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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 101  Dnr 2020/70 

 

Befolkningsprognos Ludvika 2020-2035 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige fastställer befolkningsprognos för Ludvika kommun 

2020−2035, enligt bilaga daterad den 24 juni 2020. Prognosen ersätter den 
tidigare prognos för 2019−2035, som fullmäktige fastställde den 
11 november 2019 § 145. 

2. Den fastställda befolkningsprognosen ska användas i kommunens nämnder 
och helägda bolag som underlag för strategiskt planeringsarbete. 

3. Den fastställda befolkningsprognosen bör beaktas som underlag för 
strategiskt planeringsarbete även i kommunkoncernen utöver nämnder och 
helägda bolag. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunchefens stab har hos Statistikmyndigheten SCB beställt en 
befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020−2035. Prognosen levererades 
den 28 april 2020. 

Staben föreslår att fullmäktige fastställer prognosen och anger att den ska 
användas i kommunen som underlag för strategiskt planeringsarbete samt att 
den i samma syfte även ska användas i de helägda bolagen och bör beaktas i 
övriga kommunkoncernen.  

Enligt prognosen kommer kommunens folkmängd att vara i stort sett 
oförändrad kring strax under 27 000 personer under perioden. Dock väntas 
ålderssammansättningen förändras. Sett över hela perioden till 2035 blir det fler 
i skolåldern och fler äldre pensionärer, men samtidigt färre barn i förskoleåldern 
och betydlig färre personer i arbetsför ålder. De allra närmaste åren väntas det 
bli fler i skolåldern, men samtidigt färre småbarn, färre äldre pensionärer och 
framför allt färre personer i förvärvsaktiv ålder. 

Befolkningsförändringar i olika åldrar ger en god bild av de ökade respektive 
minskade behov av olika välfärdstjänster som över tid kan komma att riktas 
mot kommunen och kommunkoncernen. Prognosen ska därför användas som 
planeringsunderlag för bland annat förskola, skola och äldreomsorg, men även 
för exempelvis bostadsbyggande. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Prognosen ska även användas som planeringsunderlag för de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen och koncernen. Både kostnader och intäkter 
påverkas av hur antalet invånare och ålderssammansättningen utvecklas. En 
förändrad åldersfördelning ställer också krav på att resurser över tid fördelas om i 
takt med volym- och behovsförändringar för olika verksamheter. 

Den pågående coronapandemin gör årets prognos osäkrare än tidigare prognoser. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 24 juni 2020. 

2. Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020−2035, bildspel daterat den 
24 juni 2020. 

Behandling 
Verksamhetscontroller Mikael Müller föredrar ärendet.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikael Müller, 0240-860 49 
mikael.muller@ludvika.se 

 
 

 
 

 
 
 

Fullmäktige 

 

Befolkningsprognos 2020−2035 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige fastställer befolkningsprognos för Ludvika kommun 

2020−2035, enligt bilaga daterad den 24 juni 2020. Prognosen ersätter den 
tidigare prognos för 2019−2035, som fullmäktige fastställde den 
11 november 2019 § 145. 

2. Den fastställda befolkningsprognosen ska användas i kommunens nämnder 
och helägda bolag som underlag för strategiskt planeringsarbete. 

3. Den fastställda befolkningsprognosen bör beaktas som underlag för 
strategiskt planeringsarbete även i kommunkoncernen utöver nämnder och 
helägda bolag. 

Sammanfattning 
Kommunchefens stab har hos Statistikmyndigheten SCB beställt en 
befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020−2035. Prognosen levererades 
den 28 april 2020. 

Staben föreslår att fullmäktige fastställer prognosen och anger att den ska 
användas i kommunen som underlag för strategiskt planeringsarbete samt att 
den i samma syfte även ska användas i de helägda bolagen och bör beaktas i 
övriga kommunkoncernen.  

Enligt prognosen kommer kommunens folkmängd att vara i stort sett 
oförändrad kring strax under 27 000 personer under perioden. Dock väntas 
ålderssammansättningen förändras. Sett över hela perioden till 2035 blir det fler 
i skolåldern och fler äldre pensionärer, men samtidigt färre barn i förskoleåldern 
och betydlig färre personer i arbetsför ålder. De allra närmaste åren väntas det 
bli fler i skolåldern, men samtidigt färre småbarn, färre äldre pensionärer och 
framför allt färre personer i förvärvsaktiv ålder. 

Befolkningsförändringar i olika åldrar ger en god bild av de ökade respektive 
minskade behov av olika välfärdstjänster som över tid kan komma att riktas 
mot kommunen och kommunkoncernen. Prognosen ska därför användas som 
planeringsunderlag för bland annat förskola, skola och äldreomsorg, men även 
för exempelvis bostadsbyggande. 

Prognosen ska även användas som planeringsunderlag för de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen och koncernen. Både kostnader och intäkter 
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påverkas av hur antalet invånare och ålderssammansättningen utvecklas. En 
förändrad åldersfördelning ställer också krav på att resurser över tid fördelas om i 
takt med volym- och behovsförändringar för olika verksamheter. 

Den pågående coronapandemin gör årets prognos osäkrare än tidigare prognoser. 

Beskrivning av ärendet 

SCB:s regionala befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020−2035 
Som underlag för planering av verksamhet och ekonomi i kommunkoncernen 
har kommunchefens stab hos SCB beställt en regional befolkningsprognos för 
Ludvika kommun 2020−2035. Prognosen levererades av SCB den 28 april 
2020. I bilagan presenteras en bearbetning av SCB:s prognos och där anges 
även det scenario och de antaganden som prognosen vilar på. 

De senaste årens befolkningsutveckling 
Antalet folkbokförda kommuninvånare ökade kraftigt 2014−2016 i samband 
med det stora flyktingmottagandet. Därefter har befolkningen de senaste åren 
legat på strax under 27 000. Totalt för femperioden 2014−2019 har folkmängden 
ökat med nära 900 personer, varav kring 750 barn i åldrarna 0−15 år. 

Ett ökat barnafödande har bidragit till de senaste årens befolkningsökning. Men 
huvudförklaringen är invandringen av personer som har fått asyl i Sverige och 
blivit folkbokförda i Ludvika kommun.  

De kommande årens befolkningsutveckling enligt prognosen 
Folkmängd. Prognos 2020−2035  

Enligt prognosen kommer 
folkmängden vara i stort sett 
oförändrad under perioden, från 
utgångslägets knappt 26 900 
invånare till samma nivå för slutåret 
2035. En viss nedgång sker de allra 
närmaste åren, främst kopplat till 
den aktuella coronapandemin.  

 

Antalsförändringar. Prognos 2020−2035 
Även om den totala folkmängden 
förblir närapå densamma, så väntas 
ålderssammansättningen förändras. 
Sett över hela perioden till 2035 
väntas det bli både fler barn och 
ungdomar i skolåldern och fler äldre 
pensionärer, men samtidigt färre 
personer i arbetsför ålder. Rent 
finansieringsmässigt blir det en 

utmaning för kommunen när färre i yrkesaktiv ålder ska försörja fler yngre och 
äldre. 
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Antalsförändringar. Prognos 2020−2035 
De allra närmaste åren väntas det bli 
fler i skolåldern, men samtidigt färre 
småbarn, något färre äldre 
pensionärer och framför allt färre 
personer i förvärvsaktiv ålder. 

 
 
 
                                                

Folkmängd. Utfall 2010−2019. Prognos 2020−2035 

 

Prognosen som planeringsunderlag 
Kommunchefens stab föreslår att fullmäktige fastställer befolkningsprognosen 
och anger att den ska användas i kommunen som underlag för strategiskt 
planeringsarbete samt att den i samma syfte även ska användas i de helägda 
bolagen och bör beaktas i övriga kommunkoncernen. Prognosen ersätter den 
tidigare befolkningsprognos för 2019−2035, som fullmäktige fastställde den 
11 november 2019 § 145.   

Prognosen ska användas som planeringsunderlag för bland annat förskola, 
skola och äldreomsorg, men även för exempelvis bostadsbyggande. En stor del 

År

Folk-
mängd vid 

årets 
början

Födda Avlidna
Inflyttade 

från övriga 
Sverige

Utflyttade 
till övriga 
Sverige

Inflyttade 
från 

utlandet

Utflyttade 
till 

utlandet

Folk-
mängd vid 
årets slut

Folk-
ökning

2010 25 650 254 338 1 066 986 231 70 25 810 160

2011 25 810 266 364 914 1 092 135 84 25 586 -224

2012 25 586 297 332 1 044 1 126 257 88 25 639 53

2013 25 639 295 366 989 1 073 315 89 25 712 73

2014 25 712 302 303 1 072 1 115 444 87 26 030 318

2015 26 030 319 366 1 097 1 163 517 81 26 362 332

2016 26 362 339 342 1 009 1 221 872 91 26 933 571

2017 26 933 339 315 1 117 1 477 438 68 26 992 59

2018 26 992 292 331 1 088 1 325 332 98 26 946 -46

2019 26 946 338 301 1 046 1 407 331 65 26 898 -48

2020 26 898 327 340 1 003 1 241 179 64 26 762 -136

2021 26 762 311 302 1 072 1 226 203 76 26 743 -19

2022 26 743 303 302 1 105 1 224 218 89 26 755 11

2023 26 755 298 301 1 127 1 228 227 95 26 783 28

2024 26 783 303 301 1 135 1 236 225 101 26 808 25

2025 26 808 306 302 1 142 1 244 228 106 26 833 25

2026 26 833 309 302 1 149 1 252 231 111 26 858 25

2027 26 858 312 303 1 156 1 259 232 116 26 879 21

2028 26 879 314 305 1 163 1 266 230 118 26 897 19

2029 26 897 316 306 1 169 1 273 230 120 26 913 16

2030 26 913 315 308 1 175 1 280 229 121 26 924 10

2031 26 924 314 310 1 181 1 286 228 123 26 928 4

2032 26 928 314 312 1 186 1 291 226 124 26 927 -1

2033 26 927 314 314 1 191 1 297 225 125 26 921 -6

2034 26 921 314 315 1 195 1 302 224 126 26 912 -9

2035 26 912 314 316 1 200 1 307 223 127 26 899 -13
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av kommunens tjänster riktas till specifika åldersgrupper. Därför ger 
prognosens befolkningsförändringar i olika åldrar en god bild av de ökade 
respektive minskade behov av olika välfärdstjänster som över tid kan komma 
att riktas mot kommunen och kommunkoncernen. 

Prognosen ska även användas som planeringsunderlag för de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen och koncernen. Både den löpande 
verksamheten och investeringar påverkas när befolkningen väntas öka snabbast 
i de mest kostnadskrävande åldrarna. Även hur mycket skatt, statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning som kommer in till kommunen påverkas av 
hur antalet invånare och ålderssammansättningen utvecklas. Det kommer 
innebära finansiella utmaningar för kommunen och koncernen när de samlade 
behoven av kommunal service väntas öka snabbare än intäkterna. En förändrad 
åldersfördelning ställer också krav på att resurser över tid fördelas om i takt med 
volym- och behovsförändringar för olika verksamheter. 

Kortfattat om vad prognosen baseras på 
Prognosen för Ludvika kommun baseras på SCB:s senaste 
befolkningsframskrivning för riket, Sveriges framtida befolkning 2020−2070, som 
publicerades den 8 april 2020. Utifrån gjorda antaganden redovisas där för varje 
år antalet kvinnor och män som föds samt antalet i varje ettårsklass som avlider, 
flyttar till Sverige från utlandet respektive emigrerar.  

