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KALLELSE 1(2) 
Datum 

2020-06-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Maria Östgren 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och 
ersättare för kännedom 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tid: Tisdag 9 juni 2020, kl. 13:15 

Plats: Sessionssalen, Stadshuset 

Ärenden Dnr 

1 Val av justerare 
2 Anmälan av extra ärenden 
3 Svar på grundläggande granskning - 2020/152 

ansvarsutövande 2019 
4 Yttrande över miljöpolicy 2020/171 
5 Uppdrag om att redovisa vilka medlemskap 2019/299 

kommunen har i föreningar och samverkansorgan 
samt bakgrund och medlemskapsavgift 

6 Redovisning av gemensamma servicenämndens 2020/57 
plan för intern kontroll 2020 

7 Revidering av kommunchefens instruktion 2020/118 
8 Utredningsuppdrag gemensam 2019/199 

nämndsadministration 
9 Återrapport om översyn av kommunens 2017/217 

organisation 
10 Kommunövergripande fordonspool och 2019/300 

fordonsorganisation 
11 Uppdrag att utreda styrning och organisation för 2019/556 

finskt förvaltningsområde för eventuella 
effektiviseringar 

12 Svar på motion - Hemställan till Migrationsverket 2020/167 
att undanta Marnäs och Ludvika Gård från 
asylsökandes möjligheter att få dagersättning för 
att bo i eget boende 

13 Svar på motion - Nya tankesätt i skolan 2019/604 
14 Svar på motion - Lokal kommunal mat i våra kök 2019/473 

Hemsida E-post Organisationsnr 
Ludvika kommun www.ludvika.se info@ludvika.se 212000-2270 
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro 
771 82 Ludvika Dan Anderssons gata 1 0240-860 00 0240-866 87 467-5088 

771 31 Ludvika 
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2020-06-09 2(2) 

Leif Pettersson Maria Östgren 
ordförande kommunsekreterare 



  Val av justerande 
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    Anmälan av extra ärenden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 
Datum Diarienummer 

2020-06-02 KS 2020/152-00 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikael Müller, 0240-860 49 
mikael.muller@ludvika.se 

Kommunstyrelsen 

Svar på revisionsgranskning avseende nämndernas 
ansvarsutövande 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen daterad den 2 juni 2020 som 
svar på revisorernas granskning. 

Sammanfattning 
Kommunens förtroendevalda revisorer har, genom revisionsbiträdet PwC, 
genomfört en grundläggande granskning av nämndernas ansvarsutövande 2019. 
Granskningen redovisar hur respektive nämnd har arbetat med mål och styrning, 
uppföljning och rapportering, resultat och åtgärder samt intern kontroll. 

Revisorerna lämnar fyra kommunövergripande rekommendationer. Det finns 
också bedömningar och – i förekommande fall – rekommendationer för 
respektive nämnd. Det finns två rekommendationer för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen, daterad den 2 juni 2020, som 
svar på revisorernas granskning. I svaret behandlas dels de 
kommunövergripande rekommendationerna, dels de specifika
rekommendationerna för kommunstyrelsen. Övriga berörda nämnder har 
svarat revisorerna på sina sammanträden under maj månad 2020. 

Bland de kommunövergripande rekommendationerna finns att nämnderna ska 
ges möjlighet att besluta om egna mål utifrån fullmäktiges övergripande mål. 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att den möjligheten redan finns och 
att vissa, men inte alla, nämnder har egna mål. Samtidigt konstateras att det kan 
vara lämpligt att samtliga nämnder ska besluta om egna verksamhetsmål, som 
ska bidra till att fullmäktiges kommunövergripande mål ska uppnås. 

En annan kommunövergripande rekommendation är att öka transparensen och 
redovisningen av genomförda internkontroller för att tydliggöra hur 
kontrollerna genomförts samt vad de resulterat i. Förvaltningen bedömer att 
det överlag redan finns en hög grad av tydlighet och transparens vad gäller de 
kommunövergripande kontrollplanerna. Men inte minst för nämndernas planer 
kan det rent metodmässiga genomförandet med fördel tydliggöras ytterligare, 
för att underlätta när slutsatser ska dras om vad uppföljningar har resultat i. 

mailto:mikael.muller@ludvika.se
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Ludvika kommun 2020-06-02 KS 2020/152-00 2(5) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens förtroendevalda revisorer har, genom revisionsbiträdet PwC, 
genomfört en översiktlig grundläggande granskning av nämndernas 
ansvarsutövande 2019. Granskningen redovisar hur respektive nämnd har 
arbetat med mål och styrning, uppföljning och rapportering, resultat och 
åtgärder samt intern kontroll. 

PwC:s rapport innehåller bedömningar för kommunstyrelsen och respektive 
nämnd, och i förekommande fall rekommendationer för styrelsen och de olika 
nämnderna. Det finns två specifika rekommendationer för kommunstyrelsen. 

De förtroendevalda revisorerna lämnar också fyra kommunövergripande 
rekommendationer. 

Skriftligt svar önskas från styrelsen och övriga berörda nämnder senast 30 juni 
2020. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar i denna tjänsteskrivelse 
behandlar dels de fyra kommunövergripande rekommendationerna, dels de två
specifika rekommendationerna för kommunstyrelsen. Övriga berörda nämnder 
har lämnat separata svar till revisorerna utifrån deras specifika 
rekommendationer: myndighetsnämnden miljö och bygg den 13 maj 2020 
§ 135, samhällsbyggnadsnämnden den 20 maj 2020 § 53, social- och 
utbildningsnämnden den 27 maj 2020 § 83 och vård- och omsorgsnämnden den 
27 maj 2020 § 45. 

Kommunstyrelsens förvaltning har valt att inte närmare kommentera 
nämndernas svar, utan väljer att redovisa dem genom att bilägga dem till denna 
tjänsteskrivelse. 

Fyra kommunövergripande rekommendationer 
1. Att kommunen ser över modellen för målstyrning för att ge 

nämnderna möjlighet att besluta om egna mål utifrån fullmäktiges 
övergripande mål. 

Efter beslut i fullmäktige den 25 maj 2015 § 192 finns kommunövergripande 
verksamhetsmål och tillhörande resultatmått för perioden 2016−2020. Målen 
utgör grunden i en styrmodell som omfattar planering, genomförande och 
uppföljning av verksamhet och ekonomi. Utifrån de övergripande målen har 
vissa, men inte alla, nämnder också beslutat om egna verksamhetsmål. Det kan 
alltså konstateras att det redan finns en möjlighet för nämnderna att besluta om 
egna mål. 

Förvaltningen bedömer att nuvarande styrmodell med övergripande mål som 
helhet fungerar bra för att leda och styra verksamheten på olika organisatoriska 
nivåer. Efter införandet har modellen steg för steg anpassats och utvecklats, 
bland annat efter synpunkter och rekommendationer som framkommit i 
tidigare revisionsgranskningar. 

Samtidigt finns det fortfarande delar som kan förbättras. 
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Eftersom nuvarande övergripande verksamhetsmål gäller till och med 2020 
behövs ett nytt beslut i fullmäktige för att fastställa mål och resultatmått för 
2021 och framåt. Därför gav styrelsen 21 maj 2019 § 116 i uppdrag åt 
kommunchefen att påbörja arbetet med att ta fram resultatmått och målvärden 
för 2021 och framåt. 

Kommunchefens stab avser att under 2020 lämna ett förslag till övergripande 
verksamhetsmål för 2021 och framåt. Nämndernas roll i styrningen är en fråga 
som då också bör beröras. Det kan vara lämpligt att samtliga nämnder ska 
besluta om egna verksamhetsmål, som ska bidra till att fullmäktiges 
kommunövergripande mål ska uppnås. 

2. Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en gemensam 
struktur för sina verksamhetsplaner som omfattar hela 
verksamhetsområdet samt mål och målaktiviteter. 

I samband med att nya verksamhetsmål ska beslutas bör även nämndernas 
verksamhetsplaner ses över. Verksamhetsplanerna utgör en del av 
styrmodellens planeringsfas och beskriver den planerade verksamheten och 
följs upp av en verksamhetsberättelse. 

Förvaltningen håller med om att planerna bör följa en enhetlig mall och 
struktur. De bör också omfatta de mål som ska uppnås och en översiktlig 
beskrivning av hur det ska ske. 

3. Att respektive nämnd upprättar en heltäckande, strukturerad 
värdering av måluppfyllelse. Exempelvis i form av trafikljusmodellen. 

Fullmäktiges övergripande verksamhetsmål följs slutgiltigt upp i 
årsredovisningen, via en uppföljning av resultatmåtten. Målen följs upp enligt 
en trafikljusmodell som signalerar grönt, gult eller rött beroende på i vilken 
omfattning de underliggande resultatmåttens målvärden har uppnåtts. 

Förvaltningen håller med om att det kan vara lämpligt att även nämndernas 
måluppfyllelse följs upp enligt en motsvarande trafikljusmodell. 

4. Att öka transparensen och redovisningen av genomförda 
internkontroller för att tydliggöra hur kontrollerna genomförts (t.ex. 
metod, urval) samt vad de resulterat i. 

Enligt reglementet för intern kontroll som fullmäktige fastställde den 29 augusti 
2016 § 137 ska styrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande 
intern kontroll, med kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska
följa upp. Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen 
fastställa varsin plan som dels ska ange hur de kommungemensamma 
kontrollpunkterna ska följas upp, dels ska omfatta särskilda nämnd- eller 
styrelsespecifika punkter som också ska följas upp. 

När det gäller de kommunövergripande planerna bedömer förvaltningen att det 
överlag finns en hög grad av tydlighet och transparens. Det gäller beträffande 
vad kontrollpunkterna avser, varför de har valts, hur de rent metodmässigt 
genomförs, vad uppföljningarna resulterar i samt inte minst vilka 
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förbättringsåtgärder som i förekommande fall redan har genomförts eller som 
bör eller ska genomföras. 

Samtidigt finns det förstås delar som kan förbättras. Exempelvis anser 
förvaltningen att det rent metodmässiga genomförandet gärna kan tydliggöras 
ytterligare, för att underlätta när slutsatser ska dras om vad uppföljningar har 
resultat i. 

Vidare anser förvaltningen att tydligheten och transparensen med fördel kan 
ökas generellt för nämndernas planer. 

Två specifika rekommendationer för kommunstyrelsen 
1. Att kommunstyrelsen utökar användningen av mätetal i sin 

rapportering. 
Förvaltningen uppfattar att denna rekommendation handlar om att utöka 
användningen av mätetal för prestationer och kvalitet. 

Redan i dag rapporteras till kommunstyrelsen en rad olika mätetal som bland 
annat speglar prestationer och kvalitet i den egna verksamheten inom 
kommunstyrelsens förvaltning. Vissa sådana mätetal och målaktiviteter, men 
inte alla, är kopplade till de kommunövergripande verksamhetsmålen. 
Rapporteringen syftar till att utgöra ett stöd för att över tid förbättra och 
utveckla verksamheten i önskad riktning. 

Det sker också en regelbunden rapportering till kommunstyrelsen av mätetal 
som visar prestationer och kvalitet i hela kommunorganisationens arbete. Ett 
sådant exempel är den årliga undersökningen Kommunens kvalitet i korthet, 
som ger en samlad bild av vad kommunerna åstadkommer i termer av kvalitet 
och resultat för invånarna. 

Användningen av mätetal för prestationer och kvalitet i kommunstyrelsens egen 
verksamhet bör löpande anpassas efter de behov och önskemål som 
uppkommer, bland annat då verksamhetens innehåll förändras. 

2. Att kommunstyrelsen säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en 
budget i balans. 

En central del av kommunens styrmodell för verksamhet och ekonomi är de 
rapporteringar som sker under pågående verksamhetsår. Tre gånger per år följer 
nämnderna upp och rapporterar till kommunstyrelsen hur det går med arbetet 
med de kommunövergripande verksamhetsmålen och med ekonomin. I 
egenskap av nämnd rapporterar även styrelsen själv för den egna verksamheten 
inom kommunstyrelsens förvaltning. 

Nämndernas ekonomiska rapportering visar om den av fullmäktige tilldelade 
drifts- och investeringsbudgeten hålls utan avvikelser, och innefattar en prognos 
till årets slut. Vid avvikelser mot driftsbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, 
ska berörd nämnd på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

En nyhet för i år är att varje nämnd redovisar sina eventuella korrigerande 
åtgärder i en handlingsplan som ska bidra till en ekonomi i balans. 
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I samband med årets första rapporteringstillfälle avseende perioden januari-
februari 2020 bedömde kommunstyrelsen att det fanns en risk att årets 
kostnader för den egna löpande verksamheten skulle överskrida det 
budgeterade beloppet med drygt 0,2 miljoner kronor. Därför fastställdes den 
24 mars 2020 § 55 en handlingsplan med korrigerande åtgärder på totalt 
0,3 miljoner kronor, som alltså bidrar till att styrelsens egen driftsbudget på 
årsbasis nu väntas hållas utan negativa avvikelser. 

Förvaltningen bedömer att den ekonomiska styrningen som helhet nu fungerar 
bra för att löpande under året anpassa kommunstyrelsens verksamhetsvolym till 
tilldelad driftbudget. Vid behov vidtar styrelsen åtgärder för att säkerställa en 
budget i balans. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. Men på vissa 
förvaltningar kan det resultera i att mera arbetstid behöver läggas på arbetet 
med nämndernas mål och internkontrolluppföljning jämfört med idag. 

Laila Dufström Mikael Müller 
Tf kommunchef Verksamhetscontroller 

Bilagor 
1. Missiv från kommunens förtroendevalda revisorer som inkom 25 mars 

2020, med bilaga. 
2. Myndighetsnämnden miljö och byggs svar på revisionsgranskningen

avseende nämndernas ansvarsutövande 2019, daterat 13 maj 2020. 
3. Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsgranskningen avseende

nämndernas ansvarsutövande 2019, daterat 20 maj 2020. 
4. Social- och utbildningsnämndens svar på revisionsgranskningen

avseende nämndernas ansvarsutövande 2019, daterat 27 maj 2020. 
5. Vård- och omsorgsnämndens svar på revisionsgranskningen avseende

nämndernas ansvarsutövande 2019, daterat 27 maj 2020. 

Beslut skickas till 
Revisionen 
Fullmäktige
Kommunchefen 
Samtliga nämnder
Verksamhetscontrollern vid kommunchefens stab 
Ekonomienheten 
Akten 



Kommunstyrelsen 
och omsorgsnämnden 

och utbildningsnämnden 
mhällsbyggnadsnämnden 

och byggnadsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden (för kännedom) 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (för 
kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 

avseende nämndernas ansvarsutövande 

valda revisorer gjort en översiktlig grundläggande granskning av 
en del av revisionsplanen för år 2019. 

med mål och styrning, uppföljning och rapportering, 

 kommunövergripande rekommendationer: 

modellen för målstyrning för att ge nämnderna möjlighet att besluta om egna 

 nämnderna säkerställer en gemensam struktur för sina verksamhetsplaner 

mål och målaktiviteter. 

 upprättar en heltäckande, strukturerad värdering av måluppfyllelse. Exempelvis i 

genomförda internkontroller för att tydliggöra hur 

 urval) samt vad de resulterat i. 

kommunstyrelsen och respektive nämnd och i förekommande fall 
nämnderna. 

nämnder, förutom kultur och fritidsnämnden samt 
avseende hur nämnden avser att åtgärda de 

vänligen senast 2020 06 30. 

110

 
 

 

      
       
        
         
       

   
   

 
 

  

 
        

  
 

  
   

    
   

   

  

 

 

   

   

  

 

  

   
 

 

      
 

   

  

 

 

        

      

       

_________________ 

Revisorerna 
i Ludvika kommun 

Vård-
Social-
Sa 
Miljö-

-

Grundläggande granskning 
2019 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroende 
nämndernas ansvarsutövande. Uppdraget ingår som 

Granskningen redovisar hur respektive nämnd arbetat 
resultat och åtgärder samt internkontroll. 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande 

• Att kommunen ser över 

mål utifrån fullmäktiges övergripande mål. 

• Att kommunstyrelsen och 

som omfattar hela verksamhetsområdet samt 

• Att respektive nämnd 

form av trafikljusmodellen. 

• Att öka transparensen och redovisningen av 

kontrollerna genomförts (t.ex. metod, 

Rapporten innehåller bedömningar för 
rekommendationer för kommunstyrelsen och de olika 

Resultat av granskningen framgår av bifogad rapport. 

Skriftligt svar önskas från styrelsen och samtliga -
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 
utvecklingsområden som påtalas i revisionsrapporten, - -

Ludvika 2020-03-25 

Torbjörn Åker 

Ordförande 



211

Grundläggande 
granskning 2019 

Ludvika kommun 

Mars 2020 

Petra Ribba 
Marcus Alvstrand 



2 

ska granska alla styrelser och nämnder. 

i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra 

uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner 

 verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

nämnden/styrelsen bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

kontrollmål för granskningen: 

och kontroll av verksamhet och ekonomi? 

ekonomiska och verksamhetsmässiga målen? 

målen? 

6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2019. 

dokumentation. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2019. I övrigt 

och måluppfyllelse sker utifrån följande kontrollfrågor: 

grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt). 

3

        

         

           

          

 

          

  

      

     

       

    

       

          

 

  

 

       

Inledning 
Bakgrund 

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten 

uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, 

tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om 

verksamhet med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor utgör 

• Har styrelsen/nämnden ett ändamålsenligt system för styrning, uppföljning 

• Vidtar styrelsen/nämnden åtgärder vid befarade avvikelser för att nå de 

• Har styrelsen/nämnden nått de ekonomiska och verksamhetsmässiga 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 

Metod och avgränsning 

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys av styrande 

se “syfte och revisionsfrågor”. Prövning av ansvarstagande för intern kontroll 

1. Mål och styrning 

2. Uppföljning och rapportering 

3. Resultat och åtgärder 

4. Internkontroll 

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: 

12
PwC 



Målstyrning från kommunfullmäktige 

3 

 består av en vision, tre strategiska målområden (vilka gäller för åren 2016 2024) 

2020). Till detta antogs 18 resultatmått med syfte att indikera om ett visst mål har nåtts, är på 

som andra myndigheter eller organisationer publicerar i tid till 

tidsatta målvärden för de 18 resultatmåtten. Målvärden för perioden 2019

sedan målaktiviteter för att uppnå målen vilka rapporteras till 

samt gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan har upprättat 

4

        

             

        

         

        

  

      

 

Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2015 (§192) om en styrmodell vilken -

och fem övergripande verksamhetsmål (vilka gäller för åren 2016-

väg att nås, eller inte nås. Resultatmåtten ska, där det är möjligt, utgå från mått 

årsredovisningen. 

13

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att årligen besluta om -

2020 antogs av kommunstyrelsen 2019-10-16 (§165). Nämnderna upprättar 

kommunstyrelsen tre gånger under pågående år. 

Vi konstaterar att social- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 

nämndspecifika mål. 

PwC 



som planerats under året vid tre uppföljningstillfällen till kommunstyrelsen. 

nivå i samband med årsredovisning. 

utbildningsnämnden, vård och omsorgsnämnden samt den gemensamma nämnden för 

måluppfyllelse i sin verksamhetsberättelse. Enligt uppgift från kommunen kommer respektive 

verksamhets arbete mot målen. 

för god ekonomisk hushållning på kommunövergripande nivå. Fyra av fem målområden 

uppfyllt. Samtidigt noteras att kommunen uppnår det övergripande finansiella målet 

statsbidrag (resultat 13,6 %). 

5

       

      

         

        

        

          

      

        

Uppföljning av måluppfyllelse 

Kommunens förvaltningar rapporterar en uppföljning av de målaktiviteter 

Måluppfyllelsen redovisas sedan på kommunövergripande 

Vi konstaterar utifrån genomförd granskning att social- och -

upphandlingssamverkan upprättar en egen uppföljning av 

nämnd från och med år 2020 ansvara för uppföljning av respektive 

I kommunens årsredovisning 2019 sker en summering av målen 

bedöms som ej uppnådda/uppnådda i mindre grad. Ett mål är delvis 

om ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och generella 

PwC 
14



 

       

      
     

      
    

    
 

      
 

   
  

PwC 

Kommunövergripande rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna kommunstyrelsen och nämnderna följande 
rekommendationer: 

• Att kommunen ser över modellen för målstyrning för att ge nämnderna möjlighet att 
besluta om egna mål utifrån fullmäktiges övergripande mål 

• Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en gemensam struktur för sina 
verksamhetsplaner som omfattar hela verksamhetsområdet samt mål och målaktiviteter. 

• Att respektive nämnd upprättar en heltäckande, strukturerad värdering av måluppfyllelse. 
Exempelvis i form av trafikljusmodellen. 

• Att öka transparensen och redovisningen av genomförda internkontroller för att tydliggöra 
hur kontrollerna genomförts (t.ex. metod, urval) samt vad de resulterat i 

Eventuella nämndspecifika rekommendationer återfinns inom respektive nämnds avsnitt 
under rubriken kommentar/sammanfattande bedömning 

615



Kommunstyrelsen 

716



Kommentarer/noteringar 

Beslutad 2019 02 19 

Ja 

Beslutad 2019 02 19 

Ja 

De kommunövergripande målen har brutits ned i ett separat 

dokument med planerade målaktiviteter för nämndens verksamhet. 

Kommunstyrelsen har inte upprättat några särskilda mål för 

ekonomi. Kommunstyrelsen har upprättat en budget vilket likställs 

med målet att ha en budget i balans. Vi noterar att det finns ett 

kommunövergripande mål avseende ekonomi. 

7 

vår översiktliga granskning, är att kommunstyrelsen har en tillfredsställande styrning 

817

 

      

  

    

    

 

    

     

    

      

    

           

 

            

 

 

- -

- -

Kommunstyrelsen 

Mål och styrning 2019 

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag? 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter? 

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram? 

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

verksamhet? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

över sin verksamhet. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på kommunstyrelsens 

sammanträden. Förutom rapporteringen om verksamheterna ges 

information kring personalfrågor, viktiga verksamhetshändelser samt 

händelser av betydelse och annan information under punkten 

”verksamhetschefen informerar”. 

Kommunstyrelsen får löpande månadsrapportering av ekonomi. I 

september tar KS del av nämndernas åtgärder för budget i balans samt 

redovisningen av uppdraget i december. 

Ja, kommunstyrelsen har rapportering av måluppfyllelse genom 

uppföljning av målaktiviteter och ekonomi i mars, juni och oktober samt 

rapportering i årsredovisning. 

Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur 

många målaktiviteter som följer sin plan 

Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden 

8 

vår översiktliga granskning, är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över 

användningen av mätetal vid sin rapportering. 

9

 

       

    

    

    

 

         

      

    

       

         

  

     

 

         

 

          

        

Kommunstyrelsen 

Uppföljning och rapportering 2019 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet? 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi? 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen? 

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? 

Grön 

Grön 

Grön 

Gul 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

sin verksamhet och ekonomi. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utökar 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 

18



Kommentarer/noteringar 

Ej tillämpligt. Nämnden har inga egna mål. 

Röd Redovisar ett resultat om 3.3 mnkr för 2019. 

Gul Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad 

bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse. 

Exempelvis gav kommunstyrelsen i juni 2019 nämnderna i uppdrag 

att ta fram och påbörja genomförandet av åtgärder för att nå 

kommunens budgeterade resultat. 

9 

vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande 

tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans. 

1019

       

      

     

 

   

  

       

  

       

       

 

          

           

Kommunstyrelsen 
Resultat och aktiva åtgärder 2019 

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? 

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)? 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem? 

-

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

återrapportering över sin verksamhet. Vi rekommenderar att styrelsen säkerställer att 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ja 

Beslutad 2019 01 22 

De kommunövergripande kontrollpunkter och 3 nämndspecifika kontrollpunkter 

vilka upprättats utifrån riskanalys 

Ja 

Uppföljningen av de kommungemensamma punkterna visar på brister inom 

kommunstyrelsens verksamhet. Åtgärder framgår av protokollet. Uppföljningen 

av kommunstyrelsens nämndspecifika punkter visar inte på några större 

anmärkningar. Vi noterar att en mindre avvikelse rapporterats men kan inte 

tydligt utläsa om det behövts en åtgärd. 

10 

vår översiktliga granskning är att kommunstyrelsen har i huvudsak tillfredsställande 
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- -

Kommunstyrelsen 
Internkontroll 2019 

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? 

Internkontrollplan har antagits av nämnden? 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet? 

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året? 

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

intern kontroll. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Social- och 
utbildningsnämnden 

1221



Kommentarer/noteringar 

Röd 

(2/3) 

Det finns tre verksamhetsplaner inom nämndens verksamhet. 

Nämnden godkänner/noterar redovisning av verksamhetsplan för 

förskolan 2019 02 06 och verksamhetsplan för skolan 2018 10 10. 

Nämnden antar verksamhetsplan för social välfärd 2019 06 12. 

Ja 

Beslutad 2019 03 06 

Ja 

Ja, i nämndens beslutade styrkort 2019 2021 

Ja, i nämndens beslutade styrkort 2019 2021 

12 

vår översiktliga granskning, är att nämnden har en tillfredsställande styrning över sin 

rekommenderar att nämnden säkerställer en strukturerad hantering av planer för sina 

1322

 

      

  

  

    

      

    

    

    

 

    

    

   

 

            

            

- - - -

- -

- -

Social- och utbildningsnämnden 

Mål och styrning 2019 

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag? 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter? 

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram? 

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

Grön 

(1/3) 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

-

verksamhet? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens -

ekonomi? 

Kommentar/sammanfattande bedömning: : Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

verksamhet. Vi konstaterar att nämnden hanterat verksamhetsplaner på olika sätt. Vi 

verksamheter. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens 

sammanträde. 

Nämnden har en stående punkt avseende budgetuppföljning 2019. I maj 

beslutade nämnden om åtgärdsplan för socialvälfärd och ansöker om 

utökad budgetram hos KF. I september redovisas uppdrag och 

ekonomiska åtgärder till nämnden för att nå budget i balans. I november 

sker uppföljning av nämndens åtgärdsplan. Nämnden godkänner 

årsbokslut 2019. 

Nämnden följer regelbundet upp ekonomi inom ramen för 

budgetuppföljning. Nämnden får rapportering av måluppfyllelse genom 

uppföljning av målaktiviteter vid uppföljningstillfällen. 

Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur 

många målaktiviteter som följer sin plan 

Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden 

13 

utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över 

14

 

       

            

   

     

        

     

     

    

    

     

 

         

 

          

  

Social- och utbildningsnämnden 

Uppföljning och rapportering 2019 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet? 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi? 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen? 

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? 

Grön 

Grön 

Grön 

Gul 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: : Vår sammanfattande bedömning, 

sin verksamhet och ekonomi. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 

23



Kommentarer/noteringar 

Ej tillämpligt, vi har inte tagit del av någon nämndspecifik 

måluppföljning för helåret. 

Röd Nämnden redovisar inte en budget i balans. Nämnden redovisar ett 

resultat om +11,9 mnkr för område utbildning och 28,5 mnkr för 

område social välfärd. 

Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad 

bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse. 

Ja 

14 

vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande 

tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans. 

1524

           

  

        

    

 

     

 

   

  

       

  

 

          

          

Social- och utbildningsnämnden 
Resultat och aktiva åtgärder 2019 

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? 

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)? 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem? 

-

Gul 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

återrapportering över sin verksamhet. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ja 

Beslutad 2018 12 12 

De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med tre 

nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys. 

Ja 

Nämnden har informerats att förvaltningens uppföljning visar i flertalet fall att det 

inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister. 

För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit 

förbättringsåtgärder eller föreslagit åtgärder för att vidta under 2020. 

15 

vår översiktliga granskning är att nämnden har i huvudsak tillfredsställande intern 

1625

 

  

   

    

 

     

   

              

      

        

     

 

           

 

- -

Social- och utbildningsnämnden 
Internkontroll 2019 

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? 

Internkontrollplan har antagits av nämnden? 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet? 

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året? 

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

kontroll. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Vård- och 
omsorgsnämnden 

1726



Kommentarer/noteringar 

Noteras att det i protokoll står att nämnden 2018 06 27, beslutat att 

godkänna informationen om budget och verksamhetsplan 2019 

samt godkänner förslaget på mål, resultatmått och målaktiviteter. 

Av förvaltningens tjänsteskrivelse står att förvaltningens förslag till 

beslut är: att nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 

till budget och verksamhetsplan för 2019. 

Ja 

Ja 

Röd Nej, det framgår inte av budget vilka verksamheter som omfattas 

10 målaktiviteter i nämndens målstyrningskort 

Nämnden har inte upprättat några särskilda mål för ekonomi. 

Nämnden har upprättat en budget vilket likställs med målet att ha en 

budget i balans. 

17 

vår översiktliga granskning, är att nämnden har en delvis tillfredsställande styrning över 

1827

 

      

  

         

   

        

    

       

    

    

    

 

         

    

     

       

  

 

           

 

- -

Vård- och omsorgsnämnden 

Mål och styrning 2019 

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag? 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter? 

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram? 

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

verksamhet? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

sin verksamhet. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens 

sammanträde. 

Nämnden har en stående punkt för budgetuppföljning 2019. I mars ger 

nämnden förvaltningen i uppdrag att fortlöpande under året redovisa 

åtgärder för att uppnå en budget i balans. Effekter av åtgärderna 

redovisas löpande på nämndens sammanträde. Åtgärder/aktiviteter och 

indikatorer följs upp. 

Nämnden följer regelbundet upp ekonomi inom ramen för 

budgetuppföljning. Nämnden får rapportering av måluppfyllelse genom 

uppföljning av målaktiviteter vid uppföljningstillfällen. 

Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur 

många målaktiviteter som följer sin plan 

Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden 

18 

vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över 

19

 

       

 

          

        

      

   

     

    

    

     

 

         

 

          

  

Vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning och rapportering 2019 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet? 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi? 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen? 

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? 

Grön 

Grön 

Grön 

Gul 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

sin verksamhet och ekonomi. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 

28



Kommentarer/noteringar 

Delvis 

Röd Nämnden redovisar ett resultat om 7,2 mnkr 2019. 

Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad 

bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse. 

19 

vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande 

tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans. 

2029

  

      

     

 

   

  

       

  

 

          

          

Vård- och omsorgsnämnden 
Resultat och aktiva åtgärder 2019 

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? 

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)? 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem? 

Gul 

-

Gul 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

återrapportering över sin verksamhet. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ja 

Beslutad 2018 12 19 

De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med två 

nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys. 

Ja 

Ja 

20 

vår översiktliga granskning är att nämnden har i huvudsak tillfredsställande intern 
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- -

Vård- och omsorgsnämnden 
Internkontroll 2019 

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? 

Internkontrollplan har antagits av nämnden? 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet? 

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året? 

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

kontroll. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kultur- och 
fritidsnämnden 

2231



Kommentarer/noteringar 

Beslutad 2019 03 26. 

Planen anger information om nämndens verksamhet och 

ekonomiska förutsättningar. 

Beslutad 2019 02 25 

Ja 

De kommunövergripande målen har brutits ned i ett separat 

dokument med planerade målaktiviteter för nämndens verksamhet. 

Nämnden har inte upprättat några särskilda mål för ekonomi. 

Nämnden har upprättat en budget vilket likställs med målet att ha en 

budget i balans. 

22 

vår översiktliga granskning, är att nämnden har en tillfredsställande styrning över sin 

2332

 

      

  

        

 

    

 

  

    

     

    

      

       

  

 

          

 

- -

- -

Kultur- och fritidsnämnden 

Mål och styrning 2019 

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag? 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter? 

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram? 

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens verksamhet? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

verksamhet. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens 

sammanträden 

Nämnden har en stående punkt avseende budgetuppföljning 2019. 

Nämnden följer regelbundet upp ekonomi inom ramen för 

budgetuppföljning. Nämnden får rapportering av måluppfyllelse genom 

uppföljning av målaktiviteter vid uppföljningstillfällen. 

Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur 

många målaktiviteter som följer sin plan 

Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden 

23 

vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över 

24

 

      

       

        

     

  

       

   

         

 

          

  

Kultur- och fritidsnämnden 

Uppföljning och rapportering 2019 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet? 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi? 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen? 

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? 

Grön 

Grön 

Grön 

Gul 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning utifrån 

sin verksamhet och ekonomi. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 

33



Kommentarer/noteringar 

Ej tillämpligt. Nämnden har inga egna mål. 

Nämnden redovisar ett resultat om +1,1 mnkr 2019. 

Gul 
Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad 

bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse. 

Exempelvis bedöms om behov av åtgärd föreligger samt ev. förslag 

till åtgärd vid uppföljningstillfällen. 

24 

utifrån översiktlig granskning, är att nämnden har en tillfredsställande återrapportering över sin 

25

       

      

     

 

   

  

       

  

      

  

 

           

  

Kultur- och fritidsnämnden 

34

Resultat och aktiva åtgärder 2019 

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? 

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)? 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem? 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, 

verksamhet. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ja 

Beslutad 2018 12 11 

De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med tre 

nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys. 

Ja 

Ja 

25 

vår översiktliga granskning är att nämnden har i huvudsak tillfredsställande intern 

2635

 

  

  

   

 

    

  

     

 

            

- -

Kultur- och fritidsnämnden 

Internkontroll 2019 

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? 

Internkontrollplan har antagits av nämnden? 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet? 

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året? 

