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§ 10  Dnr  Dnr. 

 

Information om arbetet med kommunkoncernen 

Beslut 
1. Finansutskottet noterar informationen.  
2. Koncernekonomichefen får i uppdrag att ta fram en bolagspolicy samt att 

färdigställa finanspolicyn. 

Beskrivning av ärendet 
Koncernekonomichefen informerar om pågående arbete med 
kommunkoncernen.  

Syftet med bolagskoncernen 
 Ludvika kommun äger bolag och driver bolagsverksamhet för att 

förverkliga det kommunala ändamålet.  
 Verksamheten som bedrivs i bolag syftar till att skapa nytta för kommunen 

och kommuninvånarna. 
 De kommunala bolagen är liksom nämnder och förvaltningar till för att 

bedriva verksamhet inom ramen för det kommunala ändamålet och de 
kommunala befogenheterna 

Relationer mellan kommun och bolag 
 Ägarstyrning 
 Uppsiktsplikt 
 Affärsförhållanden  

Uppdraget 
 Att ta fram en bolagspolicy  
 Företagspolicy byter namn till bolagspolicy 
 Finanspolicy, uppdraget finns redan, arbetas fram parallellt med 

bolagspolicyn färdigställa 
 Gemensamma ägardirektiv – upphävs 
 Specifika ägardirektiv - ses över 
______ 
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§ 11  Dnr  Dnr. 

 

Översyn av höstens budgetprocess 

Beslut 
Finansutskottet uppdrar till koncernekonomichefen att se över höstens 
budgetprocess. 

Beskrivning av ärendet 
Det osäkra läget med anledning av coronapandemin gör att höstens 
budgetprocess bör ses över. Två budgetberedningar är inplanerade, den 11 
september och 9 oktober. Det kan bli aktuellt med ett extra finansutskott. SKR 
publicerar skatteunderlagsprognoser den 24 augusti och 1 oktober. 

Behandling 
Utskottet uppdrar till koncernekonomichefen att se över höstens budgetprocess 
och återkoppla snarast. 
______ 
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