Utifrån denna framskrivning för riket görs i Ludvika-prognosen anpassningar 
till Ludvika kommuns historiska och aktuella utveckling i de antaganden om 
barnafödande, dödsfall och in- och utflyttning som används. I stora drag 
innebär prognosens scenario att Ludvika kommuns befolkningsutveckling 
återgår till en situation som rådde åren före det stora flyktingmottagandet. 

Den pågående coronapandemin gör årets prognos osäkrare än tidigare 
prognoser. SCB tror att de största långsiktiga demografiska effekterna i Sverige 
kommer uppträda som följd av en global ekonomisk nedgång, men säger 
samtidigt att det ännu är för tidigt att säga när och hur den får betydelse för 
hälsa, dödsfall, barnafödande och migration. I årets riksprognos gör därför SCB 
inga långsiktiga anpassningar till följd av pandemin. Däremot gör de vissa 
justeringar de allra närmaste åren, som slår igenom också på Ludvika-
prognosen: något lägre barnafödande, invandring och utvandring men samtidigt 
något högre dödlighet. I Ludvika-prognosen sänks sedan också både den inrikes 
in- och utflyttningen de närmaste åren. 

En arbetsgrupp med representanter för kommunens förvaltningar och bolag 
har medverkat vid framtagandet av det scenario och de antaganden som 
prognosen vilar på. Kommunchefens stab har samordnat arbetet och har haft 
en nära dialog med SCB om antagandena. 

Ekonomiska konsekvenser 
Prognosen kommer användas som underlag för strategiskt planeringsarbete för 
både verksamhet och ekonomi. Därför kommer den få konsekvenser för såväl 
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kostnader som intäkter. Den kommer också medföra att resurser över tid 
fördelas om i takt med volym- och behovsförändringar för olika verksamheter. 

 

Laila Dufström 
Tf kommunchef 

Mikael Müller 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 
Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020−2035, bildspel daterat den 
24 juni 2020 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och helägda bolag för verkställighet 
Samtliga delägda bolag, kommunalförbund och gemensamma nämnder för 
verkställighet 
Ludvika kommun Stadshus AB 
Kommunchefen 
Kommunstabens verksamhetscontroller 
Ekonomienheten 
Akten
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Totalbefolkningen väntas vara i stort sett oförändrad … 

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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… och därmed nås inte målet 28.000 invånare 2020

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Fler barn och ungdomar …

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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… och fler äldre-äldre …

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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… men samtidigt betydligt färre i förvärvsaktiv ålder 

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Totalbefolkningen väntas vara i stort sett oförändrad

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Prognosen baseras på SCB:s riksprognos, som anpassas

Steg 1: SCB:s riksprognos
Ludvika-prognosen 2020−2035 baseras på SCB:s senaste 

framskrivning för riket, Sveriges framtida befolkning 

2020−2070, som publicerades 8 april 2020.

Steg 2: Lokala anpassningar via antagandena
Anpassningar till Ludvikas historiska och aktuella utveckling 

görs i de antaganden som behövs för varje prognosår:

− Antalet som föds

− Antalet som avlider

− Antalet som flyttar in från andra länder

− Antalet som flyttar ut till andra länder 

− Antalet som flyttar in från andra kommuner

− Antalet som flyttar ut till andra kommuner

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)20
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Långsammare utveckling jämfört med tidigare prognoser

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognoser för Ludvika kommun. 2016−2030 (maj 2016), 2017−2030 (maj 2017), 2018−2030 (maj 2018), 2019−2035 

(maj 2019), 2020-2035 (april 2020)
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Oförändrad folkmängd i Ludvika enligt årets prognos

1. Årets riksprognos ger en något långsammare folkökning för 

Sverige − och därmed även för Ludvika − jämfört med den 

som SCB gjorde 2019

− Lägre fruktsamhet hos kvinnor i barnafödande ålder

− Lägre invandring, främst de närmaste åren

− (Men även lägre utvandring, främst de närmaste åren, 

vilket ger en snabbare folkökning)

2. Även förändringar i antaganden i årets Ludvika-prognos ger 

en långsammare folkökning för Ludvika jämfört med den 

som gjordes 2019

− Främst större inrikes utflyttning från Ludvika

− Mindre inrikes inflyttning till Ludvika de närmaste åren

− (Men Ludvikas barnafödande är mer förhöjt jämfört med 

riket, vilket ger en snabbare folkökning)

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)22
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Svårbedömda effekter av coronapandemin

1. Pandemin gör årets riksprognos osäkrare än vanligt

− SCB tror att de största långsiktiga demografiska effekterna 

kommer uppträda som följd av en global ekonomisk nedgång

− Kan få betydelse för hälsa, dödsfall, barnafödande och 

migration. Men det är ännu för tidigt att säga hur och när.

2. I årets riksprognos gör SCB kortsiktiga, men inga 

långsiktiga, anpassningar till följd av pandemin. Dessa slår 

igenom även på årets Ludvika-prognos

− Något lägre barnafödande de närmaste åren

− Något högre dödlighet 2020

− Något lägre invandring de närmaste åren

− Något lägre utvandring de närmaste åren

3. I årets Ludvika-prognos görs även försök att kortsiktigt 

beakta andra lokala effekter av pandemin

− Lägre inrikes inflyttning till Ludvika de närmaste åren

− Lägre inrikes utflyttning från Ludvika de närmaste åren

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)23
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Befolkningsprognos som planeringsunderlag …

Kostnader och verksamhet
Hur mycket verksamhet kommer behövas jämfört 

med i dag – och vad kommer det kosta?

Förskola, skola, äldreomsorg, kollektivtrafik … 

Behövs investeringar? Minskad kapacitet?

Intäkter
Hur mycket skatt och statsbidrag kommer in till 

kommunen i framtiden?

Bostadsbyggande
Hur många bostäder behöver byggas?

Antal 

invånare

Ålders-

samman-

sättning

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)24
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… inför strategiska beslut

Driftsbudgetar
− intäkter

− kostnader

Investeringsbudgetar

Resultatbudgetar
− intäkter

− kostnader

Mål och målvärden

Bostadsbyggande

osv …

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)25
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Så här beräknas prognosen år för år

Folk-

mängd 

vid 

årets 

början

31 dec 2019

Födda Avlidna Inflytt-

ade

från 

utlandet

Utflytt-

ade till 

utlandet

Inflytt-

ade

från 

övriga 

Sverige

Utflytt-

ade till 

övriga 

Sverige

Folk-

mängd 

vid 

årets 

slut

31 dec 2020

Folk-

ökning

26 898 +327 −340 +179 −64 +1 003 −1 241 26 762 −136

Exempel 2020

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Alla 

beräkningar 

görs per 

kön och 

ettårsklass

26
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Bruttoförändringar under prognosperioden

Under prognosperioden 2020−2035 är kommunens 

befolkning oförändrad kring 26.800− 26.900

− Varje år under perioden föds i genomsnitt drygt 310 barn 

och nästan lika många avlider

− Varje år under perioden invandrar i genomsnitt cirka   

220 personer och hälften så många emigrerar

− Varje år under perioden flyttar i genomsnitt kring 1 150 

personer in från andra kommuner och drygt 1 250 flyttar 

ut

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)27
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I stort sett neutralt födelsenetto hela perioden

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

28



2020-06-24Sida 18

Nettoinvandring hela perioden (men minskande)

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Nettoutflyttning till övriga Sverige hela perioden

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Invandring kompenserar för utflyttningen

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Något fler män och något färre kvinnor

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Färre i aktiv ålder, men fler elever och äldre pensionärer

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Färre i aktiv ålder, men fler elever och äldre pensionärer

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Fler barn i skolåldern, men något färre i förskola

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

35



2020-06-24Sida 25

Fler barn i skolåldern, men något färre i förskola

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Fler skolklasser kommer behövas, men färre förskoleavd.

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Förskoleåldrarna toppade 2018 och faller nu tillbaka

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Skolåldrarna fortsätter öka till 2025

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Småbarn, förskolebarn och barn i grundskoleåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1−5 7−9 10−12 13−15

2019 334 289 334 345 349 337 328 368 324 304 288 294 323 291 294 281 1 654 996 905 866

2020 325 332 290 332 342 349 338 330 368 323 304 290 295 324 288 295 1 646 1 021 889 907

2021 310 326 332 292 331 344 350 341 332 366 324 306 291 298 320 290 1 624 1 039 921 908

2022 303 312 327 331 293 333 346 353 343 332 366 325 308 295 295 322 1 597 1 028 999 912

2023 299 307 315 326 331 297 336 349 355 343 333 366 326 311 292 298 1 576 1 047 1 026 901

2024 303 302 309 315 326 334 302 340 351 354 343 335 366 329 308 295 1 586 1 046 1 044 932

2025 306 307 305 310 315 329 336 307 342 351 355 344 335 367 325 310 1 565 1 000 1 034 1 002

2026 309 310 309 306 310 318 332 340 311 342 351 356 345 338 362 326 1 553 993 1 051 1 026

2027 312 312 312 309 306 314 322 336 343 312 342 352 355 347 333 362 1 553 991 1 050 1 042

2028 314 315 314 312 310 310 317 326 338 342 314 344 352 357 342 335 1 560 1 007 1 009 1 034

2029 316 317 317 314 312 313 314 322 329 338 343 316 344 354 352 343 1 572 989 1 003 1 049

2030 315 319 319 316 314 315 317 319 325 329 339 344 317 346 349 352 1 582 973 1 000 1 047

2031 314 318 320 318 316 317 319 322 322 325 330 340 344 320 341 349 1 589 969 1 014 1 010

2032 314 317 319 320 318 319 321 323 325 322 326 332 341 346 316 342 1 593 970 999 1 005

2033 314 317 319 319 319 321 323 325 327 325 323 328 333 343 341 318 1 594 977 984 1 002

2034 314 317 319 318 318 322 324 327 328 327 326 325 329 335 338 342 1 594 982 980 1 015

2035 314 317 319 318 318 321 326 329 330 328 328 328 326 332 330 339 1 593 987 982 1 001

År
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Fler ungdomar i gymnasieåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Fler ungdomar i gymnasieåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Fler ungdomar i gymnasieåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Fler ungdomar i gymnasieåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (maj 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Fler äldre pensionärer

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Först mindre sedan större behov av äldreomsorg

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Först något mindre sedan större behov av äldreomsorg

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Först mindre sedan större behov av äldreboende

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2010−2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Pensionärer i de åldrar där flest behöver äldreomsorg

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100+ 85+ 90+ 95+

2019 106 122 107 117 93 80 83 68 40 35 29 12 13 9 7 6 927 382 76

2020 121 95 108 94 100 78 66 67 54 30 26 21 8 9 6 7 891 372 76

2021 117 110 86 96 82 86 66 55 55 42 23 20 15 5 6 7 871 381 76

2022 127 106 100 76 84 70 73 55 45 43 33 17 14 11 4 7 865 372 86

2023 142 116 96 89 67 72 60 61 45 36 33 24 12 10 7 6 876 366 93

2024 169 129 105 86 78 57 61 50 50 36 28 25 17 8 7 8 913 346 92

2025 150 154 117 93 75 67 49 51 41 40 27 21 17 12 6 8 929 339 92

2026 180 137 139 104 82 65 57 41 42 32 31 21 15 12 8 8 975 332 94

2027 184 165 124 124 91 70 56 48 34 33 25 23 15 11 8 9 1 020 332 91

2028 193 168 149 111 109 79 60 47 40 27 26 19 16 10 7 10 1 071 340 89

2029 206 177 152 134 98 94 67 50 39 32 21 20 13 12 7 10 1 131 364 82

2030 207 189 161 136 118 85 81 56 42 31 25 16 14 9 8 9 1 185 375 81

2031 211 190 172 144 119 102 72 68 47 33 24 19 11 10 6 10 1 237 401 80

2032 215 194 172 154 128 103 87 61 56 37 26 18 13 8 7 9 1 287 425 81

2033 218 197 176 155 136 111 88 74 50 45 29 19 13 9 5 9 1 335 452 85

2034 203 200 180 159 137 118 95 74 61 40 35 22 14 9 6 8 1 360 482 94

2035 196 186 183 162 140 119 101 80 61 49 31 26 15 10 6 8 1 375 508 97

År
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De i yrkesverksam ålder behöver försörja allt fler

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)
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Några fakta om prognosen

Beställning, leverans, kostnad
Av SCB beställde Ludvika kommun i februari 2020 en 

befolkningsprognos 2020−2035 för kommunen som helhet. 