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

kontroll. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Samhällsbyggnads 
nämnden 

2736



Kommentarer/noteringar 

Röd Nej, vi noterar inget beslut avseende verksamhetsplan 2019 för 

samhällsbyggnadsnämnden. Vi har tagit del av ett dokument som benämns 

verksamhetsplan daterat 2018 08 16. Verksamhetsplanen är kortfattad och 

avser enbart förändringsarbete/verksamhetsförändringar och bedöms inte 

motsvara en plan för hela nämndens verksamhet under året. 

Ej tillämpligt 

Beslutad 2019 02 27 

Vi noterar att budgeten även omfattar miljö och byggnadsnämnden 

De kommunövergripande målen har brutits ned i ett separat dokument med 

planerade målaktiviteter. 

Nämnden har inte upprättat några särskilda mål för ekonomi. Nämnden har 

upprättat en budget vilket medför att en budget i balans anses som mål för 

ekonomin. 

27 

vår översiktliga granskning, är att nämnden har en delvis tillfredsställande styrning över 

motsvara en plan för hela nämndens verksamhet under året. Planen är inte beslutad 

verksamhetsplan som beskriver nämndens planerade verksamhet under året. 

2837

 

      

  

     

        

      

  

     

     

    

 

         

       

 

       

       

 

 

            

             

            

 

- -

- -

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Samhällsbyggnadsnämnden 
Mål och styrning 2019 

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag? 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den 

styrelsens/nämndens samtliga verksamheter? 

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram? 

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den 

styrelsens/nämndens samtliga verksamheter? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

verksamhet? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

-

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

sin verksamhet. Vi noterar att en verksamhetsplan har upprättats men som inte bedöms 

av nämnden. Vi rekommenderar att nämnden upprättar och beslutar om 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens 

sammanträden 

Ärenden avseende uppföljning av ekonomi hanteras löpande på 

nämndens sammanträden. Nämnden beslutade 2019 02 27 om åtgärder 

för budget i balans. Nämnden har en stående punkt avseende 

budgetuppföljning under året. 

Nämnden följer regelbundet upp ekonomi inom ramen för 

budgetuppföljning. Nämnden får rapportering av måluppfyllelse genom 

uppföljning av målaktiviteter vid uppföljningstillfällen. 

Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur 

många målaktiviteter som följer sin plan 

Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden 

28 

vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över 

2938

 

       

        

  

      

   

     

    

    

     

         

 

         

  

- -

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning och rapportering 2019 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet? 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi? 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen? 

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? 

Grön 

Grön 

Grön 

Gul 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

sin verksamhet och ekonomi. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ej tillämpligt. Nämnden har inga egna mål. 

Röd Nämnden redovisar ett resultat om 4,6 mnkr 2019. 

Gul Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad 

bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse. 

Exempelvis bedöms om behov av åtgärd föreligger samt ev. förslag 

till åtgärd vid uppföljningstillfällen. 

29 

vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande 

tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans. . 

3039

       

      

     

 

   

  

       

  

      

  

 

          

           

Samhällsbyggnadsnämnden 
Resultat och aktiva åtgärder 2019 

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? 

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)? 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem? 

-

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

återrapportering över sin verksamhet. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ja 

Beslutad 2018 12 17 

De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med tre 

nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys. 

Ja 

Ja 

30 

vår översiktliga granskning är att nämnden har i huvudsak tillfredsställande intern 

3140

 

  

    

   

  

     

   

      

 

            

 

- -

Samhällsbyggnadsnämnden 

Internkontroll 2019 

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? 

Internkontrollplan har antagits av nämnden? 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet? 

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året? 

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

kontroll. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Miljö- och 
byggnadsnämnden 

3241



Kommentarer/noteringar 

Röd Nämnden har upprättat ett dokument benämnt verksamhetsplan 

vilket dateras 2018 06 07. Dokumentet avser enbart 

förändringsarbete/verksamhetsförändringar och bedöms inte kunna 

likställas med en verksamhetsplanering. 

Röd Nej. 

Röd Nej, nämnden har enligt uppgift från kommunen inte antagit en egen 

budget 2019 utan ingår i samhällsbyggnads budget. 

Ej tillämplig då nämnden saknar egen budget 

Ej tillämplig då nämnden inte beslutat om egna mål. Vi noterar att 

nämndens mål, enligt uppgift, ingår i samhällsbyggnadsnämndens 

mål. 

Ej tillämplig då nämnden har inte upprättat några egna mål 

32 

utifrån översiktlig granskning är att nämnden inte har en tillfredsställande styrning över sin 

uppgift från kommunen framgår att nämndens plan och budget samt målaktiviteter 

upprättar och beslutar verksamhetsplan och budget för sin verksamhet. 

3342

 

      

  

     

  

   

   

     

    

 

          

   

          

           

    

 

        

 

             

               

           

- -

Miljö- och byggnadsnämnden 

Mål och styrning 2019 

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag? 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter? 

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram? 

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

verksamhet? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi? 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning 

verksamhet. Nämnden har inte beslutat om en verksamhetsplanering eller budget. Av 

istället ingår i samhällsbyggnadsnämndens dokument. Vi rekommenderar att nämnden 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens 

sammanträden. 

Nämnden har en stående punkt för ekonomisk uppföljning på sina 

sammanträden. Vid uppföljningstillfälle 1 och 2 ingår nämnden i 

samhällsbyggnadsnämndens rapportering. Vi konstaterar att nämndens 

ekonomi inte särredovisas. 

Ej tillämplig. Nämndens verksamhet och ekonomi särredovisas inte vid 

uppföljningstillfällena och därmed är inte en korrekt bedömning möjlig. Vi 

noterar att det vid årsredovisning sker viss rapportering avseende 

resultat och effekter. 

Ej tillämplig. Nämndens uppgifter särredovisas inte vid 

uppföljningstillfällena 

Nämnden får löpande redovisning av delegationsbeslut 

33 

utifrån översiktlig granskning är att nämnden delvis utövar en tillfredsställande uppföljning över 

stående punkt på nämndens sammanträden men det saknas en separat 

ansvarsområde som sker. 

34

   

       

 

            

    

    

       

       

     

  

      

          

 

           

            

       

Miljö- och byggnadsnämnden 

Uppföljning och rapportering 2019 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet? 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi? 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen? 

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, 

sin verskamhet och ekonomi. Ärenden avseende versamhet och ekonomi är en 

uppföljningsrapportering varför vi inte kan verifiera vilken uppföljning av nämndens 

43

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ej tillämplig då nämnden inte beslutat om egna mål för sin 

verksamhet. Mål följs upp inom ramen för 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Ej tillämplig då nämnden saknar mål för ekonomi. Vi noterar att 

nämnden vid årsredovisning redovisar resultat om +2,3 mnkr 

utifrån post i samhällsbyggnads budget. 

Ej tillämplig enligt ovan 

Ej tillämplig enligt ovan 

34 

budget eller verksamhetsplan med mål kan en korrekt sammanfattande bedömning för 

redovisar ett överskott om 2,257 mnkr jämfört med budgetpost i 

35

         

  

           

   

   

     

  

   

       

  

   

 

             

               

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Resultat och aktiva åtgärder 2019 

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? 

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)? 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem? 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Då nämnden inte beslutat om en egen 

kontrollmålet inte lämnas. Vi noterar att nämnden i samband med årsredovisning 

samhällsbyggnadsnämndens budget. 

44

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ja 

Beslutad 2018 12 12 

De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med tre 

nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys 

Ja 

Ja 

35 

utifrån översiktlig granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande intern kontroll. 

3645

 

  

   

   

 

     

   

      

 

           

- -

Miljö- och byggnadsnämnden 
Internkontroll 2019 

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? 

Internkontrollplan har antagits av nämnden? 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet? 

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året? 

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan 

3746



Kommentarer/noteringar 

Beslutad 2018 11 19 

Ja 

Beslutad 2018 09 17 

Ja 

Nämnden har sex inriktningsmål som bryts ner i 

indikatorer/aktiviteter med mål nivå samt när och hur uppföljning ska 

ske. Vi noterar att flera indikatorer/aktiviteter inte har målvärden 

vilket försvårar uppföljningen. 

Ekonomiska mål finns inom två av ovan nämnda inriktningsmål vi 

sparar pengar åt våra kommuner samt Vi arbetar genomgående 

med hög kvalitet. 

37 

vår översiktliga granskning, är att nämnden har en tillfredsställande styrning över sin 

målvärden. 

för upphandlingssamverkan 

3847

 

      

  

    

    

 

    

       

        

     

  

       

    

 

 

           

        

 

- -

- -

Gem. Nämnd 

Mål och styrning 2019 

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag? 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter? 

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram? 

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

verksamhet? 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

verksamhet. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att upprättade mål har 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens 

sammanträden 

Ärenden avseende ekonomi hanteras löpande på nämndens 

sammanträden 

Måluppfyllelse rapporteras i sin helhet vid årsredovisning. Vi noterar att 

det saknas en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen. 

Ja 

Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden 

38 

vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över 

för upphandlingssamverkan 

39

 

       

      

          

      

   

         

 

         

  

 Gem. Nämnd 

Uppföljning och rapportering 2019 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet? 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi? 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen? 

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

sin verksamhet och ekonomi. 

48

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 



Kommentarer/noteringar 

Gul Nämnden uppnår ett antal uppsatta mål. Rapporteringens 

utformning försvårar en översiktlig bild av exakt antal uppnådda 

mål. 

Nämnden redovisar en budget i balans (mindre överskott om 

+0,5mnkr). 

Gul Det sker en strukturerad värdering av ekonomiskt resultat. Det 

saknas en strukturerad värdering av måluppfyllelse. 

Ja 

39 

vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande 

måluppfyllelse men vi konstaterar att strukturerad värdering av måluppfyllelsen är ett 

för upphandlingssamverkan 

40

      

       

 

      

 

     

 

      

    

       

  

 

          

              

 Gem. Nämnd 
Resultat och aktiva åtgärder 2019 

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? 

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)? 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem? 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån 

återrapportering över sin verksamhet. Nämnden får en återrapportering av 

utvecklingsområde. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 

49



Kommentarer/noteringar 

Ja 

Beslutad 2019 02 11 

De kommunövergripande kontrollpunkterna för värdkommunen (Ludvika) 

kompletteras med tre nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån 

riskanalys. En kontrollpunkt kompletterades med och godkändes av nämnden i 

samband med uppföljning av intern kontroll 2019 02 11. 

Ja 

Ja 

40 

utifrån översiktlig granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande intern kontroll 

för upphandlingssamverkan 

4150

 

  

     

    

  

      

      

     

   

      

 

          

 

- -

- -

Gem. nämnd 
Internkontroll 2019 

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? 

Internkontrollplan har antagits av nämnden? 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet? 

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året? 

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister? 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Grön 

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 
PwC 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

2020-05-20 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 53 Dnr 2020/214 

Remissvar - Grundläggande granskning -
ansvarsutövande 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att göra remissyttrandet till sitt och skicka 
det till kommunstyrelsen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en 
översiktlig grundläggande granskning av Ludvika kommuns nämnders 
ansvarsutövande. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2019. 

Granskningen redovisar hur respektive nämnd arbetat med mål och styrning, 
uppföljning och rapportering, resultat och åtgärder samt internkontroll. 

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om nämnden/styrelsen 
bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
verksamhet med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor utgör 
kontrollmål för granskningen: 

• Har styrelsen/nämnden ett ändamålsenligt system för styrning, uppföljning 
och kontroll av verksamhet och ekonomi? 

• Vidtar styrelsen/nämnden åtgärder vid befarade avvikelser för att nå de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga målen? 

• Har styrelsen/nämnden nått de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen? 
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och 
följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2019. 

För Samhällsbyggnadsnämndens del finns nedslag (röd) på två punkter och 
synpunkter (gul) på två punkter. 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en 
översiktlig grundläggande granskning av Ludvika kommuns nämnders 
ansvarsutövande. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(3) 

Granskningen redovisar hur respektive nämnd arbetat med mål och styrning, 
uppföljning och rapportering, resultat och åtgärder samt internkontroll. 

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om nämnden/styrelsen 
bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
verksamhet med tillräcklig intern kontroll. 

För samhällsbyggnadsnämdens räkning kan inte granskningen notera något 
beslut avseende verksamhetsplan 2019 under deras kontrollpunkt, Har 
styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag? 
Revisionen har tagit del av ett dokument som benämns verksamhetsplan daterat 
2018-08-16. Verksamhetsplanen är kortfattad och avser enbart 
förändringsarbete/verksamhetsförändringar och bedöms inte motsvara en plan 
för hela nämndens verksamhet under året. 

PwC sammanfattande bedömning på denna punkt, utifrån deras översiktliga 
granskning, är att nämnden har en delvis tillfredsställande styrning över sin 
verksamhet. De noterar att en verksamhetsplan har upprättats men som inte 
bedöms motsvara en plan för hela nämndens verksamhet under året. Planen är 
inte beslutad av nämnden. Rekommendationen är att nämnden upprättar och 
beslutar om verksamhetsplan som beskriver nämndens planerade verksamhet 
under året. 

På punkten, Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Noterar revisionen att 
nämnden redovisar ett resultat om -4,6 mnkr 2019. Deras sammanfattande 
bedömning, utifrån deras översiktliga granskning är att nämnden delvis har en 
tillfredsställande återrapportering över sin verksamhet. De rekommenderar att 
nämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans. 

Synpunkter lämnas från PwC på punkterna, Används mätetal för ekonomi, 
prestationer och kvalitet vid rapporteringen? samt Sker en strukturerad värdering av resultat 
och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)? 

På första punkten lämnas inga kommentarer men på den andra punkten finns 
kommentar att uppgifter framgår vid uppföljningstillfällena under 2019 men att 
det saknas en samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse i 
verksamhetsberättelse. 

Förvaltningens synpunkter 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar uppfattningen att en verksamhetsplan har 
upprättats men inte beslutats av nämnden för 2019, men anser att 
verksamhetsplanen de uppfyller krav och förväntningar som ställs på en 
verksamhetsplan (planen biläggs). För 2020 har verksamhetsplan beslutats i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig däremot frågande till uppgiften att 
nämnden för 2019 redovisat ett resultat om -4,6 mnkr. Bokslut för drift 2019 
har redovisats till -2, 323 mnkr, samt efter kapitalkostnadsförändringar för de 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

3(3) 

skattefinansierade verksamheterna uppvisas ett positivt resultat om 3, 202 
mnkr. (Text till årsredovisning 2019 biläggs). 

Beslutsunderlag 
1. Remissvar från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 maj 2020. 

2. Grundläggande Granskning 2019, PwC. 

3. Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad den 16
augusti 2018. 

4. Text till årsredovisning 2019. 

5. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 5 juni 2020 §44. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för verkställighet 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-05-27 

Dnr 2020/210 00 

Svar på grundläggande granskning avseende 
nämndernas ansvarsutövande 2019 

Social- och utbildningsnämnden föreslår att de kommunövergripande 
punkterna hanteras av kommunstyrelsens förvaltning för att få en 
kommungemensam strategi och modell för de föreslagna delarna. 

Social- och utbildningsnämnden godkänner åtgärderna som förvaltningen 
föreslagit i tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2020. 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en 
översiktlig grundläggande granskning av nämnderna ansvarsutövande för år 
2019. Granskningen redovisar hur respektive nämnd arbetat med mål och 
styrning, uppföljning och rapportering, resultat och åtgärder samt 
internkontroll. Skriftligt svar ska inges från nämnder, avseende hur nämnden 
avser att åtgärda de utvecklingsområden som påtalas i revisionsrapporten, 

Protokoll från arbetsutskottet den 13 maj 2020, § 42. 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 29 april 2020. 

Grundläggande granskning avseende nämndernas ansvarsutövande 2019. 

Kommunrevisionen inklusive tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen inklusive tjänsteskrivelse för kännedom 
Verksamhetscontroller (MM) kommunstyrelsens kansli inkl tjänsteskrivelse 
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______ 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 83 – 

Beslut 
1. 

2. 

Beskrivning av ärendet 

senast den 30 juni 2020. 

Beslutsunderlag 
1. 

2. 

3. 

Beslut skickas till 

Akten 

Justerandes sign 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-04-29 

Diarienummer 
SUN 2020/210 00 

Ert datum Er referens 

Social- och utbildningsnämnden 

Svar på Grundläggande granskning avseende 
nämndernas ansvarsutövande 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden föreslår att de kommunövergripande 
punkterna hanteras av kommunstyrelsens förvaltning för att få en 
kommungemensam strategi och modell för de föreslagna delarna. 

Social- och utbildningsnämnden godkänner åtgärderna som förvaltningen 
föreslagit i tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2020. 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en 
översiktlig grundläggande granskning av nämnderna ansvarsutövande för år 
2019. Granskningen redovisar hur respektive nämnd arbetat med mål och 
styrning, uppföljning och rapportering, resultat och åtgärder samt 
internkontroll. Skriftligt svar ska inges från nämnder, avseende hur nämnden 
avser att åtgärda de utvecklingsområden som påtalas i revisionsrapporten. 

Resultatet av granskningen för den kommunövergripande delen 
rekommenderar fyra punkter som bör åtgärdas. Social- och 
utbildningsförvaltningen föreslår att dessa hanteras av kommunstyrelsen 

kommungemensam strategi och modell för de föreslagna 

Den nämndspecifika delen av granskningen ger för social- och 
utbildningsnämndens verksamhet dels en sammanfattande bedömning per del 
och i förekommande fall en rekommendation på punkter som bedöms behöva 

Resultatet av den sammanfattande bedömningen visar att nämnden: 
har en tillfredsställande styrning över sin verksamhet 
utövar en tillfredsställande uppföljning över sin verksamhet och ekonomi. 

-resultat och aktiva åtgärder 2019, visar att nämnden delvis har en 
tillfredsställande återrapportering över sin verksamhet 
-internkontroll över sin verksamhet 2019, visar att nämnden har en i huvudsak 
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Kansli 
Barbro Nystedt Forsberg, 
barbro.nystedt@ludvika.se 

1. 

2. 

Sammanfattning 

förvaltning för att få 
delarna. 

åtgärdas. 

-
-
Bedömningen av: 

tillfredsställande intern kontroll. 

mailto:barbro.nystedt@ludvika.se


Datum 
2020-04-29 

Diarienummer 
SUN 2020/210 - 00 

Sida 
2(4) 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en 
översiktlig grundläggande granskning av nämnderna ansvarsutövande för år 
2019. Granskningen redovisar hur respektive nämnd arbetat med mål och 
styrning, uppföljning och rapportering, resultat och åtgärder samt 
internkontroll. Skriftligt svar ska inges från nämnder, avseende hur nämnden 
avser att åtgärda de utvecklingsområden som påtalas i revisionsrapporten, 

Utifrån genomförd granskning lämnades följande kommunövergripande 
rekommendationer som kommunens revisorer lämnat vidare till kommunen: 

Att kommunen ser över modellen för målstyrning för att ge nämnderna möjlighet att besluta 
om egna mål utifrån fullmäktiges övergripande mål. 
• Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en gemensam struktur för sina 
verksamhetsplaner som omfattar hela verksamhetsområdet samt mål och målaktiviteter. 
• Att respektive nämnd upprättar en heltäckande, strukturerad värdering av måluppfyllelse. 

• Att öka transparensen och redovisningen av genomförda internkontroller för att tydliggöra 
hur kontrollerna genomförts (t.ex. metod, urval) samt vad de resulterat i. 

Social- och utbildningsförvaltningen föreslår att de kommunövergripande 
övergripande punkterna hanteras av kommunstyrelsen förvaltning för att få 
kommungemensam strategi och modell för de föreslagna delarna. 

Rapporten innehåller vidare bedömningar och i förekommande fall även 
rekommendationer för respektive kommunstyrelsen och de olika nämnderna. 

För den nämndspecifika delen av granskningen ges för social- och 
utbildningsnämndens verksamhet dels en sammanfattande bedömning per del 
och i förekommande fall en rekommendation på punkter som ej är 

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden har en tillfredsställande 
styrning över sin verksamhet, men att man hanterat verksamhetsplaner på olika 
sätt i hur man antingen godkänner/noterar eller antar verksamhetsplaner och 
rekommenderar att säkerställa en strukturerad hantering av planerna.

I fortsättningen ska verksamhetsplanerna antas av social- och 

Uppföljning och rapportering 2019 
Den sammanfattande bedömningen är att nämnden utövar en tillfredsställande 
uppföljning över sin verksamhet och ekonomi. 
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Ludvika kommun 

Beskrivning av ärendet 

senast 2020-06-30. 

Resultat av granskningen 

• 

Exempelvis i form av trafikljusmodellen. 

tillfredsställande. 

Mål och styrning 2019 

Åtgärd: 
utbildningsnämnden. 
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Datum 
2020-04-29 

Diarienummer 
SUN 2020/210 - 00 

Sida 
3(4) 

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden delvis har en 
tillfredsställande återrapportering över sin verksamhet. Rekommendationen är 
att nämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans.

Nämnden har de senaste åren haft ett bokslut för Utbildningsdelen 
som är i balans med Individ- och familjeomsorgens bokslut de senaste åren 
överskridit tilldelad budget. I budgetarbetet för 2020 erhöll nämnden en högre 
budget utifrån bokslut 2019, alltså en mer demografisk budget utifrån 
medborgarnas behov i kommunen, än tidigare år. Det arbetet fortsätter i det 
pågående budgetarbete 2021 i nämndens budgetäskning. Vidare finns en 
beslutad handlingsplan för 2020 som antogs 2020-03-25, utifrån att både 
kostnadsutfallet och prognos överskrider tilldelad budget för 2020. 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjordes en granskning av 
social- och utbildningsnämnden styrning, ledning och kontroll under 2019 av 
PwC och en rapport lämnades på nämnden sammanträde 2019-09-04, Dnr 

Den sammanfattas i granskningsrapporten så här: ”Den 
sammanfattande bedömningen blev efter granskningen att nämnden med sitt agerande inte 
kan sägas ha åsidosatt sitt ansvar enligt kommunallagen, då man på ett tidigt stadium till 
kommunfullmäktige aviserade att resurserna inte harmoniserade med uppdraget som nämnden 
har och man hade även arbetat fram en åtgärdsplan för att minska kostnaderna. Uppföljning 

Bedömning ger även att inte heller kommunstyrelsen åsidosatt sin uppsiktsplikt. De har 
behandlat social- och utbildningsnämndens ansökan om utökad budget, tagit beslut om att 
föreslå att ansökan inte beviljades utifrån att det skulle kunna innebära att resultatet för 
2018 skulle bli negativt, vilket inte är tillåtet enligt lag. Kommunstyrelsen tog även beslut om 
kommunövergripande åtgärder för en budget i balans. 

Vidare anser PwC och revisorerna att budgetprocessen inför 2018 års budget inte var helt 
ändamålsenlig. Tillräcklig hänsyn har inte kunnat tas till omständigheter och behov som 
uppstått inom social välfärds ansvarsområde. Bedömningen ger då att 
resursfördelningssystemet inte varit ändamålsenligt.” 

Noteras att verksamhetsnamnet Social välfärd numera återtagit sitt ursprungliga 
namn: Individ- och familjeomsorgen (IFO). 

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden har i huvudsak 

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

4

 
 

 
 

 
 
 

     
         

       
            

           
            

           
          

            
         

          
          

 

          
          

          
        
           

               
          

              
     

            
            

              
               

       

              
            

         
    

         
      

 
  

         
   

 

  
        

 

Ludvika kommun 

Resultat och aktiva åtgärder 2019 

Åtgärd: 

2019/382-00. 

har skett av åtgärdernas effekter. 

Interkontroll 2019 

tillfredsställande kontroll. 

Ekonomiska konsekvenser 
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Datum Diarienummer Sida 
Ludvika kommun 2020-04-29 SUN 2020/210 - 00 4(4) 

Barbro Nystedt Forsberg 
Förvaltningschef 

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Akten 
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Sida 

63

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-05-25 KS 2020/171-40 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm, 0240 861 82 
malin.ekholm@ludvika.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande över förslag till miljöpolicy 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar tjänsteskrivelse daterat den 14 maj 
2020 som sitt yttrande till samhällsbyggnadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020 § 24 att skicka 
miljöpolicyn på remiss till samtliga nämnder, helägda bolag och samtliga 
politiska gruppledare för yttrande. Remissvaret ska senast skickas in till 
nämnden den 25 juni 2020. 

Kommunstyrelsens förvaltning har varit med i framtagandet av miljöpolicyn. 
Policyn har sedan diskuterats med utredarkollegor för inhämtande av 
synpunkter. Förvaltningen har inte några större synpunkter utan tycker policyn 
är bra. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott, 
som har enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 23 rätt att avge 
yttranden av denna art, skickar denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Laila Dufström Malin Ekholm 
Tf. kommunchef Utredare 

Bilagor 
1. Miljöpolicy, daterad den 24 februari 2020. 

2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens, daterat den 11 mars 
2020 §17. 

mailto:malin.ekholm@ludvika.se


 
 

 
 

 
 

 

   
 

    
  

Datum Diarienummer Sida 
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Ludvika kommun 2020-05-25 KS 2020/171 2(2) 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljösamordnare för kännedom
Akten 
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Sida 

POLICY 1(2) 
Datum 

2020-02-24 

Miljöpolicy 
Dokumentnamn 
Miljöpolicy 

Dokumenttyp 
Policy 

Omfattning 
Alla förvaltningar, 
nämnder och helägda 
bolag 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Förvaltningschef 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 

Beslutad 
[Skriv datum här] 

Bör revideras senast 
[Skriv datum här] 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Diarienummer 
[Skriv text här] 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

[Skriv datum och §] [Skriv text här] [Skriv text här] 



 
 

 
      

      
 

 

 
 

     
        
               

         
          

    

          
         

         
    

  
          

           
         
           

           

      

     
        
        
    
    
        
    
    
        

Datum Sida 

66

Ludvika kommun 2020-02-24 2(2) 

1 Inledning och syfte
Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Ludvika 
kommun ska vara en bra kommun att leva och växa upp i samt vara en 
miljövänlig och hållbar kommun. Kommunen ska kontinuerligt utveckla och 
förbättra sitt miljöarbete och ge medborgare och näringsliv förutsättningar att 
också minska sin miljöpåverkan. 

Utgångspunkterna för Ludvika kommuns miljöarbete tar avstamp i de globala 
hållbarhetsmålen och nationella miljömålen. Denna miljöpolicy syftar till att 
klargöra Ludvika kommuns politiska viljeinriktning för hur det övergripande 
miljöarbetet ska utvecklas. 

2 Viljeinriktning
Ludvika kommun strävar mot en långsiktig hållbar samhällsutveckling ur ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv för att skapa en god och 
hälsosam miljö för nuvarande och kommande generationer. Kommunen ska 
utvecklas och växa utan att belasta vår gemensamma livsmiljö. Miljöhänsyn ska 
vara en självklar del i arbetet, det nuvarande och det framtida. 

I Ludvika kommun fokuserar vi på: 

 Stadsgrönska och ekosystemtjänster. 
 Att minska miljö- och klimatpåverkan från maten. 
 Energieffektivisering och att öka andelen förnybar energi. 
 Attraktiva naturnära boendemiljöer. 
 En giftfri miljö. 
 Att minska miljö- och klimatpåverkan från transporter. 
 Cirkulär ekonomi. 
 Rent vatten. 
 Att minska miljö- och klimatpåverkan från avfall. 

Miljöpolicy 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-03-25 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 24 Dnr 2020/133 

Remiss inför beslut om miljöpolicy 

Beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
remitterar miljöpolicyn till kommunens samtliga nämnder, helägda bolag och 
politiska gruppledare för yttrande innan beslut. Remisstid till och med den 25 
juni 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen återremitterade miljöstrategin den 19 mars 2019 § 76. För att 
kunna revidera strategin behöver Ludvika kommuns nuvarande miljöpolicy, 
från 1997, bytas ut då utvecklingen inom miljöområdet har tagit stora steg 
framåt. 

Syftet med en ny miljöpolicy för Ludvika kommun är att klargöra kommunens 
politiska viljeinriktning för hur det övergripande miljöarbetet ska utvecklas och 
bedrivas. Policyn ska också ligga som grund för andra styrdokument som ska 
tas fram som exempelvis grönytestrategi. 

Remisstiden som förslaget till beslut behandlar kommer vara under tre 
månader, till och med 25 juni 2020. Därefter kommer policyn revideras utifrån 
inkomna synpunkter. Policyn ska sedan vidare till fullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 24

februari 2020. 

2. Miljöpolicy, daterad den 24 februari 2020. 

3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 11 mars 2020 §17. 

Beslut skickas till 
Samhällsplanerare, för handläggning
Miljösamordnare, för kännedom 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
 

 

 

  
     

  

 

 
 

    

 
 

 
  

 

      
    

    
        
    

  
             

           
        

        
            

            
   

   

 
             

           
        

   
         

            
         

           
             

       

        
 

          
        

            
        

Sida 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-05-18 KS 2019/299- 00 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm, 0240 861 82 
malin.ekholm@ludvika.se 

Fullmäktige 

Redovisning av uppdrag gällande sammanställning 
av kommunens medlemskap 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner redovisningen och skickar underlaget till samtliga 
nämnderna för kännedom. 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade den 3 juni 2019 § 102 att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en lista över medlemskap i föreningar och samverkansorgan, 
bakgrunden till medlemskapen samt storlek på medlemsavgifterna. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med övriga förvaltningar tagit 
fram en lista över de föreningar och samverkansorgan som kommunen är med 
i. Redovisningen baseras på ett kontoutdrag från år 2019 med tillhörande avgift 
och bakgrund. 

Beskrivning av ärendet 

Uppdrag 
Fullmäktige beslutade den 3 juni 2019 § 102 att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en lista över medlemskap i föreningar och samverkansorgan, 
bakgrunden till medlemskapen samt storlek på medlemsavgiften. 

Metod och avgränsning 
Kommunstyrelsens förvaltning har varit i kontakt med ekonomienheten samt 
berörda tjänstepersoner på de andra förvaltningarna för att ta fram en lista 
enligt uppdraget. Förvaltningen har undersökt vilka medlemsavgifter vi betalar 
för i föreningar och samverkansorgan för år 2019. Respektive förvaltningar har 
sedan undersökt i diariet om det finns ett beslut kopplade till avgifterna samt 
om det finns andra övriga upplysningar. 

Tabellen – sammanställning av medlems- och föreningsavgifter år 
2019 
Tabellen är indelad i tre kolumner; medlemskap, beslut och kostnad. 
Medlemskapen har sammanställts per myndighet med tillhörande totalkostnad. 
Slutligen finns det en totalsumma för samtliga nämnder för år 2019. Tabellen 
finns bilagt denna tjänsteskrivelse, se bilaga 1. 

mailto:malin.ekholm@ludvika.se


 
 

 
 

 
 

 

       
         

           
           

       
           

 

              
             

         
    

          
        

         
   

  
         

   
   

  
 

 
            
         

     
      

 
 

Datum Diarienummer Sida 

69

Ludvika kommun 2020-05-14 KS 2019/299 2(2) 

Analys och förvaltningens förslag till beslut 
Underlaget som presenteras innehåller inte de föreningar och samverkansorgan 
som kommunen inte betalar för. Listan innehåller inte heller information om 
eventuell utdelning som medlemskapen ger eller de bidrag som ges till, 
exempelvis, föreningar och vägsamfälligheter. Medlemskap i gemensamma 
nämnder redovisas inte heller. Redovisningen kan på så vis vara lite 
missvisande. 

Något som också bör tas med i beaktande är att underlaget baseras på ett 
kontoutdrag från 2019. Det kan ha skett en del andra avvikelser under 2020 
som kan ha påverkat resultatet, exempelvis organisatoriska förändringar där 
ansvar/avgifter har överförts. 

Förslagsvis skickas redovisningen till samtliga nämnder för kännedom där de 
har möjlighet att använda underlaget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår 
således att fullmäktige godkänner redovisningen och att respektive nämnd 
delges redovisningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Laila Dufström Malin Ekholm 
Tf. Kommunchef Utredare 

Bilagor
1. Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde den 3 juni 2019, § 102. 
2. Sammanställning av medlems- och föreningsbidrag år 2019. 

Beslut inklusive bilaga skickas till 
Nämnder för kännedom, exklusive gemensamma nämnder
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-06-03 

Kommunfullmäktige 

§ 102 Dnr 2018/439 

Svar på motion - Se över kommunens medlemskap i 
föreningar och samverkansorgan 

Beslut 
1. Fullmäktige bifaller motionen i de delar som avser att ta fram en lista över 

medlemskap i föreningar och samverkansorgan, bakgrunden till 
medlemskapen samt storlek på medlemsavgiften. 

2. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lista enligt punkt 
ett. Listan ska presenteras för fullmäktige kvartal ett år 2020. 

Beskrivning av ärendet
Åsa Wikberg (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska se 
över sintt medlemskap i föreningar och samverkansorgan. Motionären menar 
på att en översyn behöver göras för att värdera vilka föreningar och organ som 
verkligen genererar nytta för kommunen. Vidare framhåller motionären att 
tyngdpunkten i översynen bör vara på de organisationer där medlemsavgiften är 
betydande. Motionären föreslår följande: 

- Att Ludvika kommun inleder en översyn av kommunens medlemskap i 
organisationer samt gör en värdering av vilka föreningar och organ som 
verkligen genererar nytta för kommunen. Tyngdpunkten i översynen bör
vara på de organisationer där medlemsavgiften är betydande. Översynen ska 
innehålla en lista över de organisationer vi är medlem i, storlek på 
medlemsavgift samt redogörelse över faktisk nytta som varje medlemskap 
fört med sig. Listan ska presenteras för fullmäktige. 

