190 250 -150 111 725 111 834 -109

Avgifter RDM 33 869 33 869 0 19 757 19 757 0

Utveckling- o kommunikationsenheten 5 802 5 602 200 2 976 2 336 640

Säkerhetsenheten 3 382 3 382 0 1 556 757 799

Kanslienheten 14 193 14 330 -137 8 002 7 215 787

Gemensam nämnd ATL, ÖF och Språktolk 2 793 2 598 195 1 538 1 387 151

Verksamhetsområde Ekonomi 11 234 11 134 100 6 473 6 036 437

Verksamhetsområde HR 21 340 21 190 150 11 340 11 056 284

Näringslivsenheten 10 407 9 907 500 5 795 4 325 1 470

Verksamhetsområde AMI 14 383 14 383 0 7 872 6 215 1 657

Verksamhetsområde AMI statliga bidrag 0 0 0 0 -24 24

Netto KS 336 674 335 316 1 358 194 751 187 485 7 266

personalskuldsförändring -217

avvikelse utan ps 7 049

Kost-

nader

Intäkter

Årsbudget

Tillfälle 7

Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningschef

Datum 

Netto

Tillfälle 7 jan-jul 2021

Tillfälle 7, jan-jul 2021

Kommunstyrelsen, tkr verksamheter med gemensam nämnd

Års-

prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

IT-Center (GSN) 59 622 69 488 -9 866 34 558 39 536 -4 978

Upphandlingscenter (GNU) 20 268 20 749 -481 11 822 12 018 -196

Totala intäkter KS 79 890 90 237 -10 347 46 380 51 554 -5 174

IT-Center (GSN) 59 622 69 488 -9 866 34 784 38 830 -4 046

Upphandlingscenter (GNU) 20 268 20 749 -481 11 816 10 997 819

Totala kostnader KS 79 890 90 237 -10 347 46 600 49 827 -3 227

IT-Center (GSN) 0 0 0 226 -705 931

Upphandlingscenter (GNU) 0 0 0 -6 -1 021 1 015

Netto KS 0 0 0 220 -1 726 1 946

Tillfälle 7, jan-juli 2021

Netto

Kostnader

Intäkter

Årsbudget

Tillfälle 7
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Vicktoria Sjöström2021-08-31

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-09-07

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

111034 Arbetsutskottet 2020-07-27, § 65-76 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  §

2021-08-31 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

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

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

111035 Arbetsutskottet 201-08-24, § 77 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  §

2021-08-31 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

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

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

111036 Finansutskottet Kommunstyrelsens 
Finansutskott §

2021-08-31 Kommunstyrelsens 
Finansutskott

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

Kommunstyrelsens 
Finansutskott

2021.1476 Förordnande av tf förvaltningschef på vård- och 
omsorgsförvaltningen, Lina Ekdahl Holmström

Kommundirektör  §

2021-08-09 Kommundirektör 

KS 2021/98 Delegationsbeslut Förordnanden 2021

Maria Skoglund

Sidan  1 av 1
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1(1) 
Datum 

2021-08-31 
Diarienummer 

KS  2020/461-00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
    

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av meddelanden september 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
Protokoll 
a) KS 2021/250 - 10 

Utveckling i Dalarna holding AB. Protokoll fört vid årsstämma 28 juni 2021 

b) KS 2020/401 – 10 
Wessman Vatten & Återvinning. Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-06-
21. 

c) KS 2021/24 – 10 
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna. Protokoll fört 19 augusti 2021. 

d) KS 2021/50 – 10 
ATL. Protokoll fört 17 augusti 2021. 

e) KS 2021/53 – 10 
Överförmyndare i samverkan. Protokoll fört 18 augusti 2021. 

Övrigt 
f) KS 2021/248–00 

Synpunkter från kommunutvecklarna 2021. 

 

Beslut skickas till 
Akten 
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105



106



107


	Kallelse förstasida
	Val av justerare
	Val av justerare

	Anmälan av extra ärenden
	2021-09-07_KS_Information_Extrema vattenflöden
	Anmälan av extra ärenden

	Information om vattenledningen
	Muntlig information

	Huvudmannaskap för vägar i kommunens orter (Grängesberg) Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget)
	Beslut KSFINANS 2021-08-24
Huvudmannaskap för vägar i kommunens orter (Grängesberg) Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs och Blötberget)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns orter (Grängesberg) Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Beslut KSU 2021-06-21Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns orter;  Grängesberg  Fredriksberg  Sunnansjö  Saxdalen  G
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Revidering av gällande RAPPORT utredning Vägsamfälligheter Beslut KSU 2021-05-27
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16

	KSU tjänsteskrivelse Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns orter; (Grängesberg), Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs och Blötberget).
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Fastställande av valdistrikt
	Beslut VN 2021-08-16
Ändring av valdistrikt
	Sida 1
	Sida 2

	Fastställande av valdistrikt
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Karta 1 Centrala Ludvika, förändring Karlberg
	Karta 2 Förändring Björkås, Stallbacken, Saxdalen och Sunnansjö

	Yttrande, ändring av kommungräns
	Beslut KSAU 2021-08-24
Yttrande, ändring av kommungräns
	Sida 1
	Sida 2

	Remissyttrande - ändring av kommungräns 
	Sida 1
	Sida 2

	Yttrande - Ändring av kommungräns
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av erhållet partistöd 2020, för utbetalning 2021
	Redovisning utbetalt partistöd 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Miljöpartiet
	Sida 1
	Sida 2

	Centerpartiet
	Sida 1
	Sida 2

	Liberalerna
	Sida 1
	Sida 2

	Kristdemokraterna
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Socialdemokraterna
	Sida 1
	Sida 2

	Sverigedemokraterna
	Sida 1
	Sida 2

	Moderaterna
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Kommunistiska Partiet
	Sida 1
	Sida 2

	Vänsterpartiet
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Ändring av bolagsordning för Ludvika kommun Stadshus AB  
	Beslut KSFINANS 2021-08-24
Ändring av bolagsordning för Ludvika kommun Stadshus AB  
	Ändring av bolagsordning för Ludvika kommun Stadshus AB
	Bolagsordning Ludvika kommun stadshus AB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Nuvarande bolagsordning Ludvika kommun stadshus AB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Verksamhetsinformation 2021
	Ks rapport KSF - september
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Rapportering KSF jul 2021

	Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2021
	Bilaga delegationsbeslut september

	Redovisning av meddelanden kommunstyrelsen 2021
	Redovisning av meddelanden september

	Ordförandeinformation 2021
	Muntlig information

	Val av ersättare (M) i kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskott
	Ks utskott

	Val av ersättare (M) i kommunstyrelsens finansutskott
	Ks utskott