(Inga prognoser för kommunens delområden beställdes.) 

Prognosen levererades 28 april 2020. Kostnad 12.000 kr.

Endast folkbokförda, ej asylsökande
Prognosen gäller dem som är folkbokförda i Ludvika 

kommun (26.898 vid årsskiftet 2019/2020)

Personer som söker asyl är inte folkbokförda. Asylsökande 

blir folkbokförda i kommunen först då de får 

uppehållstillstånd och antingen placeras eller själva 

bosätter sig här. Det fanns cirka 40 asylsökande i Ludvika 

kommun vid årsskiftet 2019/2020.

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)
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Antaganden som särskilt har diskuterats

Invandring. 2014−2017 hade Ludvika en större relativ immi-

gration än riket (asylsökande). Varför? Kommer det hålla i sig?

Barnafödande. 2012−2017 och inte minst 2019 födde kvinnor 

i Ludvika betydligt fler barn än kvinnor i riket i motsvarande 

åldrar. Varför? Kommer det hålla i sig?

In- och utflyttning. Det finns en stark urbaniseringstrend i 

Sverige. Kommer den hålla i sig? Hur påverkas Ludvika?

Utflyttning av nyinvandrade. 2016−2019 hade Ludvika en 

mycket stor nettoutflyttning av nyanlända till andra kommuner. 

Varför? Kommer mönstret hålla i sig?

Arbetsmarknadens utveckling. Hur ska vi tänka kring 

ABB/Hitachi och ev. kommande gruvetableringar?

Bostadsbyggande. Vad tror vi om byggandet i Ludvika?

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)52
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Prognosens scenario: invandring inkl. asylsökande

Åren 2014−2017 hade Ludvika kommun en större immigration än 

den som motsvarar kommunens relativa befolkningsstorlek i riket

Vi tror att den jämförelsevis stora invandringen till kommunen dessa år 

till betydande del hänger ihop med att det 2015 och 2016 öppnades 

flera privata asylboenden här, där många nyanlända asylsökande 

placerades. I förlängningen ledde detta till att många av dem som 

senare fick uppehållstillstånd blev folkbokförda i Ludvika kommun.

I SCB:s riksprognos förväntas en lägre framtida invandring till Sverige, 

jämfört med toppåren 2014−2018 men även jämfört med 2019. Till 

följd av coronapandemin har en extra nedjustering gjorts av både in- och 

utvandringen de närmsta åren.

Vi tror inte att kommunen kommer ha en förhöjd invandring under 

prognosperioden. Tvärtom antas en något lägre relativ invandring, på 

den nivå som gällde innan det stora flyktingmottagandet.

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)53
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Prognosens scenario: barnafödande

Varje år 2008−2019, särskilt 2012−2019, födde kvinnor i Ludvika 

kommun fler barn än kvinnor i riket i motsvarande åldrar 

Vi tror att det förhöjda barnafödandet till betydande del, men inte enbart, 

hänger ihop med de senaste årens jämförelsevis stora invandring som skett 

till kommunen. I landet i stort har invandrade kvinnor – särskilt från de 

senaste årens stora invandringsländer – ofta ett högt barnafödande de 

första åren i Sverige, som sedan sjunker successivt.

I SCB:s riksprognos förväntas fruktsamheten minska de närmaste åren, för 

att sedan öka till en något högre nivå än år 2019. Till följd av 

coronapandemin har en extra nedjustering gjorts de närmsta åren. Trots ett 

minskat antal barn per kvinna så ökar antalet födda, eftersom det finns 

många kvinnor i barnafödande åldrar. 

I kombination med en lägre förväntad (asyl-)invandring räknar vi därför med en 

lägre fruktsamhet i kommunen under prognosperioden. Detta jämfört med den 

höga nivån 2012–2019. Fortfarande antas en förhöjd fruktsamhet jämfört med 

riket, men nu åter på den nivå som gällde innan det stora flyktingmottagandet.

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)54
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Prognosens scenario: inrikes in- och utflyttning

Under flera årtionden har det nästan varje år skett en nettoutflyttning 

från Ludvika kommun till andra kommuner

Vi tror att urbaniseringstrenden i Sverige som helhet kommer hålla i sig 

och fortsatt påverka Ludvika kommun. Konkret väntas det även under 

prognosperioden flytta ut fler personer till andra kommuner jämfört 

med antalet som flyttar in från övriga Sverige. Detta bl.a. eftersom 

många efter avslutad gymnasieutbildning flyttar till jobb eller högre 

studier. Ovanpå detta väntas de allra närmaste åren en viss fortsatt 

utflyttning av nyinvandrade som efter en tid som folkbokförda i 

kommunen väljer att flytta vidare till andra delar av landet.

Till följd av coronapandemin har en nedjustering gjorts de närmsta åren 

av såväl inflyttningen till som utflyttningen från kommunen. Under 

resten av prognosperioden antas både in- och utflyttningen vara på den 

nivå – som andel av rikets totalbefolkning – som gällde innan det stora 

flyktingmottagandet. Eftersom totalbefolkningen antas växa, så ökar 

också både antalet som flyttar in och ut.

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)55
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Prognosens scenario: arbetsmarknadens utveckling

Under den senaste 10-årsperioden har det i Ludvika kommun stadigt 

skapats nya arbetstillfällen (netto) i det privata näringslivet och fler än 

tidigare jobbpendlar hit från andra kommuner

Generellt gynnar starka företag och en stark jobbtillväxt i alla sektorer 

kommunens befolkningssiffror, både för att det ger möjligheter för befintliga 

invånare och för att attrahera nya.

Vi tror att företagen på orten kan fortsätta växa på sikt och påverka 

kommunens folkmängd positivt, men det behövs också nya företag och 

jobb. Befolkningsprognosen förutsätter dock inte uttryckligen en viss tillväxt 

av nya arbetstillfällen och bygger inte heller på att det sker stora 

nyetableringar (gruvor eller liknande) i kommunen eller i dess närhet. Men 

skulle stora verksamheter starta här kan man räkna med en positiv 

påverkan på antalet invånare.

I nuläget är dock osäkerheten mycket stor om coronapandemins kort- och 

långsiktiga effekter på konjunkturen och arbetstillfällena. De första 

bedömningarna pekar på allvarliga konsekvenser.

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)56
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Prognosens scenario: bostadsbyggande

Under den senaste 10-årsperioden har bostadsbyggandet i Ludvika 

kommun inte hängt med i samma takt som tillväxten i jobb och invånare

Under 2019–2020 kommer det färdigställas kring 75 nya bostäder i 

kommunen, varav flertalet är lägenheter i flerbostadshus. Därutöver 

diskuteras och förbereds andra större projekt som kan innebära både fler 

småhus och lägenheter längre fram. Samtidigt finns en osäkerhet kring 

större byggprojekt som ofta är komplexa, tidskrävande och ibland även 

beroende av omständigheter som är svåra att påverka lokalt. 

Vi tror att det långsiktigt kommer byggas bostäder i den mån att 

kommunens befolkning växer, men befolkningsprognosen förutsätter inte 

uttryckligen att det byggs ett visst antal bostäder under perioden.

Osäkerhet är dock mycket stor om coronapandemins kort- och långsiktiga 

effekter på ekonomin, arbetsmarknaden och därmed även 

bostadsbyggandet. Det finns tecken på minskade investeringar, som kan 

innebära färre tillgängliga bostäder i framtiden.

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)57
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Antaganden för Ludvika-prognosen 2020−2035

Antagande för Ludvika kommun Riket=1,00

Fruktsamhet/

födda

Utgår från kvinnors fruktsamhet i olika åldrar enl. SCB:s senaste riksframskrivning (apr 

2020). Dock uppjusterad för Ludvika m.h.t. att fruktsamheten länge varit högre än i riket. En 

tillkommande kalibrering görs 2020−2022 för att åstadkomma en stegvis anpassning mellan 

det senaste kända utfallet för jan-mars 2020 och prognosens långsiktiga utveckling.

2020: Ludvika=1,28

2021: Ludvika=1,23

2022: Ludvika=1,21

2023−2035: Ludvika=1,19

Avlidna Utgår från köns- och åldersspecifika dödsrisker enl. SCB:s senaste riksframskrivning (apr 

2020). Dock uppjusterad för Ludvika m.h.t. att dödligheten 2010−2019 var högre än i riket 

för 3 grupper, och motsvarande nedjustering för en grupp. En tillkommande kalibrering görs 

2020 för att åstadkomma en stegvis anpassning mellan det senaste kända utfallet för jan-

mars 2020 och prognosens långsiktiga utveckling.

Ludvika: Kvi 20−64 år=0,97

Ludvika: Män 20−64 år=1,01

Ludvika: Kvi 65−90 år=1,06

Ludvika: Män 65−90 år=1,06

Inflyttade från 

övriga Sverige

Knyts till rikets totalbefolkning enligt SCB:s senaste riksframskrivning (apr 2020). 

Inflyttningen till Ludvika antas vara den andel (knappt 0,011 %) av rikets totalbefolkning, som 

gällde i genomsnitt 2009−2013. En tillkommande kalibrering görs 2020−2022, bl.a. för att 

beakta en minskad inflyttning t.f.a. coronapandemin.

−

Utflyttade till 

övriga Sverige

Knyts till rikets totalbefolkning enligt SCB:s senaste riksframskrivning (apr 2020). 

Utflyttningen från Ludvika antas vara den andel (0,012 %) av rikets totalbefolkning, som 

gällde i genomsnitt 2009−2013. En tillkommande kalibrering görs 2020−2022, bl.a. för att 

beakta en minskad utflyttning t.f.a. coronapandemin.

−

Inflyttade från 

utlandet

Knyts till immigrationen till riket enligt SCB:s senaste riksframskrivning (apr 2020). 

Immigrationen till Ludvika antas vara den andel (0,21 %) av immigrationen till riket som 

gällde i genomsnitt 2010-2013. En tillkommande kalibrering görs 2020−2022 för att 

åstadkomma en stegvis anpassning mellan det senaste kända utfallet för jan-mars 2020 och 

prognosens långsiktiga utveckling.

−

Utflyttade till 

utlandet

Knyts till emigrationen från riket enligt SCB:s senaste riksframskrivning (apr 2020). Emigrationen 

från Ludvika antas vara den andel (0,16 %) av emigrationen från riket som gällde i genomsnitt 

2010-2013. En tillkommande kalibrering görs 2020−2021 för att åstadkomma en stegvis an-

passning mellan det senaste utfallet för jan-mars 2020 och prognosens långsiktiga utveckling.