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter och bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till en översyn av medlemskapen. 
Förvaltningen håller med motionären om att en översyn av medlemskapen i 
föreningar och samverkansorgan behöver göras för att tydliggöra bakgrunden 
och kostnaderna. Listan som efterfrågas skulle också kunna nyttjas som 
underlag i flera olika sammanhang, bland annat till vissa beslut, 
utredningsunderlag och i budgetarbetet. 

Kommunstyrelsen ska också, som en del av sin uppsiktsplikt, leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ska 
också följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

ekonomiska ställning. En översyn av medlemskap i såväl föreningar som övriga 
samverkansorgan bidrar till att säkerställa att kommunstyrelsen har insyn i 
frågorna och kan fatta alternativt föreslå nödvändiga förändringar utifrån 
resultatet av översynen. 

Förvaltningen ser dock att det är svårt att mäta nyttan av medlemskapen, vad är 
egentligen nytta? Förvaltningen vill istället att man tar fram en lista på 
medlemskapen, bakgrunden till dem samt storleken på medlemsavgiften. Detta 
underlag kan sedan användas av politiken för sedan välja om man fortfarande 
vill vara medlem eller inte. 

Förvaltningen föreslår utifrån den sammanlagda bedömningen att fullmäktige 
bifaller motionens intentioner om att ta fram en lista över medlemskapen, 
bakgrunden till varför kommunen är medlem samt storleken på 
medlemsavgiften. Förvaltningen föreslår också att fullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lista på detta som sedan presenteras 
på fullmäktige kvartal ett år 2020. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet om att ta fram en lista kommer kräva resurstid. Förvaltningen bedömer 
också att listan skulle kunna leda till framtida besparingar. Om politiken ser att 
de olika medlemskapen inte är till någon nytta, eller om vi är medlemmar i 
likande organisationer, kan politiken välja att frånsäga sig medlemskapet och på 
så vis spara medel. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 maj 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 maj 2019 och beslutade enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 8 april 2019. 
2. Motion från Miljöpartiet daterad den 9 november 2018. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 21 maj 2019 § 125. 
Arbetsutskottet den 7 maj 2019 § 80. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet och återrapport 
Kanslichef för kännedom 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sida 

BILAGA 1(3) 
Datum Diarienummer 

2020-05-18 KS 2019/299-00 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm, 0240 861 82 
malin.ekholm@ludvika.se 

Fullmäktige 

Sammanställning av medlems- och föreningsavgifter 
år 2019 

Kommunstyrelsen 
Namn Beslut Kostnad 

(kr) 

Bergskraft Bergslagen 
ekonomisk förening 

KF 07-09-11 5 000 

Beyond Skiing Foundation 
AB 

NLE 120227 6 000 

Dalarna Business AB - 5 100 

Dalarnas Kommunförbund - 141 677,75 

Handelskammarens Service 
AB 

- 2 600 

ITSdalarna - 4 500 

Kommundirektörsföreningen - 500 

Landstinget dalarna - 109 952 

Mellansvenska 
handelskammaren 

- 65 000 

Nyföretagarcentrum i 
Ludvika 

NLE 2000-02-16 50 000 

Sami - 7 094 

Stockholm Business 
Regionen AB 

KS 2006-05-09, § 72. 107 784 

Svenska Stadskärnor AB - 10 000 

Svenska Stadskärnor 
AB/Fortnox 

- 10 300 

Sveriges kommuner och 
regioner 

- 722 000 

Västerbergslagens 
Samordningsförbund 

KF 041220, § 174 725 000 

Hemsida E-post Organisationsnr 
Ludvika kommun www.ludvika.se info@ludvika.se 212000-2270 
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro 
771 82 Ludvika Dan Anderssons gata 1 0240-860 00 0240-866 87 467-5088 

771 31 Ludvika 

mailto:malin.ekholm@ludvika.se
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Datum Diarienummer Sida 
Ludvika kommun 2020-03-30 KS 2019/299 2(3) 

KOMM ITS - 2 000 

Kommunalekonomernas 
förening 

- 5 800 

Sveriges offentliga inköpare - 14 700 

Användarföreningen 
tjänstebaserad telefoni 

- 4 500 

Samarkand - 5 556 404 

Visit Dalarna - 2 900 353 

Totalt 8 456 757 

Social- och utbildningsnämnden 
Namn Beslut Kostnad 

(kr) 

Dalarnas 
Familjeterapiförening 

eventuellt före 1995 1 925 

Friluftsfrämjandet - 2 820 

Riksförbundet Attention - 400 

Stiftelse kriminalitet som 
livsstil 

- 800 

Svenska 
Skolidrottsförbundet 

- 1 400 

NTA skolutveckling 
ekonomisk förening 

Social- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2009-12-03 § 103 

78 680 

Totalt 86 025 

Vård- och omsorgsnämnden 
Namn Beslut Kostnad 

(kr) 

Föreningen Sveriges 
Socialchefer 

- 300 

Totalt 300 

Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
Namn Beslut Kostnad 

(kr) 

Cykelfrämjandet - 25 000 

Dalarnas luftvårdsförbund Tekniska nämnden före 2001 15 140 

Dalarnas 
Trafiksäkerhetsförbund 

Tekniska nämnden före 1998 1 000 
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Datum Diarienummer Sida 
Ludvika kommun 2020-03-30 KS 2019/299 3(3) 

FSBS - 500 

Förbundet för Allmänt 
Hälsoskydd 

- 1 800 

Föreningen Skogen - 929 

Föreningen Sveriges 
Ekokommuner 

- 12 084 

Föreningen Sveriges 
Stadsbyggare 

- 1 250 

GIS- samverkan Dalarna - 1 500 

Gård & Djurhälsan Sverige AB - 9 400 

Kolbäcksåns Vattenförbund Före 1998 8 500 

Kommunala miljöchefer - 300 

Kommunalekonomernas 
förening 

- 1 400 

Nätverket renare mark - 1 700 

Qgis Sverige - 2 000 

Sveriges Kommuner och 
Regioner 

- 16 768,10 

ArbetSam - 450 

Dalarnas biblioteksförbund - 1 500 

Föreningen Bergslagsarkiv - 175 

Stiftelsen Dalarnas Museum - 1 000 

Svensk Biblioteksförening - 3 000 

Gullspångsälvens 
Vattenvårdsförbund 

79 000 

Totalt 167 628 

Totalsumma 10 563 740 
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Sida 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-05-15 KS 2020/57-00 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikael Müller, 0240-860 49 
mikael.muller@ludvika.se 

Kommunstyrelsen 

Redovisning av gemensamma servicenämndens plan 
för intern kontroll för år 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar att gemensamma servicenämnden har fastställt en 
plan för intern kontroll för år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde 29 oktober 2018 § 181 en plan för 
kommunövergripande intern kontroll år 2020, med en kommungemensam 
kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. 

Senast 31 januari 2020 skulle varje nämnd respektive styrelse i berörda bolag 
också ha fastställt en egen plan för intern kontroll 2020, som senast samma 
datum skulle ha rapporterats till kommunstyrelsen. 

Den 21 april 2020 § 80 noterade kommunstyrelsen att flertalet nämnder och 
berörda styrelser i helägda bolag har fastställt en plan för intern kontroll för år 
2020. Det enda undantaget var nybildade gemensamma servicenämnden. 
Kommunstyrelsen uppmanade därför gemensamma servicenämnden att 
fastställa en plan för intern kontroll för 2020. 

Gemensamma servicenämnden har nu fastställt en plan för intern kontroll för 
2020. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Laila Dufström Mikael Müller 
Tf kommunchef Verksamhetscontroller 

Bilagor 
Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll för år 2020. 

mailto:mikael.muller@ludvika.se
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Ludvika kommun 2020-05-15 KS 2020/ 2(2) 

Beslut skickas till 
Gemensamma servicenämnden för kännedom 
Kommunchefen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 



Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-04-27 

Dnr 2020/21 

Fastställande av plan för Intern kontroll 2020 

Gemensamma servicenämnden fastställer plan för intern kontroll 2020, enligt 
bilaga 1 med kommungemensamma kontrollpunkter daterad 3 april 2020 och 
bilaga 2 med nämndspecifika kontrollpunkter daterad 3 april 2020. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för intern kontroll år 2020. 
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter: 

Har varje IT-system en Objektsägare? 

Följs gällande lagstiftning och interna riktlinjer vid diarieföring? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys på IT-center, där risker och tänkbara 
kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten från den 
kommunövergripande planen ska följas upp: 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll med 
kommungemensamma kontrollpunkter 2020, daterad 3 april 2020 

Gemensamma servicenämndens särskilda plan för intern kontroll med 
nämndspecifika kontrollpunkter för 2020, daterad 3 april 2020 

Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd på IT-center 3 april 2020 
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Gemensamma servicenämnden 

§ 13 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

1. 

2. 

1. 
minst 20 semesterdagar? 

Beslutsunderlag 
1. 

2. 

3. 

77

Justerandes sign 
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2(2) 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-04-08 

Diarienummer 
GSN 2020/21 

Gemensamma servicenämnden 

Fastställande av plan för intern kontroll 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Gemensamma servicenämnden fastställer plan för intern kontroll 2020, enligt 
bilaga 1 med kommungemensamma kontrollpunkter daterad 3 april 2020 och 
bilaga 2 med nämndspecifika kontrollpunkter daterad 3 april 2020. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för intern kontroll år 2020. 
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter: 

Har varje IT-system en Objektsägare? 

Följs gällande lagstiftning och interna riktlinjer vid diarieföring? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys på IT-center, där risker och tänkbara 
kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten från den 
kommunövergripande planen ska följas upp: 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad 
Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 
ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, 
förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige 
fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 
övriga föreskrifter följs och att målen nås. 
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Kommunstyrelsens förvaltning
Anna Källsved, 0240-866 21 
anna.kallsved@ludvika.se 

Sammanfattning 

1. 

2. 

1. 
minst 20 semesterdagar? 

Beskrivning av ärendet 

79

mailto:anna.kallsved@ludvika.se


Datum 
2020-04-08 

Diarienummer 
XX 2020/XX 

Sida 
2(3) 

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommun-
övergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-
punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås 

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin 
plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens
kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer 

Förslag till plan för intern kontroll 2020 
Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2020, med följande 
nämndspecifika kontrollpunkter (bilaga 2): 

Har varje IT-system en Objektsägare? Eventuella brister kan äventyra 
objektets förmåga att uppnå fastställda mål samt säkerhetskrav. 

Följs gällande lagstiftning och interna riktlinjer vid diarieföring? Offentlighets-
och sekretesslagen innehåller bland annat bestämmelser om 
kommunens skyldighet att lämna ut allmänna handlingar, liksom när de 

Offentlighet är huvudregel och sekretess undantag. 
Eventuella brister på detta område riskerar att sätta lagen ur spel och 
därmed äventyra invånarnas och medborgarnas grundlagsskyddade rätt 
till insyn i kommunens verksamhet. 

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna 
från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt 
sammanträde 22 oktober 2019 § 198 antog kommunstyrelsen en plan för 
kommunövergripande intern kontroll år 2020, med en kommungemensam 
kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut 

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker 
och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 
Riskanalysen genomfördes i stöd och styrnings ledningsgrupp där bland annat 
stöd- och styrningschefen och enhetscheferna ingår (bilaga 3). 

Föreslagen plan för intern kontroll föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

4

 
 

 
 

 
 
 

            
                

         
       

             
   

           
           

       
     

       
           

    

          
        

          
       

          
          

            
       

     

       
           

           
        

          
               

   

     
          

        
          

        

  
         

 

  
  

Ludvika kommun 

av en riskanalys. 

ska föregås av en riskanalys. 

1. 

2. 

inte ska lämnas ut. 

1. 
minst 20 semesterdagar? 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Ekonomiska konsekvenser 

80

Anna Källsved 
IT-chef 



Datum 
2020-04-08 

Diarienummer 
XX 2020/XX 

Sida 
3(3) 

Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll med 
kommungemensamma kontrollpunkter 2020, daterad 3 april 2020 

Gemensamma servicenämndens särskilda plan för intern kontroll med 
nämndspecifika kontrollpunkter för 2020, daterad 3 april 2020 

Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd på IT-center 3 april 2020 

Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
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Lag / förordning / 

 etc 

Tids-

period 
Metod 

Ansvarig 

funktion 

Beräknad 

tidsåtgång 

Uppfölj 

ningen ska 

vara klar 

Uppföljning-

en ska 

rapporteras 

till KS 

Allmänna bestämmelser 

Jan-okt 

2020 

Total-

under-

sökning 

2020-11-30 

 plan för intern kontroll med kommungemensamma 

2021-01-31 

informationsbrev 

20 av 

semesterdagar .             

IT-chef 

Intern-kontroll-2020-GSN-antagande-av-plan-bilaga1 682
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LUDVIKA KOMMUN 2020-04-03 

Kommunstyrelsens förvaltning/IT-center 

Anna Källsved 

Bilaga 1 Gemensamma servicenämndens 

kontrollpunkter för 2020 

Kontrollpunkt föreskrift / 

styrdokument 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla 

medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 

semesterdagar? 

1 

§ 27 

Internt 

till chefer Uttag av 

årets 

2018-08-21 



2020-04-03 

Sida 1 av 1 

Gemensamma servicenämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 

Lag / förordning / 
föreskrift / 

styrdokument etc 

Tids-
period 

Metod 
Ansvarig 
funktion 

Beräknad 
tidsåtgån 

g 

Uppfölj-
ningen ska 
vara klar 

Uppföljning-
en ska 

rapporteras 
till KS 

april-sept Totalunder-
sökning 

IT-chef 4 h 2020-10-31 2021-01-31 

Offentlighet- och 
sekretesslagen (OSL) 

april-sept Stickprov IT-chef 4 h 2020-10-31 2021-01-31 

7

 
 

 

 

   

         
  

   
 

 
 

 

 

 

     

     
 

 
 

 

LUDVIKA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning/IT-center 
Anna Källsved 

Bilaga 2 
kontrollpunkter för 2020 

Kontrollpunkt 

1 Har varje IT-system en systemägare? 

2 
Följs gällande lagstiftning och interna riktlinjer 
vid diarieföring? 

Insidan 

83



Sanno-

likhet 

Konse 

kvens 

Risk-

poäng 

(1−4) (1−4) (1−16) 

Delegations-

ordningen 

för GSN 

april-sept 
Totalunder-

sökning 
3 3 9 

april-sept 
Totalunder-

sökning 
3 4 12 

Arbetsmiljö-

policy 
2 3 6 

Insidan april-sept Stickprov 3 4 12 

Totalunder-

sökning 
3 3 9 

 Intern kontroll. Riskanalys genomförd på IT-center 3 april 2020. Underlag för tjänstemannaförslag till 

för gemensamma servicenämnden 2020 

Bedömning av risken 

Tidsperiod Metod  / rutin 

Lag / 

förordning / 

föreskrift / 

styr 

dokument etc 

Intern-kontroll-2020-GSN-antagande-av-plan-bilaga3 884
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LUDVIKA KOMMUN 2020-04-03 

Kommunstyrelsens förvaltning/IT-center 

Anna Källsved 

Bilaga 3  

nämndspecifika kontrollpunkter 

Risk / negativ händelse / tänkbar 
System / process 

kontrollpunkt 

Beslutsattester 

Har varje IT-system en "systemägare"? 

Arbetsmiljö. Genomförs systematiskt 

arbetsmiljöarbete … enligt 

Diarieföring. Följs gällande lagstiftning och 

interna riktlinjer vid diarieföring? 

Åtgärdas ev. brister i genomförd risk- och 

konsekvensanalys 



12 16 

9 12 

6 8 

3 4 

3. Möjlig 4. Sannolik 
Sanno-

likhet 

Riskmatris för intern kontroll 

Rutinen/processen/systemet behöver inte kontrolleras. 

Rutinen/processen/systemet kan kontrolleras.  

Rutinen/processen/systemet bör/ska kontrolleras. 

från 1 till 4: 

från 1 till 4: 

risken är praktiskt taget obefintlig för att händelsen ska inträffa 

mycket liten för att händelsen ska inträffa 

en möjlig risk för att händelsen ska inträffa 

troligt att händelsen ska inträffa 

är obetydlig för olika intressenter och kommunen 

liten av såväl intressenter och kommunen 

besvärande för intressenter och kommunen 

händelsen helt enkelt inte får inträffa 

 = sannolikhet * konsekvens 

och riskanalys 2(2) Mikael Müller, verksamhetscontroller KS stab, Ludvika kommun 

9

Konse-

kvens 

3. Kännbar 

4 

3 

2 

1 

1. Osannolik 

8 

6 

4 

2 

2. Mindre 

sannolik 

Sannolikheten poängsätts 

1. Osannolik 

2. Mindre sannolik risken är 

3. Möjlig det finns 

4. Sannolik det är mycket 

Konsekvensen poängsätts 

1. Försumbar 

2. Lindrig uppfattas som 

3. Kännbar uppfattas som 

4. Allvarlig är så stor att 

Väsentlighetsgrad: riskpoäng 

    

   

    

   

    

    

     

     

            

1 − 4 

6 − 9 

12 −16 

4. Allvarlig 

2.Lindrig 

1. Försum-

bar 

Intern-kontroll-2020-GSN-antagande-av-plan-bilaga3 2020-04-03 Riskmatris 

85



 
 

 
 

 
 

    

  
    

  

  

 
 

 
 

 

    

    
         

        

          
        

         
         

   

 
           

         
        

          

        
            
         
        

      
         

           
         

         

         
         
         

         

   
           

         
        

Sida 

86

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 
Datum Diarienummer 

2020-05-18 KS 2020/118-00 

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

Kommunstyrelsen 

Revidering av kommunchefens instruktion 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar reviderad instruktion med det nya namnet 

”Kommundirektörens instruktion” daterad den 15 maj 2020. 

2. Kommundirektörens instruktion träder i kraft i samband med att 
kommunen har en ny kommundirektör på plats. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att i övriga styrdokument ska kommunchef 
likställas med kommundirektör och titulaturen ändras i samband med 
kommande revideringar. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagens (2017:725) 7 kapitel 2 paragraf ska styrelsen i en 
instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. 
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. Nuvarande 
instruktion antog kommunstyrelsen den 14 mars 2019 § 74. 

Förvaltningen har i samråd med kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef sett över nuvarande instruktion, då kommunen går från att ha en 
kommunchef till att anställa en kommundirektör. Förvaltningen föreslår att 
instruktionen byter namn från ”Instruktion till kommunchef” till 
”Kommundirektörens instruktion”. Genomgående i instruktionen har
titulaturen ändrats till kommundirektör. Övriga förändringar består bland annat 
i ett tillägg där det framgår att kommundirektören rapporterar löpande till 
kommunstyrelsens ordförande samt till kommunstyrelsen, ett stycke kopplat till 
krisberedskap och strykning av exempel på externa samverkansparter. 

Då titeln kommunchef förekommer även i andra styrdokument föreslår 
förvaltningen, för tydlighetens skull, att kommunstyrelsen beslutar att titlarna 
kommunchef och kommundirektör likställs med varandra och att titulaturen 
ändras i samband med ordinarie revideringar av styrdokument. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagens (2017:725) 7 kapitel 2 paragraf ska styrelsen i en 
instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. 
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. 

mailto:mikaela.nordling@ludvika.se
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Ludvika kommun 2020-05-18 KS 2020/118-00 2(4) 

Denna paragraf infördes i den nya kommunallagen, som trädde i kraft den 1 
januari 2018. Kommunstyrelsen antog ”Instruktion till kommunchef” den 5 
december 2017 § 259. Kommunstyrelsen har sedan dess reviderat dokumentet 
en gång till följd av bland annat att kommunchefen fick rätt anställda 
förvaltningschefer och stöd- och styrningschef. Den revideringen skedde den 
14 mars 2019 § 74. 

En revidering har aktualiserats till följd av att kommunen rekryterar en 
kommundirektör, då nuvarande kommunchef går i pension och titulaturen i 
instruktionen behöver ändras. Kommunstyrelsens förvaltning har sett över 
instruktionen i samråd med kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar den reviderade instruktionen 
med de ändringar som förvaltningen redogör för nedan. Såväl den reviderade 
som den nuvarande instruktionen finns bifogade tjänsteskrivelsen. Den 
reviderade instruktionen föreslår förvaltningen att träder i kraft då den nya 
kommundirektören är på plats. Fram till dess gäller nuvarande instruktion. 
Eftersom förvaltningen i dagsläge inte vet när det blir kan förvaltningen inte 
ange något datum. 

Titeln kommunchef förekommer även i övriga styrdokument i kommunen, 
bland annat kommunstyrelsens delegationsordning. Förvaltningen föreslår att 
titlarna kommunchef och kommundirektör likställs med varandra och att 
titulaturen ändras i samband med ordinarie revidering av styrdokument. 

Föreslagna ändringar i instruktionen 
Genomgående i dokumentet har ordet kommunchef ersatts med ordet 
kommundirektör. Förvaltningen föreslår även att instruktionen ska revideras 
vid behov och vid ny mandatperiod, istället för vid behov, men med årlig 
översyn, vilket är fallet idag. 

Namnet på instruktionen ändras från ”Instruktion till kommunchef” till 
”Kommundirektörens instruktion”. Anledningen till ändringen är att 
kommunen valt att rekrytera en kommundirektör istället för en kommunchef då 
nuvarande kommunchef går i pension. I vanligt tal kallas instruktionen oftast 
för kommunchefens instruktion, varmed det är logiskt även revidera titeln till 
kommundirektörens instruktion istället för att behålla den något stelare titeln 
”Instruktion till kommundirektören”. 

I kapitel 2 har meningen ”Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga 
förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut” ändrats till 
”Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till 
kommunstyrelsen och säkerställa att kommunstyrelsens beslut verkställs”. Detta 
för att förtydliga att kommundirektören inte behöver verkställa allting, men hen 
har ansvaret att säkerställa att det blir verkställt. 

I kapitel 2.2.1 stryks meningen ”Kommunchefen har ett övergripande ansvar 
för att Ludvika kommun i övrigt är representerade på ett ändamålsenligt sätt i 
externa sammanhang.” Av stycket innan framgår att kommundirektören i 
samverkan med politiken ska tillse att Ludvika kommun presenteras och 
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föredras i regionala och nationella organ, och att kommundirektören efter 
beslut ska representera kommunen i externa sammanhang. Likaså föreslår 
förvaltningen att listan med exempel på externa kontakter stryks. Anledningen 
till strykningen är bland annat att listan inte är heltäckande och att exempel inte 
hör hemma i en instruktion. För närvarande har kommunen till exempel ansökt 
om utträder ur Falun- Borlängeregionen AB, och då blir en lista av denna typ 
inaktuell vid ett utträde. 

Ett nytt kapitel 2.4 införs, i vilket kommundirektörens ansvar för kommunens 
krisberedskap klargörs. Av kapitlet framgår att kommundirektören ansvarar för 
att kommunen har tillräcklig krisberedskap och ska säkerställa att det finns en 
fungerande organisation vid kris. I kapitlet finns även en hänvisning till ”Plan 
för hantering av extraordinära händelser”, i vilken kommundirektörens ansvar 
närmare beskrivs. 

Under kapitel 3 föreslår förvaltningen att följande mening läggs in: 
Kommundirektören rapporterar löpande till kommunstyrelsens ordförande 
samt till kommunstyrelsen. I kapitel 3.2, andra stycket, stryks ordet ”annan” 
innan nämnd och ”till exempel med avseende på finansiering av förslagen”. 
Rubriken i kapitel 3.4 kompletteras med tillägget ”i kommunstyrelsen och dess 
utskott”, så det blir tydligt att detta kapitel uttryckligen handlar om 
närvarorätten i dessa instanser. 

I kapitel 4.1.2 stryks meningen ”Vid anställning av stöd- och styrningschef ska 
kommundirektören samråda med kommunstyrelsens presidium”. Detta då det 
framgår av delegationsordningen. I kapitel 4.2.2 ändras ordet koncernperspektiv 
till kommunkoncernperspektiv. Ordet avveckling byts till avsked i kapitel 4.2.3, 
så terminologin är densamma i som i kommunstyrelsens delegationsordning. 

I kapitel 6 stryks orden ”med fördel” och ”t.ex”. Förvaltningen ser inte att 
instruktionen med fördel behöver kompletteras med en arbetsplan, däremot ska 
möjligheten finnas om behov uppstår. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Laila Dufström Mikaela Nordling 
T.f. kommunchef Utredare 

Bilagor 
1. Kommundirektörens instruktion, daterad den 15 maj 2020. 
2. Instruktion till kommunchef, antagen av kommunstyrelsen den 14 mars 

2019 § 74. 

Beslut skickas till 
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Kommundirektör 
Styrdokument 
Akten 
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Sida 

INSTRUKTION 1(8) 
Datum Diarienummer 

2020-05-15 KS 2017/510-00 

Stöd och styrning 

Kommundirektörens 
instruktion 

Dokumentnamn 
Kommundirektörens instruktion 

Dokumenttyp 
Instruktion 

Omfattning 
Kommundirektör 

Dokumentägare 
Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Kommunallagen (2017/725) 7 kap. 2 § 

Beslutad 
KS 2017-12-05 § 259 

Bör revideras senast 
Vid behov och vid ny 
mandatperiod 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
KS 2017/510-00 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

KS 2019-03-14 § 74 Kommunchefens rätt att anställa 
förvaltningschefer och stöd- och styrningschef, 
uppdatering i listan med externa partners 

KS 2019/69-00 

KS 2020-XX-XX Reviderad till följd av namnbyte från kommunchef 
till kommundirektör 

KS 2020/118-00 
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Datum Diarienummer Sida 

Ludvika kommun 2020-05-15 KS 2017/510-00 2(8) 

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

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något. 
Långsiktig och 
övergripande. 

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser. 

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period. 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 

Kommundirektörens instruktion 
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Innehåll 
Styrdokumentstyper i Ludvika kommun .............................................2 

1 Inledning ...........................................................................................4 

2 Kommundirektörens uppdrag .......................................................4 

2.1 Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen ..........................4 
2.2 Kommundirektörens roll i förhållande till externa parter och kommunens 

bolag...............................................................................................................5 
2.2.1 Externa parter ..............................................................................................5 
2.2.2 Kommunala bolagen ....................................................................................5 
2.3 Massmedia......................................................................................................5 
2.4 Kommundirektörens roll kopplat till kommunens krisberedskap .....................5 

3 Arbetsuppgifter mot politiska organ.............................................5 

3.1 Närvaro vid kommunfullmäktige.....................................................................5 
3.2 Kommunstyrelsen och dess utskott.................................................................5 
3.3 Föredragningar och uppdrag från kommunstyrelsen och dess utskott.............6 
3.4 Närvarorätt i kommunstyrelsen och dess utskott ............................................6 
3.5 Initiativ............................................................................................................6 
3.6 Biträdande kommundirektör och tillförordnad kommundirektör.....................6 

4 Arbetsuppgifter mot förvaltningar ................................................7 

4.1 Kommunstyrelsens förvaltning........................................................................7 
4.1.1 Förvaltningsledning......................................................................................7 
4.1.2 Anställning av personal ................................................................................7 
4.2 Övriga förvaltningar ........................................................................................7 
4.2.1 Närvarorätt ..................................................................................................7 
4.2.2 Kommundirektören och förvaltningscheferna ..............................................7 
4.2.3 Anställning och avveckling av förvaltningschefer..........................................7 
4.2.4 Ledning och samordning av förvaltningschefsgruppen.................................7 
4.2.5 Medarbetar- och lönesamtal ........................................................................7 
4.3 Kommundirektörens uppdrag i förhållande till hela den kommunala 

koncernen .......................................................................................................8 
4.3.1 Samordning .................................................................................................8 

5 Uppföljning av uppdraget ...............................................................8 

6 Arbetsplan.........................................................................................8 

Kommundirektörens instruktion 
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1 Inledning
Enligt nya kommunallagen 7 kap 1 § framgår att kommundirektören ska ha den 
ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som 
finns under styrelsen. Det framgår också av 7 kap 2 § att styrelsen ska fastställa 
hur kommundirektören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen. 
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. 

Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska även med 
uppmärksamhet följa de frågor, som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning, samt hos fullmäktige och övriga nämnder liksom hos 
andra myndigheter göra de framställningar, som kommunstyrelsen finner 
påkallade. 

För att fullgöra dessa uppgifter har kommunstyrelsen en förvaltnings-
organisation med bland annat en kommundirektör till sitt förfogande. 

2 Kommundirektörens uppdrag
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson. Kommundirektören 
är anställd av kommunstyrelsen, vilken kommundirektören får sitt uppdrag från 
och svarar inför. Kommunstyrelsen är också den instans som entledigar 
kommundirektören. Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att lägga 
förslag till kommunstyrelsen och säkerställa att kommunstyrelsens beslut 
verkställs. Kommundirektören ska arbeta med stor integritet med avseende på 
information och underlag för beslut och tjäna både majoritet och minoritet i 
styrelsen. 

2.1 Utveckling av kommunens verksamheter och av 
kommunen 

I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda har 
kommundirektören en drivande roll för att utveckla och effektivisera 
kommunens organisation och verksamheter. 

Kommundirektören ska; 

1. Ansvara för att principerna för att styrning och ledning, uppföljning, 
utvärdering och kontroll finns fastställda och hanteras och beslutas 
enligt fastställd ordning. Ansvarar därmed också för att initiera ärenden 
som behövs för att fullgöra uppdraget. 

2. Fastställa en ledningsorganisation, som bland annat ska bestå av 
koncernledningsgrupp och förvaltningschefsgrupp. 

3. Verka för en tydlig roll och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner. 

4. Leda, samordna och utveckla arbetet inom hela kommunförvaltningen. 

Kommundirektörens instruktion 
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2.2 Kommundirektörens roll i förhållande till externa parter 
och kommunens bolag 

2.2.1 Externa parter 
Kommundirektören ska i förhållande till externa parter uppmärksamt följa de 
frågor som är av betydelse för Ludvika kommun. 

Kommundirektören ska, i samverkan med politiken, tillse att Ludvika kommun 
presenteras och företräds i regionala och nationella organ avseende strategiska 
och övergripande frågor. Kommundirektören ska efter beslut representera 
kommunen i externa sammanhang. 

2.2.2 Kommunala bolagen 
Tillse att ägardirektiven följs och ansvarar för att kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt kontinuerligt efterföljs. 

Kommundirektören ska vara beredd att ta på sig uppdrag i de nuvarande och 
eventuellt framtida kommunalt ägda bolagen. Kommundirektören är VD för 
moderbolaget1. 

2.3 Massmedia 
I kommundirektörens uppdrag ingår att skapa den öppenhet i bemötande av 
massmedia som gäller med utgångspunkt från bland annat 
offentlighetsprincipen. Kommundirektören är ansvarig för kontakterna med 
journalister i de frågor som rör kommunstyrelsens förvaltning, men har också 
ansvar för att hela den kommunala organisationen strävar efter bra 
massmediarelationer och att ge fullständiga och korrekta uppgifter. 

2.4 Kommundirektörens roll kopplat till kommunens 
krisberedskap

Kommundirektören ansvarar för att kommunen har tillräcklig krisberedskap 
och ska säkerställa att det finns en fungerande organisation vid kris. 
Kommundirektörens ansvar fastställs närmare i ”Plan för hantering av 
extraordinära händelser”. 

3 Arbetsuppgifter mot politiska organ
Kommundirektören rapporterar löpande till kommunstyrelsens ordförande 
samt till kommunstyrelsen. 

3.1 Närvaro vid kommunfullmäktige
Kommundirektören ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden. Om 
det finns förhinder ska kommunfullmäktiges ordförande informeras. 

3.2 Kommunstyrelsen och dess utskott
Kommundirektören har det övergripande ansvaret för beredning och 
föredragning av ärenden, som ska behandlas i kommunstyrelsen och 

1 VD-rollen regleras i separat VD instruktion. 
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kommunfullmäktige, samt svara för att beslutsunderlaget har nödvändig 
kvalitet. Detta innebär att underlagen till besluten är utformade på ett sakligt 
och opartiskt sätt samt baserade på professionell sakkunskap om det aktuella 
området. Kommunstyrelsens ordförande beviljar närvarorätt för föredraganden. 

För ärenden som kommer från nämnd eller bolagsstyrelse har 
kommundirektören ansvar för att komplettering sker med yttrande och 
beslutsförslag om det saknas inför beredning i kommunstyrelsen. 

Kommundirektören ska; 

1. I samverkan med kommunstyrelsen ansvara för att ta fram 
övergripande underlag för mål och målindikatorer. 

2. I samverkan med kommunstyrelsen samt med övriga förvaltningschefer 
och de helägda bolagens verkställande direktörer ansvara för att 
förankra övergripande mål och målindikatorer. 

3. Ha det övergripande ansvaret för att kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges beslut verkställs samt att uppföljning genomförs. 

3.3 Föredragningar och uppdrag från kommunstyrelsen och 
dess utskott 

Uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningsorganisationen ska riktas till 
kommundirektören. Hen har ansvar för verkställande av kommunstyrelsens 
beslut samt för föredragningar i kommunstyrelsen. Kommundirektören kan 
uppdra detta till en förvaltningschef, stöd- och styrningschef, enhetschef vid 
kommunstyrelsens förvaltning eller annan tjänsteman. 

Kommunstyrelsens ordförande och utskottens ordförande beviljar närvarorätt 
för föredraganden. 

