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Val av justerare
§ 78 Anmälan av extra ärenden 3
§ 79 Lokala trafikföreskrifter på 

Ljunghällsvägen
2019/852 4

§ 80 Fordonsfinansiering 2019/884 5
§ 81 Reinvesteringsplan 2020 2019/885 6
§ 82 Revidering av drift- och 

investeringsbudget samt VP 2020
2019/882 7 - 8

§ 83 Godkännande av slutrapport 
effektivisering av 
fastighetsorganisationerna i Ludvika 
kommun och uppdrag att jobba vidare 
med de åtgärder som lyfts i rapporten

2019/872 9 - 10

§ 84 Ytterligare sparåtgärder 2019 2019/823 11
§ 85 Verksamhetsinformation 12
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 78

Anmälan av extra ärende

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ändringarna i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Ärende som tillkommer är:

 Ytterligare sparåtgärder 2019.
 Vatten- och avloppstaxan, informationsärende.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 79 Dnr 2019/852

Lokala trafikföreskrifter på Ljunghällsvägen

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar med stöd från 10kap. 1§ 
andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
om förändrad parkerings tid på Ljunghällsvägens östra sida till 30 min och om 
förändrad parkerings tid på angjorda parkeringsplatser på västra sidan av 
Ljunghällsvägen till 1 timme. 

Beskrivning av ärendet
När ombyggnationen av Marnästorg och stängningen av korsningen 
Ljunghällsvägen/Gamla Bangatan så minskade parkerings platserna vid 
Marnästorg. För att tillgodose näringsidkarna så införs tidsreglering på 
Ljunghällsvägen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 16 

september 2019.

2. Lokala trafikföreskrifter 2085 2019:00034.

3. Lokala trafikföreskrifter 2085 2019:00035.
______

Beslut skickas till
Trafikingenjör
Akten

4



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 80 Dnr 2019/884

Fordonsfinansiering

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

från och med 2020-01-01 anskaffas fordon och maskiner i första hand 
genom leasing

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
från och med 2020-01-01 anskaffas fordon och maskiner i andra hand 
genom köp.

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
framtida beslut om anskaffning av fordon och maskiner, delegeras till 
respektive nämnd för verkställighet, i enlighet med beslutspunkterna 1 
och 2 ovan, samt i enlighet med respektive nämnds anskaffningsplan 
för fordon och maskiner.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun finansierar sin anskaffning av fordon genom köp och genom 
leasing. Förfarandet innebär att samhällsbyggnadsnämnden anskaffar sina 
fordon som en investering och redovisar sina behov i kommunens 
investeringsplan medan andra nämnder leasar sina fordon där respektive nämnd 
beslutar om en anskaffning enligt en plan för fordon. För att likrikta förfarandet 
ändrar samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningens rutin för 
anskaffning enligt ovan.

Ekonomiska konsekvenser
Effekterna är en bättre arbetsmiljö för maskinförare, som arbetar i maskiner 
upp till 10-12 timmar per dygn, även reparationskostnaderna minskar med 
anledning av nya maskiner med garantiåtaganden och serviceavtal. Vid leasing 
är halva momsen en avdragsgill kostnad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 24 

september 2019.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 81 Dnr 2019/885

Reinvesteringsplan 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reinvesteringsplan 2020 för gator 
och vägar enligt bilaga.

Sammanfattning
Hösten 2018 genomfördes en tillståndsbedömning av Ludvika kommuns gator 
och vägar. Utifrån resultatet av tillståndsbedömningen planeras gator enligt 
bilaga att beläggas under 20. 

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har ett eftersatt underhåll vad avser beläggningsåtgärder och 
reinvesteringar när det gäller gator och vägar. Det uppgår i 2018 års 
beläggningspriser till 112,5 miljoner kronor. Från och med 2019 har kommunen 
tillgång till uppgifter, efter tillståndsbedömningen, för planering av beläggnings- 
och reinvesteringsåtgärder. Uppgifterna har lett fram till att gator enligt bilaga 
planeras för åtgärd 2020. 

Ekonomiska konsekvenser
Budgeten för reinvestering gator och vägar är 8 miljoner Enligt bilagan är 7,1 
miljoner planerat och 0,9 miljoner avsatt som medel för tillkommande arbeten 
till det planerade och till oförutsett.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 23 

september 2019.