−

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)58
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Medverkande till prognosens scenario och antaganden

− Mohammed Alkazhami

arbetsmarknads- och integrationschef KSF

− Cathrine Flodström Backlund      

verksamhetscontroller VOO

− Ulrika N. Eriksson                                  

verksamhetschef förskola SOU

− Johanna Ingre

enhetschef planering SBF

− Hans Westergren                                          

administrativ chef LKFAB 

− Mikael Müller                                 

verksamhetscontroller KSF (sammankallande)
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Prognosen i detalj

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020-2035 (april 2020)

Prognos

År

Folk-

mängd vid 

årets 

början

Födda Avlidna

Inflyttade 

från övriga 

Sverige

Utflyttade 

till övriga 

Sverige

Inflyttade 

från 

utlandet

Utflyttade 

till 

utlandet

Folk-

mängd vid 

årets slut

Folk-

ökning

2008 25 425 231 335 1 059 1 016 215 68 25 522 97

2009 25 522 251 339 992 948 245 71 25 650 128

2010 25 650 254 338 1 066 986 231 70 25 810 160

2011 25 810 266 364 914 1 092 135 84 25 586 -224

2012 25 586 297 332 1 044 1 126 257 88 25 639 53

2013 25 639 295 366 989 1 073 315 89 25 712 73

2014 25 712 302 303 1 072 1 115 444 87 26 030 318

2015 26 030 319 366 1 097 1 163 517 81 26 362 332

2016 26 362 339 342 1 009 1 221 872 91 26 933 571

2017 26 933 339 315 1 117 1 477 438 68 26 992 59

2018 26 992 292 331 1 088 1 325 332 98 26 946 -46

2019 26 946 338 301 1 046 1 407 331 65 26 898 -48

2020 26 898 327 340 1 003 1 241 179 64 26 762 -136

2021 26 762 311 302 1 072 1 226 203 76 26 743 -19

2022 26 743 303 302 1 105 1 224 218 89 26 755 11

2023 26 755 298 301 1 127 1 228 227 95 26 783 28

2024 26 783 303 301 1 135 1 236 225 101 26 808 25

2025 26 808 306 302 1 142 1 244 228 106 26 833 25

2026 26 833 309 302 1 149 1 252 231 111 26 858 25

2027 26 858 312 303 1 156 1 259 232 116 26 879 21

2028 26 879 314 305 1 163 1 266 230 118 26 897 19

2029 26 897 316 306 1 169 1 273 230 120 26 913 16

2030 26 913 315 308 1 175 1 280 229 121 26 924 10

2031 26 924 314 310 1 181 1 286 228 123 26 928 4

2032 26 928 314 312 1 186 1 291 226 124 26 927 -1

2033 26 927 314 314 1 191 1 297 225 125 26 921 -6

2034 26 921 314 315 1 195 1 302 224 126 26 912 -9

2035 26 912 314 316 1 200 1 307 223 127 26 899 -13
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Kontakt:

Mikael Müller

Verksamhetscontroller, stab

0240-860 49

mikael.muller@ludvika.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-08-17 
Diarienummer 

KS 2020/303-00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Åsa Grans 
asa.grans@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Uppföljning av nämndernas tidigare upprättade 
handlingsplaner 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
På kommunstyrelsens möte den 23 juni 2020 beslutades att nämnderna ska 
redovisa uppföljning av upprättade handlingsplaner på kommunstyrelsens möte 
i augusti.   

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
utfall och prognos gällande ekonomin. Detta görs som ett led i att 
kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Nämnderna ska vid avvikelse upprätta en handlingsplan som visar hur 
nämnden ska nå en ekonomi i balans. 

Beskrivning av ärendet 
På kommunstyrelsens möte den 23 juni 2020 beslutades att nämnderna ska 
redovisa uppföljning av upprättade handlingsplaner på kommunstyrelsens möte 
i augusti.   

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
utfall och prognos gällande ekonomin. Detta görs som ett led i att 
kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Nämnderna ska vid avvikelse upprätta en handlingsplan som visar hur 
nämnden ska nå en ekonomi i balans. 

I och med att driftsprognosen visade på ett underskott vid rapportering 2, 
uppdrog kommunstyrelsen till förvaltningarna att inkomma med nämndernas 
uppföljningar av tidigare upprättade handlingsplaner.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-08-17 

Diarienummer 
KS 2020/303-00 

Sida 

2(2) 

Uppföljning av tidigare upprättade handlingsplaner: 

  Åtgärd 
Uppföljning 

t o m juli 
Kvar att 
åtgärda 

KFN 0,62 0,42 0,2 
KS 0,24 0,2 0,04 
SBN 1,06 0,16 0,9 
SUN IFO 10,65 0 10,65 
SUN UTB 5,3 5,3 0 
VOO 5,95 5,58 0,37 
  23,82 11,66 12,16 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Denna uppföljning visar att nämnderna totalt sett hittills inte lyckats med det 
åtgärder som upprättats med anledning av ett redovisat driftsunderskott i 
rapportering 1 och 2.  

 

Laila Dufström 
Tf kommunchef 

Åsa Grans 
Ekonomichef 

Bilagor 
Nämndernas uppföljningar av åtgärder till och med juli 2020. 

 
Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
Akten 
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Löp.

nr

Verksamhet 

som berörs
Beskrivning

Besparing 2020 

Totalt 
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

1.1 Personal Mindre utvecklingsmedel 0,2 0,00 0,01 0,03 0,03 0,00 0,01 0,01 0,09

1.2 0,00

1.3 0,00

0,2 0,00 0,01 0,03 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

2.1 Ekonomi Uttag semesterdagar enl plan 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,02

2.2 0,00

2.3 0,00

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02

Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020. Månadsvis uppföljning.

Åtgärd

Delsumma

Delsumma
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Löp.

nr

Verksamhet som 

berörs
Beskrivning

Besparing 2020 

Totalt 
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

1.1 462, kansli "Må bra dagarna", ställs in. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02

1.2 462, kansli Kulturskyltar, satsning utgår. 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05

1.3 462, kansli Personalutbildning, halvering 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19

2.1 462, Kansli "Charlie Norman 100 år", halvering av medel 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10

2.2 452, ABB arena Indragna föreningsbidrag friluftsbad 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10

2.3 413, ungdom Inställd Saffah-festival 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03

0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23

3.1 452, fritid Lägre lokalkostnad Gamla folketshus 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 424, fritid Byggnads- och anläggningsmaterial, halvering 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 0,00

3.4 0,00

0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42

Delsumma

TOTALT

Kultur- och Fritidsnämnden  handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020. Månadsvis uppföljning.
Åtgärd

Delsumma

Delsumma

Delsumma
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Löp.

nr

Verksamhet som 

berörs
Beskrivning

Besparing 2020 

Totalt 
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

1.1 All verksamhet
Ansöka om kompensation från staten för extraordinära kostnader kopplade till corona och 

covid-19
5,95 2,37 2,04 1,17 5,58

1.2 0,00

1.3 0,00

5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 2,04 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VoN handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020. Månadsvis uppföljning.
Åtgärd

Delsumma

Delsumma
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Löp.

nr

Verksamhet som 

berörs
Beskrivning

Besparing 2020 

Totalt 
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

1.1
Grundskola och 

Förskola

Enheter med prognosöverskridande >100 tkr upprättar handlingsplan 

för att nå budget i balans
5,10 1,40 1,30 1,30 1,10 5,10

1.2
Grundskola och 

Förskola

Sänkning av barn- och elevpeng för att kompensera hyror påförda för 

Kulturskolan
0,20 0,20 0,20

1.3 0,00 0,00

5,30 0,00 0,20 1,40 1,30 1,30 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUN utbildning handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020. Månadsvis uppföljning.
Åtgärd

Delsumma

Delsumma

67



Löp.

nr

Verksamhet som 

berörs
Beskrivning

Besparing 

2020 Totalt 
Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

1.1
IFO Barn och 

unga

Utvecklingsarbete för utredningar och insatser med 

"hemmaplanslösningar".
1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 IFO drift Flytta personal på vån 3 till förvaltningskansliet 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 IFO drift Minska föreningsbidrag 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35

1,95 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35

2.1 IFO Ek bistånd Fortsätta det interna arbetet med att sänka utbetalningen av ek bistånd 1,00 -0,35 -0,40 0,40 0,00 0,00 -0,35

2.2 IFO Ek bistånd Ludvikamodellen levererar enligt kommunledningens uppsatta mål 5,50 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60

2.3 IFO beroende Utvecklingsarbete för utredningar och insatser beroendevården. 1,00 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,30

7,5 -0,25 0,30 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55

3.1 IFO personal Avveckla tjänsterna bilsamordnare 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 IFO personal Avveckla tjänster 1,00 0,25 0,55 0,30 0,00 0,20 1,30

3.3 Barn o Unga Försöka minska kostnaderna för placeringar 0,00 -1,00 0,10 0,10 0,00 -1,00 -1,80

4.1 Övrig vuxen Försöka hålla nere placeringskostnader gällande våld i nära relationer 0 0,00 -0,25 -0,15 0,00 0,00 -0,40

1,2 -0,75 0,40 0,25 0,00 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,90

IFO handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020. Månadsvis uppföljning.

Åtgärd

Delsumma

Delsumma

Delsumma
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Löp.

nr

Verksamhet som 

berörs
Beskrivning

Besparing 

2020 Totalt 
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

1.1 Nämnd
Nämnds- och arvodeskostnader, besparing inom andra 

verksamhetsområden.
0,16 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,16

1.2 0,00

1.3 0,00

0,16 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 ##### ##### ##### ##### ##### 0,16

2.1
Kultur/ 

ungdom

Genomförande av KF:s beslut om åtgärd enligt strukturplan gällande 

samarbete med SoU
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### ##### ##### ##### ##### 0,00

Sahmhällsbyggnadsnämnden skatt  handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020. Månadsvis uppföljning.

Åtgärd

Delsumma

Delsumma

69



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-08-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 102  Dnr 2020/161 

 

Rapport om konsekvenser av ändrade buss- och 
skoltider för kommunens grundskolor (ramtider) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar rapporten.  

Beskrivning av ärendet 
Inför läsåret 2019/2020 genomfördes en förändring för kommunens grund- 
och gymnasieskolor. Förändringen innebar ändrad styrning av skolskjutstiderna 
från Region Dalarna (RD) som ledde till en ändring av skolornas ramtider 
(start- och sluttider på skoldagar). 

Social- och utbildningsnämnden (SUN) påpekar flertalet konsekvenser som 
förändringen har medfört. SUN beslutade på sitt sammanträde den 25 mars 
2020 § 35, punkt tre, en önskan att kommunstyrelsen ser över konsekvenserna 
av de förändrade ramtiderna ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i 
barnkonventionen. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen noterar rapporten 
och skickar den till berörda för möjlighet att framföra de synpunkter som 
framkommit.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 1 juli 2020. 
2. Rapport gällande svar på konsekvenser gällande ramtider, daterad 20 maj 

2020. 
3. Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämnden daterat den 25 mars 

2020, § 35. 
4. Konsekvenser och förslag till åtgärder från skolorna, daterat den 25 mars 

2020. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

 

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

Datum 

2020-07-01 
Diarienummer 

KS  2020/161-01 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Rapport om konsekvenser av ändrade buss- och 
skoltider för kommunens skolor  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar rapporten.  