3.4 Närvarorätt i kommunstyrelsen och dess utskott
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess 
utskott. 

3.5 Initiativ 
Att ta initiativ som är nödvändiga/krävs är en naturlig del av uppdraget för 
kommunens ledande tjänsteman. Det gäller bland annat inom den 
uppsiktsskyldighet över kommunens verksamheter som enligt kommunallagen 
vilar på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör kommer gemensam fram till vilka kontakter som bör tas dem 
emellan innan ett initiativ tas. 

3.6 Biträdande kommundirektör och tillförordnad 
kommundirektör 

En biträdande kommundirektör kan utses och ska ske i samråd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

En tillförordnad kommundirektör kan utses och ska ske i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande. 
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4 Arbetsuppgifter mot förvaltningar 

4.1 Kommunstyrelsens förvaltning 

4.1.1 Förvaltningsledning 
Kommundirektören är chef för kommunstyrelsens förvaltning. 

4.1.2 Anställning av personal 
Kommundirektören anställer direkt underställd personal enligt 
delegationsordningen. 

4.2 Övriga förvaltningar 

4.2.1 Närvarorätt 
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga 
nämnder efter beslut av berörd nämndsordförande och kommunstyrelsens 
ordförande. Berörd förvaltningschef ska informeras i förväg. 

4.2.2 Kommundirektören och förvaltningscheferna 
Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna. Kommundirektören 
svarar också för arbetsgivarrollen gentemot förvaltningschefer och för att de 
också i sina uppdrag beaktar kommunövergripande frågor, och utgår från ett 
kommunkoncernperspektiv. Samtidigt svarar förvaltningscheferna för sina 
respektive verksamheter gentemot sina nämnder. Kommundirektören har rätt 
att disponera förvaltningscheferna viss del av tiden för kommungemensamt 
samordnings- och utvecklingsarbete. Kommundirektören ska vidare biträda 
kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet som beskrivs i 
kommunallagen. 

4.2.3 Anställning och avveckling av förvaltningschefer 
Kommundirektören anställer förvaltningscheferna. Vid anställning ska 
kommundirektören samråda med kommunstyrelsens presidium. 
Kommundirektören ansvarar för beredning av dessa rekryterings- och 
anställningsärendena. Avsked av förvaltningschefer åligger kommundirektör 
efter samråd med kommunstyrelsens ordförande 

4.2.4 Ledning och samordning av förvaltningschefsgruppen 
Kommundirektören ansvarar för sammansättningen av och leder 
förvaltningschefsgruppen. Kommundirektören ansvarar därigenom för 
samordning mellan cheferna i gruppen avseende till exempel utveckling av 
strategiska kommunövergripande frågor och gemensamma uppgifter. 
Kommundirektören ansvarar för förvaltningschefsgruppens 
kompetensutveckling. 

4.2.5 Medarbetar- och lönesamtal 
Kommundirektör är lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och 
lönesamtal med förvaltningscheferna. 
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4.3 Kommundirektörens uppdrag i förhållande till hela den 
kommunala koncernen 

4.3.1 Samordning 
I kommundirektörens uppdrag ingår samordningsuppgifter vad gäller hela den 
kommunala koncernen. 

5 Uppföljning av uppdraget
Uppföljningen av uppdraget ska göras vid medarbetarsamtal med 
kommunstyrelsens ordförande. Det ska också, tillsammans med andra 
lönekriterier, utgöra underlag för lönesamtal. 

6 Arbetsplan
Den antagna instruktionen kan kompletteras med en arbetsplan för 
kommundirektören, som tar upp de viktigaste större arbetsuppgifterna och 
förväntade resultat på kort respektive lång sikt, det närmaste året respektive 
mandatperioden. 
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1 Inledning
Enligt nya kommunallagen 7 kap 1 § framgår att kommunchefen ska ha den 
ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som 
finns under styrelsen. Det framgår också av 7 kap 2 § att styrelsen ska fastställa 
hur kommunchefen ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen. 
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. 

Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska även med 
uppmärksamhet följa de frågor, som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning, samt hos fullmäktige och övriga nämnder liksom hos 
andra myndigheter göra de framställningar, som kommunstyrelsen finner 
påkallade. 

För att fullgöra dessa uppgifter har kommunstyrelsen en förvaltnings-
organisation med bland annat en kommunchef till sitt förfogande. 

2 Kommunchefens uppdrag
Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson. Kommunchefen är 
anställd av kommunstyrelsen, vilken kommunchefen får sitt uppdrag från och 
svarar inför. Kommunstyrelsen är också den instans som entledigar 
kommunchefen. Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga förslag 
till och verkställa kommunstyrelsens beslut. Kommunchefen ska arbeta med 
stor integritet med avseende på information och underlag för beslut och tjäna 
både majoritet och minoritet i styrelsen. 

2.1 Utveckling av kommunens verksamheter och av 
kommunen 

I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda har 
kommunchefen en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens 
organisation och verksamheter. 

Kommunchefen ska; 

1. Ansvara för att principerna för att styrning och ledning, uppföljning, 
utvärdering och kontroll finns fastställda, hanteras och beslutas enligt 
fastställd ordning. Ansvarar därmed också för att initiera ärenden som 
behövs för att fullgöra uppdraget. 

2. Fastställa en ledningsorganisation, som bland annat ska bestå av 
koncernledningsgrupp och förvaltningschefsgrupp. 

3. Verka för en tydlig roll och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner. 

4. Leda, samordna och utveckla arbetet inom hela kommunförvaltningen. 

Instruktion till kommunchef 
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2.2 Kommunchefens roll i förhållande till externa parter och 
kommunens bolag 

2.2.1 Externa parter 
Kommunchefen ska i förhållande till externa parter uppmärksamt följa de 
frågor som är av betydelse för Ludvika kommun. 

Kommunchefen ska, i samverkan med politiken, tillse att Ludvika kommun 
presenteras och företräds i regionala och nationella organ avseende strategiska 
och övergripande frågor. 

Kommunchefen har ett övergripande ansvar för att Ludvika kommun i övrigt 
är representerade på ett ändamålsenligt sätt i externa sammanhang. 

Exempel på externa kontakter är; 

Lokala 

- AB Samarkand2015 

- Delägda kommunala bolag 

- Näringsliv 

- Medborgare och Organisationer 

Regionala 

- Länsstyrelsen 

- Region Dalarna och Dalarnas kommunförbund 

- Falun- Borlängeregionen AB 

- Visit Dalarna AB 

Nationella 

- Statliga myndigheter och verk 

Internationella 

- Vänorter 

2.2.2 Kommunala bolagen 
Tillse att ägardirektiven följs och ansvarar för att kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt kontinuerligt efterföljs. 

Kommunchefen ska vara beredd att ta på sig uppdrag i de nuvarande och 
eventuellt framtida kommunalt ägda bolagen. 

2.3 Massmedia 
I kommunchefens uppdrag ingår att skapa den öppenhet i bemötande av 
massmedia som gäller med utgångspunkt från bland annat 
offentlighetsprincipen. Kommunchefen är ansvarig för kontakterna med 
journalister i de frågor som rör kommunstyrelsens förvaltning, men har också 
ansvar för att hela den kommunala organisationen strävar efter bra 
massmediarelationer och att ge fullständiga och korrekta uppgifter. 
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3 Arbetsuppgifter mot politiska organ 

3.1 Närvaro vid kommunfullmäktige
Kommunchefen ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden. Om det 
finns förhinder ska kommunfullmäktiges ordförande informeras. 

3.2 Kommunstyrelsen och dess utskott
Kommunchefen har det övergripande ansvaret för beredning och föredragning 
av ärenden, som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
samt svara för att beslutsunderlaget har nödvändig kvalitet. Detta innebär att 
underlagen till besluten är utformade på ett sakligt och opartiskt sätt samt 
baserade på professionell sakkunskap om det aktuella området. 
Kommunstyrelsens ordförande beviljar närvarorätt för föredraganden. 

För ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse har 
kommunchefen ansvar för att komplettering sker med yttrande och 
beslutsförslag, till exempel med avseende på finansiering av förslagen, om det 
saknas. 

Kommunchefen ska; 

1. I samverkan med kommunstyrelsen ansvara för att ta fram 
övergripande underlag för mål och målindikatorer. 

2. I samverkan med kommunstyrelsen samt med övriga förvaltningschefer 
och de helägda bolagens verkställande direktörer ansvara för att 
förankra övergripande mål och målindikatorer. 

3. Ha det övergripande ansvaret för att kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges beslut verkställs samt att uppföljning genomförs. 

3.3 Föredragningar och uppdrag från kommunstyrelsen och 
dess utskott 

Uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningsorganisationen ska riktas till 
kommunchefen. Hen har ansvar för verkställande av kommunstyrelsens beslut 
samt för föredragningar i kommunstyrelsen. Kommunchefen kan uppdra detta 
till exempelvis en förvaltningschef, stöd- och styrningschef, enhetschef vid 
kommunstyrelsens förvaltning eller annan tjänsteman. 

Kommunstyrelsens ordförande och utskottens ordförande beviljar närvarorätt 
för föredraganden. 

3.4 Närvarorätt 
Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess 
utskott. 

3.5 Initiativ 
Att ta initiativ som är nödvändiga/krävs är en naturlig del av uppdraget för 
kommunens ledande tjänsteman. Det gäller bland annat inom den 
uppsiktsskyldighet över kommunens verksamheter som enligt kommunallagen 
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vilar på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
kommer gemensam fram till vilka kontakter som bör tas dem emellan innan ett 
initiativ tas. 

3.6 Biträdande kommunchef och tillförordnad kommunchef 
En biträdande kommunchef kan utses och ska ske i samråd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

En tillförordnad kommunchef kan utses och ska ske i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande. 

4 Arbetsuppgifter mot förvaltningar 

4.1 Kommunstyrelsens förvaltning 

4.1.1 Förvaltningsledning 
Kommunchefen är chef för kommunstyrelsens förvaltning. 

4.1.2 Anställning av personal 
Kommunchefen anställer direkt underställd personal. Vid anställning av stöd-
och styrningschef ska kommunchefen samråda med kommunstyrelsens 
presidium. 

4.2 Övriga förvaltningar 

4.2.1 Närvarorätt 
Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder 
efter beslut av berörd nämndsordförande och kommunstyrelsens ordförande. 
Berörd förvaltningschef ska informeras i förväg. 

4.2.2 Kommunchefen och förvaltningscheferna 
Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna. Kommunchefen svarar 
också för arbetsgivarrollen gentemot förvaltningschefer och för att de också i 
sina uppdrag beaktar kommunövergripande frågor, och utgår från ett 
koncernperspektiv. Samtidigt svarar förvaltningscheferna för sina respektive 
verksamheter gentemot sina nämnder. Kommunchefen har rätt att disponera 
förvaltningscheferna viss del av tiden för kommungemensamt samordnings-
och utvecklingsarbete. Kommunchefen ska vidare biträda kommunstyrelsen i 
den uppsikt över nämndernas verksamhet som beskrivs i kommunallagen. 

4.2.3 Anställning och avveckling av förvaltningschefer 
Kommunchefen anställer förvaltningscheferna. Vid anställning ska 
kommunchefen samråda med kommunstyrelsens presidium. Kommunchefen 
ansvarar för beredning av dessa rekryterings- och anställningsärendena. 
Avveckling av förvaltningschefer åligger kommunchef efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande 
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4.2.4 Ledning och samordning av förvaltningschefsgruppen 
Kommunchefen ansvarar för sammansättningen av och leder 
förvaltningschefsgruppen. Kommunchefen ansvarar därigenom för samordning 
mellan cheferna i gruppen avseende till exempel utveckling av strategiska 
kommunövergripande frågor och gemensamma uppgifter. Kommunchefen 
ansvarar för förvaltningschefsgruppens kompetensutveckling. 

4.2.5 Medarbetar- och lönesamtal 
Kommunchef är lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och 
lönesamtal med förvaltningscheferna. 

4.3 Kommunchefens uppdrag i förhållande till hela den 
kommunala koncernen 

4.3.1 Samordning 
I kommunchefens uppdrag ingår samordningsuppgifter vad gäller hela den 
kommunala koncernen. 

5 Uppföljning av uppdraget
Uppföljningen av uppdraget ska göras vid medarbetarsamtal med 
kommunstyrelsens ordförande. Det ska också, tillsammans med andra 
lönekriterier, utgöra underlag för lönesamtal . 

6 Arbetsplan
Den antagna instruktionen kan med fördel kompletteras med en arbetsplan för 
kommunchefen, som tar upp de viktigaste större arbetsuppgifterna och 
förväntade resultat på kort respektive lång sikt, tex det närmaste året respektive 
mandatperioden. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
Datum Diarienummer 

2020-05-13 KS 2019/199-00 

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

Kommunstyrelsen 

Redovisning av utredningsuppdrag gemensam 
nämndadministration och beslut om tillvägagångssätt 
framöver utifrån utredningsuppdraget 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar rapporten daterad den 4 maj 2020. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra scenario 3 och uppdrar till 
kommunchefen att tillsätta en samordnare/projektledare som leder 
arbetet med genomförandet av scenario 3 utifrån de åtgärdsförslag och 
den tidtabell som lyfts i rapporten. Kommunstyrelsen vill ha en 
återrapport av arbetet i januari 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 23 april 2019 § 99 kommunchefen i uppdrag att 
utreda möjligheten att skapa en gemensam nämndadministration. De fördelar 
som lyftes fram i uppdraget var att sårbarheten kan minskas samt att 
möjligheten att bredda kunskaperna inom det specifika området 
nämndadministration. I uppdraget skulle också ytterligare för- och nackdelar 
belysas samt även formerna för en eventuell organisation och de ekonomiska 
aspekterna av gemensam administration. 

En utredning i projektform genomfördes, med projektuppdrag och styrgrupp. 
Projektrapporten finns bilagd denna tjänsteskrivelse. I rapporten redogör 
projektledarna bland annat för syfte, tillvägagångssätt, för- och nackdelar med 
nuvarande arbetssätt och med en eventuell gemensam nämndadministration. 
Rapporten belyser tre möjliga scenarion för hur Ludvika kommun skulle kunna 
gå vidare med frågan. Scenario 1 bygger på att funktionen nämndsekreterare 
slås ihop till en gemensam nämndadministration och scenario 2 på att såväl 
nämndsekreterare som registratorer slås ihop till en gemensam 
nämndadministration. I scenario 3 utgår projektledarna från nuvarande 
organisation men kommunstyrelsens förvaltning ges ett ännu tydligare uppdrag 
att leda och styra nämndadministrationen i kommunen. Därtill bygger bland 
annat scenario 3 på att förvaltningarna minskar antalet involverade i 
nämndadministrationen för att uppnå en mer likriktad och rättssäker 
nämndadministration och bättre backup. De olika för- och nackdelarna med de 
olika scenarierna beskrivs även i rapporten. 

mailto:jessica.hedlund@ludvika.se
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Styrgruppen fattade den 4 maj 2020 beslut om att gå vidare med scenario 3. 
Eftersom scenario 3 inkluderar framtagande av enhetlig titulatur och 
omfattning för uppdragen, framtagande av rollbeskrivningar för de olika 
funktionerna, gemensamma processer och rutiner, en modell för hur 
kommunstyrelsens förvaltning ska leda och styra arbetet och så vidare föreslår 
förvaltningen att kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning 
att tillsätta en samordnare/projektledare som arbetar vidare med 
genomförandet av scenario 3. 

Alla berörda verksamheter har gjort en risk- och konsekvensanalys för scenario 
3. Arbetet med att åtgärda de risker som framkommit tas med i genomförandet 
av scenario 3. 

MBL § 19 och § 11 har genomförts för scenario 3. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte räknat på kostnaderna för scenario 3. 
Scenario 3 innebär att förvaltningarna behöver omfördela arbetsuppgifter så 
totalt sätt färre personer blir involverade i nämndadministrationen. Vilka de 
ekonomiska konsekvenserna blir av det är svårt att beräkna då utredningen av 
gemensam nämndadministration inte detaljstuderat tidsåtgången per råd, 
kommitté, nämnd eller liknande. 

På sikt kan scenario 3 innebära att förvaltningarna i sin rekrytering av nya 
nämndsekreterare behöver ställa högre kvalifikationskrav än idag. Utredningen 
pekar på ett behov av högskoleexamen inom statsvetenskaper eller juridik. Det 
kan ge en högre lönebild än vad förvaltningarna har idag. 

En kostnad i form av arbetstid (lön) för samordnaren/projektledaren 
tillkommer också, men föreslås omfördelas inom befintlig ram. Likaså kommer 
det att kräva arbetstid från berörda funktioner i form av framtagande av 
gemensamma processer och rutiner, och från chefer på förvaltningarna då de
ska omfördela arbetsuppgifter. Även personalenheten blir involverad i samband 
med att gemensam titulatur och rollbeskrivning ska tas fram och en del tjänster 
kan komma att behöva omförhandlas utifrån den nya funktionen. 

Laila Dufström Jessica Hedlund 
T.f. kommunchef Sektionschef 

Bilagor 
1. Rapport ”Gemensam nämndadministration” daterad den 5 maj 2020. 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 

2019 § 99. 
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Kommunchef för verkställighet
Administration och service för utförande 
Samtliga nämnder och förvaltningar
Personalenheten 
Akten 
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RAPPORT 1(34) 
Datum Diarienummer 

2020-05-04 KS 2020/199-00 

Stöd och styrning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se 

Gemensam 
nämndadministration 

Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen 

mailto:mikaela.nordling@ludvika.se
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde den 23 april 2019 § 99 i uppdrag till 
kommunchefen att utreda möjligheten att skapa en gemensam 
nämndadministration. 

Under hösten 2019 tillsattes Jessica Hedlund och Mikaela Nordling som 
projektledare, och intervjuer genomfördes med berörda parter under november, 
december och januari. De som är berörda är sekreterare, registratorer, chefer 
och förtroendevalda. Omvärldsbevakning har genomförts genom att intervjua 
Borlänge och Bollnäs kommun för att belysa deras olika organisationer kring 
uppdraget gemensam nämndadministration. Under intervjuerna, både internt 
och externt, har bland annat för- och nackdelar belysts, eventuella risker och 
konsekvenser lyfts men också möjliga lösningar. 

Projektledarna tackar deltagarna för deras engagemang och bidrag till 
utredningens innehåll. 

Tre möjliga scenarier har tagits fram enligt tabell nedan. 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 
Vad Ett ärendes gång-

förutom post endast 
nämndspost 

Ett ärendes gång- all 
posthantering 

Samma som idag 

Hur Tydligare 
uppdragsbeskrivning 
Gemensamma 
arbetssätt och 
processer 

Tydligare 
uppdragsbeskrivning 
Gemensamma 
arbetssätt och 
processer 

Tydligare 
uppdragsbeskrivning 
Gemensamma 
arbetssätt och 
processer 

Var Organisatoriskt 
tillhöra KSF, Fysisk 
placering tillsammans 

Organisatoriskt 
tillhöra KSF, fysisk 
placering tillsammans 

Organisatoriskt 
tillhöra olika 
förvaltningar, sitta 
kvar på sin förvaltning 
styras tydligare från 
KSF 

Risker Se kapitel 12 Se kapitel 12 Se kapitel 12 
Fördelar Se kapitel 7 Se kapitel 7 Se kapitel 9 
Nackdelar Se kapitel 7 Se kapitel 7 Se kapitel 9 
Kostnader Beräknade på 3 

nämndsekreterare 
med uppdrag enligt 
definition 
1,68 mkr/år 

Beräknade på 3 
nämndsekreterare och 
3 registratorer med 
uppdrag enligt 
definition 
3,4 mkr/år 

Inte beräknat 

MBL § 19 information hölls den 29 april och styrgruppsbeslut togs den 4 maj 
2020. Rekommendationerna från styrgruppen var att lägga fram scenario 3 till 
förslag för beslut till kommunstyrelsen. En separat risk- och konsekvensanalys 
görs för scenario 3. 
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Innehåll 
1 Inledning och/eller bakgrund ........................................................4 

2 Uppdrag och syfte............................................................................4 

3 Utredningens upplägg / tillvägagångssätt ..................................4 

3.1 Facklig samverkan...........................................................................................5 

4 Beskrivning av nuläge.....................................................................5 

4.1 Tidsstudie .......................................................................................................6 
4.2 Styrkor och svagheter med dagens arbetssätt.................................................8 
4.2.1 Reflektioner utifrån nulägesanalysen ...........................................................9 

5 Omvärldsbevakning ........................................................................9 

5.1 Bollnäs kommun............................................................................................10 
5.2 Borlänge kommun .........................................................................................11 
5.3 Reflektioner utifrån omvärldsbevakningen ....................................................11 

6 Vad är gemensam nämndadministration .................................12 

6.1 Det klassiska nämndadministrations hjulet....................................................12 
6.2 Gemensam nämndadministration – hur de intervjuade såg på frågan............14 
6.3 Gemensam nämndadministration – två scenarion .........................................14 
6.3.1 Scenario 1: Från beredning till expediering .................................................14 
6.3.2 Scenario 2: Från postöppning till expediering av protokoll ..........................15 
6.3.3 En jämförelse av de två scenariona .............................................................15 

7 För- och nackdelar med gemensam nämndadministration...17 

7.1 Fördelar utifrån de intervjuade.......................................................................17 
7.2 Nackdelar utifrån de intervjuade ...................................................................18 
7.3 Neutrala aspekter..........................................................................................19 
7.4 Reflektioner utifrån för- och nackdelar med gemensam nämndadministration 

19 

8 Konsekvenser för olika berörda funktioner ..............................21 

9 Scenario 3 – som idag men med tydligare styrning och 
minskat antal involverade i nämndadministrationen .............22 

9.1 Reflektioner utifrån för- och nackdelar med att inte genomföra gemensam 
nämndadministration....................................................................................23 
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1 Inledning och/eller bakgrund
Tanken om gemensam nämndadministration har funnit i kommunen under en 
längre tid. I samband med bildandet av stöd- och styrningsförvaltningen 
diskuterades en gemensam nämndadministration, men någon utredning gjordes 
inte då. Administration och service (tidigare kanslienheten) har även under flera 
år i sina verksamhetsplaner lyft att de önskar granska om det finns möjligheter 
att skapa en gemensam nämndadministration. 

Kommunstyrelsens förvaltning lyfte frågan till kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde den 23 april 2019 § 99 i uppdrag till 
kommunchefen att utreda möjligheten att skapa en gemensam 
nämndadministration. 

2 Uppdrag och syfte
Uppdraget från kommunstyrelsen är att utreda ett eventuellt genomförande av 
en gemensam nämndadministration. Syftet med en gemensam 
nämndadministration är att göra nämndadministrationen mindre sårbar, 
säkerställa kvalitén genom tydligare roller och fördjupad kompetens på 
området. Ett av syftena är att effektivisera nämndadministrationen. 

3 Utredningens upplägg / tillvägagångssätt
Utredningen har utförts i projektform, med två projektledare (undertecknade av 
denna rapport) och en styrgrupp bestående av kommunchef, förvaltningschefer 
och stöd- och styrningschef. 

Vi har träffat samtliga nämndsekreterare och registratorer under november 
2019. Totalt intervjuades 16 personer vid tre olika tillfällen. Inför träffarna fick 
nämndsekreterarna och registratorerna redogöra för de arbetsuppgifter de har 
idag. 

Under träffarna fokuserade vi på följande teman: 

 Styrkor- och svagheter med nuvarande organisation/sätt att arbeta 
(nulägesanalys). 

 Definition av vad gemensam nämndadministration är. 

 För- och nackdelar med gemensam nämndadministration. 

 Konsekvenser för olika funktioner om det skulle bli en gemensam 
nämndadministration. 

Vid tre tillfällen under december 2019 och januari 2020 träffade vi 
förvaltningschefer, vissa områdeschefer och nämndsordföranden för att få 
deras syn på frågorna ovan. Skillnaden var att de även fick redogöra för hur de 
använde ”sin” nämndsekreterare. De var heller inte med och tyckte till om 
nuläget, utan vi visade en sammanställning av vad nämndsekreterarna och 
registratorerna hade sett för styrkor och svagheter med nuvarande arbetssätt. 
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Efter intervjuerna insåg vi att arbetsuppgifterna för nämndsekreterarna och 
registratorerna varierade rätt stort. Det fanns behov av att göra en tidsstudie. 
Detta för att vi inför ett eventuellt beslut om en gemensam 
nämndadministration ska veta på ett ungefär hur stor del av sin tid de lägger på 
de delar som eventuellt ska ingå i en gemensam nämndadministration. 
Tidsstudien gjordes under januari och februari 2020. 

Under utredningens gång har nämndsekreterarna fått information om 
utredningen i samband med de träffar kommunsekreteraren kallar dem till. 

Under utredningens gång har vi även omvärldsbevakat och haft kontakt med 
Borlänge och Bollnäs kommuner, som båda har en gemensam 
nämndadministration. Mer om detta under kapitel 5 omvärldsbevakning. 

3.1 Facklig samverkan
MBL § 19 information genomförs 29 april 2020, och därefter löpande fram till 
slutligt beslut. 

MBL § 11 planeras in inför beslut i kommunstyrelsen. 

4 Beskrivning av nuläge
I Ludvika kommun finns följande nämnder och tillhörande utskott: 

Tabell 1: Politiska instanser som förvaltningarna i Ludvika kommun 
administrerar 
Nämnd/styrelse Utskott Övriga instanser Förvaltning och fördelningen

av de 16 intervjuade 
Kommunstyrelsen Arbetsutskott, 

personalutskott, 
förhandlingsutskott, 
arvodesutskott och 
finansutskott 

Kommunala 
pensionärsrådet 
Finska rådet 
Företagsrådet 
Brottsförebyggande 
rådet 
Ungdomskommittén 

Kommunstyrelsens förvaltning 
(KSF) – 5 personer 

Valnämnden KSF 
Krisledningsnämnden KSF 
Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan 

KSF 

Gemensamma 
servicenämnden 

KSF 

Stadshus AB KSF 
Kultur- och fritidsnämnden Arbetsutskott, 

bidragsutskott 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
(SBF) – 7 personer 

Myndighetsnämnden miljö 
och bygg 

SBF 

Samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskott SBF 
Social- och 
utbildningsnämnden 

Arbetsutskott 
Individutskott 

Social- och 
utbildningsförvaltningen (SOU) 
3 personer 

Vård- och omsorgsnämnden Arbetsutskott Vård- och omsorgsförvaltningen 
(VOO) – 1 person 
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Sammanlagt involveras idag 16 olika personer i hanteringen av postöppning, 
registrering, utskick- och protokollskrivande, expediering av protokoll och 
delvis arkivering och gallring. Idag tillhör dessa 16 olika förvaltningar. Hur 
många som arbetar på de olika förvaltningarna redogörs för i tabell 1. Det kan 
finnas ytterligare personer som berörs och som inte är intervjuade, men som 
ibland eller till en liten del arbetar med arbetsuppgifter som är eller kunde vara 
en del av nämndadministrationen. 

På kommunstyrelsens förvaltning finns det därtill en heltidsanställd arkivarie 
och en kommunledningssekreterare, som inte är intervjuade inför denna 
utredning men som till en liten del jobbar med uppgifter som tangerar 
nämndadministration. Kommunledningssekreteraren hanterar 
förtroendemannaregistret och utbetalningar av arvoden till ledamöter, och 
arkivarien ansvarar bland annat för nämndens dokument- och 
ärendehanteringsplan och arkiv. 

Inför intervjuerna med nämndsekreterarna och registratorerna bad vi dem 
redogöra för sina arbetsuppgifter. De redogörelser vi fick ta del av visade på 
stor variation. Flertalet har andra huvudsakliga arbetsuppgifter än rent 
nämndadministrativa. Många ägnar sig också åt förvaltningsadministrativa 
uppgifter, så som att ha koll på förvaltningens bilar, taggar, julklappar, fakturor 
etcetera. Andra jobbar med utvecklingsfrågor, webb, utredningar eller liknande.
Även titlarna varier; vi har en kommunsekreterare, en nämndsekreterare, tre 
förvaltningssekreterare, två administratörer, en handläggare, en registrator, två 
chefer, två utredare, en systemförvaltare, en verksamhetsutvecklare och en 
verksamhetsstrateg/systemutvecklare. Alla dessa berörs till någon del av sin 
tjänst av nämndadministration. 

Kommunsekreteraren bjuder in till regelbundna träffar för merparten av 
sekreterarna. Träffarna ordnas sex gånger per år. Träffarna är ett sätt att försöka 
få sekreterarna att arbeta mera likriktat och en kanal för att ge aktuell 
information. 

Registrator på kommunstyrelsens förvaltning kallar även registratorerna och 
skolregistratorerna till registratorsträffar 3-4 gånger per år. Under träffarna 
diskuteras bland annat frågor kopplade till verksamhetssystemen och syftet här 
är även ett mer likriktat arbetssätt i kommunen. 

4.1 Tidsstudie 
Eftersom vi såg att arbetsuppgifterna spretade och att tiden de berörda lade på 
nämndadministrativa uppgifter har vi bett samtliga 16 personer göra en 
tidsstudie under januari och februari 2020. Detta för att vi ska ha ett ungefärligt 
underlag på hur mycket tid de olika delarna tar. 

Resultatet av tidsstudien får anses vara riktgivande, inte exakt. Detta eftersom 
det dels framkom att en del inte redovisade sin tid löpande, dels har alla inte 
redovisat all tid. En del har enbart redovisat tid som direkt kopplat till 
nämndadministrationen. Alla 16 arbetar inte heller heltid och under dessa två 

Gemensam nämndadministration 



 
 

 
 

 
 

 

            
            

            
        

            
         
             

              
              

             
              
          

   

           
              

              
            

      

             
       

    
    

 

    
    

    
 

     

     

     

     

       

     

      

     

      
     

  

    

 

            
            

       
         

               
              

115

Datum Diarienummer Sida 

Ludvika kommun 2020-05-04 KS 2020/199-00 8(34) 

månader har även såväl semestrar som sjukfrånvaro och vård av sjuka barn 
förekommit. Det betyder att det finns en glapp på redovisad tid. 

Trots bristerna i exakthet kan tidsstudien ändå visa den ungefärliga tiden som 
lagts på nämndadministrativa uppgifter. Den procentuella fördelningen är 
uträknad utifrån att alla 16 skulle jobbat heltid och varit närvarande samtliga 
arbetsdagar under perioden januari till februari 2020. Den sammanlagda 
arbetstiden för heltid dessa månader var 19 680 minuter, eller 328 timmar. Om 
man utgår från årsarbetstid på 2080 timmar, som är norm för heltid, skulle varje 
månad bestå av 10 400 minuter eller 173,3 arbetstimmar. I januari var det en 
extra helgdag och februari är en kortare månad än normalt, därför är den 
faktiska heltiden i just januari och februari något lägre än 20 800 minuter. I 
tabellen nedan redovisas resultaten utifrån såväl faktisk tid som tänkt 
årsarbetstid. 

Redovisningen tar inte hänsyn till att vissa arbetsuppgifter ofta förläggs vid 
lugna tider på året. Till exempel är vi medvetna om att gallring och arkivering 
ofta sköts vid julhelgen och under sommaren, då det är lugnare i övrigt. Likaså 
kan någon politisk instans inte ha haft något sammanträde under denna period. 
Så är fallet med arvodesutskottet. 

Tabell 2: Fördelning av tid i procent för januari och februari 2020 
Kategori av arbetsuppgifter Andel redovisad tid i 

procent av totalen, räknat
på faktisk heltid jan-feb 
2020 

Andel redovisad tid i 
procent av totalen, räknat
på årsarbetstid på 2080 
timmar 

Postöppning 3,8 % 3,6 % 

Diarieföring 4,6 % 4,4 % 

Möteshantering 10,4 % 9,8 % 

Expediering 0,6 % 0,6 % 

Gallring och arkivering 1,6 % 1,5 % 

Förvaltningsadministration 6,3 % 6,0 % 

Övriga sekreteraruppdrag 1,3 % 1,3 % 

Övrigt 19.3 % 18,3 % 

Ej redovisad tid för att nå 
upp till heltid för samtliga 
16 personer 

52,1 % 54,7 % 

Utifrån vad de intervjuade personerna idag har räknat in i de olika 
delmomenten kan vi konstatera att sammanlagt skulle det räcka med ca 3,5 
årsarbetare som jobbar med momenten postöppning, diarieföring, 
möteshantering, expediering och gallring och arkivering. Hänsyn behöver dock 
tas till att all tid kanske inte framgår under en tvåmånaders period och att det 
finns personer som till någon viss del idag jobbar med uppgifter som ingår eller 
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kunde ingå i en gemensam nämndadministration. Hur många årsarbetare det 
skulle behövas i en gemensam nämndadministration beror helt och hållet på 
vad allt som inkluderas i en eventuell gemensam nämndadministration och vilka 
arbetsuppgifter som mer detaljerat skulle ingå. 

4.2 Styrkor och svagheter med dagens arbetssätt
Under intervjuerna med nämndsekreterarna och registratorerna bad vi dem lista 
styrkor och svagheter med nuvarande arbetssätt och organisation. 

Styrkorna kan sammanfattas till följande: 

 god ärendekännedom, 

 bra kontakt med chef, handläggare och politiker – lättare då sitter 
tillsammans, 

 flexibelt arbetssätt, 

 besitter spetskunskap och erfarenhet, 

 är van arbetssättet. 

Flexibelt arbetssätt handlar bland annat om att de intervjuade upplever att 
de själva kan planera sin tid och att de även kan vara flexibla i form av att 
skicka ut handlingar utan underlag och komplettera vid senare tillfällen. 
Detta lyfts dock också upp som en svaghet, eftersom de intervjuade inte 
upplever att respekten för utskickstider etcetera hålls och att det är svårt få 
gehör och respekt för det. 