2. Reinvesteringsplan.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-09

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 82 Dnr 2019/882

Revidering av drift- och investeringsbudget samt 
verksamhetsplan 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderad 

verksamhetsplan enligt tilldelad ram för driftbudget år 2020 på 
120 159 tkr. Efter budgetberedningen 2019-10-08 har ramen sänkts 
med 341 tkr efter justering av hyrorna, från ursprunglig ram om 
120 500 tkr.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderad 
investeringsbudget om totalt 119 700 tkr enligt tilldelad ram 
(ursprunglig ram 130 700 tkr, reviderad ram efter omfördelning 
Björmossevägen, 119 700 tkr) för investeringar, varav 48 295 tkr avser 
skattefinansierad verksamhet och 71 409 tkr avser taxefinansierad 
verksamhet.

Sammanfattning
Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november där nämndernas 
ramar för drift och investering beslutas behöver samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsplan, driftbudget och investeringsbudget revideras enligt 
fullmäktiges ramtilldelning i juni.

Beskrivning av ärendet
Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november där nämndernas 
ramar för drift och investering beslutas behöver samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsplan, driftbudget och investeringsbudget revideras enligt 
fullmäktiges ramtilldelning i juni.

Utifrån fullmäktiges tilldelade driftsram för samhällsbyggandsnämndens budget 
så behöver större justeringar göras i de äskningar till driften i 
verksamhetsplanen som samhällsbyggnadsnämnden lämnade till fullmäktiges 
budgetmöte i juni. Samhällsbyggnadsnämnden äskade 129 868 tkr och 
tilldelades en ursprunglig ram på 120 500 tkr, som efter hyresjustering 
minskades till 120 159 tkr.

Fullmäktige beslutade i juni om en total investeringsram om 130 700 tkr, varav 
75 800 tkr för skattefinansierad verksamhet och 54 900 tkr för taxefinansierad 
verksamhet. För att möjliggöra investeringsbehov inom taxefinansierade 
verksamheter, avloppreninget i Gonäs, (ca 22 000 tkr), föreslår förvaltningen 
omdispositioner inom de skattefinansierade verksamheterna, där investeringar 
inom fordon och maskiner istället tas upp via leasing. Dessutom föreslås att 
medel för kvarteret Orren pausas och sedan aktiveras som ett extraordinärt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

projekt när det blir aktuellt för projektering och projektstart. Industriområde 
Lyviksberget Östra, ”Björnmossevägen”, ligger som ett särskilt ärende till KF 
angående omfördelning av medel från 2020 till 2019, då projektet pågår och är 
av strategisk betydelse för bland annat genomfartsprojektet. Detta har därför 
lyfts ur ramen för 2020. Övriga större förändringar är omfördelning av medel 
från fastigheter samt fordon och maskiner till projekt Väsmanstrand för att 
möjliggöra färdigställande av bangolfen. Förslaget innehåller dessutom ett 
tidigareläggande av markförberedande åtgärder vid handelsplats Lyviksberget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en betydligt lägre investeringsvolym för de skattefinansierade 
verksamheterna, vilket medför att kapitaltjänstkostnaderna minskar, vilket är 
positivt för förvaltningens driftbudget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 2 

oktober 2019.

2. Verksamhetsplan 2020.

3. Reviderad verksamhetsplan 2020.

4. Driftbudget 2020.

5. Förslag investeringar-beslutad ram KF 89-2020-2024 per kategori.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-09

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 83 Dnr 2019/872

Godkännande av slutrapport effektivisering av 
fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun och 
uppdrag att jobba vidare med de åtgärder som lyfts i 
rapporten

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutrapport ”Effektivisering av 

fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun”, daterad 5 juni 2019. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningschef att samarbeta 
med kommunstyrelsens förvaltning i arbetet med att verkställa de 
åtgärder som framkommer i slutrapporten. 

Sammanfattning
Som en följd av att Ludvika kommun för över verksamhetslokaler från 
samhällsbyggnadsnämnden till Ludvika kommunfastigheter AB har ett projekt 
för att effektivisera fastighetsorganisationen genomförts. Projektets mål har 
bland annat varit att skapa en effektiv organisation, tydliggöra såväl processer, 
roller och eventuella organisationsförändringar som ekonomiska spelregler och 
gränsdragningar. Inom ramen för projektet har man även identifierat vilka 
regelverk och planer som behöver tas fram eller förbättras. 

Projektet har utmynnat i ”Effektivisering av fastighetsorganisationerna i 
Ludvika kommun - Slutrapport med åtgärdsförslag”. Rapporten är daterad den 
5 juni 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden godkänner denna rapport och uppdrar till ledande 
tjänsteperson att samarbete med kommunstyrelsens förvaltning i uppdraget 
med att implementera de åtgärder som framkommer i rapporten. 