Beskrivning av ärendet 
Inför läsåret 2019/2020 genomfördes en förändring för kommunens grund- 
och gymnasieskolor. Förändringen innebar ändrad styrning av skolskjutstiderna 
från Region Dalarna (RD) som ledde till en ändring av skolornas ramtider 
(start- och sluttider på skoldagar). 

Social- och utbildningsnämnden (SUN) påpekar flertalet konsekvenser som 
förändringen har medfört. SUN beslutade på sitt sammanträde den 25 mars 
2020 § 35, punkt tre, en önskan att kommunstyrelsen ser över konsekvenserna 
av de förändrade ramtiderna ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i 
barnkonventionen. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen noterar rapporten 
och skickar den till berörda för möjlighet att framföra de synpunkter som 
framkommit.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

 

Laila Dufström 
Tf. Kommunchef 

Malin Ekholm 
Utredare 

Bilagor 
1. Rapport gällande svar på konsekvenser gällande ramtider, daterad 20 

maj 2020 
2. Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämnden daterat den 25 

mars 2020, § 35 
3. Konsekvenser och förslag till åtgärder från skolorna, daterat den 25 

mars 2020. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-05-20 

Diarienummer 
KS 2020/161 

Sida 

2(2) 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden för kännedom  
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom  
Kommunalråd 
Akten 
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:  

RAPPORT 
Sida 

1(16) 
Datum 

2020-05-20 
 

  

Malin Ekholm, 0240 861 82 
Malin.ekholm@ludvika.se  

 

 
 

 

 

Rapport gällande 
konsekvenser utifrån 
ändrade skolskjutstider för 
kommunens grundskolor 
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Ludvika kommun 
 Datum 

2020-04-22 
      

      
Sida 

2(16) 

Rapport gällande konsekvenser utifrån ändrade skolskjutstider

Innehåll 
1 Bakgrund ...........................................................................................3 

2 Uppdrag .............................................................................................3 

3 Nuvarande ramtider ........................................................................4 

4 Analys av förändrade ramtider ......................................................5 

4.1 Sammanfattning av synpunkter från skolorna .................................................5 
4.1.1 Analys utifrån arbetet med busstider ...........................................................5 
4.1.2 Analys utifrån barnkonventionen .................................................................6 

5 Slutsatser och rekommendationer ...............................................7 

6     Bilaga 1: Tabell över konsekvensbeskrivning och svar gällande 
busstider ...........................................................................................9 
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Ludvika kommun 
 Datum 

2020-04-22 
      

      
Sida 

3(16) 

Rapport gällande konsekvenser utifrån ändrade skolskjutstider

1 Bakgrund  
Inför läsåret 2019/2020 genomfördes en förändring för kommunens grund- 
och gymnasieskolor. Förändringen innebar ändrad styrning av skolskjutstiderna 
från Region Dalarna (RD) som ledde till en ändring av skolornas ramtider 
(start- och sluttider på skoldagar).   

När beslutet om skatteväxling fattades i kollektivtrafiknämnden år 2017 togs 
även beslut om att det skulle sparas drygt 50 mnkr i hela Dalarna genom en 
trafikomläggning som inkluderade anpassade ramtider. Landstinget Dalarna 
(nuvarande Region Dalarna) skickade den 7 december 2018 in ett förslag till 
förändrade ramtider. Förslaget grundade sig i en utredning som visade stora 
effektiviseringsvinster genom att sprida start- och sluttiderna vid kommunens 
skolor för att kunna minska fordonsåtgången under högtrafik. Förslaget 
motiverades också med att det skulle frigöras resurser som möjliggjorde utökad 
kollektivtrafik på sträckor där det fanns potential för ökat resandet. De nya 
ramtiderna föreslogs träda i kraft inför läsåret 2019/2020.  

Social- och utbildningsnämnden beslutade den 6 mars 2109 § 33 att godkänna 
förslaget om de förändrade ramtiderna. Förändringarna genomfördes vid 
tidtabellsskiftet i augusti år 2019. 

2 Uppdrag 
Social- och utbildningsnämnden (SUN) påpekar nu flertalet konsekvenser som 
förändringen har medfört. SUN beslutade på sitt sammanträde den 25 mars 
2020 § 35, punkt tre, en önskan att kommunstyrelsen ser över konsekvenserna 
av de förändrade ramtiderna ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i 
barnkonventionen. 

Social- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett underlag med de olika 
skolarnas syn på konsekvenserna av de förändrade ramtiderna, se bilaga 1 (i 
bilagan finns även utförligare svar till respektive skola gällande busstiderna från 
tjänsteorganisationen).  

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att 
samordna arbetet och svara social- och utbildningsnämnden. Rapporten bygger 
på konsekvensunderlaget. Förvaltningen har sedan svarat på synpunkterna från 
skolorna i tabellen, se bilaga 1. Sedan har förvaltningen sammanfattat de 
synpunkter som skolorna har framfört och analyserat det utifrån 
barnkonventionen och arbetet med busstiderna. Rapporten har tagits fram 
tillsammans med berörda tjänstepersoner i Ludvika kommun.  
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3 Nuvarande ramtider 

Skola Ramtid 

Nyhammar skola 07:45-12:45 och 14:05 

Sunnansjö skola 
07:45-12:45 och 14:10 

Fredriksbergs skola 
08:00-13:10 och 14:50 

Blötberget skola 
08:05-13:40 och 14:50 

Sörvik skola 
08:10-13:00 och 14:00 

Kyrkskolan åk 4-6 
08:15-14:15 och 15:15 

Slussen  08:20-13:30 

Vasa skolan 08:20-13:30 och 14:00 och 14:30 

Junibackens skola och Knutsboskola 08:20-13:40 och 14:30 

Lorensberga skola åk F-6 08:20-13:30 och 14:15 

Solviksskolan 
08:25-13:35 och 14:35 

Parkskolan 
08:30-13:30 och 14:30 

Särskolan Björkås 
08:45-13:30 och 15:00 

Kyrkskolan åk 7-9 
08:45-14:15 och 16:15 

Kyrkskolan särskola 
08:45-14:15 och 15:15 

Lorensberga skola åk 7-9 
08:45-14:15 och 16:15 

 
Ramtiderna för läsåret 2019/2020 är varierande beroende på var i kommunen 
skolan är belägen. De skolor som börjar tidigast på morgonen är Nyhammar 
skola och Sunnansjö skola med start kl. 07:45. Därefter finns flera olika 
starttider för skolorna fram till kl. 08:45. Sluttiderna varierar också mycket och 
det är Nyhammar skola och Sunnansjö skola som slutar tidigast kl. 12:45. Det 
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finns många olika sluttider inom kommunen och den senaste är 16:15, för 
årskurs 7-9. 
 
4 Analys av förändrade ramtider  
Nedan finns en sammanfattning av de synpunkter som inkommit från skolorna. 
Vidare kommer en analys av arbetet med busstiderna samt en övergripande 
analys utifrån tre artiklar från barnkonventionen.  

4.1 Sammanfattning av synpunkter från skolorna 
De flesta skolor har blivit påverkade av de förändrade busstiderna. Det gäller 
främst skolverksamheten. Fritidshemsverksamheten har inte påverkats så 
mycket av förändringarna mer än att det är fler barn som har behov av 
fritidsplats.  

Generellt går det att säga att de flesta skolor upplever att förändringarna har 
påverkat både elever och personal. Det har blivit längre och senare dagar för 
eleverna. Eleverna upplevs tröttare och mer stressade. En del skolor framför att 
detta beror på att det finns mindre tid för återhämtning. Skolorna framför 
också att  det är stor variation för eleverna. En del elever anländer tidigt till 
skolan och anda elever hinner inte med andra fritidsaktiviteter efter skolan på 
grund av att skoldagen har förskjutits.  

Personalen har svårigheter att planera in undervisningstid. Effekten av detta blir 
att eleverna får kortare raster som har negativ påverkan på eleverna. Personalen 
får även förlängd arbetsdag eftersom dagarna har blivit längre. Personalen har 
också haft svårt att få in pedagogiskt schema.   

Andra synpunkter som kommit in är att två skolor inte kan ha sin 
slöjdundervisning som vanligt.  En del skolor har även synpunkter på att det är 
olika chaufförer som skjutsar elever.   

4.1.1 Analys utifrån arbetet med busstider  
Inför läsår 20/21 har flertalet förändringar, utifrån önskemål, genomförts. Vid 
ett rektorsmöte i januari 2020 kunde rektorerna lägga fram önskemål om 
ändrade ramtider inför läsåret 2020/2021. Dock kunde man inte ändra på något 
som skulle förändra hela trafiksystemet och inte heller något som skulle kunna 
påverka en annan kommun negativt.  

Önskningar om att tidigarelägga högstadiet fanns men det hade blivit en allt för 
stor påverkan på trafiken och ett politiskt beslut. De skolor som hade mindre 
justeringar har man kunnat möta upp.  

Tjänsteorganisationen anser att det behöver göras mer rapporteringar om 
förändringar eller avvikelser av skolresorna. Detta behöver ske fortlöpande från 
skolorna så att skolskjutssamordnare kan åtgärda problemen samt föra med sig 
det i sina dialoger med Dalatrafik.  Överlag behöver också kommunikationen 
öka mellan skolan, skolskjutssamordnare och Dalatrafik. Även planering av 
scheman för skolorna behöver synkas på ett bättre sätt med dalatrafiks 
planering av busstider och vice versa.  
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Vad gäller synpunkter gällande slöjdundervisningen är detta något som inte 
beror på förändringarna av ramtiderna. Detta beror på en överenskommelse 
mellan förvaltningarna om att slöjd ska ske på den skola som ligger närmast. 

Utförligare svar till skolorna finns i bilaga 1.  

4.1.2 Analys utifrån barnkonventionen  
Analysen bygger på tre artiklar från barnkonventionen; Artikel 3, artikel 12 samt 
artikel 31, vilka är de artiklar som förändringen berör. Nedan beskrivs dessa tre 
artiklar samt en analys.   

Artikel 3. Barnets bästa  
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga 
eller privata sociala välfärdsintuitioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa. Konventionsstaterna åtar sig att 
tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 
behövs för dess välfärd, med hänsyn till de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare, eller 
andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och ska för 
detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings och administrativa 
åtgärder. 

Konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner, tjänster och 
inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller 
av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller 
säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig 
tillsyn. 

 
Artikel 12. Respekt för barnets åsikter 

Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att 
bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållandet till 
barnets ålder och mognad. För detta ändamål ska barnet, i alla 
domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör 
barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt  
eller genom företrädare eller lämpligt organ och på ett sätt som är 
förenligt med nationella procedurregler. 

Artikel 31. Vila och fritid 
Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till 
lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta 
i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna ska 
respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella 
och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av 
lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig 
verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet. 
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Analys Artikel 3 barnets bästa 
Utifrån underlaget går det att utläsa att förändringen har medfört att elever 
känner sig mer stressade, tröttare och får mindre återhämtning. 

Förändringen har även medfört att en del elever får byta trafikfordon, buss till 
tåg. Eleverna har framfört till personal att förändringen av resandet har fått en 
negativ konsekvens för deras välmående, de känner sig mer stressande. 
Förändringen har också medfört att flertalet elever inte kliver av i närheten till 
skolan, utan måste gå/springa från resecentrum på otrygga och dåligt belysta 
vägsträckor. Eleverna har även i flera år pekat ut resecentrum som den mest 
otrygga platsen i vår kommun. Flera av eleverna framhåller också en ökad 
frånvaro, vilket har skapat minskad trygghet och framtidstro.  