Spetskunskap lyftes fram som en styrka av en del, och då handlar det främst 
om dem som hanterar myndighetsutövning i sin nämnd. I och med att 
sekreteraren har väldigt god sakkunskap kan sekreteraren föredra ärenden 
på nämnd. Detta med föredragande gäller specifikt myndighetsnämnden 
miljö och bygg, men även i samband med diskussioner om individutskottet 
lyfts det som en fördel att sekreteraren kan såväl verksamhetssystemet som
lagstiftningen på området. Även här finns det en motsägelse till 
svagheterna, då det där framkommer att viss osäkerhet finns kopplat till 
nämndadministrationsjuridiken. 

Tittar vi på svagheterna som de intervjuade lyfter kan de sammanfattas i 
följande punkter: 

 Nuvarande arbetssätt är sårbart, då det ofta saknas ersättare vid 
frånvaro. Likaså saknas bollplank och avlastningshjälp. Detta gäller 
såväl för möten som för arbete före och efter med kallelser och 
protokoll. Till viss del gäller det även registrering och diarieföring. 

 Man har olika arbetssätt och även olika verksamhetssystem behövs. 

 Det är svårt att få gehör för idéer och arbetssätt. De intervjuade 
uppger att det råder brist på respekt för inlämningstider, vilket leder 
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till stress för sekreterarna. Likaså kan det brista i kvalitén på 
tjänsteskrivelserna. 

 Man har dålig insyn i varandras verksamhet. 

 Riktningen framåt är otydlig. 

 Viss osäkerhet i nämndadministrationsjuridiken. 

4.2.1 Reflektioner utifrån nulägesanalysen 
Några saker sticker ut då man beaktar hur arbetet bedrivs i nuläget. Det första 
som sticker ut är att det totalt sätt är många involverade på någon liten del, men 
få som ägnar sig åt nämndadministration på heltid. Det torde säga sig självt att 
det leder till viss ineffektivitet att ha många personer som ibland till exempel 
skickar ut en kallelse och fungerar som sekreterare, eftersom ju vanare man är 
att utföra en arbetsuppgift går det i regel snabbare och man är tryggare i vad 
och hur den ska göras. 

Det andra är att det finns ett stor behov av att göra nämndadministrationen 
mindre skör. Bland svagheterna lyfts behovet av backup och bollplank. Under 
intervjuerna skojas det bland sekreterarna om att man helt enkelt inte är sjuk 
när det är mötesdag. Detta är givetvis inte hållbart i längden. Alla har löst 
stödet, men kanske inte på det mest optimala sättet. Det råder en tveksamhet 
bland flera sekreterare att gå in och täcka upp för varandra, speciellt är det 
ingen som känner sig trygg med att hoppa in och ta ett 
fullmäktigesammanträde. 

För att uppnå minskad skörhet och ökad trygghet att gå in för varandra, också 
förbi myndighetsgränserna, ser vi för det tredje att det vore bra med 
gemensamma processer. Gemensamma processer behövs för att vem som helst 
ska kunna sköta nämndadministrationen och för att den ska bli mer likriktad. 

Fördelen med att de intervjuade har god sakkunskap och känner till såväl 
politiker som förvaltningen bör man försöka bevara, om man går in i en 
gemensam nämndadministration. 

5 Omvärldsbevakning
Under utredningen har vi tittat framförallt på två kommuner; Bollnäs och 
Borlänge. Båda kommunerna har infört gemensam nämndadministration, men 
på lite olika sätt. I Borlänge har man valt att inte inkludera postöppning och 
diarieföring, med undantag för diarieföring av den post som ska till nämnderna. 
I Bollnäs har man inkluderat allting från postöppning till arkivering, och 
postöppningen och diarieföringen inkluderar all post, det vill säga såväl 
myndighetspost som post som utmynnar i ärenden till nämnd. 

Bollnäs kommun är till storleken och nämndstrukturen rätt lik Ludvika 
kommun. I Dalarna har även Leksands kommun gemensam 
nämndadministration, men då Leksand är en mindre kommun med en helt 
annan politisk organisation än Ludvika har vi valt att inte titta närmare på hur 
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det fungerar i Leksand. Leksand har utskott under kommunstyrelsen istället för 
nämnder. 

Vi har även tagit del av en presentation som Skövde kommun höll om deras 
gemensamma nämndadministration på ett forum för kommunsekreterare. De 
införde den nya organisationen 2015 och har sett att det resulterat i bland annat 
minskad sårbarhet, kompetensutveckling, ökad ”service” till politikerna och att 
sammanträdena och beredningarna blivit bättre. Från sektorsledningssida 
(motsvarande vår förvaltningsledning) uppger de att de fått ta del av 
gemensamma förbättringar och har fått en ökad ordning med årsplanering och 
beredning och möten. Däremot saknar de ”sekreteraren” och även tydliga avtal. 
De förtroendevalda uppger att de fått bra ordning inför beredning/möten, bra 
med samlat stöd och att det är bra att rutinerna är mer likartade. De efterlyste 
dock mera utbildning. 

5.1 Bollnäs kommun 
I Bollnäs kommun har vi intervjuat Inga Malm, som var med och införde den 
gemensamma nämndadministrationen. De övergripande målen med gemensam 
nämndadministration har varit likvärdighet, rättssäkerhet och minskad 
sårbarhet. Parallellt med att man införde gemensam nämndadministration 
införde man också ett digitalt ärendehanteringssystem, något som var centralt 
för att få det att fungera. 

I Bollnäs började man jobba i en gemensam nämndadministration år 2016. 
Nämndadministrationen inkluderar allt från postöppning och diarieföring till 
arkivering. Nämndadministrationen består av fyra registratorer, fyra 
nämndsekreterare, en arkivarie och en övrig person som bistår med 
systemadministration och ger stöd till förtroendevalda med till exempel 
tekniken. Ansvaret för arkiveringen kopplar enbart till tillsyn, utveckling, råd 
och stöd etcetera. Nämnderna har fortsatt eget ansvar för sin arkivhantering. 
Nämndadministrationen ingår i kommunstyrelsekontoret. 

Nämndsekreterarna sitter tillsammans på en våning och registratorerna 
tillsammans på en annan (i samma hus), något som Inga lyfter som ett ”måste” i 
bemärkelsen att det är genom korridorsnacket de enkelt och smidigt löser 
problem och bollar med varandra. Bidrar till professionsutveckling. 

Inga uppger att nämndsekreterargruppen fungerar väldigt bra och att de löser 
frånvaron själva. De bedriver utvecklingsarbete och gör även enkla 
tjänsteskrivelser och kvalitetssäkrar tjänsteskrivelser. Vid annonsering har de 
ställt krav på högskoleutbildning inom juridik, statsvetenskap eller annan 
samhällsvetenskaplig inriktning. Sekreterarna har huvudansvar för en eller ett 
par nämnder, men ska kunna täcka upp för varandra. 

Registratorerna är inte lika självgående. Där har de i Bollnäs inte ställt krav på 
högskoleutbildning, utan kravet är lägst gymnasieutbildning. Registratorerna har 
skrivit på sekretessförbindelser för de olika nämnderna, i och med att de 
hanterar flera nämnders (myndigheters) post. 
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Inga ser nästan enbart fördelar med en gemensam nämndadministration. 
Styrningen och ledningen blir lättare, den gemensamma nämndadministrationen 
bidrar till att stärka den demokratiska beslutsprocessen och fungerar som ett 
stöd i styrning och ledning av praktisk demokrati. Arbetet blir även mera 
likvärdigt och rättssäkert. De har en politisk beslutsprocess som ska följas och 
som redogör för beredningsgången. Respekt för inlämningstider och ledtider 
enligt processen är viktigt. Ur demokratiskt perspektiv behöver ärendena få 
vandra i den ordning de ska och ta den tid det tar, så att medborgarna ska hinna 
vara med och påverka och politikerna även hinna förankra ärenden i sina 
grupper och ha dialog med sina väljare. 

5.2 Borlänge kommun
I Borlänge kommun har Louise Kihlborg sammanställt svaren på våra frågor. 
Hon har även bett fyra nämndsekreterare svara på några frågor. Borlänge har 
nio nämndsekreterare som ingår i enheten ”nämndservice”. Sammanlagt består 
nämndservicen av 15 personer plus en chef, då ingår även funktioner så som 
kommunledningssekreterare, systemförvaltare, kommunarkivarie och 
arkivassistent. Nämndsekreterarna sitter fysiskt ute på sektorerna 
(förvaltningarna). Organisationen har sett ut så sedan 2011. Ansvaret för 
arkiveringen kopplar enbart till tillsyn, utveckling, råd och stöd etcetera. 
Nämnderna har fortsatt eget ansvar för sin arkivhantering. 

Nämndservice i Borlänge sköter post- och diarieföring av ärenden som ska till 
nämnden, det vill säga de registrerar inte rena myndighetsärenden. De uppger 
att gränsdragningen inte är så lätt och lite av en gråzon. Vissa verksamheter har 
verksamhetsregistratorer, men långt ifrån alla, varmed arbetsinsatsen att 
registrera upptar olika andelar av tjänsten för nämndsekreterarna. 
Nämndsekreterarna sköter registrering, nämndadministration, är sekreterare i 
facklig samverkan och övriga forum samt har en del utredningsuppdrag. De har 
bedömt att samtliga uppdrag är 100 procentiga. Det finns rollbeskrivningar för 
de olika funktionerna inom nämndservicen. 

Borlänge kommun ställer krav på högskoleutbildning på nyanställda 
nämndsekreterare. Det var dock inget krav vid övergången, varmed det finns en 
person kvar som saknar högskoleutbildning. Sekreterarna löser själva frånvaro. 

Nämndsekreterarna uppger att det är en fördel att tillhöra nämndservicen 
eftersom tjänsterna inte annars skulle vara lika renodlade. De ser att den 
centrala ”basen” bidrar till kvalitetshöjning och kollegialt stöd. De ser det som 
ett värde för demokratin att verksamheten är egen och inte placerad under 
respektive sektor då det gör att de jobbar för ett likställt arbetssätt som 
garanterar en rättssäker politisk ärendeprocess. 

Eftersom de är fysiskt placerade på respektive sektor som hör till den nämnd de 
i första hand jobbar för kan det ibland hända att sekreteraren hamnar i kläm 
mellan uppdragen/behov från sektorerna och den egna verksamheten. Därtill 
uppger de att de kan känna att det finns utmaningar i samarbetet (exempelvis 
planering av verksamhet/nämndarbete) med sektorn man jobbar för samtidigt 
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som de ser en trygghet i att finnas nära verksamheterna (sektorerna) de jobbar 
mot. En utmaning kan exempelvis vara att de olika sektorerna har olika 
förväntningar och behov, olika behov av stöd som kan vara svåra att möta 
utifrån att de arbetar för ett likvärdigt arbetssätt. På det stora hela är de dock 
nöjda med organisationen. 

5.3 Reflektioner utifrån omvärldsbevakningen
Vår bedömning, utifrån hur den gemensamma nämndadministrationen fungerar 
i de respektive kommunerna, är att det verkar vara en stor fördel att fysiskt sitta 
på samma ställe. Detta för att få en naturlig professionsutveckling, där spontana 
problemlösningar kan bidra till utvecklade rutiner eller processer. Likaså blir det 
mindre problem med gränsdragningen nämndsekreterarroll och övriga 
förvaltningsadministrativa uppgifter. I Borlänge, där nämndsekreterarna fysiskt 
sitter ute på sektorerna, uppger sekreterarna att de ibland hamnar i kläm mellan 
uppdrag och behov från sektorn och den egna verksamheten. 

Både Bollnäs och Borlänge har jobbat med rollbeskrivningar, men ändå 
framkommer det av Borlänges svar att de lätt hamnar i kläm då de sitter fysiskt 
ute på förvaltningarna. Vi ser att oavsett om politiken vill införa gemensam 
nämndadministration eller inte, finns det ett behov av tydliga rollbeskrivningar 
eller uppdragsbeskrivningar. Gemensamma uppdragsbeskrivningar ser vi kan 
bidra till ökad likriktning. Och vill man införa gemensam nämndadministration 
kommer arbetsuppgifter att behöva omfördelas, eftersom enbart 
kommunsekreteraren idag ägnar sig åt nämndadministration på heltid. 

Såväl Bollnäs som Borlänge lyfter det som en fördel att den gemensamma 
nämndadministrationen bidragit till ett mer likartat arbetssätt och ökad 
rättssäkerhet. Här ser vi att oavsett om politiken i Ludvika vill införa gemensam 
nämndadministration eller inte kommer vi att behöva jobba än mera med 
gemensamma arbetssätt och rutiner, för att öka likriktningen och därmed även 
underlätta för nämndsekreterarna att gå in för varandra vid behov. 

6 Vad är gemensam nämndadministration
Under intervjuerna ställde vi frågan ”vad är gemensam nämndadministration?” 
Vi ville diskutera med de berörda hur de ser på gemensam 
nämndadministration och vilka arbetsmoment som skulle kunna ingå. För att 
förstå vilka delar som i regel ingår i det som kallas nämndadministration 
redogör vi nedan för det klassiska nämndadministrativa hjulet. 

6.1 Det klassiska nämndadministrations hjulet
Vi utgår från Axel Danielssons bild av nämndadministration, som finns i hans 
bok ”Kommunal nämndadministration”. Hjulet innehåller allting från ax till 
limpa, det vill säga från att post av något slag kommer in och ska registreras till 
det att politisk instans fattat beslut i en fråga och beslutet ska registreras och 
slutligen arkiveras. 
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Bild 1: Nämndadministrations hjulet 

Start 

Postöppning 

Ärenderegistrering 

Beredning 

Utskick 

Sammanträde Protokoll 

Justering 

Beslutsregistrering 

Expediering 

Arkivläggning och 
gallring 

Nämndadministrations hjulet innehåller följande: 

Ett ärende startar i regel med postöppning. Med postöppning avses både fysisk 
post och digital post. Det kan handla om inkomna ärenden, men ett ärende kan 
även starta utifrån ett uppdrag eller liknande. Detta blir dock att betrakta som 
inkommen post oavsett. 

Därefter ska all post som inte är reklam eller liknande registreras (diarieföras). 
Diarieföringen sker i olika verksamhetssystem. Merparten av diarieföringen sker 
i Evolution, men några verksamheter har andra system. 

Efter att ett ärende är registrerat ska det beredas. Beredningen ser olika ut 
beroende på ärendets karaktär. Handlar det om myndighetsutövning ska det 
beredas utifrån både förvaltningslagens och eventuella speciallagars regler. Är 
det frågan om övriga ärenden som ska till nämnd bereds de utifrån de allmänna 
regler som finns i förvaltningslagen. Kommunallagen ställer även ett 
beredningskrav på ärenden som fullmäktige besluter om, och kommunstyrelsen 
är i regel beredande instans till fullmäktige. Berör ärendet en specifik nämnds 
verksamhetsområden ska berörd nämnd även ha beretts möjlighet att bli hörd 
innan fullmäktige fattar beslut. En nämnd har inget beredningstvång, men kan 
organisera sig med utskott som har en beredande funktion om fullmäktige inte 
reglerat vilka utskott nämnden ska ha. Beredningen, i bemärkelsen att 
förvaltningen ska ta fram en tjänsteskrivelse som utgör underlag inför det 
politiska beslutet, har inte lyfts in i diskussionen om gemensam 
nämndadministration. 
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Då ärendet är berett ska det skickas ut till berörd instans. Ett ärende kan skickas 
ut i flera led; först till ett utskott för beredning, sedan till nämnd och därefter – 
om ärendet ska beslutas av fullmäktige – till fullmäktige. 

Efter varje utskick följer ett sammanträde. Under sammanträdet finns en 
sekreterare på plats, som skriver protokollet och bistår ordföranden vid 
voteringar med mera. Då sammanträdet är över ska protokollet färdigställas och 
det ska justeras. Därefter registreras de beslut som den politiska instansen 
fattade och protokollet ska expedieras. Expedieringen innebär att protokollet 
anslås på kommunens digitala anslagstavla och att besluten skickas till de 
instanser eller personer som ska få besluten enligt protokollet. 

Då allting är klart kommer momentet arkivläggning och gallring. Handlingarna 
som ska sparas ska arkiveras och hållas ordnade så de enkelt kan hittas. Detta är 
centralt utifrån allmänhetens möjlighet att ta del av allmänna handlingar. 
Handlingarna ska gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. 

6.2 Gemensam nämndadministration – hur de intervjuade 
såg på frågan

Under intervjuerna ritade vi upp hjulet och lät deltagarna definiera vad de tyckte 
kunde ingå i gemensam nämndadministration. Vi fick många olika svar, där de 
svarande förmodligen delvis utgick ifrån hur de har fördelat arbetsuppgifter 
idag och delvis utgick ifrån vad de såg kunde vara görligt att ha gemensamt. 
Majoriteten var dock ense om att det som kopplar samman till själva 
möteshanteringen kan ingå i en eventuell gemensam nämndadministration. Det 
inkluderar momenten från beredning (dock inte själva handläggningen av 
ärendena utan beredning i bemärkelsen ordförandeberedning, utskott osv. ) till 
expediering av protokoll. I många fall är det redan idag en och samma person 
som hanterar dessa moment, även om undantag finns. Miljö- och bygg utgör 
bland annat ett undantag då handläggaren där expedierar besluten. En del av de 
intervjuade ansåg även att alla delar kunde ingå, från postöppning till 
arkivläggning och gallring. 

6.3 Gemensam nämndadministration – två scenarion 
Utifrån att det inte finns ett givet svar på synen kring huruvida posten ska ingå i 
en gemensam nämndadministration har vi tittat lite närmare på dessa två 
scenarion. 

6.3.1 Scenario 1: Från beredning till expediering 
Ett alternativ är att organisera verksamheten så den gemensamma 
nämndadministrationen innehåller arbetsmomenten beredning (dock inte 
handläggning av ärenden), utskick, sammanträden, protokoll, justering, 
beslutsregistrering och expediering. Dessa arbetsmoment är starkt 
sammanlänkade med själva möteshanteringen och utgör även de arbetsmoment 
som är ”skörast” i nuvarande organisation. Det vill säga tillgången till backup 
och stöd är minst avseende dessa moment, baserat på svaren i intervjuerna. 
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I detta scenario hålls postöppningen och diarieföringen utanför, med undantag 
för hanteringen av den post som ska till nämnd. Det är samma modell man 
gjort i Borlänge. 

I detta scenario blir den gemensamma nämndadministrationen något av en 
servicefunktion ”in och ut”. Man träder in i ärendet då det är dags för det att gå 
till politisk beredning och man lämnar det igen då besluten är fattade och 
expedierade. Scenariot inkluderar inte arkivering och gallring, inte heller 
handläggning av ärenden. 

I scenario 1 sitter nämndsekreterarna fysiskt på samma plats (centralt). 
Organisatoriskt bör de tillhöra Administration och service, under Stöd och 
styrning på kommunstyrelsen förvaltning. 

6.3.2 Scenario 2: Från postöppning till expediering av protokoll 
Detta scenario inkluderar all postöppning och registrering, oavsett om det 
handlar om myndighetsärenden eller ärenden som ska till nämnd. Principen är 
densamma som i Bollnäs; det vill säga all post skulle skickas till ett ställe där 
registratorerna öppnar och registrerar den. Sekretessöverenskommelser behövs 
för att registratorerna ska kunna öppna och registrera post över 
myndighetsgränserna. 

Scenario 2 inkluderar inte det heller arkivering och gallring eller handläggning
av ärenden. Även i detta scenario kliver den gemensamma 
nämndadministrationen ut efter att besluten är registrerade och protokollen 
expedierade. Skillnaden mellan scenario 1 och 2 är posthanteringering och 
registreringen av ärenden. 

I scenario 2 sitter såväl nämndsekreterarna som registratorerna fysiskt på 
samma plats (centralt). Organisatoriskt bör de ha samma tillhörighet som i 
scenario 1. 

6.3.3 En jämförelse av de två scenariona 
Scenario 2 möjliggör en tydlig gränsdragning för funktionen nämndsekreterare. 
Denna gränsdragning återfinns också i scenario 1, men i lite lägre grad då 
sekreterarna i detta scenario även ska hantera registrering av nämndpost och det 
kan vara en gråzon vad som är nämndpost och vad som är myndighetspost. 

Bägge torde leda till att även funktionen registrator blir tydligare, men scenario 
2 bidrar till det i större utsträckning då det finns en gemensam ledning och 
styrning för den funktionen enbart i scenario 2. I scenario 1 uppstår 
gränsdragningen främst till följd av att nämndsekreterarrollen får en tydlig 
gränsdragning, och därmed ingår inte registrering överhuvudtaget alternativt 
enbart av ärenden som ska till nämnd. Av informationen vi fick från Borlänge 
framgår att posten och registreringen kan bli en gråzon, där det är otydligt vem 
som ansvarar för vad. Det är heller inte alltid lätt att bedöma vilken post som 
ska till nämnd. 

I scenario 2 tror vi att kommunen uppnår bäst möjligheter till likriktning och 
därmed även bästa rättssäkerheten. Detta då även post- och registrering ingår, 
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och det blir ”tvingande” att arbeta efter samma rutiner och processer i såväl 
registreringsbiten som i sekreterarbiten. 

Scenario 2 är även det scenario som erbjuder bäst möjlighet till kollegialt 
lärande inom alla områden och därmed skapar bästa möjligheten till 
professionsutveckling, det vill säga kompetenshöjande åtgärder inom den egna 
professionen. I scenario 2 får även såväl registratorer som nämndsekreterare 
bästa möjligheten till uppbackning vid frånvaro, då scenariot bygger på att alla 
ska jobba enligt samma processer och rutiner, och därmed ska de även vara 
trygga i att täcka upp för varandra vid frånvaro. 

Idag använder verksamheterna olika verksamhetssystem, vilket innebär en 
utmaning i samband med ett eventuellt införande av gemensam 
nämndadministration. För nämndhanteringen borde alla nämnder använda 
samma dokument- och ärendehanteringssystem, för att nämndsekreterarna ska 
kunna arbeta enligt samma rutiner och enkelt täcka upp för varandra. 
Registreringen av myndighetspost sker i olika verksamhetssystem, vilket även 
ställer krav på olika kunskaper hos registratorer. För att uppnå fördelarna med 
att funktionerna enkelt ska kunna täcka upp för varandra och även utveckla 
arbetet i systemen vore det önskvärt med så få system möjligt. 

En utmaning med scenario 2 är att säkerställa att posten inte fördröjs, eftersom 
den hanteras centralt. Detta kan ske i samverkan med Samhall, som sköter 
internposten idag. Det måste vara möjligt att köra ut posten efter att den är 
sorterad. Jämfört vi med Bollnäs är den stora skillnaden i Ludvika kommun att 
vi inte har ett centralt förvaltningshus, vi har två stora förvaltningshus vid sidan 
av stadshuset. Därtill har vi ytterligare bland annat social- och
utbildningsförvaltningens kansli på Östra Storgatan. Därför behöver vi i detta 
scenario säkerställa fortsatt snabb hantering av posten, så det inte leder till en 
fördröjning av myndigheternas verksamhet. 

Tabell 3: För- och nackdelar med de två scenariona 
Scenario 1 Scenario 2 Ev. utmaning 

Tydlig gränsdragning 
för funktionen 
nämndsekreterare 

Uppnås till stor del Uppnås helt 

Tydlig gränsdragning 
för funktionen 
registrator 

Uppnås till liten del Uppnås helt 

Likriktning Uppnås delvis (för 
nämndsekreterarna) 

Uppnås helt Olika 
verksamhetssystem 

Professionsutveckling Uppnås delvis (för 
nämndsekreterarna) 

Uppnås helt 

Uppbackning vid 
frånvaro 

Uppnås delvis (för 
nämndsekreterarna) 

Uppnås helt Olika 
verksamhetssystem 
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7 För- och nackdelar med gemensam 
nämndadministration 

Ovan försökte vi jämföra de två scenarion vi identifierat som möjliga och 
försökte peka ut effekterna som uppnås med dem. 

Under intervjuerna med nämndsekreterarna och registratorerna fick de spåna 
på för- och nackdelar med gemensam nämndadministration. De fick även lista 
så kallade neutrala saker som en gemensam nämndadministration skulle kunna
innebära. Även cheferna och nämndordförandena fick uppge för- och 
nackdelar. 

Under intervjuerna hade de inget scenario att utgå ifrån, det vill säga de visste 
inte om det skulle innebära en organisation där man sitter fysiskt tillsammans 
eller vilka funktioner som skulle inkluderas. Detta är bra ha i åtanke då vi nu 
tittar närmare på de för- och nackdelar som de lyfte. 

7.1 Fördelar utifrån de intervjuade
De intervjuade sekreterarna och registratorerna lyfte följande fördelar: 

 Mindre sårbart då det finns ersättare, man kan avlasta varandra och 
man har bollplank. 

 Likriktning av såväl arbetssätt som utformning av protokoll. 

 Mera renodlade uppgifter och tydligare roller, lättare bli ”expert”. 

 Ökad professionalitet 

o Högre kunskap = högre kvalité 

o Färre osäkra arbetsmoment 

 Bättre gehör för arbetssätt och respekt för inlämningstider. 

 Bättre service! 

 Digitala flöden krav för smidig hantering av ärendena. 

 Färre kontaktpersoner för förtroendevalda. 

 Effektivare i sitt arbete då vanare. 

 Enhetligare diarium. 

Likriktningen ser de intervjuade som en fördel för såväl förtroendevalda som 
medborgare, då de lättare ska känna igen sig i bland annat utformning av 
kallelser och protokoll. De konstaterade även att de tror att en fördel med 
gemensam nämndadministration är att de får färre uppgifter som inte hör till 
deras område, särskilt om man inte sitter fysiskt ute på förvaltningarna. 

Bättre service bygger på att det är en väg in till kommunen, såväl för 
medborgare som politiker och anställda som vill få till exempel handlingar 
utlämnade eller få svar på frågor som hanteras av politiken. I en gemensam 
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nämndadministration är alltid någon på plats. För att servicen ska bli bättre 
bygger det på att alla har åtkomst till varandras diarier. 

De intervjuade ordföringarna och cheferna lyfte följande fördelar: 

 Motverka stuprör – mera kommunövergripande tänk. 

 Mindre sårbart då flera kan samma saker. 

 Gemensamma rutiner ger mera likriktat arbete och likriktade protokoll. 

 Resurseffektivt. 

 Ökad kvalité och möjlighet till kollegialt lärande. 

 Teamtillhörighet. 

 Kunskapshöjning på lång sikt. 

 Rättssäkrare. 

 Lättare göra arbetsbeskrivning då en gemensam nämndadministration. 

 Jobba gemensamt med utveckling. 

7.2 Nackdelar utifrån de intervjuade
De intervjuade sekreterarna lyfter följande nackdelar med gemensam 
nämndadministration: 

 Risk tappar sakkunskap inom sitt ”område”. 

 Kan bli svårare ha kontroll över alla ärenden och fördela ärenden rätt 
om sitter på annan plats. 

 Tråkigt om arbetet blir för enformigt. 

 Kan bli kunskapsbrist inom specialområden (kopplar till 
myndighetsutövningen). 

 Osäkerhet att gå in för varandra. 

 Oklart ansvar. 

 Mindre kännedom om de förtroendevalda. 

 Tråkigt bli av med nuvarande kolleger. 

De intervjuade ordföringarna och cheferna lyfte följande nackdelar: 

 Mindre detaljkunskap inom ”sitt” område. 

 Krävs mera utbildning av andra funktioner som berörs av ”hjulets 
gång”. 

 Sämre tillgänglighet om sitter fysiskt centralt – svårt se hur det ska 
fungera om sitter centralt. Risk man tappar den enkla kommunikationen 
om man inte sitter ute på förvaltningarna. 
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 Eventuellt oklar ansvarsfördelning inom den gemensamma 
nämndadministrationen. 

 Sämre chefsstöd på förvaltningarna. 

 På samhällsbyggnadsförvaltningen splittrar man ett administrativt team 
(som man för närvarande bygger upp och organiserat om) 

 Svårare använda sekreterarna till andra uppgifter. 

 Om postöppning och arkivering ingår – var ligger de fysiska akterna? 

 Fördyring om högre krav på nämndsekreterarna? 

 För enformigt jobb? 

7.3 Neutrala aspekter
De intervjuade sekreterarna och registratorerna ser att det finns behov av att 
backa ärenden som inte håller måttet, om det blir gemensam 
nämndadministration. De ser även att det finns behov av mera utbildning för 
handläggare och chefer i hur man skriver ärenden, men även i själva 
ärendeprocessen. De intervjuade uppger även att de är neutrala till att få nya 
kolleger. 

De intervjuade ordföringarna och cheferna anger att en del andra roller kan få 
nya arbetssätt, i och med införandet av en gemensam nämndadministration. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska göra sin nämndadministration i Evolution och 
förvaltningen arbetar med backup. 

7.4 Reflektioner utifrån för- och nackdelar med gemensam 
nämndadministration 

De intervjuade ser bland annat minskad sårbarhet, ökad likriktning och ökad 
professionalisering och kompetenshöjning som några av fördelarna med 
gemensam nämndadministration. Detta är något även vi ser som de stora 
fördelarna, då det ytterst bidrar till ökad rättssäkerhet. 

Det vi ser, och som såväl Bollnäs som Borlänge kommuner gjort, är att det är 
viktigt med en tydlig gränsdragning mellan de olika funktionerna. Likaså är 
gemensamma processer och rutiner centrala. Båda dessa är saker vi ser att vi 
bör ta fasta på oavsett om kommunstyrelsen väljer att införa en gemensam 
nämndorganisation eller inte. Det är även en förutsättning för att sekreterarna 
ska kunna gå in och täcka upp för varandra. 

En gemensam nämndadministration kan också bidra till en snabbare digital 
utveckling där kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Evolutions 
alla möjligheter till elektronisk mötesinlämning och flödeshantering för 
godkännanden snabbare behöver implementeras fullt ut. Vi anser att det vore 
bra att få digital signering av dokument på plats, så nämndsekreterarna slipper 
”jaga” underskrifter vid ett eventuellt införande av en gemensam 
nämndadministration. 
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En del av de intervjuade sekreterarna uppger det som en nackdel att arbetet blir 
mer enformigt. Samtidigt finns det också intervjuade som uppgett det som en 
fördel att det blir mer renodlade uppgifter. Dessa svar kan vid en första anblick 
verka motsägelsefulla, men vår uppfattning är att de beror på såväl personlighet 
som hur stor del av tiden man idag jobbar med nämndadministrativa uppgifter. 
En gemensam nämndadministration bygger på tydliga gränsdragningar mellan 
olika funktioner, och i arbetet med gränsdragningarna och arbetsuppgifter för 
nämndsekreterare behöver utrymme också finnas för utvecklande arbete, till 
exempel kunde utveckling av vissa system så som kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem ingå och utveckling av mallar och rutiner. 

I de ovan angivna scenariona tänker vi oss att nämndsekreterarna och 
registratorerna primärt ansvarar för en eller ett par nämnder, varmed vår 
bedömning är att man fortsatt kommer att ha god kännedom om de 
förtroendevalda i de ”egna” nämnderna och även sakfrågorna i desamma. Dock 
bör osäkerheten att gå in för varandra avhjälpas genom likadana rutiner och 
processer. Nämndsekreterarens uppdrag ska heller inte vara att vara expert på 
nämndens sakområde, istället ska nämndsekreteraren vara expert på 
nämndjuridik och kunna fungera som stöd till ordförande då det kommer till 
bland annat kunskap om kommunallagen. 

Avsaknaden av kontrollen över ärendena och fördelningen, som de intervjuade 
lyfter som en nackdel, ser vi att behöver hanteras på förvaltningarna. I de båda 
scenariona ovan kommer förvaltningarna att behöva utse en person som är 
ansvarig för ärendena och har koll på dem och fördelar inkomna uppdrag 
etcetera. Vi tänker oss att någon har ett uppdrag i form av ärendesamordnare. 

Bland framförallt chefer märker vi en oro för att förlora chefsstödet och 
förvaltningsadministratören bland nackdelarna med införande av gemensam 
nämndadministration. Det är förståeligt utifrån att många som fungerar som 
nämndsekreterare på del av sin tid utför förvaltningsadministrativa sysslor och 
agerar sekreterare i andra forum också, bland annat på samverkansmöten eller 
på ledningsgruppsmöten. I tidsstudien sekreterarna och registratorerna fyllde i 
framgår det att de totalt lägger 7,6 procent av tiden på de ovannämnda 
kategorierna av arbetsuppgifter. Det framgår också att det primärt är de med 
titeln förvaltningssekreterare som lägger tid på dessa uppdrag. Vid ett eventuellt 
beslut om att införa en gemensam nämndadministration kommer 
arbetsuppgifter att behöva omfördelas på förvaltningarna. 

Vi instämmer även i behovet av utbildning för andra roller som framkommit. 
Utbildningsbehovet uppstår säkerligen på flera håll; dels för nämndsekreterarna 
i form av kompetenshöjande insatser och dels för övriga, så som handläggare 
som skriver underlag till politiken och chefer som behöver ha kunskap om såväl 
krav på underlag som ärendeprocessen och hantering av ärenden i kommunens 
dokument- och ärendehanteringssystem. 
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8 Konsekvenser för olika berörda funktioner 
Under intervjuerna med såväl sekreterare och registratorer som ordföringar och 
chefer bad vi dem redogöra för de konsekvenser de ser för olika funktioner 
(roller). Att belysa konsekvenserna är relevant för att fånga upp eventuella 
behov en gemensam nämndadministration kan leda till för andra funktioner än 
de som specifikt ska ingå i en eventuell gemensam nämndadministration. 