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige har, genom bildandet av Ludvika Kommunfastigheter AB 
(LKFAB), valt att renodla fastighetsinnehavet till bolaget. Av bolagsordningens 
3 § framgår att bolaget har till uppgift att äga och förvalta fastigheter för att till 
självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. 

Detta klarläggs i den fastighetsstrategi som fullmäktige antog den 29 maj 2017 § 
99. I strategin förtydligas vilka fastigheter som bör övergå till kommunens 
helägda bolags ägo och vilka som bör vara kvar i kommunens ägo. Av andra 
kapitlet i fastighetsstrategin framgår bland annat att fastigheter som används 
inom skola, vård och omsorg, fritid, teknisk eller administrativ verksamhet inte 
ska ägas direkt av Ludvika kommun. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ett arbete för att föra över denna typ av fastigheter från kommunens ägo till 
Ludvika kommunfastigheters ägo pågår, och beslut om överföring av 
fastigheter i två olika etapper har tagits. Från och med den 1 januari 2020 
kommer merparten av alla verksamhetslokaler att ägas av Ludvika 
kommunfastigheter AB. 

Ett konsultföretag har på uppdrag av förvaltningschef på 
samhällsbyggnadsförvaltningen och VD på Ludvika kommunfastigheter AB lett 
ett projekt med syfte att effektivisera fastighetsorganisationen. Projektets mål 
har bland annat varit att skapa en effektiv organisation, tydliggöra såväl 
processer, roller och eventuella organisationsförändringar som ekonomiska 
spelregler och gränsdragningar. Inom ramen för projektet har man även 
identifierat vilka regelverk och planer som behöver tas fram eller förbättras.

Projektet har resulterat i ”Effektivisering fastighetsorganisationerna i Ludvika 
kommun – Slutrapport med åtgärdsförslag”, som finns bilagd denna 
tjänsteskrivelse. Slutrapporten tar upp frågor som långsiktig lokalförsörjning, 
arbetsflöde för nybyggnation och större ombyggnation, roller, ansvar, tillit och 
hyressättning och hyresavtal. Slutrapporten innehåller förbättringsförslag 
inklusive tidsplan. 

De förbättringsförslag som lyfts i slutrapporten berör huvudsakligen 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Ludvika kommunfastigheter. 
Parallellt med att kommunstyrelsen får slutrapporten för godkännande får 
därför även samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för Ludvika 
kommunfastigheter AB den. Förvaltningen föreslår att ledande tjänsteperson 
får i uppdrag att samarbeta med kommunstyrelsens förvaltning för att arbeta 
vidare utifrån de åtgärder som framkommer i slutrapporten. 

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att sätta siffror på de ekonomiska konsekvenserna i dagsläge då de 
är beroende av faktorer som vakansgrad, avskrivningstider på reinvesteringar 
med mera. Målet är dock att på sikt minska hyrorna för kommunens 
lokalanvändning. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 3 

oktober 2019.

2. Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun, 
daterad den 5 juni 2019.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 84 Dnr 2019/823

Ytterligare sparåtgärder 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag på ytterligare 

besparingar inom förvaltningens olika verksamheter, om sammanlagt 
1 280 tkr.

2. Fortsatt arbeta med strikta inköpsrestriktioner vad gäller beställningar, 
avrop och inköp, där allt sådant ska föregås av ett godkännande av 
närmaste chef i organisationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har med syfte att uppnå ett balanserat resultat för 
verksamhetsåret 2019, uppmanat nämnderna att fortsätta arbetet med åtgärder 
för att få en ekonomi i balans.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har med syfte att uppnå ett balanserat resultat för 
verksamhetsåret 2019, uppmanat nämnderna att fortsätta arbetet med åtgärder 
för att få en ekonomi i balans.

Förvaltningen har därför, tillsammans med förvaltningsekonomerna, sett över 
vad som ytterligare kan göras för att så långt som möjligt, hålla nere 
kostnaderna i förvaltningens olika verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en förbättring av samhällsbyggnadsförvaltningens prognos 
för resultat verksamhetsåret 2019. Från ett underskott om 3 700 tkr vid 
rapporteringstillfälle 3, till ett nytt prognostiserat underskott på 2 420 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 4 

oktober 2019.

2. Mötesanteckningar 20191003.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 85 Dnr 2019/3

Verksamhetsinformation

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott lägger informationen till 
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Jan Lundberg informerade om

  Vatten- och avloppstaxan, skrivs fram till nämnden i oktober 2019.
______

Beslut skickas till
Akten
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