Allmänt går det att tyda i skolornas svar samt information från 
tjänsteorganisationen att artikeln inte helt är uppfyllt utifrån gällande nuläge.  

Analys artikel 12 respekt för barnens åsikter 
I framtagandet av förändringen av ramtiderna fick inte eleverna ge sin åsikt om 
förändringen. Tjänsteorganisationen förstår att det är svårt att få in alla elevers 
åsikter, dock kunde elevrådet ha gynnas på bättre sätt och nyttjats i 
framtagandet av en risk- och konsekvensanalys. En enkätundersökning skulle 
också kunna ha gjorts för att fånga upp elevperspektivet.   

Omläggningen av busstiderna har skapat en stor irritation och misstro hos de 
unga. Detta visar sig i den senaste luppundersökningen (enkätundersökning om 
ungdoms- och civilsamhällsfrågor) där elever framfört åsikter om förändringen. 
I undersökningen tappade kommunen förtroendet i andelen unga som anser att 
de kan påverka de som bestämmer i kommunen.  

Elevernas åsikt har inte nyttjas i framtagandet av busstiderna. Förslagsvis, vid 
förändringar, nyttjas de underlag och synpunkter som finns i framtida arbete. I 
konskenvensanalysen framgår det synpunkter kring elevernas hälsa. I dagsläget 
verkar det som att elevernas åsikter har lyfts fram i konskenvensbeskrivningen, 
vilket tjänsteorganisationen tycker är bra.  

Analys artikel 31 vila och fritid 
Skolorna framhåller att eftersom skoldagen har förskjutits påverkar det när 
vissa eleverna slutar (främst högstadieskolor). Detta har medfört minskad 
möjlighet till vila, fritidsaktiviteter samt kortare raster.  

Allmänt går det att tyda i skolornas svar samt information från 
tjänsteorganisationen att artikel 31 inte är helt är fullgjort utifrån nuläget, då 
eleverna inte hinner med fritidssysselsättningar i lika stor utsträckning  

5 Slutsatser och rekommendationer 
I samband med att ramtiderna ändrades har man inte tagit barnkonventionens 
artikel 3, artikel 12 eller artikel 31 i beaktande så som man borde ha gjort. En 
annan viktig del som borde funnits med i arbetet var att  involvera barn och 
unga inför beslutet, till exempel i en risk- och konsekvensanalys.  
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Utöver Barnkonventionen har även Region Dalarna och alla dalarnas 15 
kommuner förbundit sig till att efterleva Dalastrategin, och dokumentet 
Dalarna- Sveriges bästa ungdomsregion. I Dalastrategin nämns även 
tillgänglighet och  infrastruktur som ett viktigt område för unga att få ha 
inflytande kring.  

Kommunen behöver arbeta vidare med denna fråga och utifrån denna rapport 
föreslår tjänsteorganisationen följande åtgärder:  

- En översyn av ramtider bör göras inför läsåret 21/22.  

- Utveckling av informationskanalerna som finns idag mellan 
tjänstepersoner.  

- Synpunkterna och förslag till åtgärder tas med i samband med 
föreslagna översynen inför läsåret 21/22.  

- Politiken och tjänstepersoner att ta med  synpunkterna och till den 
regionala nivån. 

- Skolorna rapporterar avvikelser och förändringar till 
skolskjutsamordnare kontinuerligt. 

- Dialog med elever ska föras vid frågor som berörd dem, förslagsvis 
genom att nyttja elevråden.   

- Skolorna behöver arbeta mer med risk- och konsekvensanalyser vid 
förändringar av ramtider tillsammans med elever och berörd personal.   
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Bilaga 1: Tabell över konsekvensbeskrivning och svar gällande busstider
Skolenhet Påverkan på verksamheten  Påverkan på 

fritidsverksamheten 
Förslag på förändring Svar gällande frågor kring 

busstider 

Vasa Inget alls  Inget alls  -  - 

Sörvik De första bussarna kommer 
redan 45 minuter före 
skoldagens början, vilket leder 
till ökad bemanning för tillsyn på 
morgonen och eleverna vistas 
onödigt länge i verksamheten. 
Senare starttid detta läsår innebär 
svårigheter att få ut garanterad 
undervisningstid och vi har fått 
minska på elevernas raster. I 
förlängningen blir det stressigare 
dagar och elevernas 
återhämtning under dagen 
försämras.   

Fler barn på fritids på morgonen Att skolskjutsar lämnar elever så 
nära skoldagens starttid som 
möjligt. Starttid 8.00 samt en 
ytterligare sluttid skulle förbättra 
möjligheten att få ut garanterade 
undervisningstiden.  För oss som 
reser till andra skolenheter för slöjd, 
musik, hem- och 
konsumentkunskap, språkval och 
bad i perioder, innebär det att vi 
lägger mycket tid till resor under en 
vecka. Detta behöver man ta 
hänsyn till när skolskjutsarnas start- 
och stopptider planeras. Eftersom 
det är regelbundna förseningar vid 
våra resor till andra enheter 
försvinner alltid ytterligare tid till 
undervisning - vilket vi absolut inte 
har utrymme för! Att vi dessutom 
hänvisas till att ta Kulturbuss för 
besök på ex bibliotek begränsar oss 
och försvårar planering eftersom vi 
aldrig kan garanteras sittplats och 
små barn behöver sitta utspridda 
bland andra passagerare i hela 
bussen utan kontakt med 
personalen - det är inte likvärdiga 
förutsättningar för skolorna. Kan 
samordning ske med skolskjutsar 
som går "tomma" tillbaka från 
skolor och låta klasser åka med 
tillbaka in till centrum när sista 
skolturen är körd? 

Buss 911, stängd skolbuss, kommer 
in första vändan 07:26 är inte ändrad 
sedan tidigare. Det är 4 min längre 
än vad kommunens bilaga till länets 
skolskjutsreglemente beviljar. From 
20/21  börjar skolan kl. 08:00, istället 
för 08:10, enligt önskemål från 
skolan.  
 
Vilken tid som gäller för den stängda 
skolbussen är idag inte klart. 
Skolan har inte rapporterat in 
regelbundna förseningar på 
skoltidsresorna och därmed har vi 
inte kunnat påverka saken. Skolan 
kan själva boka buss till biblioteket, 
är inte tvingade att använda 
kulturbussen.  
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Sunnansjö Heldags slöjd har försvunnit då vi 
inte kan boka bussar som vi vill. 
Svårt att få in alla ämnen som 
kräver transport då Dalatrafikstider 
styr och inte verksamheten. 

Inte alls  Vi önskar att det går att boka buss 
till samma kostnad alla timmar 
eleverna går i skolan 

Detta har inget med de förändrade 
ramtiderna att göra. Tiderna för 
bussbeställningarna har funnits i 
många år. Vill skolan åka tidigare än 
08:45 så finns möjligheter, skolan 
behöver dock betala detta. Tyvärr  
kan det också vara så att det inte 
finns bussar att tillgå en tidigare tid, 
då  alla elever transporteras fram till 
08:45. Dalatrafik garanterar att 
transport finns efter 08:45.  
 

Solvik Vi har haft svårare att få in den 
garanterade undervisningstiden 
under skoldagen då vår skoldag 
komprimerats ihop.  
 

Inte alls  Önskan att elevernas skolskjuts går i 
direkt anslutning till skoldagens slut 
samt en utökning av våra ramtider 
för att den garanterade 
undervisningstiden ska få plats 
under skolveckan. 

Inför 20/21 har skolan tidigarelagt 
sin skoldag för att få mera luft i 
schemat. De önskade att förlänga 
dagen men det påverkade allt för 
mycket annat för att det skulle vara 
möjligt. Bland annat så hade det 
påverkat skola i Smedjebacken. Men 
om de började tidigare så fick de 
samma önskan om luft i schemat. 
Inga barn får på det viset längre 
väntetid på skolan. Inga barn 
överskrider väntetiderna 40/60 min 
som kommunen beslutat om. 
 

Park Svårt att få till utvecklingstid för 
pedagogerna. Tiden på 
eftermiddagen blir kort eftersom 
eleverna slutar senare och vi även 
ska vara bussvakt. 

En del elever får långa skoldagar 
eftersom vi börjar skolan 08.30. 
Mycket personal måste arbeta på 
morgonen eftersom det kommer 
mycket barn då.. Det innebär att det 
är svårt att få ihop schemat med 
befintlig personal. Kostnaden för 
fritidsverksamheten  ökar. Vi vill 
börja tidigare på morgonen så vi kan 
sluta tidigare. 

Tillbaka till tidigare ramtider. 
 

Detta är löst då skolan kommer att 
börja 07:45 läsår 20/21.  Deras 
bussar går i anslutning till sluttiderna 
idag, 10-15  min har barnen på sig att 
gå till bussen. Taxi ligger inom 
samma spann och väntetiderna för 
kommande läsår är de samma. 
 

Nyhammar Heldagsslöjden har försvunnit då vi 
inte kan boka bussar som vi vill. 
Svårt att få in alla ämnen som 

Inte alls  Vi önskar att boka buss till samma 
kostnad alla timmar eleverna går i 

Detta har inget med de förändrade 
ramtiderna att göra. Tiderna för 
bussbeställningarna har funnits i 
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kräver transport då Dalatrafikstider 
styr och inte verksamheten. 

skolan många år. Vill skolan åka tidigare än 
08:45 så finns möjligheter, skolan 
behöver dock betala detta. Tyvärr  
kan det också vara så att det inte 
finns bussar att tillgå en tidigare tid, 
då  alla elever transporteras fram till 
08:45. Dalatrafik garanterar att 
transport finns efter 08:45.  
 

Lorentsberga F-3 Inte alls  Inte alls  - - 

Lorentsberga 7-9 Då vi nu slutar senare under 
eftermiddagarna för detta med sig 
att vi behöver utöka 
personalstyrkan. Vi har eleverna 
kvar i skolan längre vilket gör att 
det krävs personal både i 
kapphallen och i klassrummen. Vi 
upplever att det blir stökigt och vi 
har fler händelser som bråk och 
skadegörelse under dessa sena 
eftermiddagar. Det är också oerhört 
frustrerande att bokandet av bussar 
styr hela vår 
schemaläggningsprocess. Utöver 
våra egna resande elever påverkas vi 
ju av detta då vi har många elever 
som också kommer till oss och har 
t.ex. slöjd, Hkk och språk. Det 
oroar mig också att vi har elever 
som under denna termin är mycket 
tröttare och också väljer att hoppa 
av fritidsaktiviteter då dagarna blir 
för långa. Detta är bekymrande ur 
många perspektiv.  
 

Inte alls  Bussorganisationen kan inte vara 
den som styr hur vi i skolan ska 
organisera vår verksamhet.  
 

För att kunna garantera att skolan får 
bussar till olika lektioner  har 
Dalatrafik satt ett stoppdatum för 
beställning av skoltidsresorna.  
Skolskjutsarna ligger på 
kollektivtrafiken och för att få den 
att fungera så behöver man planera i 
god tid och önskvärt hade varit att 
schemana synkar bättre.  
 
I dagsläget försöker Dalatrafik 
justera tidtabellsplaneringen, i den 
mån det går, så att avgångstiderna 
passar ramtiderna och den väntetid 
som kommunen satt som godkänt 
för de olika åldrarna. Försök finns 
också att synka det bättre med 
tågtrafiken, där har dock Dalatrafik 
så mycket inflytande. 