Vi redogör för de konsekvenser som samtliga intervjuade sett i tabellen nedan. 
Alla intervjuade har inte sett eller uppgett konsekvenser för samtliga funktioner, 
därför finns det tomma rutor i tabellen. Konsekvenserna korrelerar delvis med 
vad de intervjuade uppgett som för- och nackdelar. 

Tabell 4: Konsekvenser för olika funktioner vid ett eventuellt införande 
av gemensam nämndadministration 
Funktion Konsekvenser som sekreterarna och 

registratorerna ser 
Konsekvenser som ordföringar och 
chefer ser 

Sekreterare Nya arbetssätt. 
Behov av kompetensutveckling och ev. 
nya kompetenser. 
Mera arbetsro om inte sitter ute på 
förvaltningen. 
Bättre påverkansmöjlighet. 
Bättre stöd och möjlighet omfördela 
arbetet vid hög arbetsbelastning. 
Behov planera informationsgången 
bättre. 
Roligt med något nytt och att få vara 
med och bygga upp verksamheten. 

Lättare tillrättavisa och backa 
ärenden. 
Eventuell tidsvinst då mindre 
korrigeringar på sikt. 
Närhet till nämndsekreterarkolleger. 
Högre kompetens/generell kvalité. 
Lättare att rekrytera då del av helhet. 
Spiller över deras kunskap till andra. 
Kan bli dyrare då högre löner om krav 
på högre utbildning och ökade 
kunskaper. 
Krav på organisering. 

Förvaltningschef Arbetsuppgifter behöver fördelas om. 
Bättre planering och kommunikation 
krävs. 
Kan leda till större ansvar för ärendena. 
Tappar det fysiska dagliga stödet av 
sekreteraren. 

Fler arbetsuppgifter, fördelade 
ärenden. 
Bättre koll på ärenden som kommer 
från eller ska till kommunstyrelsen 
eller fullmäktige. Bättre dialog. 
Uppföljningsunderlag för hur 
verkställigheten garanterats/följs. 
Behov ha en förvaltningssekreterare 
eller någon annan administratör. 
Längre avstånd till ”alla” – för alla 
kompetenser. 
Mer beroende av övriga chefer. 
Behov hitta andra arbetssätt? 

Ordförande Mister ”sin” sekreterare och har svårare 
få tag på sekreteraren fysiskt på 
förvaltningen i samband med andra 
besök 
Kan få flera sekreterare som hanterar 
mötena. 
Större krav på att vara tillgänglig på e-
post eller telefon. 

Tvingas hålla bättre koll på det man 
gör. 
Sekreteraren har bra koll på 
ordföranden och ordföranden 
behöver kliva fram och ta större 
ansvar. Vilket är bra! 
Ordförande behöver ha mer 
detaljkunskap. 
Ta mer ansvar. 

Handläggare Leverera i tid och med rätt kvalitét. 
Krav på tydlig introduktionsplan. 

Övriga kolleger Kvarvarande arbetsuppgifter kan 
behöva fördelas. 
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Övriga chefer Stötta förvaltningschef mer. 
Kompetenshöjning för nya chefer? 

Övergripande 
konsekvenser 

Bättre service generellt då någon 
sekreterare alltid är tillgänglig. 

oberoende av Enhetligare svar oavsett vem man 
funktion frågor. 

Viktigare att arbetsprocesserna följs, 
dvs. levererar i tid och följer rutiner. 
Kan bli längre informationsgång då 
berörda funktioner inte ses fysiskt i 
”korridoren”. 

Det vi ser utifrån de konsekvenser som kommit upp under intervjuerna är att 
många saker går att avhjälpa med tydliga rutiner, processer och gränsdragningar 
mellan funktioner; samma saker som vi varit inne på under tidigare kapitel.
Även organiseringen av en eventuell gemensam nämndadministration får effekt 
för vilka konsekvenserna blir. I de båda scenariona med gemensam 
nämndadministration utgår vi från att nämndsekreterarna sitter fysiskt 
tillsammans, men primärt ansvarar för en eller ett par nämnder. Därmed 
kommer förvaltningschef och nämndordförande har dialog huvudsakligen med 
en och samma person. 

9 Scenario 3 – som idag men med tydligare styrning 
och minskat antal involverade i 
nämndadministrationen 

Kommunstyrelsen fastställde den 8 juni 2011 § 154 den nya organisationen för 
kommunstyrelsens förvaltning samt kommunchefens stab. Den nya 
organisationen innebar att ekonomi-, personal- och it-funktioner centraliserades 
till det som skulle bli stöd och service (senare stöd- och styrningsförvaltningen 
och idag kommunstyrelsens förvaltning). Av tjänsteskrivelsen (KF 2011/193) 
framgår att syftet bland annat var att skapa förutsättningar för ett utökat 
samarbete och helhetssyn i den kommunala organisationen och att med tydlig 
ansvars- och uppgiftsfördelning skapa bättre förutsättningar till ett effektivt 
utnyttjande av resurser. Den nya förvaltningen föreslogs ansvara för att 
organisera drift, underhåll och utveckling av kommungemensamma system, 
administrativa rutiner och serviceproduktion. Avseende 
kontors/nämndadministrationen konstaterar man att kontakterna mellan 
förvaltningarna sker i ett nätverk som stöd och service ansvarar för. 

I scenario 3 utgår vi från det tidigare beslut som kommunstyrelsen tog 2011 och 
som vi redogjorde för ovan. Det finns idag ett nätverk för såväl 
nämndsekreterare som registratorer (se kapitel 4). Det vi ser utifrån intervjuerna 
med de berörda är att den styrning kommunstyrelsens förvaltning haft idag inte 
räcker. Hade den varit tillräcklig hade en likriktning av arbetssätt inte behövts 
och då borde även nämndsekreterarna vara bekväma med att täcka upp för 
varandra. Scenario 3 bygger på att kommunstyrelsen förvaltning löper linan ut 
gällande styrningen av nämndsekreterarna och registratorerna, för att uppnå 
utvecklingen av kommungemensamma system och administrativa rutiner. 
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Då nämndsekreterarna idag är många till antalet och även har olika titlar och 
lägger olika mycket tid på nämndadministrativa uppgifter finns det ett behov av 
att minska antalet personer som är involverade och få en enhetlig titulatur och 
omfattning på uppdragen. Gemensamma rollbeskrivningar för de olika rollerna 
(funktionerna) behövs. 

Eftersom vi föreslår att färre personer ska vara involverade i arbetet med den 
gemensamma nämndadministrationen kommer respektive förvaltning att 
behöva se över arbetsuppgifterna för de som idag till viss del jobbar med 
nämndadministrativa uppgifter. Beroende på omfattningen av nämndens behov 
av sekreterarstöd (inklusive utskott och övriga politiska instanser) ska det på 
varje förvaltning finnas en, eller vid behov, två nämndsekreterare. 
Omfattningen ska baseras på gemensamma bedömningar av omfattningen av 
uppdraget utifrån definierade rollbeskrivningar. 

Vid frånvaro och hög arbetsbelastning ska sekreterarna och registratorerna 
inom respektive grupp täcka upp för varandra. Förvaltningarna ska inte behöva 
ha resurserna för backup, vilket är fallet idag. Det här betyder även att det kan 
finnas behov av att utbilda nämndsekreterarna, så de är trygga med att ta 
varandras möten. En större styrning av sammanträdesplanen behöver även 
göras från centralt håll, så sammanträdesplanen möjliggör att 
nämndsekreterarna vid behov täcker upp för varandra. Gruppen behöver även 
samordna semestrar och övrig frånvaro för att internt kunna täcka upp för 
varandra. 

Utifrån den gemensamma rollbeskrivningen som vi redogör för i kapitel 10 
behöver förvaltningarna, i samband med nyrekrytering av dessa funktioner, utgå 
från de kompetenskrav som ställs i rollbeskrivningarna. Scenario 3 bygger på att 
ansvarig chef på förvaltningarna har en dialog med chef för administration och 
service inför rekrytering, men även i övriga frågor kopplade till ledningen av 
nämndsekreterarna och registratorerna. Till viss del kommer 
nämndsekreterarna- och registratorerna behöva få styras av chef för 
administration och service. 

För att i scenario 3 ändå uppnå ökad likriktning, rättssäkerhet och minskad 
sårbarhet kommer samtliga nämndsekreterare och registratorer att behöva 
arbeta enligt gemensamma processer och rutiner. Administration och service 
leder arbetet med framtagandet av dem. 

Sammantaget ser vi att om kommunstyrelsen väljer att gå vidare med scenario 3 
kommer kommunstyrelsen att behöva uppdra till förvaltningen att arbeta vidare 
med denna fråga, för att förtydliga ledning och styrning. 

9.1 Reflektioner utifrån för- och nackdelar med att inte 
genomföra gemensam nämndadministration

I kapitel 4.2 redogör vi för de styrkor- och svagheter nämndsekreterarna och 
registratorerna ser med nuvarande arbetssätt. Vi ser att det finns ett behov av 
att försöka arbeta bort många av svagheterna, även om vi inte inför gemensam 
nämndadministration i kommunen. Vi ser att det är en risk att man inte lyckas 
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uppnå en tydligare styrning och samsyn på funktionerna nämndsekreterare och 
registrator utan att bilda en gemensam nämndadministration. Det är alltid risk 
det blir otydligt vilket mandat en chef eller medarbetare på en annan förvaltning 
har att styra över en anställd på en annan förvaltning. Ytterst är det den närmsta 
chefen som har såväl arbetsmiljöansvar som kan sätta mål tillsammans med 
medarbetaren. 

Avsaknaden av tydligt mandat att styra och förfoga över arbetstiden för de 
berörda funktionerna är en stor nackdel i scenario 3. Den kan få konsekvenser 
på många plan; allt från vilken möjlighet har administration och service att 
”tvinga” en förvaltning att följa gemensamma rutiner och processer till att täcka 
upp för en kollega som är frånvarande på en annan förvaltning? 

I scenario 3 riskerar det även bli en nackdel att inget ”utåt” har ändrat. Med det 
menar vi att nämndsekreteraren och registratorn kan få svårare att få gehör för 
de processer och rutiner som fastställts centralt, då övrig personal inte ser 
någon skillnad. Saker som tidigare har fungerat borde ju fungera också nu, till 
exempel att lämna in handlingar efter deadline, med undermålig kvalité eller 
liknande. Likaså är risken stor att nämndsekreteraren åläggs 
förvaltningsadministrativa uppgifter i större grad än vad det finns utrymme för 
enligt de funktioner nämndsekreteraren har. Scenario 3 bygger på att en och 
samma person kan ha flera funktioner; till exempel vara nämndsekreterare på 
75 procent av sin arbetstid och ha en annan roll på resterande tid – ifall 
nämndsekreteraruppdraget inte behövs på heltid. Uppföljningen av 
arbetsbelastningen blir viktig, så nämndsekreteraren ges utrymme att utöva 
nämndsekreteraruppdraget full ut enligt den gemensamma rollbeskrivningen. 

Utifrån de syften som anges i kapitel 2 ser vi inga direkta fördelar med att gå 
vidare med scenario 3, även om syftena säkerligen kan nås om man lyckas få 
fram en bra modell för ledning och styrning i scenario 3. För en del parter, såväl 
berörda funktioner som chefer och ordföringar, kan det vara en fördel att ha 
kvar nämndsekreteraren fysiskt ute på förvaltningen. Detta är dock inget vi ser 
som en fördel utifrån likriktning av arbetssätt, rättssäkerhet och minskad 
sårbarhet. 

Den fördel vi ser just nu är att om kommunstyrelsen väljer att gå vidare med 
scenario 3 behöver inte administrationen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
igen göras om. De är för närvarande inne i en omorganisering. Samtidigt är det 
aldrig rätt tidpunkt för samtliga förvaltningar att göra en omorganisation, då 
någon alltid ska eller precis har omorganiserat sig. 

10 Befattningar och framtida hantering 

10.1Nuvarande befattningar
Utredningen visar att det finns behov av att samordna arbetsuppgifter kopplade 
till en funktion och titel. Det finns flera som idag arbetar med 
nämndadministration som har titlar som exempelvis verksamhetsutvecklare, 
utredare och sektionschef. Förvaltningarna bör vid scenario 3 tillsammans med 
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kommunstyrelsens förvaltning utarbeta mer renodlade tjänster och 
ansvarsområden, särskilt eftersom det finns behov av att arbeta på ett mer 
likriktat arbetssätt samt för att öka kvalifikationerna och höja statusen på 
sekreterartjänsten. Det är en högst kvalificerad tjänst och kräver i de flesta 
kommuner lägst högskoleutbildning med inriktning samhällsvetenskap eller 
juridik. Det bör finnas ett tydligt ansvarsområde och krav kopplade mot 
tjänsten. 

I utredningen framkommer att arbetssätt skiljer sig oerhört mellan 
förvaltningarna, och båda våra intervjukommuner framhåller att gemensamma 
arbetssätt och processer är A och O. Vi tror att även Ludvika kommun har 
behov av att utarbeta gemensamma processer och arbetssätt. Och som ett 
första steg i det ledet behövs det fastställas olika funktioner och 
ansvarsområden. Nedan presenteras en uppställning på hur det skulle kunna se 
ut. 

10.1.1 Förslag på definition av funktion och kvalifikationer 

Nämndsekreterare 
Nämndsekreteraren är ansvarig för ärendeprocessen från och med att 
ärendehandläggaren anmält ärendet till ett möte i evolution. Detta innebär 
bland annat: 

- att sammanställa en föredragningslista, 

- att kalla till sammanträde, 

- att genomföra sammanträdet och skriva protokoll, 

- att genomföra justering. 

Sekreteraren deltar vid nämndsammanträden, arbetsutskott (eller motsvarande), 
tjänstemannaberedning, ordförandeberedning, och ansvarar för att 
sammanställa föredragningslista samt kalla till dessa mötestillfällen. 

Nämndsekreteraren sköter all administration och alla sysslor runt 
sammanträdessituationer, det vill säga bokar lokal och eventuell förtäring, kallar 
ersättare, ansvarar för registrering i Troman samt arvodes- och 
ersättningsblanketter, kallar i samråd med förvaltningschef och ordförande in 
föredragande samt ser till att teknisk utrustning finns tillgänglig. 

Sekreteraren bokar efter samråd in sammanträdesschemat för hela året. 

Sekreteraren ansvarar för att kallelse och handlingar finns tillgängliga för 
ledamöter och ersättare samt även för allmänheten i förekommande fall 
(netpublicator, publicering på hemsidan samt framtagande av 
föredragningslistor.) 

Sekreteraren ska finnas tillgänglig och fungera som ett stöd både för 
förvaltningschef och för nämndsordförande när det gäller kommunallag, 
förvaltningslag, speciallagstiftning för nämndadministration, 
sammanträdesteknik och dylikt. Sekreteraren ska också fungera som ett stöd för 
nämndsordföranden i sammanträdessituationen. 
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Sekreteraren ska fungera som stöd eller bollplank för handläggarna i 
ärendehanteringsprocessen. 

Sekreteraren ska på initiativ av förvaltningen ansvara för och handlägga 
rutinartade administrativa ärenden, såsom till exempel reglemente och 
delegeringsordning, anmälan av delegeringsbeslut, delgivningar och dylikt. 

Sekreteraren har huvudansvar för specifik nämnd(-er) och ska samtidigt fungera 
som backup för övriga sekreterare. 

Kvalifikationer: 

- högskoleutbildning inom juridik, statsvetenskap eller annan 
samhällsvetenskaplig inriktning. 

- kunskap om lagstiftning inom det offentligrättsliga området. 

- gärna erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation. 

Egenskaper: 

- strukturerad och har förmågan att se helheten. 

- tar egna initiativ och arbetar självständigt. 

- ställa om och vara flexibel när förutsättningarna förändras. 

- uttrycker sig väl i tal och skrift, 

- har goda kunskaper om IT-baserat arbete och har lätt för att samarbeta. 

Registrator 
Registrator ansvarar för att diarieföra och registrera inkomna och utgående 
handlingar till diariet, t.ex. via vanlig post eller e-post. 

Registrator ansvarar för att hålla sig uppdaterad i aktuell och tillämplig 
lagstiftning om offentlighet och sekretess. 

Registrator skapar nya ärenden i diariet och tilldelar ansvar, även en fysisk akt 
som förvaras på myndigheten. Registrator finns till hjälp för handläggare som 
behöver råd och instruktioner för att begära nytt ärende eller som fått nytt 
ärende tilldelat sig och är osäker på vad som gäller samt i offentlighets- och 
sekretessfrågor. 

Registrator kan vara första kontakten vid begäran om utlämnande av handling 
och ska tillgodose sådana önskemål inom lagstiftningens gräns. Ansvaret för 
utlämnandet är handläggarens. 

Registrator diarieför och expedierar protokollsutdrag och tillhörande 
handlingar, ibland krävs dock instruktion eller hjälp från handläggaren och/eller 
nämndsekreteraren. 

Registrator svarar för årsomställningar och ska dokumentera historik över 
diariets förändringar (t.ex. organisationsförändringar som gör att verksamheter 
tillkommer eller försvinner från diariet). Skapa ”årsärenden” (årligen 
återkommande ärenden t.ex. budget, anmälan av delegeringsbeslut, 
delgivningar, valärenden osv). 

Gemensam nämndadministration 



 
 

 
 

 
 

 

              
          

    

           
 

          
      

 

         
    

        
       

           

  

         

    

        

          

         

             

 
                
            

  

            
           

   

             
      

        
      

          
          

           
       

          
      

Datum Diarienummer Sida 

135

Ludvika kommun 2020-05-04 KS 2020/199-00 28(34) 

Registrator ska ha ett nära samarbete med arkivarie och ansvarar för sin del i 
arkiveringsprocessen, t.ex. att ta ut papperslistor för arkivering för samtliga 
ärenden för aktuella år. 

Registrator svarar också för att hålla diariet aktuellt genom kommunikation med 
handläggarna. 

Registrator har huvudansvar för specifik nämnd(-er) och ska samtidigt fungera 
som backup för övriga registratorer. 

Kvalifikationer: 

- högskoleutbildning inom samhällsvetenskap eller juridik eller ngt som 
arbetsgivare bedömer som relevant. 

- kunskap om lagstiftning inom det offentligrättsliga området. 
Fördjupande kunskaper inom offentlighet- och sekretesslagen (OSL) 

- gärna erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation. 

Egenskaper: 

- strukturerad och har förmågan att se helheten. 

- hög integritet 

- tar egna initiativ och arbetar självständigt. 

- ställa om och vara flexibel när förutsättningarna förändras. 

- uttrycker sig väl i tal och skrift, 

- har goda kunskaper om IT-baserat arbete och har lätt för att samarbeta. 

Handläggare 
En handläggare är alla som har någon typ av ärende att arbeta med. Det är inte 
en yrkestitel utan en funktion. Motsvarande ansvarig i Evolution, kan även vara 
medhandläggare. 

Ärendehandläggare ansvarar för sitt ärende från det att ärendet skapas till det 
att ärendet avslutas och arkiveras. Ansvarar också för utlämnande av allmän 
handling (inkl. sekretessprövning). 

Handläggaren ansvarar för att all typ av inkommen och utgående post som ska 
registreras/diarieföras skickas till nämndens diarium. 

Handläggaren ansvarar för att ärenden hinner anmälas till 
beredningar/sammanträden i tid före utsatt stopptid. 

Handläggaren ansvarar för att tjänsteutlåtanden och övriga handlingar finns i 
ärendehanteringssystemet och är skapade enligt fastlagd mall och grafisk profil. 

Tjänsteutlåtandet ska vara utformat enligt alla formella krav (t.ex. ska alla 
handlingar finnas med och protokollsutdragen ska anges). 

Handläggaren ansvarar för att i förekommande fall vara tillgänglig som 
föredragande vid nämndsammanträdet och eventuellt beredningar. 
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Handläggaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad i aktuell och tillämplig 
lagstiftning. 

Kvalifikationer: 

- Svårare att sätta allmänna kvalifikationskrav på generellt då handläggare 
är olika yrkestitlar och inte endast en funktion. 

Egenskaper: 

- strukturerad och har förmågan att se helheten. 

- uttrycker sig väl i tal och skrift, 

- har goda kunskaper om IT-baserat arbete och har lätt för att samarbeta. 

Arkivarie 
Ansvarar för tillsyn enligt arkivlagen, utför gallringsutredningar samt har 
huvudansvar för kommunarkivets bestånd (det som är levererat till 
arkivmyndigheten, ej närarkiv). 

Arkivarien ska finnas tillgänglig och fungera som ett stöd för kommunens 
myndigheter när det gäller dokumenthantering, arkivfrågor och leveranser. Råd 
och stöd till kommunens arkivsamordnare. Ger kommunens myndigheter råd 
och stöd i arkivfrågor och kring leveranser. Ger råd och stöd till registratorer 
och handläggare i frågor om utlämnande och offentlighetslagstiftningen. 

Arkivarien ska hålla sig uppdaterad på arkivlagen, offentlighets- och 
sekretesslagen, TF, kommunallagen, förvaltningslagen (och speciallagstiftningar 
i frågor om arkiv- och dokumenthantering). 

Utvecklar rutiner för elektronisk ärendehantering och utarbetar och uppdaterar 
styrdokument inom arkiv- och dokumenthantering. 

Samarbetar med IT-servicecenter och dataskyddsombudet i frågor om digital 
informationshantering av allmänna handlingar och informationssäkerhetsfrågor.
Är ett stöd för kommunens systemförvaltare i frågor om digital 
informationshantering. 

Ansvarig för hantering av begäran om registerutdrag och andra 
personuppgiftsåtgärder. 

Kvalifikationer: 

- Högskolutbildning inom arkivvetenskap 

- gärna erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation. 

- erfarenhet av e-arkivering och processbaserad arkivredovisning. 

Egenskaper: 

- strukturerad och har förmågan att se helheten. 

- hög integritet 

- tar egna initiativ och arbetar självständigt. 
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- ställa om och vara flexibel när förutsättningarna förändras. 

- uttrycker sig väl i tal och skrift, 

- har goda kunskaper om IT-baserat arbete och har lätt för att samarbeta. 

Arkivsamordnare 
Funktionen ska finnas på alla förvaltningar och ansvara för att 

Tillse att förvaltningen har en aktuell och uppdaterad dokumenthanteringsplan 

Tar fram och levererar arkivmaterial vid förfrågningar. 

Ordnar och förtecknar arkivet i klara arkiv. 

Levererar till arkivet och utför gallringar. 

Råd och stöd i arkivfrågor och kring leveranser. 

Kvalifikationer: 

- lägst gymnasiekompetens inom administration och samhälle 

- gärna erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation. 

Egenskaper: 

- strukturerad och har förmågan att se helheten. 

- hög integritet 

- tar egna initiativ och arbetar självständigt. 

- ställa om och vara flexibel när förutsättningarna förändras. 

- uttrycker sig väl i tal och skrift, 

- har goda kunskaper om IT-baserat arbete och har lätt för att samarbeta. 

11 Ekonomiska konsekvenser 
I utredningen har vi inte gjort en djupanalys över de ekonomiska 
konsekvenserna av utredningens tre förslag, däremot har en grov uppskattning 
gjorts. 

Det tredje scenariot har inte kostnadsberäknats, då uppdragen kopplade till 
respektive uppdrag inte är tydligt definierade samt att varje persons insats 
gentemot ett råd, kommitté eller nämnd inte detaljstuderats på sådant sätt i 
detta uppdrag. Det finns inte heller en tydlig avgränsad definition av 
omfattningen av uppdraget att beräkna dem mot. Kostnaderna är beräknade på 
två juniora sekreterare och en mer senior, detsamma gällande registratorerna. 
PO-påslaget är enligt SKR 40,15 %. 

Tabell 5: Kostnadskalkyl för de olika scenariona 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Kostnader Beräknade på 3 
nämndsekreterare 

Beräknade på 3 
nämndsekreterare 

Inte beräknat 

med uppdrag enligt 
definition 

och 3 registratorer 
med uppdrag enligt 
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1,68 mkr/år definition 
3,4 mkr/år 

12 Risker som framkommit 
Efter ett eventuellt beslut om att införa gemensam nämndadministration i 
Ludvika kommun behöver en risk- och konsekvensanalys göras. I denna 
utredning går vi inte igenom konsekvenserna av riskerna eller kommer med 
förslag på åtgärder. Förvaltningarna och berörda fackförbund kommer att göra 
en risk- och konsekvensanalys inför beslutet på det scenario styrgruppen 
föreslår vidare till kommunstyrelsen. Under intervjuerna framkom en del risker, 
som vi samlat och redogör för nedan. 

 Okunskap i hur hantera myndighetsnämnd, bolagsstyrelse och 
fullmäktige. 

 Blir för enformigt. 

 Risk man mister den koll man idag har på ärendena och får längre
avstånd till berörda om man inte sitter ute på förvaltningen. Även risk 
nämndsekreteraren får mindre information jämfört med idag och 
därmed blir mindre delaktig. 

 Otydlighet kan leda till oklar ansvarsfördelning 

o För förvaltningschef och ordförande 

o Mellan sekreterare och handläggare 

 Behov av att bygga nytt team då nya kolleger. 

 Sekretesshantering i olika system. 

 Olika system och arbetssätt idag. 

 Arbetsuppgifter 

o Vad händer med övriga arbetsuppgifter? Hur fördelas de? 

o Tungt för kvarvarande kolleger som får extra uppgifter. 

o Eventuellt behov anställa en förvaltningssekreterare. 

 Tungrott - hur få det praktiska att fungera? Massa mejl som behöver 
skickas. 

 Utmaning att få handläggare och chefer att jobba på rätt sätt, dvs. 
leverera underlag i tid och med rätt mallar 

 Kvalitetssäkring och rättssäkerhetskontroll blir lidande. Idag rättar
sekreteraren ibland handläggarens underlag. Även en risk att 
sekreteraren inte ser felaktigheter som är på väg upp om sekreteraren 
inte är väl insatt i nämndens styrdokument. 

Gemensam nämndadministration 
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 Risk man tappar de sekreterare förvaltningarna har idag och därmed 
även riskerar ett kunskapstapp i samband med uppstart av en ny 
organisation. 

 Placeringen – en risk åt båda hållen. Sitter man kvar ute på 
förvaltningen kan det vara svårt få till en ändring och sekreteraren blir 
fortsatt lätt förvaltningssekreterare. Sitter man centralt tillsammans 
finns en risk att informationsgången blir längre och man riskerar tappa 
sin ”högra hand” och förvaltningsadministratören. 

 Kan vara svårt motivera personalen på administrationen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomgå en förändring igen, då de 
precis ändrat sina arbetssätt. 

 Om nämndernas möten infaller tillika uppnås inte mindre sårbarhet, då 
sekreterarna ändå inte kan täcka upp för varandra och hjälpa till och 
avlasta. 

Det vi ser är ändå att många av riskerna som framkommit under intervjuerna 
kan åtgärdas med hjälp av tydliga rutiner, arbetsprocesser, gränsdragningar med 
mera; det vill säga mycket av det vi varit inne på tidigare i utredningen och som 
även de i Bollnäs och Borlänge lyft att har varit centrala för att få den 
gemensamma nämndadministrationen att fungera. 

13 Slutsatser och rekommendationer 
Vårt uppdrag har varit att utreda ett eventuellt införande av en gemensam 
nämndadministration. Syftet med en gemensam nämndadministration framgår 
av kapitel 2. Utredningen pekar på ett behov av mera likriktning i arbetssätt, 
ökad rättssäkerhet och minskad sårbarhet och dessa kopplar även till syftet med 
en gemensam nämndadministration. 

De tre scenarion vi presenterat kan på olika sätt leda till åtminstone 
förbättringar på området. Utifrån för- och nackdelarna med de olika scenariona 
ser vi att scenario 2 kommer att leda till bästa resultat utifrån ökad rättssäkerhet, 
likriktning och minskad sårbarhet. Eftersom scenario 2 inkluderar såväl post-
och diarieföring som möteshanteringen täcker scenario 2 större delen av de 
uppdrag som ingår i klassisk nämndadministration. Med en gemensam chef för 
de båda funktionerna ser vi att chefen har lättast att leda och styra arbetet 
kopplat till nämndadministrationen. Vi ser att scenario 2 ger goda möjligheter 
till professionsutveckling och till utveckling av de processer och rutiner som 
idag är kopplade till nämndadministrationen. Vår rekommendation utifrån 
syftet med gemensam nämndadministration är att kommunstyrelsen beslutar att 
införa en gemensam nämndadministration som bygger på scenario 2. 

Om kommunstyrelsen väljer att inte införa gemensam nämndadministration ser 
vi att det ändå finns behov av att utveckla nämndadministrationen, för att 
åtminstone delvis uppnå syftena som angetts ovan. Scenario 3 bygger på en 
vidareutveckling av nuvarande modell, där kommunstyrelsen förvaltning tar ett 
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större ansvar för ledningen och styrningen av nämndadministrationen i 
kommunen. Nedan har vi listat de frågor vi oavsett anser att kommunen 
behöver jobba vidare med, och som vi inkluderat i scenario 3 och även 
redogjort för till stor del i kapitel 9. Därför finns det från vår sida inget förslag 
om att låta allting vara exakt som idag. 

Dessa frågor ser vi att kommunen behöver jobba vidare med även om beslutet 
blir att inte införa gemensam nämndadministration: 

- Ta fram en gemensam ärendeprocess som används i hela kommunen. 
Det ska gå att känna igen sig i processerna oavsett nämnd, och 
funktionerna ska ha motsvarande uppgifter på samtliga förvaltningar. 

- Ta fram gemensamma rutiner för diarieföringen. Ärenden ska 
diarieföras och namnsättas på ungefär likadant sätt oavsett vem som 
diarieför. 

- Ta fram gemensamma rutiner för nämndsekreterarna kopplat till 
möteshantering, utskick, protokoll, expediering etcetera. 

- Ta fram en modell för ledningen och styrningen av gruppen 
nämndsekreterare och registratorer, som inte bygger på direkt chefskap. 

- Definiera de olika funktioner (gemensamma rollbeskrivningar), se 
kapitel 10 med exempel på hur de kunde se ut. Även tidsätta uppdragen 
så lika stora nämnder har en nämndsekreterare på samma omfattning. 

- Minska antalet involverade i nämndadministrationen då det inte är 
effektivt ha många ”sällananvändare”. Det riskerar även leda till 
minskad likriktning och minskad rättssäkerhet, om funktionerna som 
ibland hanterar nämndadministrativa uppgifter inte är förtrogna med 
nämndjuridiken eller är osäkra på till exempel protokollets utformning. 

- Minska sårbarheten, det vill säga skapa beredskap för 
nämndsekreterarna själva att täcka upp för varandra vid hög 
arbetsbelastning och frånvaro över myndighetsgränserna. 

- Riktade utbildningsinsatser. Dels för att skapa trygghet i att täcka upp 
för varandra över myndighetsgränserna, dels för att ta över uppgifter 
som idag handhas av andra funktioner men som hör till funktionen 
nämndsekreterare utifrån rollbeskrivningarna. 

Beroende på vilket scenario styrgruppen föreslår att kommunstyrelsen går 
vidare med blir uppläggen framåt något olika. Om man väljer att gå vidare med 
scenario 1 eller 2 är vårt förslag att det ska utses en projektledare som håller i 
genomförandet av en gemensam nämndadministration. I det ingår att för 
arbetsgivarens del göra en risk- och konsekvensanalys av vald modell, hantera 
frågor kopplade till medbestämmandelagen och eventuell verksamhetsövergång, 
definiera omfattning på uppdragen, ta fram underlag för budgetöverföring och 
så vidare. 
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Om man väljer att gå vidare med scenario 3 ser vi också att det behöver 
tillsättas en ansvarig/projektledare som samordnar arbetet med de punkter som 
vi listat ovan och tar fram gemensamma uppdragsbeskrivningar, ger förslag på 
omfattning och titulatur. Den ansvarige behöver även fundera på en modell för 
hur kommunstyrelsens förvaltning uppnår en tydligare ledning och styrning av 
nämndadministrationen utan mandatet som chefskap automatiskt innebär.
Även i detta scenario finns ett behov hantera frågor utifrån 
medbestämmandelagen. 

Om en gemensam nämndadministration ska införas är vårt förslag att ett 
införande sker vid årsskiftet 2020/2021. Om kommunstyrelsen väljer att gå 
vidare med scenario 3 föreslår vi att åtminstone rollbeskrivningar, titulatur och 
omfattningen av uppdraget är på plats till årsskiftet 2020/2021, likaså modellen 
för kommunstyrelsen förvaltnings ledning och styrning av gruppen 
nämndsekreterare och registratorer. Arbetet med att ha alla processer och 
rutiner på plats bör påbörjas, men det är inte troligt att allting hinner vara klart 
till årsskiftet. Vid ett beslut om scenario 1 eller 2 bör den nya 
nämndadministrationen ges möjlighet att arbeta fram de gemensamma 
processerna och rutinerna, varmed arbetet inte är klart förrän under år 2021. 

Mikaela Nordling Jessica Hedlund 
Utredare Sektionschef 

Gemensam nämndadministration 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-04-23 

Kommunstyrelsen 

§ 99 Dnr 2019/199 

Utredningsuppdrag gemensam nämndadministration 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utreda möjligheten att skapa 
en gemensam nämndadministration. 