Lorentsberga 4-6 Inte alls  Inte alls  -  - 
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Kyrkskolan 7-9 För många högstadieelever på 
Kyrkskolan 7-9 blir skoldagen 
väldigt lång. Kultur och 
fritidsförvaltningen och lokala 
idrottsföreningar "ligger på" att vi 
ska ur sporthallens lokaler så fort 
som möjligt. Eleverna är mer trötta 
och hungriga på eftermiddagen än 
tidigare. Lärarna upplever att 
eleverna har svårare att hålla fokus 
på eftermiddagarna, speciellt sista 
lektionen. Eleverna skulle behöva få 
mellanmål för att orka. Det kan bli 
upp till fem timmar sedan eleven 
ätit lunch tills skoldagens slut. Vi 
har behövt lägga personalens 
konferanstid med start 07.15 (två 
dagar per vecka) vilket gör att 
personalens arbetstid då blir nästan 
9 timmar.  

Inte alls  Tråkigt att bussorganisationen styr 
mer än pedagogiska tankar. Ökad 
flexibilitet önskvärd, då bussarna 
styr hela schemat.  
 

Skolskjutsarna ligger på 
kollektivtrafiken och för att få den 
att fungera så behöver man planera i 
god tid och önskvärt hade varit att 
schemana synkar bättre.  
 
I dagsläget försöker Dalatrafik 
justera tidtabellsplaneringen, i den 
mån det går, så att avgångstiderna 
passar ramtiderna och den väntetid 
som kommunen satt som godkänt 
för de olika åldrarna. Försök finns 
också att synka det bättre med 
tågtrafiken, där har dock Dalatrafik 
så mycket inflytande. 
 
Parkskolan kommer få ändrade tider. 
Detta möjliggör så att de elever som 
ska resa med bussen på morgonen 
ner till tåget i Grängesberg får 
kortare väntetid på stationen, ca. 10, 
min istället för 17-20 min. 
 
 

Kyrkskolan 4-6 Svårigheter att få till ett pedagogiskt 
schema för verksamheten utan att 
behöva bemanna för personal som 
skall vakta de elever som väntar på 
buss.  

Inget alls Möjligheter att skolans schema får 
påverka busstiderna och inte 
tvärtom. 

Då skolornas schema inte är klart 
förrän i slutet maj-juni, finns det 
ingen möjlighet att göra tidtabeller 
och boka bussar.  
 
Det är en omöjlig uppgift för 
Dalatrafik att klara av ur en 
organisatorisk synvinkel. Idag är en 
tidtabell klar 3 månader innan start. 
Önskvärt hade varit om skolan och 
Dalatrafik skulle kunna synka sina 
scheman.  

Knutsbo Inte alls  Inte alls  Skolskjutsar och skoltidsresor ska 
anpassas efter vad som gagnar 

- 
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elevernas utbildning och inte 
tvärtom.  

Junibacken Vi kunde inte längre ha kvar vår 
slöjdundervisning på 
Nyhammarsskola då hemresan blev 
senare än vi kunde få skoltidsresa.  
 

Inte alls  Skolskjutsar och skoltidsresor ska 
anpassas efter vad som gagnar 
elevernas utbildning och inte 
tvärtom.  
 

Detta är inget som har med 
förändringarna av ramtiderna att 
göra. Enligt överenskommelse ska 
eleverna åka till närmsta skola där 
lokal finns, vilket också ska minska 
restiderna för eleverna. 
 

Fredriksberg F-9 Eftersom bussen kommer hem 
18:00 utgår allt föreningsliv för 
elever som kommer hem då. 
 

Inget alls  Busstider som gagnar högre 
måluppfyllelse och ökar trygghet 
och studiero 
 

Innan så kom bussarna hem 60 min 
tidigare men åkte 35 min tidigare på 
morgonen för årskurs 7-9. 
Synpunkter och dialog efterfrågas för 
att det ska bli bättre för eleverna.  
 

Blötberget Skolbussarna som lämnar före 
skolan och hämtar efter skoldagens 
slut, fungerar bra. Varannan vecka 
kommer skoltaxi och lämnar två 
elever från Ludvika kl 07.15, dessa 
elever 7 och 9 år gamla får då vänta 
i 50 min innan skolstart.                                                                                                     
Skolan har många bussresor till 
andra skolor. Svårt att få ut 
timplanen och då förlorar eleverna 
undervisningstid, då resorna till bla 
språkval, hem- och 
konsumentkunskap och slöjd 
påverkar skolans och ramtiderna för 
skolskjuts är för tight.                                                                                                                  

Fler barn på morgonen innan skolan 
 

Önskemål om att få tillbaka 
heldagsslöjd då påverkar resandet 
mindre för elevernas 
undervisningstid. Borttaget pga. 
skolskjutsarna som ger att 
ramtiderna blir för snäva  
 

Eleverna ska samåka med annan elev 
som hämtas upp längs vägen. Om 
den andra eleven avbokar sin resa  
blir det en kortare resa för de första 
eleverna men det är inget som 
planeraren  kan ha med i 
beräkningen.  
 
Om allt är som planerat är eleverna 
på skolan 30 min innan skolstart. 
Svårigheter finns desto längre in på 
läsåret man kommer att ha så korta 
väntetider som möjligt. Detta då det 
tillkommer elever som behöver 
skjuts runt om i kommunen.  
 
Heldagasslöjden har inget med 
ändrade ramtider att göra utan är en 
tidigare överenskommelse.  
 
Slöjdundervisningen har inget med 
de förändrade ramtiderna att göra. 
Tiderna för bussbeställningarna har 
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funnits i många år. Vill skolan åka 
tidigare än 08:45 så finns möjligheter, 
skolan behöver dock betala detta. 
Tyvärr  kan det också vara så att det 
inte finns bussar att tillgå en tidigare 
tid, då  alla elever transporteras fram 
till 08:45. Dalatrafik garanterar att 
transport finns efter 08:45. Bättre 
synk mellan schemana hade varit 
optimalt.  
 

Fredriksberg Trötta elever på lektioner. Eleverna 
är också trötta efter långa dagar och 
orkar inte med umgänge eller 
rörelse som de gjort tidigare.                                                                                                       
Vårdnadshavare som läser SFI och 
måste åka buss har inte möjlighet 
till barnomsorg när bussen anländer 
till Fredriksberg. Detta i sin tur gör 
att många familjer inte kan bo kvar 
här utan måste flytta och vi förlorar 
elever.   
 

Inte alls  - Fredriksbergs skolan har inte ändrat 
sina tider. De som påverkas är 
eleverna som åker till Ludvika åk 7-9. 
Dialog kring detta inför kommande 
planering efterfrågas.  
 

Björkås Personalkrävande,  personal får 
invänta sena bussar på morgonen, 
även sena bussar på em innebär att 
personal måste lägga tid i att vänta i 
ställer för på övriga klassen/fritids. 
När bussar kommer sent på 
morgonen påverkas elevernas 
undervisningstid. Oro, osäkerhet, 
förändringar och annat strul som 
kan förekomma, kan påverka att 
skoldagen blir helt upp och ner = 
lite skolverksamhet den dagen. 
Chaufförernas bemötande är inte 
alltid på bästa sätt och det påverkar 
dagsformen för eleverna.   

Inte alls, det blir skolverksamheten 
som blir påverkad. 
 

Samma chaufförer som kör 
särskoleeleverna och bättre 
planering för vilka elever som ska 
med i de olika bussarna. Skoldagen 
skulle behöva börja 8.30 för att få 
till undervisningen bättre. Bättre 
kommunikation om bussar blir 
försenade, både till skolan och hem 
till vårdnadshavarna, chaufförer har 
ibland inga telefonnr hem även om 
vi har skrivit in det i legitimeringen. 
Mer diagnosinformation till 
chaufförerna, särskoleeleverna har 
alla särskilda behov.    
 

Diagnoser får inte skrivas in det 
system där eleverna är beviljade taxi. 
I dagens trafikavtal finns det inte 
beslutat att eleverna ska ha rätt till 
samma chaufförer. Dock försöker 
man minimera det så långt som 
möjligt från de olika taxi-
bussbolagen sida. Det är viktigt att 
varje legitimering (elevformation) 
innehåller rätt fakta då finns det med 
på chaufförens körorder. Detta är 
beställarens ansvar.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(3) 

2020-03-25 
 
  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 35  Dnr 2019/853 - 62 

 

Rapport om konsekvenser av ändrade buss- och 
skoltider för kommunens grundskolor 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten. 

2. Social- och utbildningsnämnden beslutar att skicka rapporten, inklusive 
bilaga, för kännedom till kommunstyrelsen, kommunens nämnder, 
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) och Region Dalarna.  

3. Social- och utbildningsnämnden önskar att kommunstyrelsen ser över 
konsekvenserna av den förändrade ramtiden ur ett helhetsperspektiv med 
utgångspunkt i barnkonventionen. 

Beskrivning av ärendet 
Inför innevarande läsår 2019/2020 genomfördes en omfattande förändring för 
kommunens grundskolor och gymnasieskolor. Förändringen innebar ändrad 
styrning av skolskjutstiderna från Region Dalarna, som i sin tur ledde till en 
ganska stor ändring av skolornas ramtider, dvs start- och sluttider på 
skoldagarna. Det blev även en styrning av utlägget av skoldagar under läsåret, 
vilket under innevarande läsår innebar att avslutningsdagen för läsåret infaller 
på samma dag för grundskolorna och gymnasieskolan inklusive ”studenten”. 
Ett arbetssätt som sedan många år inte förekommit i Ludvika kommun då det 
finns risk för att många ungdomar vill fira sin avslutning och det kan bli 
”stökigt” på kvällen. Inför kommande läsår upprepas inte det med samma 
avslutningsdag. 

Ramtiderna för att med start- och sluttider ändrades så att tidigare har det varit 
grundskolorna som startat först på morgonen och även då slutat först på 
eftermiddagen, numera är det tvärtom så att gymnasiet startar tidigare än våra 
högstadieskolor. 

Ändringen av starttiderna har inneburit att förvaltningens fritidshem på de 
skolor som fått senare starttider har fått fler barn på morgonen men ingen 
skillnad på eftermiddagarna, personalkostnaden blir högre. För elever som inte 
har fritids och kommer med skolskjuts innan skolstart har skolan ansvar.    
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Ett stort problem har det blivit för våra högstadieskolor med att både start- och 
sluttiderna är mycket senare än tidigare läsår. Trots detta har eleverna som reser 
inte fått särskilt senare avresetider från hemmet på morgonen.  

Rektorerna ger en bild av elever som är trötta och hungriga på slutet av dagen 
och som då ska hem och göra hemuppgifter och förhoppningsvis ha en 
meningsfull fritid. Måluppfyllelsen för studierna blir påverkad negativt. Som det 
är nu ökar den psykiska ohälsan” eleverna orkar inte” på grund av långa dagar. 

Undervisningstiden utifrån timplanen har påverkats negativt i flera skolor. 
Eleverna missar undervisningstid framförallt de elever som behöver resa på 
skoltid till andra timplanebundna ämnen som bedrivs på andra skolor.  

Rätten till en fritid är hotad på grund av långa dagar. Elever uttrycker trötthet. 
Resultat av den årliga LUPP- enkäten är tydlig, för första gången på flera år går 
resultatet ner på vad ungdomarna anser om hur demokratin fungerar. 