Beskrivning av ärendet 
Kanslienheten har under flera år i sina verksamhetsplaner lyft att de önskar 
granska om det finns möjligheter att skapa en gemensam nämndadministration. 
Kanslienheten ser också att det tillkommer fler samarbetsområden både i 
gemensamma nämnder och andra samarbetsformer som behöver administrativt 
stöd. 

Några av de fördelar som kommunstyrelsens kanslienhet ser med en gemensam 
nämndadministration är att sårbarheten kan minskas och möjlighet att bredda 
kunskaperna inom specifika områden inom nämndadministrationen 

Genom att utreda en gemensam nämndadministration kan ytterligare för- och 
nackdelar belysas, det är också viktigt att det finns en bred förankring i 
kommunens förvaltningar och nämnder. Utredningen ska även belysa former 
för och ekonomiska aspekter av gemensam administration. 

Utredningen ska inhämta tjänstemannayttranden från nämnderna och därefter 
går på nämndremiss innan den beslutas i kommunstyrelsen, målsättningen bör 
vara att utredningen presenteras och fortsatt hantering beslutas i oktober 2019. 

Beslut skickas till 
Samtliga förvaltningar och nämnder för kännedom 
Kommunchef för verkställighet
Kanslichef för kännedom 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-05-06 KS 2017/217-00 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm, 0240 861 82 
malin.ekholm@ludvika.se 

Fullmäktige 

Återrapport om översyn av kommunens organisation 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner återrapporten. 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade den 25 september 2017 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att återrapportera förslag till eventuella förändringar av kommunens
organisation. Återrapporten skulle ske senast sista juni 2018. Återrapporten har 
inte verkställts och istället har kommunstyrelsens förvaltning sammanställt de 
översyner/verksamhetsförändringar som har skett under 2018-2020. 
Förvaltningen redovisar även vilka förändringar som pågår. 

Sammanställningen utgår ifrån att ett beslut har fattats politiskt eller ska fattas 
politiskt. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade den 25 september 2017 § 164 att uppdra till 
kommunstyrelsen att genomföra en översyn av kommunens organisation och 
återkomma med eventuella förslag till förändringar. Vidare föreslog fullmäktige 
att en återrapport skulle ske innan sista juni 2018. 

En återrapport gjordes inte under 2018. Kommunstyrelsens förvaltning har nu 
istället sammanställt ett svar med de översyner och verksamhetsförändringar 
som har genomförts/genomförs under 2018 till 2020 som har/ska fattats 
politiskt. 

Återrapport 
Följande översyner/verksamhetsförändringar som beslutats politiskt under år 
2018- 2020: 

- Kultur- och fritidsförvaltningen upphörde och verksamhetsområdena inom, 
exklusive integrations- och etableringscenter, överfördes till 
samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2018. Integrations- och 
etableringscenter överfördes till kommunstyrelsens förvaltning 1 juli 2018 
och fick nya namnet integrationsenheten. 

- Skatteväxlingen för kollektivtrafiken gjordes under 2018 

- Sammanslagning av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten, 
arbetsmarknad- och integrationsenheten, skedde 1 januari 2019. 

mailto:malin.ekholm@ludvika.se
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- Kulturskolenämdnens verksamhet överfördes till Västerbergslagens 
utbildningsförbund vid årsskiftet 2018/2019. 

- Ett utökat samarbete mellan social välfärd inom social- och 
utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsenheten, exempelvis 
samarbetet med Ludvikamodellen. 

- Ludvika kommun gick med i förbundet Räddningstjänsten Dala Mitt, 
inträdet skedde årsskiftet 2018/2019. 

- Ludvika kommun gick med i den gemensamma nämnden för 
språktolksförmedling 1 januari 2018. 

- Bildandet av överförmyndarnämnden, från att förut haft egen 
överförmyndare, 1 januari 2019. 

- Överföringen av samhällsbetalda resor från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden, årsskiftet 2019/2020. 

- Överföring av finskt förvaltningsområde till dåvarande integrationsenheten, 
1 januari 2019. 

- Bildandet av IT-center och den gemensamma servicenämnden, 1 januari 
2020 

- Bildandet av koncern Ludvika Kommun Stadshus AB, 1 januari 2019. 

- Ändringen av organisationen på kommunstyrelsens förvaltning, 1 januari 
2020. 

Pågående översyner/verksamhetsförändringar: 

- Förslag om sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden, beslut ska fattas av fullmäktige 1 juni 2020. 

- Utredningen gemensam nämndadministration, beslut ska fattas av 
kommunstyrelsen 23 juni 2020. 

Laila Dufström Malin Ekholm 
Tf. kommunchef Utredare 

Bilagor 
Motion – översyn av kommunens organsiation 

Beslut skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
Datum Diarienummer 

2020-05-18 KS 2019/300 

Kommunstyrelsens förvaltning Ert datum Er referens 

Gunilla Andersson, 
gunilla.andersson@ludvika.se 

Fullmäktige 

Kommunövergripande fordonspool och 
fordonsorganisation 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige beslutar att inrätta en kommunövergripande 

fordonsorganisation med placering under samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Fullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra de 
förslag som föreslås i rapporten och se över befintliga styrdokument. 

3. Fullmäktige noterar att uppdraget givet den 3 juni 2019 § 103 kopplat 
till fossilfri fordonsflotta är återrapporterat och kommer att ingå i den 
kommunövergripande fordonsorganisationens framtida planering. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente kompletteras med ansvar för 
den kommunövergripande fordonsorganisationen och effektivisering av 
kommunens fordon. 

Beskrivning av ärendet 
Utökning av den kommunövergripande fordonspoolen 
Det stora flertalet bilar finns på respektive förvaltning. Men redan i dag har 
kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen en 
gemensam pool med tio bilar och fyra elcyklar som är bokningsbara. 

Efter inventering som är gjord kan fordonspoolen i dagsläget utökas med fyra 
bilar. Alla förvaltningar inklusive de gemensamma nämnder där vi är 
värdkommun kan få tillgång till den för att kunna boka bilar och elcyklar. Finns 
intresse från kommunens bolag att ingå i fordonspoolen så kan fordonspoolen 
även utökas med deras fordon. 

 Utredningen föreslår en utökning av den befintliga fordonspoolen för 
hela kommunen och att kommunens bolag ges möjlighet att delta. 

En kommunövergripande fordonsorganisation 
Det finns stora fördelar med att ha en kommunövergripande 
fordonsorganisation. Det går idag åt en del tid för de som ansvarar för skötsel 
av bilarna som istället kan läggas på kärnverksamheten. 

Den kommunövergripande fordonsorganisationen avser kommunens 
personbilar och kommer ha ett tydligt mandat för bilarna. Organisationen 
kommer , bland annat, ansvara för: skötsel av bilarna, anskaffning och avyttring 

mailto:gunilla.andersson@ludvika.se
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av fordon, sakkunnig vid upphandling, försäkringsfrågor samt bevaka 
nyttjandegraden. Detta kommer att tydliggöras i de styrdokument som föreslås 
revideras vid ett införande. 

En annan fördel med att införa en fordonsorganisation är att det blir tydligt 
vem som ansvarar för att skaffa och avyttra fordon. Detta är till stor fördel då 
det blir en hög beställarkompetens. 

Organisationsförslag 
Lämpligt är att den nya organisationen placeras inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kring 5-6 anställda antas behövas, liksom 
eventuellt en ”tvätthall”. 

 Utredningen föreslår att en kommunövergripande fordonsorganisation 
inrättas i egen regi. 

 Utredningen föreslår att den kommunövergripande 
fordonsorganisationen får ansvar för den kommunövergripande 
fordonspoolen. 

Åtminstone kortsiktigt innebär detta en högre kostnad som ska bäras av 
förvaltningarna. Dock finns det andra vinster som att förvaltningarnas personal 
som i dag sköter bilarna kan ägna sig åt kärnverksamheten istället. Långsiktigt 
öppnas det också upp möjligheter för lägre kostnader genom en effektivare 
användning av kommunens fordon. 

Förslagsvis, i samband med införandet, utreder man om det finns 
förutsättningar att samverka med Smedjebackens kommun inom vissa 
områden. 

Elektroniska körjournaler ska införas 
Beslut har tagits av projektets styrgrupp att införa elektroniska körjournaler i alla 
kommunens fordon. En upphandling har påbörjats via Upphandlingscenter. 
I och med att vi får bättre kontroll på hur långt fordonen går så kan man med 
stor säkerhet avyttra några. 

Fossilfri fordonsflotta 

Utifrån det underlag som har tagits fram till den här rapporten är det förberett för 
att gå vidare med att göra en plan för att få en fossilfri fordonsflotta. Fullmäktige 
gav kommunstyrelsen 3 juni 2019 § 103 i uppdrag att initiera ett projekt för att 
skapa en mer kostnadseffektiv och fossilfri fordonsflotta, och i och med 
projektet avseende fordonsorganisation anser förvaltningen att uppdraget är 
slutfört och återrapporteras därför till fullmäktige. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna som projektet noterat rör framförallt 
personalkostnader och dess fördelning, där ger projektet förslag på att exakt 
beräkning ska ske efter beslut om genomförande. 

Åtminstone kortsiktigt innebär detta en högre kostnad som ska bäras av 
förvaltningarna. Dock finns det andra vinster som att förvaltningarnas personal 
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som i dag sköter bilarna kan ägna sig åt kärnverksamheten istället. Långsiktigt 
öppnas det också upp möjligheter för lägre kostnader genom en effektivare 
användning av kommunens fordon. 

Laila Dufström Gunilla Andersson 
Tf. kommunchef Projektkoordinator 

Bilagor 
Rapport kommunövergripande fordonspool och fordonsorganisation daterad
2020-05-04 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för verkställighet
Akten 
Styrdokument 
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RAPPORT 1(10) 
Datum 

2020-05-04 

Kommunstyrelsens stab 
Gunilla Andersson, 76796 
gunilla.andersson@ludvika.se 

Kommunövergripande 
fordonspool och 
fordonsorganisation 

Uppdragsgivare:  Kommunchef 

mailto:gunilla.andersson@ludvika.se
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Sammanfattning
Denna utredning har utrett förutsättningarna för en effektivare användning av 
kommunens fordon avsedda för persontransport. I dag finns 128 personbilar 
på förvaltningarna (januari 2020). 

Utökning av den kommunövergripande fordonspoolen 
Det stora flertalet bilar finns på respektive förvaltning. Men redan i dag har 
kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen en 
gemensam pool med tio bilar och fyra elcyklar som är bokningsbara. 

Efter inventering som är gjord så kan fordonspoolen i dagsläget utökas med 
fyra bilar. Alla förvaltningar inklusive de gemensamma nämnder där vi är 
värdkommun kan få tillgång till den för att kunna boka bilar och elcyklar. Finns 
intresse från kommunens bolag att ingå i fordonspoolen så kan fordonspoolen 
utökas med deras fordon. 

 Utredningen föreslår en utökning av den befintliga fordonspoolen för 
hela kommunen och att kommunens bolag ges möjlighet att delta. 

En kommunövergripande fordonsorganisation bör införas 
Det finns stora fördelar med att ha en kommunövergripande 
fordonsorganisation. Det går idag åt en del tid för de som ansvarar för skötsel 
av bilarna som istället kan läggas på kärnverksamheten. 

Den kommunövergripande fordonsorganisationen ska ha ett tydligt mandat att 
ansvara för all skötsel av bilarna, men även exempelvis anskaffning och 
avyttring av fordon, sakkunnig vid upphandling, försäkringsfrågor samt att 
bevaka nyttjandegraden. Detta avser kommunens personbilar och kommer att 
regleras i styrdokumenten som ska revideras. 

Finns det en organisation som ansvarar för att skaffa och avyttra fordon så är 
det en stor fördel i och med att det blir hög beställarkompetens. 

Lämpligt är att den nya organisationen placeras inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kring 5-6 anställda antas behövas, liksom 
eventuellt en ”tvätthall”. 

 Utredningen föreslår att en kommunövergripande fordonsorganisation 
inrättas i egen regi. 

 Utredningen föreslår att den kommunövergripande 
fordonsorganisationen får ansvar för den kommunövergripande 
fordonspoolen. 

Åtminstone kortsiktigt innebär detta en högre kostnad som ska bäras av 
förvaltningarna, men samtidigt finns andra vinster som att förvaltningarnas 
personal som i dag sköter bilarna kan ägna sig åt kärnverksamheten i stället. 
Långsiktigt öppnas det också för lägre kostnader genom en effektivare 
användning av kommunens fordon. 

Kommunövergripande fordonspool och fordonsorganisation 
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I samband med införande utreder man om det finns, förutsättningar att 
samverka med Smedjebackens kommun inom vissa områden. 

Elektroniska körjournaler ska införas 
Beslut har tagits av projektets styrgrupp att införa elektroniska körjournaler i alla 
kommunens fordon. En upphandling har påbörjats via Upphandlingscenter. 
I och med att vi får bättre kontroll på hur långt fordonen går så kan man med 
stor säkerhet avyttra några. 

Fossilfri fordonsflotta 

Utifrån det underlag som har tagits fram till den här rapporten är det förberett för 
att gå vidare med att göra en plan för att få en fossilfri fordonsflotta. 

Kommunövergripande fordonspool och fordonsorganisation 
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1 Bakgrund
I den politiska plattformen 2019-2022 som är framtagen av S, M, L och KD 
finns målet med att se över kommunens bilpark samt satsningar på 
laddningsstationer för elbilar. 

Vid kommunfullmäktige 2019-06-03 §103, Dnr 2018/441, beslutades bifall till 
Lars Handegards (V) motion ”Effektivare och fossilfri fordonsflotta”. 
Fullmäktige gav uppdrag till kommunstyrelsen att initiera ett projekt för att 
skapa en mer kostnadseffektiv och fossilfri fordonsflotta avseende personbilar. 
I uppdraget ingår även att titta på en kommungemensam fordonsorganisation
och en kommunövergripande fordonspool, enligt ett förslag i Åsa Wikbergs 
(MP) motion ”Skapa en kommungemensam fordonsorganisation och bilpool” i 
samma ärende. 

2 Syfte, uppdrag och avgränsningar
Syftet med utredningen har varit att utreda förutsättningarna för en 
kommunövergripande fordonspool för att effektivisera nyttjande av fordon 
samt minska miljöpåverkan. Utredaren har tittat på förutsättningarna för att 
inrätta en kommunövergripande fordonsorganisation för att personalen som 
idag sköter bilarna ska kunna ägna sig åt kärnverksamheten. 

2.1 Uppdrag
Uppdraget har varit att 

 utreda förutsättningarna för en effektivare användning av kommunens 
fordon. 

 inventera alla fordon och ge förslag på utökning av befintlig 
fordonspool. 

 ge förslag på kommungemensam fordonsorganisation och 
ansvarsfördelning, tydliga rutiner för beställning av nya fordon samt 
skötsel av alla fordon avsedda för persontransport. 

 att ta fram en plan och ett kostnadsförslag för införande av digitala 
körjournaler på samtliga fordon. 

 att identifiera vilka styrdokument som ska göras om utifrån det beslut 
som tas av kommunstyrelsen 

 att föreslå en införandeplan för en kommunövergripande fordonspool 
och fordonsorganisation. 

2.2 Avgränsningar
Utredningen har endast fokuserat på möjligheten till kommunövergripande 
fordonspool och att utreda behovet av att inrätta en kommungemensam 
fordonsorganisation. 

Utredningen gällande fossilfri fordonsflotta genomförs i ett separat projekt. 

Kommunövergripande fordonspool och fordonsorganisation 
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Utredningen gäller inte fordon som används för specifika uppgifter, som 
exempelvis lastmaskiner, fyrhjulingar, snöskotrar, lastbilar och liknande. Det 
gäller enbart fordon som är avsedda för persontransport. 

3 Utredningens genomförande 

3.1 Styrgrupp och projektgrupp
Deltagare i styrgruppen har varit kommunchef, förvaltningschefer för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, social- och utbildningsförvaltningen, vård- och 
omsorgsförvaltningen samt stöd- och styrningschef. 

Utredningen har genomförts i projektform där en projektledare och en 
projektgrupp med representanter från alla förvaltningar har genomfört arbetet. 

3.2 Referenskommuner 
Information har tagits in från Borlänge kommun som idag har en
kommunövergripande fordonspool. Övriga tillfrågade kommuner har inte 
återkopplat. 

3.3 Samverkan 
Den centrala samverkansgruppen har fått information om utredningen. 

4 Beskrivning av nuläge 

4.1 Antal bilar per förvaltning
I inventeringen som är gjord januari 2020 finns totalt 128 personbilar, fördelat 
enligt nedan. 

Kommunstyrelsens förvaltning – 8 st. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen – 14 st. 

Social- och utbildningsförvaltningen – 22 st. 

Vård- och omsorgsförvaltningen – 84 st. 

4.2 Fordonspool
Idag finns en fordonspool där bilar från kommunstyrelsens förvaltning och 
delar av samhällsbyggnadsförvaltningen ingår, med tio bilar och fyra elcyklar. 
Bokning sker via bokningssystemet FRI5. Ur systemet kan statistik på 
nyttjandet av bilar tas fram regelbundet. 

4.3 Skötsel 
Skötsel av bilarna sker olika ute på förvaltningarna. Det finns anställda som 
förutom ordinarie arbetsuppgifter även ansvarar för skötsel, andra tar hjälp av 
IFO. Eftersom vi har gemensam upphandling med andra kommuner så måste 
vissa bilar servas i Borlänge och det tar mycket tid från kärnverksamheten. 
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4.4 Körjournaler
Den största delen av våra fordon har idag körjournaler i pappersform, medan 
några fordon har infört elektroniska körjournaler. Beslut har tagits av projektets 
styrgrupp att införa elektroniska körjournaler i alla kommunens fordon. En 
upphandling har påbörjats via Upphandlingscenter. 

5 Kommunövergripande fordonspool 

5.1 Förslag på en framtida kommunövergripande 
fordonspool

Inventeringen som är gjord har resulterat i att vi i dagsläget kan utöka vår 
befintliga fordonspool till 14 personbilar och fyra el-cyklar. Även 
samhällsbyggnadsförvaltningens släpvagnar kan ingå. Alla förvaltningar 
inklusive de gemensamma nämnder där vi är värdkommun för kommer att få 
tillgång till den befintliga fordonspoolen och kunna boka bilar och elcyklar. De 
kommunala bolagen kan ingå i detta om intresse finns och då läggs deras 
fordon till. 

Övriga bilar som finns kvar på förvaltningarna är exempelvis bilar till 
hemtjänst, jourbilar. 

6 Kommunövergripande fordonsorganisation 

6.1 Förslag på en framtida kommunövergripande 
fordonsorganisation

Det finns stora fördelar med att ha en kommunövergripande 
fordonsorganisation. Det går idag åt en del tid för de som ansvarar för skötsel 
av bilarna som istället kan läggas på kärnverksamheten. 

Finns det en organisation som ansvarar för att skaffa och avyttra fordon så är 
det en stor fördel i och med att det blir hög beställarkompetens. 

Lämpligt är att den nya organisationen placeras inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Bedömningen är att bemanningen bör vara 5-6 
personer för att klara av skötsel av alla personbilar i kommunen. 

Den kommunövergripande fordonsorganisationen ska ha tydligt mandat att 
ansvara för nedanstående ansvarsområde. Detta avser kommunens personbilar 
och kommer att regleras i styrdokumenten som ska revideras. 

Ansvarsområde för fordonsorganisationen bör vara: 

 Ansvaret för den kommunövergripande fordonspoolen 

 Sakkunnig vid upphandling 

 Skaffa och avyttra fordon 

 Se till att kommunen har ett uppdaterat fordonsregister 

Kommunövergripande fordonspool och fordonsorganisation 
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 Bestämma vilka fordon vi ska ha i samråd med respektive förvaltning 

 Skötsel (tvätt invändigt och utvändigt, däckbyte ev. vid firma, service, 
besiktning) 

 Försäkringar (det ansvar som idag ligger på säkerhetschefen) och 
försäkringsärenden 

 Se över nyttjandegrad och återrapportera till förvaltningarna 

 Stripning av bilar 

6.2 Samverkan med Smedjebackens kommun
Inför uppstart av den kommunövergripande fordonsorganisationen ser man 
även över om man kan samverka med Smedjebacken inom vissa områden, 
exempelvis skötsel. 

7 Risker och konsekvenser 

7.1 Risker 
Enda risken som kan identifieras i dagsläget är att det måste vara bra 
arbetsmiljö för dem som ska ingå i fordonsorganisationen. Men det är ingen 
skillnad från andra arbetsplatser. 

En detaljerad risk- och konsekvensanalys får göras vid ett positivt beslut om 
införande. 

7.1 Konsekvenser 
Att inrätta en kommunövergripande fordonsorganisation medför både positiva 
och negativa konsekvenser. Det som har kommit fram i utredningen är 
följande: 

 De personer som förutom sina ordinarie arbetsuppgifter även sköter 
fordonen kan ägna sig åt kärnverksamheten. 

 Man säkerställer att bilarna besiktas, servas och att däckbyte sker i tid. 

 Vid nyanskaffning av fordon finns god beställarkompetens. 

 Vid översyn av nyttjandegrad på alla fordon kan man ge förslag på 
minimering av kommunens fordonsflotta. 

 Ska skötsel av fordonen skötas i egen regi så behöver en ”tvätthall” 
finnas tillgänglig och det ska vara en bra arbetsmiljö i hallen. 

8 Ekonomisk analys
Den gemensamma fordonsorganisationen kommer innebära en ökad kostnad 
för förvaltningarna eftersom kostnaderna ska täcka upp för de som blir 
anställda. Dessa kostnader får fördelas procentuellt utifrån hur många bilar man 
har. Det exakta beloppet får räknas fram om beslut tas om ett införande. Det 
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man ska ha med i beräkningen är den arbetstid som personal i framförallt vård-
och omsorgsförvaltningen kan lägga på kärnverksamheten i stället för att sköta 
om bilarna. Räknar man med dessa kostnader så borde det bli ett 
nollsummespel. 

9 Styrdokument
De styrdokument som finns och är beslutade 2008 ska revideras utifrån beslut 
som tas gällande kommunövergripande fordonspool och fordonsorganisation. 

 Policy för tjänsteresor 

 Riktlinje för tjänsteresor 

 Policy för trafiksäkerhet för anställda 

 Riktlinjer för trafiksäkerhet för anställda 

Policy kommer att bli en riktlinje och riktlinje blir rutin. 

10 Införandeplan
Tar kommunstyrelsens beslut om att inrätta en kommunövergripande 
fordonsorganisation behöver följande göras. 

 Beslut om bemanning och placering. 

 Ev. upphandla tvätt av bilar (om inte det ska göras i egen regi). 

 Göra en risk- och konsekvensanalys. 

 Se över vilka som har uppdrag idag och bemanna upp organisationen. 

En detaljerad införandeplan tas fram av den förvaltning som ska ansvara för 
fordonsorganisationen. Alternativet är att ett projekt startas upp gällande 
införandet. 

11 Slutsatser och rekommendationer 

11.1Kommunövergripande fordonspool
Vi rekommenderar att i dagsläget utöka vår befintliga fordonspool till 14 
personbilar och fyra el-cyklar. Även samhällsbyggnadsförvaltningens släpvagnar 
kan ingå. Alla förvaltningar kommer att få tillgång till den befintliga
fordonspoolen där de kan boka bilar, cyklar och släpvagnar. Även de 
kommunala bolagen kan ingå i detta om intresse finns och då lägga till sina 
fordon. 

11.2Minskning av fordon
Ser vi till ett hållbarhetstänk så bör vi minska vår fordonsflotta. Inför vi 
elektroniska körjournaler så kan vi göra en utvärdering om alla fordon verkligen 
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behövs eller om man kan avyttra några. Kan vi åka kollektivt eller samåka så 
kan man säkert dra ner på antal fordon. 

Vi bör även marknadsföra ”Resfria möten” och köra digitalt istället för att ta 
bilen till fysiska möten. Kan man övergå till digitala möten i stället för att mötas 
fysiskt så har vi gjort en stor vinning både kostnads- och miljömässigt. Man 
spar också tid som man annars hade ägnat till restid. 

11.3 Kommunövergripande fordonsorganisation
Vi rekommenderar att det införs en kommunövergripande fordonsorganisation 
som ansvarar för all skötsel av personbilarna samt anskaffning och avyttring av 
fordon. Har man någon som är övergripande ansvarig för bilarna så kan man 
lättare se behovet och om något/några fordon kan avskaffas på grund av att de 
inte nyttjas särskilt mycket. 

Den kommunövergripande fordonsorganisationen ska ha ett tydligt mandat att 
ansvara för all skötsel av bilarna, men även exempelvis anskaffning och 
avyttring av fordon, sakkunnig vid upphandling, försäkringsfrågor samt att 
bevaka nyttjandegraden. Detta avser kommunens personbilar och kommer att 
regleras i styrdokumenten som ska revideras. 

Inför uppstart av fordonsorganisationen ser vi över om man kan samverka med 
Smedjebacken gällande vissa tjänster, exempelvis skötsel. 

Den kommunövergripande fordonsorganisationen ansvarar även för den 
kommunövergripande fordonspoolen. 

11.4 Fossilfri fordonsflotta 
Utifrån det underlag som har tagits fram till den här rapporten är det förberett för 
att gå vidare med att göra en plan för att få en fossilfri fordonsflotta. 

Projektgrupp 

Kommunövergripande fordonspool och fordonsorganisation 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(7) 
Datum Diarienummer 

2020-05-27 KS 2019/556 
Ert datum Er referens Kommunstyrelsens förvaltning 

Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Fullmäktige 

Utredning om styrning och organisation för finskt 
förvaltningsområde 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet angående styrning och organisation för 
finskt förvaltningsområde till berörda nämnder för yttrande. 

Kommunstyrelsen har för avsikt att besluta enligt nedan efter yttrande från 
nämnderna: 

1. Kommunstyrelsens uppdrar till arbetsmarknad och integrationsenheten 
att samordna framtagandet av nämndernas mål och riktlinjer för finskt 
förvaltningsområde för fastställande i respektive nämnd senast januari 
2021, samt att årligen rapportera till kommunstyrelsen hur arbetet under 
året har avlöpt. Rapporteringen sker lämpligast i samband med 
redovisningen av statsbidraget. 

2. Kommunstyrelsen överlåter till förvaltningen att bedöma omfattningen 
av tjänsten som samordnare utifrån de i utredningen fastställda 
arbetsuppgifterna, med hänsyn till att de kan variera över tid och 
omfattning. 

3. Kommunstyrelsen upphäver rådet för finskt förvaltningsområde som 
inrättades 2 augusti 2016 § 97. 

4. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att inom sig välja en ansvarig 
förtroendevald för deltagande i det stora rådet för finskt 
förvaltningsområdet. 

5. Kommunstyrelsen väljer xxx xxxx som deltagande förtroendevald för 
kommunstyrelsen i det stora rådet för finskt förvaltningsområde 

Kommunfullmäktige 
1. Fullmäktige uppdaterar samhällsbyggnadsnämnden, social- och 

utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden och myndighetsnämnden miljö och byggs 
reglementen med att nämnden inom sitt verksamhetsområde ansvarar 
för att kommunen lever upp till sina åtaganden som finskt 
förvaltningsområde. 

mailto:jessica.hedlund@ludvika.se


 
 

 
 

 
 

 

       
         

         
      

 
            

         
             

         
         

             
           

        
      

            
            

             
          

          
          

             
          

              
         

          
          

        
          

           
            

       

   

 
          

            
           

          
          

         
         

           

Datum Diarienummer Sida 

160

Ludvika kommun 2020-05-27 KS 2019/556 2(7) 

2. Fullmäktige kompletterar kommunstyrelsens reglemente med att 
styrelsen utöver att inom sitt verksamhetsområde ansvarar för att 
kommunen lever upp till sitt åtagande som finskt förvaltningsområde 
också har en samordnande roll. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 19 november 2019 § 230 i uppdrag att utreda 
styrnings och organisation för finskt förvaltningsområde. En genomgång av 
nuläget och en beskrivning av önskat läge har tagits fram. Underlaget bygger på 
intervjuer med ordförande i finska rådet, samordnare för finskt 
förvaltningsområde samt ansvariga chefer på arbetsmarknad och integration. 

Slutsatserna är att nämnderna måste få ett utökat ansvar för att inom sitt 
verksamhetsområde ansvara för frågor kopplade till att Ludvika kommun är ett 
finskt förvaltningsområde, detta sker lämpligast genom att nämndernas 
reglementen kompletteras med ett förtydligande. 

Nämnderna ska också i enlighet med lagstiftningen ta fram mål och riktlinjer 
inom sitt verksamhetsområde samt tydliggöra om nämnden har behov av att få 
ta del av statsbidraget som Ludvika kommun får för att kunna genomföra de 
mål som nämnden tagit fram. Den ansvariga tjänstepersonen på respektive 
förvaltning blir en viktig part i framtagandet och samordnaren på 
kommunstyrelsens förvaltning får en annan roll som just samordnare. 

Det finska rådet upphävs, men anledning av att rådet inte fyller någon egentlig 
funktion mer än att utbyta information. Kommunstyrelsen föreslås däremot att 
kunna ta ett större ansvar med anledning av att nämnderna får ett uttalat ansvar 
utifrån sitt verksamhetsområde, då kommunstyrelsen inom ramen för sin 
uppsiktsplikt kan kontrollera genom mål och riktlinjer att nämnderna uppfyller 
sitt ansvar. Arbetsmarknad- och integrationsenheten ansvarar för att tillse att 
samordna kommunens ansvarstagande som finskt förvaltningsområde och ska 
bland annat årligen rapportera till kommunstyrelsen hur arbetet fortskrider. 

Nämnderna har inför ett tidigare arbete med antagande av riktlinjer KS 
2018/331 lämnat sina förslag på insatser och dessa kan återanvändas i 
nämndernas arbete med mål och riktlinjer. 

Beskrivning av ärendet 

Inledning 
År 2000 erkände Sveriges riksdag sverigefinnar som nationell minoritet och 
finska språket som nationellt minoritetsspråk, det vill säga ett språk som talats 
av hävd i Sverige. Den 1 januari 2010 förstärktes sverigefinnarnas rättigheter 
genom en ny minoritetslag, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(SFS 2009:724). Lagen berör sverigefinnarna i hela landet, särskilt inom 
förvaltningsområden för finska där lagen inom vissa politikområden är 
tvingande. De andra erkända nationella minoritetsspråken är samiska, meänkieli, 
jiddisch och romani chib. Lagen förstärks i vissa avseenden genom en 
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lagändring som trädde i kraft 1 januari 2019 (Lag om ändring i lagen (2009:724) 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2018:1367). 

Ludvika kommun blev, efter ansökan hos regeringen, ett finskt 
förvaltningsområde den 1 februari 2015. Som förvaltningskommun har 
kommunen ett särskilt åtagande att värna om det finska språket och den finska 
kulturens ställning och status i samhället. 

De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får ett statsbidrag från 
Länsstyrelsen i Stockholms län som baseras på antalet invånare i kommunen. 
Ludvika kommun får 660 tkr per år beräknat utifrån antal kommuninvånare. 

Kommunstyrelsen gav 19 november 2019 § 230 kommunchefen i uppdrag att 
utreda styrning och organisation för finskt förvaltningsområde för eventuella 
effektiviseringar. 

Nuvarande organisation 
Finska förvaltningsområdet (FFO) tillhör kommunstyrelsens förvaltning sedan 
2015. Som förvaltningsområde får Ludvika kommun statsbidrag i form av 
grundbelopp som är avsett att användas till merkostnader som har samband 
med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Statsbidraget får inte 
användas för att ersätta kostnader som sedan tidigare finns budgeterat i 
kommunen. Hur statsbidraget ska användas bestäms av kommunen med 
hänsyn till förvaltningarnas handlingsplaner och i samråd med minoriteten. 

Det kan användas till samordnarens lön, personalkostnader, kartläggningar, 
informationsinsatser, kultur- och språkinsatser samt synliggörande av 
minoriteter och minoritetsspråk. 

Länsstyrelsen i Stockholms län är uppföljningsmyndigheten för arbetet med 
minoriteterna och tar även emot den ekonomiska redovisningen av använt 
statsbidrag som kommunen har skyldighet att skicka in. 

Finska rådet är ett organ som utgörs av förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Samordnaren är sammankallande, bereder beslutspunkter och är sekreterare. 
Rådet består av en politiker från kultur- och fritidsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, social- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen och 
representanterna väljs av respektive nämnd. I rådet finns också tjänstepersoner 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen, Social-
och utbildningsförvaltningen samt Kommunstyrelsens förvaltning. 

Rådets medlemmar tillsätts för en mandatperiod och träffas fyra gånger per år. 
Två representanter från den sverigefinska minoritetsgruppen ingår också, en 
ordinarie och en ersättare. Kommunstyrelsen utser ordförande för rådet. 

Rådets roll är att bevaka och informera om vad lagstiftningen om de nationella 
minoriteterna ställer för krav på kommunen, samt att stötta kommunens 
verksamheter som berörs av att vara finskt förvaltningsområde. 

I Stora rådet är samordnaren både ordförande och sekreterare samt 
sammankallande. Stora rådet träffas två gånger per år och är offentligt, ett 
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kombinerat informations- och samrådsorgan. Stora rådet består huvudsakligen 
av den sverigefinska minoriteten och är öppen också för förtroendevalda och 
tjänstepersoner från förvaltningarna. 

Samordnarens roll 
Uppdragsgivaren för finska förvaltningsområdet och för samordnaren är 
kommunstyrelsen. 

Samordnarens uppdrag består i huvudsak av att i samråd med representanter 
från de lokala finskspråkiga föreningarna synliggöra den sverigefinska kulturen 
och språket samt utveckla arbetet med minoriteten och förvaltningsområdet 
utifrån gällande lagstiftning. En central del av uppdraget handlar om att 
identifiera de behov av tjänster och service som finns hos minoritetsgruppen 
och utveckla kommunens arbete utifrån dem samt att informera gruppen, 
kommunens anställda och kommuninvånare om de rättigheter och skyldigheter 
som har samband med minoritetslagen. Samordnaren för 
förvaltningsområdesarbetet ansvarar för att redovisningen sker till Länsstyrelsen 
i Stockholms län inom gällande ramar. 

Samordnaren ska också vara en stödjande resurs åt förvaltningarna och 
sammanställa kartläggningar av kommunens resurser och minoritetsgruppens 
behov – se övergripande mål. 

Samordnaren ska besöka alla nämnder och helägda kommunala bolag minst en 
gång per mandatperiod för att informera om kommunens åtaganden gentemot 
de nationella minoriteterna samt om lagstiftning som berör minoritetsspråken. 

Samordnaren ingår både i ett regionalt och i ett nationellt nätverk tillsammans 
med andra kommuner som är anslutna som en minoritetskommun med årliga 
träffar och medverkar också i Landstinget Dalarnas grupp för minoritetsspråk 
(finska och sydsamiska). 

Lagkrav 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk fastställer bland 
annat. 

- Kommuner ska informera de nationella minoriteterna om deras 
rättigheter. 

- De nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande i de frågor 
som berör dem så långt det är möjligt genom samråd. 

- Kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 

- Rätten att använda minoritetsspråk hos myndigheter och hos 
domstolar. 

- Rätten för att i vissa fall erbjuda förskola och annan pedagogisk 
verksamhet. 

- Kommuner som ingår i förvaltningsområde ska erbjuda den som begär 
det möjligheten att få hela eller en väsentlig del av den service och 
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omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal 
som behärska, i vårt fall, finska. 

Förslag på framtida hantering 

Mål och riktlinjer – nämndens reglemente 
Varje nämnd ska årligen fastställa sina mål och riktlinjer för att kunna uppnå 
kommunens åtagande som finskt förvaltningsområde. Det är även i lagen 
fastställt att så ska ske. I det tidigare arbete som skett inom förvaltningen och 
som remitterats till nämnderna har terminologin handlingsplan använts. Att 
kommunen då årligen ska fastställa mål och riktlinjer handlar om nämnderna 
ska tala om vad de ska göra och hur det ska göras (mål och riktlinjer). Om 
sedan kommunen vill sätta mer långsiktiga mål finns det inte några hinder 
däremot. Synpunkter har utredningen framfört om att ta fram nämndspecifika 
riktlinjer årligen kan anses vara betungande, men uppgiften ska som sagt ses 
som ett fastställande av hur målen ska uppnås. 

I varje nämnds reglemente sker en komplettering med att de ansvarar inom sitt 
verksamhetsområde att leva upp till åtagandena som finskt förvaltningsområde. 
Till kommunstyrelsens reglemente kompletteras det med ett förtydligande om 
att kommunstyrelsen är ansvarig för samordningen av hanteringen för finskt 
förvaltningsområde, utöver sitt ansvar för att inom ramen för styrelsens 
verksamhetsområde leva upp till åtagandena som finskt förvaltningsområde. 
Samordnaren ska tillsammans med tjänstepersoner på respektive förvaltning 
arbeta fram dessa mål och riktlinjer för att kunna hålla ihop helheten och de 
ekonomiska ramarna. Nämnderna har till sitt förfogande statsbidraget att 
använda för sina mål och riktlinjer. Skulle det uppstå en situation där 
samordnaren ser att nämnderna vill använda mer statsbidrag än vad det räcker 
till ansvarar kommunstyrelsen för att fördela befintligt statsbidrag. 

Det är viktigt att det i mål och riktlinjerna också framkommer hur stor andel av 
statsbidraget som nämnden har för avsikt att ta del av. 

Det är viktigt att ansvaret för aktiviteterna läggs på den verksamhet som är 
ansvarig för dem i vanliga fall, och att kommunstyrelsen får verktyg genom 
reglementen att utöva sin uppsiktsplikt och kunna samordna men inte ta 
helhetsansvar. 

Finskt råd och Stora rådet 
I dialog med verksamheten och ordförande för finska rådet är förslaget att det 
finska rådet läggs ner. De resurser som används kan användas på ett effektivare 
sätt. Rådet är ett organ som inte är beslutande, och har endast en funktion av 
att vara rapporterande. Kommunstyrelsen kan överta rollen genom att årligen få 
en rapport kring statsbidragets användning, sammanställningen av nämndernas 
mål och riktlinjer samt hur den egna förvaltningen arbetat med frågan. 

Det stora rådet behöver vara kvar som ett led i att uppfylla kraven på att de 
nationella minoriteterna ska få vara delaktiga och få insyn i deras frågor. I det 
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stora rådet bör en ansvarig förtroendevald från respektive nämnd delta samt en 
ansvarig tjänsteperson. 

Fördelning av statsbidrag 
Genom att nämnderna får ansvar för att upprätta mål och riktlinjer och därtill 
uppge eventuella kostnader, faller också ansvaret på nämnderna att använda det 
statsbidrag som kommunen får för att vara finskt förvaltningsområde. Det 
åligger inte samordnaren att ansvara för att se till att kommunen använder 
statsbidraget enligt uppgivna ramar, utan nämnderna ska planera sin verksamhet 
och sina aktiviteter utifrån att det finns statsbidrag att få ta del av. Givetvis 
gäller samma regler för nämnderna som för kommunen i övrigt, statsbidraget 
kan inte användas till ordinarie drift utan ska användas till eventuella 
merkostnader som uppstår. Vid planeringen av mål och riktlinjer ska 
samordning ske med samordnaren för att tillse att en nämnd inte planerar att 
använda hela statsbidraget och samordnaren kan också vara vaksam på att 
samtliga ansvarsområden för kommunen blir tillgodosedda. Att hitta en 
fördelningsnyckel har inom ramen för det här uppdraget inte varit möjligt och 
troligtvis kan verksamheternas behov och önskemål om satsningar variera 
mellan år så det är viktigt att det finns viss flexibilitet. 

Om det däremot skulle uppstå att flera nämnder vill använda statsbidraget och 
de avsedda medlen inte räcker till, ska samordnaren underställa dessa önskemål 
för kommunstyrelsens prövning. 

Samordnarens roll 
Samordnaren bör med anledning av att nämnderna får ett mer utpekat ansvar ta 
ett steg tillbaka och överlåta till nämnderna att ta det ansvaret. Därmed sagt 
behöver också samordnaren mer formellt återrapportera till kommunstyrelsen 
hur statsbidraget använts och hur nämndernas mål och riktlinjer har sköts. Det 

samordnarens ansvar. 

är svårt att säga en omfattning på uppdraget då det kommer att variera över tid 
och i vilken fas nämnderna och dess förvaltningar arbetar med mål och 
riktlinjer. Det finns däremot några punkter som ostridigt ligger på 

- Ansvarar för att redovisa och hantera statsbidraget inom gällande 
ramar. 

- Ha samråd med de finska minoriteterna. Och insamla frågeställningar 
från förvaltningar och nämnder, samt skicka vidare information till 
förvaltningar och nämnder från samrådet. 

- Deltar i regionala och nationella nätverk tillsammans med andra 
kommuner och regioner. 

- Initiera och samordna kommunstyrelsens mål och riktlinjer. 

- Samordna nämndernas mål och riktlinjer, och sammanställa till en 
redovisning till kommunstyrelsen. Eventuellt med ett förslag till 
fördelning av statsbidraget. Samordnaren ansvarar även för 
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framtagandet av eventuella styrdokument kopplat till kommunens 
ansvar för förvaltningsområdet. 

- Årligen rapportera till kommunstyrelsen hur arbetet fortgår och hur 
statsbidraget har blivit använt. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna som uppstår är att varje förvaltning behöver 
avsätta tid för att upprätta mål och riktlinjer, det vill säga arbetstid. Däremot 
kan de mål och riktlinjer som sätts upp i sin tur bekostas av statsbidraget, om 
de inte redan ingår i uppsatt budget. 

Jan Lindström Jessica Hedlund 
Kommunchef Utredare 

Beslut skickas till 
Kommunikatörer för uppdateringar på hemsidan 
Akten 
Utredarmöte för reglementes ändringar 
Finska rådet och stora rådet 
Förtroendemannaregistret 
AMI för verkställighet
Samtliga nämnder för kännedom och verkställighet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
Datum Diarienummer 

2020-05-15 KS 2020/167-13 

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

Fullmäktige 

Svar på motion angående hemställan till 
Migrationsverket att undanta Marnäs och Ludvika 
gård från asylsökandes möjligheter att få 
dagersättning för att bo i eget boende 

Förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Fredrik trygg (SD) föreslår i motion daterad 6 april 2020 att kommunstyrelsen 
ska få i uppdrag att lämna in anmälan till Migrationsverket om att Marnäs och 
Ludvika gård ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagersättning 
för att bo i eget boende enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. 
Regeringen har pekat ut 32 kommuner i Sverige, som kan ha områden med 
sociala och ekonomiska utmaningar. Dessa kommuner kan anmäla specifika 
områden i respektive kommun till Migrationsverket, som kommunerna anser 
att bör omfattas av den lagändring som motionären lyfter. Ludvika kommun 
tillhör inte de utpekade kommunerna och har därmed inte möjlighet att anmäla 
områden till Migrationsverket. 

Beskrivning av ärendet 
Fredrik trygg (SD) föreslår i motion daterad 6 april 2020 att kommunstyrelsen 
ska få i uppdrag att lämna in anmälan till Migrationsverket om att Marnäs och 
Ludvika gård ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagersättning 
för att bo i eget boende enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. 

Riksdagen beslöt om lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. i november 2019. Lagens syfte är att asylsökande i fler fall ska 
välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart 
mottagande. 

Paragraf 10 a i ovannämnda lag lyder så här: 

En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 har inte rätt till 
dagersättning enligt 17 § eller särskilt bidrag enligt 18 § om han 
eller hon på egen hand ordnar bostad och bostaden ligger i en del 

mailto:mikaela.nordling@ludvika.se
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av en kommun som vid inflyttningen och under den tid 
utlänningen bor i den anses ha sociala och ekonomiska utmaningar 
enligt föreskrifter meddelade med stöd av andra stycket. Detta 
gäller dock inte om det är uppenbart oskäligt att utlänningen inte 
får rätt till sådant bistånd. Regeringen får meddela föreskrifter om 
vilka delar av en kommun som ska anses ha sociala och 
ekonomiska utmaningar och om möjligheten för en kommun med 
sådana kommundelar att i ett anmälningsförfarande ange vilka av 
kommundelarna som ska omfattas av första stycket. Första stycket 
gäller inte ensamkommande barn. 

Lagen trädde i kraft den 1 januari 2020. 

Av lagparagraf 10 a framgår det att regeringen får meddela föreskrifter om vilka 
delar av en kommun som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar och 
om möjligheten för en kommun med sådana kommundelar att i ett 
anmälningsförfarande ange vilka av kommundelarna som ska omfattas. 
Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland 
annat uppehållstillstånd. I myndighetens uppdrag ingår att erbjuda asylsökande 
boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende. Den 
dagersättning som en utlänning som på egen hand bosätter sig i ett område, 
som anses ha sociala och ekonomiska utmaningar, förlorar hanteras och 
beslutas av Migrationsverket. Migrationsverket är även den myndighet till vilken 
utpekade kommuner kan anmäla områden med socioekonomiska utmaningar. 

På Migrationsverkets hemsida framgår att regeringen angett 32 kommuner som 
kan ha områden med socioekonomiska utmaningar1. Dessa kommuner kan, 
enligt informationen på Migrationsverkets hemsida, anmäla specifika områden i 
respektive kommun till Migrationsverket under våren. Migrationsverket 
kommer att börja tillämpa lagändringen från och med 1 juli 2020. 

Ludvika kommun är inte en av de kommuner som regeringen lyft. Därmed kan 
kommunen inte lämna in en ansökan till Migrationsverket om att Marnäs och 
Ludvika gård ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagersättning 
enligt paragraf 10 a i lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att fullmäktige avslår motionen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Laila Dufström Mikaela Nordling 
T.f. kommunchef Utredare 

1 https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-03-03-Nya-EBO-regler-32-
kommuner-far-anmala-omraden.html 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-03-03-Nya-EBO-regler-32-kommuner-far-anmala-omraden.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-03-03-Nya-EBO-regler-32-kommuner-far-anmala-omraden.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-03-03-Nya-EBO-regler-32-kommuner-far-anmala-omraden.html
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-05-14 KS 2019/604- 00 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm, 0240 861 82 
malin.ekholm@ludvika.se 

Fullmäktige 

Svar på motion om nya tankesätt i skolan 

Förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är delvis tillgodosett då det som föreslås i 
motionen punkt tre pågår och att förslag ett och två avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Sara Hjälm (C) föreslår i motion daterad den 27 december 2019 att införa nya 
tankesätt i skolan. Motionären föreslår följande: 

- Att Ludvika kommun ordnar studiebesök till Borlänge kommun för att ta 
del av deras projekt 

- Att Ludvika kommun genomför ett försök med mer fysisk rörelse i en klass, 
eller en utpekad grupp elever på olika skolor för att se vilka resultat det ger. 

- Att Ludvika kommun kan sprida erfarenheter av de morgonpulspass som 
Lorensbergaskolan haft, till andra skolor i kommunen. 

Motionären motiverar förslagen genom att bland annat hänvisa till forskning 
inom området som påvisar vikten av fysisk aktivitet för ökad koncentration för 
inlärning och prestation. 

Social- och utbildningsnämnden yttrade sig över motionen på sitt sammanträde 
den en 25 mars 2020 § 39. Nämnden föreslog att fullmäktige beslutar att anse 
förslaget delvis tillgodosett då det som föreslås i motionen i punkten tre pågår 
och att förslagen i punkten ett och två avslås. 

I protokollsutdraget framgår det att social- och utbildningsnämnden bedömer 
att i dagsläget har en utökning av timplanen i idrott samt den utveckling av de 
pågående projekten med fokus på rörelse och utevistelse är tillräckliga och 
föreslog på så vis avslag till förslag ett och två. Eftersom motionens 
ämnesområde tillhör social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har 
inte kommunstyrelsens förvaltning något att erinra och föreslår att fullmäktige 
beslutar enligt social- och utbildningsnämndens förslag. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag medför inte några kostnader. 
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Laila Dufström Malin Ekholm 
Tf. kommunchef Utredare 

Bilagor 
1. Motion, nya tankesätt i skolan från Centerpartiet, daterad den 27

december 2019. 
2. Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämnden daterad den 25

mars 2020, § 39. 

Beslut skickas till 
Motionären 
Social- och utbildningsnämnden
Akten 



Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-03-25 

Dnr 2020/16 69 

Yttrande över motion Nya tankesätt i skolan 

Social- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att förslaget är delvis tillgodosett då det som föreslås 
i motionen i punkten tre pågår och att förslaget i punkterna ett och två avslås. 

Yngve Thorné (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Nya tankesätt i skolan, Centerpartiet föreslår i motion daterad den 27 december 

att Ludvika kommun ordnar studiebesök till Borlänge kommun för att ta 

att Ludvika kommun genomför ett försök med mer fysisk rörelse i en klass, 
eller en utpekad grupp elever på olika skolor för att se vilka resultat det ger 
att Ludvika kommun kan sprida erfarenheter av de morgonpulspass som 
Lorensbergaskolan haft, till andra skolor i kommunen 

Motionen skriver om aktuell forskning som pågår och som gjorts. Dessa 
forskningsresultat har påvisat vikten av fysisk aktivitet och ökad koncentration 
för inlärning och prestation. Förvaltningen instämmer helt i det. 

Skolverket har även de samma inställning och en utökning av timplanen för 
grundskolans ämne idrott- och hälsa skedde till hösten 2019. Utökningen var 
100 timmar, från 500 timmar till 600 timmar under grundskolan. Av de 100 
timmarna är 20 av dem förlagda mellanstadiet och 80 timmar på högstadiet. 
Detta innebär fler tillfällen av rörelse än tidigare. Skolor i de lägre åldrarna 
organiserar mer rastaktiviteter utomhus utifrån förutsättningar och möjligheter, 
allt för att stimulera elever till rörelse och lek. 

Ludvika kommuns övriga skolor tar redan del av Lorensbergaskolans 
erfarenheter och analys av och kring pulspassen, för att kunna ta vara och 
eventuellt bygga vidare på den erfarenheten, i kommunens övriga grundskolor. 
Detta utifrån lokalmässiga och personella förutsättningar samt möjligheten 
utifrån skolskjutsar. Under våren 2020 finns en plan för hur alla rektorer i 
grundskolan vid en gemensam rektorsträff, tar del av de erfarenheter 
Lorensbergaskolan gjort med anledning av de organiserade morgonpulspassen. 

Här är några punkter som Lorensbergaskolan kommer att berätta om. 
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Social- och utbildningsnämnden 

§ 39 – 

Beskrivning av ärendet 

2019 

 
del av deras projekt 

 

 

Justerandes sign 



2(2) 

Utdragsbestyrkande 

Vilka och hur många elever har deltagit? 

Finns mätbara effekter på elevers lärande, koncentration och uthållighet? 

Varje rektor får utifrån detta se över möjligheterna att på olika sätt organisera 
för mer rörelse i skolan. I beaktande behöver här tas till lokalmässiga och 
personella förutsättningar samt möjligheten utifrån skolskjutsar. 

Förvaltningen bedömer att i dagsläget har den utökning av timplanen idrott 
samt utveckling av de pågående projekten med fokus på rörelse och utevistelse 
är tillräckligt och föreslår att punkterna ett och två i motionen avslås. 

Arbetsutskottets, 11 mars 2020 § 21, förslag till beslut: Kommunfullmäktige 
anser att förslaget är delvis tillgodosett då det som föreslås i motionen i 
punkten tre pågår och att förslaget i punkterna ett och två avslås. 

Protokoll från arbetsutskottet den 11 mars 2020, § 21. 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 5 mars 2020. 

Motion Nya tankesätt i skolan från Centerpartiet daterad den 27 december 

Yngve Thorné (C) yrkar bifall till motionen. 

Mikaela Nordling (M) och Peter Cyrillus (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 

Ordförande ställer Yngve Thornés förslag mott arbetsutskottets förslag och 
finner att social- och utbildningsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets 

Kommunfullmäktige inklusive handlingar 

2

  
      

 
      

 
 

  
     

       
          
   
           

             
             

       

           
            

            
 

          
             

            

 
           

         

            
  

 
       

           
   

         
        

 

 
 

   
   

______ 

 Hur har organisationen sett ut? 
 
 Kostnader? 
 

Beslutsunderlag 
1. 

2. 

3. 
2019. 

Behandling 

förslag till beslut. 

förslag. 

Beslut skickas till 

Akten 

173

Justerandes sign 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-05 SUN 2020/16 69 

Kommunfullmäktige 

”Nya tankesätt i skolan” 

Social- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att förslaget är delvis tillgodosett då det som föreslås 
i motionen i punkten tre pågår och att förslaget på punkterna ett och två avslås. 

Nya tankesätt i skolan, Centerpartiet föreslår i motion daterad 20191227, 

att Ludvika kommun ordnar studiebesök till Borlänge kommun för att ta del av 

att Ludvika kommun genomför ett försök med mer fysisk rörelse i en klass, eller en 
utpekad grupp elever på olika skolor för att se vilka resultat det ger 
att Ludvika kommun kan sprida erfarenheter av de morgonpulspass som 
Lorensbergaskolan haft, till andra skolor i kommunen 

Motionen skriver om aktuell forskning som pågår och som gjorts. Dessa 
forskningsresultat har påvisat vikten av fysisk aktivitet och ökad koncentration 
för inlärning och prestation. Förvaltningen instämmer helt i det. 
Skolverket har även de samma inställning och en utökning av timplanen för 
grundskolans ämne idrott- och hälsa skedde till hösten 2019. Utökningen var 
100 timmar, från 500 timmar till 600 timmar under grundskolan. Av de 100 
timmarna är 20 av dem förlagda mellanstadiet och 80 timmar på högstadiet. 
Detta innebär fler tillfällen av rörelse än tidigare. Skolor i de lägre åldrarna 
organiserar mer rastaktiviteter utomhus utifrån förutsättningar och möjligheter, 
allt för att stimulera elever till rörelse och lek. 

Ludvika kommuns övriga skolor tar redan del av Lorensbergaskolans 
erfarenheter och analys av och kring pulspassen, för att kunna ta vara och 
eventuellt bygga vidare på den erfarenheten, i kommunens övriga grundskolor. 
Detta utifrån lokalmässiga och personella förutsättningar samt möjligheten 
utifrån skolskjutsar. Under våren 2020 finns en plan för hur alla rektorer i 
grundskolan vid en gemensam rektorsträff, tar del av de erfarenheter 
Lorensbergaskolan gjort med anledning av de organiserade morgonpulspassen. 

Här är några punkter som Lorensberga kommer att berätta om. 
Hur har organisationen sett ut? 
Vilka och hur många elever har deltagit? 
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Yttrande över motion -

Beskrivning av ärendet 

 
deras projekt 

 

 

 
 



Datum 
2020-03-05 SUN 2020/16 – 69 

Sida 
2(2) 

Finns mätbara effekter på elevers lärande, koncentration och 

Varje rektor får utifrån detta se över möjligheterna att på olika sätt organisera 
för mer rörelse i skolan. I beaktande behöver här tas till lokalmässiga och 
personella förutsättningar samt möjligheten utifrån skolskjutsar. 

Förvaltningen bedömer att i dagsläget har den utökning av timplanen idrott 
samt utveckling av de pågående projekten med fokus på rörelse och utevistelse 
är tillräckligt och föreslår att punkterna ett och två i motionen avslås. 

Utökningen av timplanen har redan gett förvaltningen högre kostnader för 
personal. Mer rörelse utanför ordinarie timplan kostar medför mer personal. 
Många elever åker skolskjuts till och från skolan vilket kan medföra att en 
utökning av skolskjuts skulle behövas. 
Lorensberga modellen innebär en kostnad då frukost erbjuds. 
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Ludvika kommun 

 Kostnader? 
 

uthållighet? 

Ekonomiska konsekvenser 

Jessica Carlberg 
Verksamhetschef skola 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2020-05-18 KS 2019/473-46 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm, 0240 861 82 
malin.ekholm@ludvika.se 

Fullmäktige 

Svar på motion om lokal kommunal mat i våra kök 

Förslag till beslut 
Fullmäktige anser att motionens första punkt är tillgodosedd och motionens 
andra förslag avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson (KP) föreslår i motion daterad den 29 september 2019 att 
införa lokal mat i våra kök. Motionären föreslår följande: 

- Att Ludvika kommunfullmäktige beslutar att ta fram en plan för hur 
kommunens offentliga kök kan få sina färskvaror från lokala 
producenter. 

- Att kommunen i de fall lokala producenter saknas gör en plan för att 
tillhandhålla mark och på annat vis stödja etableringen av nya 
producenter genom anställning eller långsiktiga kontrakt. 

Vård- och omsorgsnämnden yttra sig över motionen den 29 april 2020 § 32. 
Nämnden föreslog att fullmäktige beslutar att tillgodose motionens första 
förslag med, bland annat, motiveringen att det redan idag sker dialogmöten med 
lokala producenter inför livsmedelsupphandlingar. Vidare beslutade nämnden 
att inte yttra sig gällande motionens andra förslag då planer för att tillhandahålla 
mark faller under en annan förvaltning. 

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter och förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot vård- och 
omsorgsnämndens förslag till beslut på motionens första förslag och föreslår att 
fullmäktige beslutar enligt nämndens förslag. 

Vad gäller motionens andra förslag har kommunstyrelsens förvaltning varit i 
kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen för att fråga om det finns någon 
plan likt motionärens andra förslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller 
att i dagsläget inte finns någon plan så som motionären föreslår. 

I översiktsplanen framgår kommunens viljeinriktning för mark och 
vattenanvändningen. I planen står det att det endast finns en liten andel 
jordbruksmark i kommunen samt att, i första hand, bör bebyggelse komma i 
anslutning till befintlig bebyggelse och placeras på sådant sätt att jordbruket inte 
hindras. Samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller att det i dagsläget finns 

mailto:malin.ekholm@ludvika.se
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möjligheter att arrendera del av dessa ytor, för att exempelvis bete, men att 
möjligheterna att kunna använda dessa för större produktion är små. 

Då kommunen inte äger mycket jordbruksmark samt att det finns en 
viljeinriktning för markanvändningen ser kommunstyrelsens förvaltning 
svårigheter att kunna verkställa motionärens andra förslag. Förvaltningen 
föreslår på så vis att motionärens andra förslag avslås. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag medför inga ekonomiska kostnader. 

Laila Dufström Malin Ekholm 
Tf. kommunchef Utredare 

Bilagor
1. Motion, Lokal kommunal mat i våra kök, daterad 29 september 2019. 
2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 29

april 2020 § 32. 

Beslut skickas till 
Motionären 
Vård- och omsorgsnämnden för kännedom 
Akten 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-10 

Diarienummer 
VON 2020/6 
Er referens 
2019/473 

Vård- och omsorgsnämnden 

Lokal kommunal mat i våra kök 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse 
motionens första punkt tillgodosedd 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte yttra sig över motionens 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, 
daterad 10 januari 2020, som sitt yttrande till Kommunfullmäktige 

Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet i Ludvika, föreslår i motion 
daterad 29 september 2019 att Ludvika kommunfullmäktige beslutar att ta fram 
en plan för hur kommunens offentliga kök kan få sina färskvaror från lokala 

Där till föreslås även att kommunen i de fall lokala producenter 
saknas gör en plan för att tillhandahålla mark och på annat vis stödja 
etableringen av nya producenter genom anställning eller långsiktiga kontrakt. 

Redan idag sker dialogmöten mellan kostenheten och lokala producenter inför 
livsmedelsupphandlingar. Det görs i samarbete med andra avtalsanslutna 
kommuner för att kartlägga hur kommunerna kan möjliggöra för lokala 
producenter att lämna anbud. Kostenheten anser därför att motionens första 
punkt är tillgodosedd. Kostenheten anser sig inte kunna yttra sig angående 
motionens andra punkt eftersom planer för att tillhandahålla mark faller under 

Kommunistiska Partiet i Ludvika har genom Karl Gustav Nilsson inkommit 
med en motion daterad 29 september 2019 till kommunfullmäktige. Motionen 

det är dags för lokal mat i våra kök! 
Kommunistiska Partiet motionerar om: 

Att Ludvika kommunfullmäktige beslutar att ta fram en plan för hur 
kommunens offentliga kök kan få sina färskvaror från lokala producenter. 

Att kommunen i de fall lokala producenter saknas gör en plan för att 
tillhandahålla mark och på annat vis stödja etableringen av nya producenter 
genom anställning eller långsiktiga kontrakt. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

Yttrande på motion -

1. 

2. 
andra punkt 

3. 

Sammanfattning 

producenter. 

en annan förvaltning. 

Beskrivning av ärendet 

har rubriken: 

Vi befinner oss i en klimatkris – 
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Datum 
2020-01-10 

Diarienummer 
VON 2020/6 

Sida 
2(2) 

I motionen beskrivs att läget i kommunen tyvärr är så att det endast finns en 
mindre grönsaksproducent kvar. Att Ludvika kommun äger bra åkermark där 
färskgrönsaker skulle kunna produceras till de offentliga köken. 

Vidare står att läsa i motionen att det var synd att kommunen släppte projektet 
med kommunala kor. Det var ett positivt projekt som gav både goda resultat 
men även mycket positiv uppmärksamhet runt om i Sverige. I motionen står att 
läsa att vi hoppas att man inom styret inte ställer sig negativa till även 
växtodling på samma ideologiska bas utan kan se det som den framtidssatsning 

I stället för att lägga vårt hopp till en allt mer volatil internationell 
marknad för livsmedel kan kommunen locka unga odlingsintresserade att 
stanna kvar i kommunen och bli producenter. Koppla odlingarna till den 
pedagogiska verksamheten för att komma runt upphandlingskrav och samtidigt 
skapa en förståelse hos våra unga hur maten produceras. 

Förvaltningens förslag till beslut grundar sig i att kostenheten redan idag har 
dialogmöten mellan kostenheten och lokala producenter inför 
livsmedelsupphandlingar. Det görs i samarbete med andra avtalsanslutna 
kommuner för att kartlägga hur kommunerna kan möjliggöra för lokala 
producenter att lämna anbud. Kostenheten anser därför att motionens första 

Kostenheten anser sig inte kunna yttra sig angående motionens andra punkt 
eftersom planer för att tillhandahålla mark faller under en annan förvaltning. 

Anneli Lindahl 
Tf verksamhetschef 

Lokal kommunal mat i våra kök 
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Ludvika kommun 

det kan vara. 

Förvaltningens synpunkter 

punkt är tillgodosedd. 

Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Bilagor 
1. Motion – 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Akt 
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Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-04-29 

Dnr 2020/6 

Lokal kommunal mat i våra kök 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse 
motionens första punkt tillgodosedd 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte yttra sig över motionens 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, 
daterad 10 januari 2020, som sitt yttrande till Kommunfullmäktige 

Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet i Ludvika, föreslår i motion 
daterad 29 september 2019 att Ludvika kommunfullmäktige beslutar att ta fram 
en plan för hur kommunens offentliga kök kan få sina färskvaror från lokala 

Där till föreslås även att kommunen i de fall lokala producenter 
saknas gör en plan för att tillhandahålla mark och på annat vis stödja 
etableringen av nya producenter genom anställning eller långsiktiga kontrakt. 

Redan idag sker dialogmöten mellan kostenheten och lokala producenter inför 
livsmedelsupphandlingar. Det görs i samarbete med andra avtalsanslutna 
kommuner för att kartlägga hur kommunerna kan möjliggöra för lokala 
producenter att lämna anbud. Kostenheten anser därför att motionens första 
punkt är tillgodosedd. Kostenheten anser sig inte kunna yttra sig angående 
motionens andra punkt eftersom planer för att tillhandahålla mark faller under 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2020. 

§ 26 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 april 2020. 
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______ 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 32 

Yttrande - motion -

Beslut 
1. 

2. 
andra punkt 

3. 

Beskrivning av ärendet 

producenter. 

en annan förvaltning. 

Beslutsunderlag 
1. 

2. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Akt 
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Vi befinner oss i en klimatkris – det är dags för lokal mat i våra kök! 

Det räcker inte längre med vackra ord medan allt fortsätter precis som tidigare. För 
att minimera klimatkrisens verkningar krävs av oss att vi handlar. Forskningen är 
enig om att vi oundvikligen kommer att leva i en framtid med mycket större 
osäkerheter – det är dags att ta vårt ansvar. Både för klimatet och för våra invånare. 

Sverige behöver nå netto-noll utsläpp redan under 2020-talet om vi på allvar ska ta vårt 
ansvar. En av alla aspekter där vi i Sverige och i kommunen är kraftigt eftersatta är den 
om vår livsmedelsförsörjning. 

Den nationella trenden är en alltjämt sedan 30år en fortsatt minskande livsmedels-
produktion. Dessutom går allt mer av den allt mindre kakan på export. Läget i kommunen 
är tyvärr så att det endast finns en mindre grönsaksproducent kvar. Ludvika kommun äger 
bra åkermark där färskgrönsaker skulle kunna produceras till de offentliga köken. 

Visa på handlingskraft 
Det har redan gjorts flera kommunala och regionala satsningar på lokal mat runt om i 
Sverige. Vacksta Odlingar som producerar direkt in i skolköket på gymnasieskolan i 
Södertälje, Göteborgs stad som stödjer lokala initiativ osv. 

Här kan Ludvika gå i täten för en handlingskraftig linje i enlighet med livsmedelsstrategins 
mål om ökad produktion, fler jobb och ökad omsättning inom livsmedelssektorn. Ta fram 
en konkret plan för hur kommunens mark kan användas till odlingar direkt riktade till de 
offentliga köken. 

Det var synd att kommunen släppte projektet med kommunala kor. Det var ett positivt 
projekt som gav både goda resultat men även mycket positiv uppmärksamhet runt om i 
Sverige. Vi hoppas att man inom styret inte ställer sig negativa till även växtodling på 
samma ideologiska bas utan kan se det som den framtidssatsning det kan vara. 

Istället för att lägga vårt hopp till en allt mer volatil internationell marknad för livsmedel kan 
kommunen locka unga odlingsintresserade att stanna kvar i kommunen och bli 
producenter. Koppla odlingarna till den pedagogiska verksamheten för att komma runt 
upphandlingskrav och samtidigt skapa en förståelse hos våra unga hur maten produceras. 

Vi behöver ta ansvar för klimatet och vår livsmedelsförsörjning – NU! 

Läget är brådskande och vi motionerar därför om: 
- Att Ludvika kommunfullmäktige beslutar att ta fram en plan för hur 
kommunens offentliga kök kan få sina färskvaror från lokala producenter. 

- Att kommunen i de fall lokala producenter saknas gör en plan för att 
tillhandahålla mark och på annat vis stödja etableringen av nya producenter genom 
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anställning eller långsiktiga kontrakt. 

Karl Gustav Nilsson 
Gruppledare (K) 
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