Förvaltningens förslag till åtgärder 
 En tydlig önskan och krav från Social- och utbildningsförvaltningen är att 

grundskolans ledning har möjlighet att tidigt delta i en dialog med Region 
Dalarna och övriga kommuners skolansvariga när start och stopptider 
planeras och även läsårsdagarnas förläggning. Skolan måste vara med i hela 
processen eftersom det har blivit ett arbetsmiljöproblem för både elever 
och personal. Vissa skolor har även fått svårt att tillgodose elevernas 
garanterade undervisningstid. 

 Busskort ska gälla även under lov för de som är berättigade till busskort. 
Gäller sportlov, påsklov, höstlov samt första tre veckorna när 
sommarlovsskolan pågår. Busskorten behöver inte gälla hela länet utan 
enbart i Ludvika kommun.  

 Skolan ska ge elever lovskola om någon riskerar att inte nå målen. 
Beställning av skolskjutsarna måste vara mer flexibelt i tidsperspektiv 
annars kan det drabba elever som inte skolan har hunnit utvärdera att de 
helt enkelt inte får skolskjuts till lovskolan. Se föregående punkt om 
busskort även på loven. 

 Återinför att korten fungerar efter klockan 20:00. Det som skett nu är att 
elever med kvällsaktiviteter inte kan delta.  

 Region Dalarna bör göra en konsekvensanalys och utvärdering av resultatet 
av att låta gymnasiet ha tidigare starttider än grundskolan. Social- och 
utbildningsförvaltningen ser nästan enbart negativa konsekvenser. 

Vid planerade förändringar ska verksamheter utifrån Barnkonventionen göra 
barnkonsekvensanalyser innan förändringar. Önskvärt är även en dialog med               
t. ex  elevråden.  

Barnkonventionen innehåller perspektiv som måste analyseras. I den finns 
rätten till utbildning och rätten till en meningsfylld fritid. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten. 
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2. Social- och utbildningsnämnden beslutar att skicka rapporten, inklusive 
bilaga, för kännedom till kommunstyrelsen, kommunens nämnder, 
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) och Region Dalarna. 

Arbetsutskottets beslut den 11 mars 2020 § 20 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för att kompletteras 
med de viktigaste punkterna som är prioriterade åtgärder. 
Ärendet tas upp på social- och utbildningsnämnden den 25 mars 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 11 mars 2020, § 20. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 19 mars 2020. 

3. Konsekvenser utifrån ändrade skolskjutstider. 

Behandling 
Mikaela Nordling (M) föreslår en tredje beslutspunkt: Social- och 
utbildningsnämnden önskar att kommunstyrelsen ser över konsekvenserna av 
den förändrade ramtiden ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i 
barnkonventionen. 

Ordförande ställer proposition på tilläggsförslaget och finner att social- och 
utbildningsnämnden beslutat enligt detta. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom, inklusive handlingar 
Kommunens nämnder för kännedom, inklusive handlingar 
Västerbergslagens utbildningsförbund för kännedom, inklusive handlingar 
Region Dalarna för kännedom, inklusive handlingar 
Akten
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Social- och utbildningsnämnden 

 

Konsekvenser av ändrade buss- och skoltider för 
kommunens grundskolor 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten. 

2. Social- och utbildningsnämnden beslutar att skicka rapporten, inklusive 
bilaga, för kännedom till kommunstyrelsen, kommunens nämnder,  
Västerbergslagens utbildningscentrum (VBU) och Region Dalarna. 

Beskrivning av ärendet 
Inför innevarande läsår 2019/2020 genomfördes en omfattande förändring för 
kommunens grundskolor och gymnasieskolor. Förändringen innebar ändrad 
styrning av skolskjutstiderna från Region Dalarna, som i sin tur ledde till en 
ganska stor ändring av skolornas ramtider, dvs start- och sluttider på 
skoldagarna. Det blev även en styrning av utlägget av skoldagar under läsåret, 
vilket under innevarande läsår innebar att avslutningsdagen för läsåret infaller 
på samma dag för grundskolorna och gymnasieskolan inklusive ”studenten”. 
Ett arbetssätt som sedan många år inte förekommit i Ludvika kommun då det 
finns risk för att många ungdomar vill fira sin avslutning och det kan bli 
”stökigt” på kvällen. Inför kommande läsår upprepas inte det med samma 
avslutningsdag. 

Ramtiderna för att med start- och sluttider ändrades så att tidigare har det varit 
grundskolorna som startat först på morgonen och även då slutat först på 
eftermiddagen, numera är det tvärtom så att gymnasiet startar tidigare än våra 
högstadieskolor. 

Ändringen av starttiderna har inneburit att förvaltningens fritidshem på de 
skolor som fått senare starttider har fått fler barn på morgonen men ingen 
skillnad på eftermiddagarna, personalkostnaden blir högre. För elever som inte 
har fritids och kommer med skolskjuts innan skolstart har skolan ansvar.    

Ett stort problem har det blivit för våra högstadieskolor med att både start- och 
sluttiderna är mycket senare än tidigare läsår. Trots detta har eleverna som reser 
inte fått särskilt senare avresetider från hemmet på morgonen.  

Rektorerna ger en bild av elever som är trötta och hungriga på slutet av dagen 
och som då ska hem och göra hemuppgifter och förhoppningsvis ha en 
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meningsfull fritid. Måluppfyllelsen för studierna blir påverkad negativt. Som det 
är nu ökar den psykiska ohälsan” eleverna orkar inte” på grund av långa dagar. 

Undervisningstiden utifrån timplanen har påverkats negativt i flera skolor. 
Eleverna missar undervisningstid framförallt de elever som behöver resa på 
skoltid till andra timplanebundna ämnen som bedrivs på andra skolor.  

Rätten till en fritid är hotad på grund av långa dagar. Elever uttrycker trötthet. 
Resultat av den årliga LUPP- enkäten är tydlig, för första gången på flera år går 
resultatet ner på vad ungdomarna anser om hur demokratin fungerar. 

 

Förvaltningens förslag till åtgärder:  

 En tydlig önskan och krav från Social- och utbildningsförvaltningen är 
att grundskolans ledning har möjlighet att tidigt delta i en dialog med 
Region Dalarna och övriga kommuners skolansvariga när start och 
stopptider planeras och även läsårsdagarnas förläggning. Skolan måste 
vara med i hela processen eftersom det har blivit ett arbetsmiljöproblem 
för både elever och personal. Vissa skolor har även fått svårt att 
tillgodose elevernas garanterade undervisningstid. 

 Busskort ska gälla även under lov för de som är berättigade till busskort. 
Gäller sportlov, påsklov, höstlov samt första tre veckorna när 
sommarlovsskolan pågår. Busskorten behöver inte gälla hela länet utan 
enbart i Ludvika kommun.  

 Skolan ska ge elever lovskola om någon riskerar att inte nå målen. 
Beställning av skolskjutsarna måste vara mer flexibelt i tidsperspektiv 
annars kan det drabba elever som inte skolan har hunnit utvärdera att 
de helt enkelt inte får skolskjuts till lovskolan. Se föregående punkt om 
busskort även på loven. 

 Återinför att korten fungerar efter klockan 20:00. Det som skett nu är 
att elever med kvällsaktiviteter inte kan delta.  

 Region Dalarna bör göra en konsekvensanalys och utvärdering av 
resultatet av att låta gymnasiet ha tidigare starttider än grundskolan. 
Social- och utbildningsförvaltningen ser nästan enbart negativa 
konsekvenser. 

Vid planerade förändringar ska verksamheter utifrån Barnkonventionen göra 
barnkonsekvensanalyser innan förändringar. Önskvärt är även en dialog med               
t. ex  elevråden.  

Barnkonventionen innehåller perspektiv som måste analyseras. I den finns 
rätten till utbildning och rätten till en meningsfylld fritid. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ökade kostnader för fritidshem på morgonen. Ökade kostnader för personal 
som fått ökad tid för bland annat morgon- och bussvakt. 

De långa skoldagarna för resande högstadieelever kan ge konsekvenser i 
kostnader av ett erbjuda mellanmål. 

 

Barbro Forsberg Nystedt 
Förvaltningschef 

Jessica Carlberg 
Verksamhetschef skola 

Bilagor 
1. Konsekvenser utifrån ändrade skolskjutstider 

 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom, inklusive handlingar 
Kommunens nämnder för kännedom, inklusive handlingar 
Västerbergslagens utbildningsförbund för kännedom, inklusive handlingar 
Region Dalarna för kännedom, inklusive handlingar 
Akten
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2020-08-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 103  Dnr 2019/488 

 

Återrapport - Översyn av kostnadsfördelning inom 
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU)  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar återrapport av översyn av kostnadsfördelningen 

inom Västerbergslagens utbildningsförbund.  

2. Fullmäktige beslutar att kostnaderna för kulturskolans lokalhyror ska tas 
från kommunstyrelsens budget från och med år 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige biföll den 7 oktober 2019 § 135 Lars Handegards (V) yrkande om 
en översyn av kostnadsfördelningen inom kommunalförbundet 
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU). Kommunstyrelsens förvaltning 
har gjort en översyn av kostnadsfördelningen. Översynen visar att kostnaderna, 
så långt det går, fördelas mellan medlemskommunerna utifrån faktiskt nyttjande 
av tjänster. Detta sker exempelvis genom att i möjligaste mån hänföra 
kostnader till programmen. Programkostnaderna fördelas sedan mellan 
medlemskommunerna utifrån andelen elever. Overheadkostnader som inte kan 
kopplas till specifikt program fördelas som ett sista steg utifrån antalet elever 
Överlag har förvaltningen fått bra svar från VBU på de frågeställningar 
förvaltningen haft.  

Ludvika kommuns andel av eleverna har ökat under de sista fem åren, detta 
gäller såväl andelen gymnasielever som andelen vuxenstuderande. 
Smedjebacken har haft en minskad andel gymnasielever och en mindre ökning 
av andelen vuxenstuderande jämfört med Ludvika. Därmed har Ludvika 
kommuns andel av nettokostnaderna ökat med ca 35 mnkr de fyra senaste åren, 
medan Smedjebackens nettokostnad under den granskade fyraårsperioden legat 
ungefär samma nivå. År 2019 överfördes kulturskolan till VBU, och en del av 
det ökade medlemsbidraget beror även på denna verksamhetsförändring.  
Slutjusteringen, som enligt förbundsordningen ska göras senast i maj för 
föregående år, visar inga stora avvikelser för Ludvika kommuns andel med 
undantag för år 2017.  

Under översynen har det framkommit att ett nytt avtal behöver tas fram som 
reglerar hyreskostnader för kulturskolans lokaler utanför VBU. Kulturskolans 
rektor har uppdraget att ta fram ett nytt avtal. Förvaltningen föreslår även att 
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hyreskostnaderna ska tillfalla kommunstyrelsens budget, istället för social- och 
utbildningsnämndens, då kommunstyrelsen tar kostnaderna för övriga 
gemensamma nämnder och kommunalförbundens övriga kostnader.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 25 juni 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Datum 

2020-06-25 
Diarienummer 

KS  2019/488-00  

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

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Återrapport - översyn av kostnadsfördelningen inom 
Västerbergslagens utbildningsförbund och beslut om 
omfördelning av budgetmedel för kulturskolans 
lokalhyror 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar återrapport av översyn av kostnadsfördelningen 

inom Västerbergslagens utbildningsförbund.  

2. Fullmäktige beslutar att kostnaderna för kulturskolans lokalhyror ska tas 
från kommunstyrelsens budget från och med år 2021.  

Sammanfattning 
Fullmäktige biföll den 7 oktober 2019 § 135 Lars Handegards (V) yrkande om 
en översyn av kostnadsfördelningen inom kommunalförbundet 
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU). Kommunstyrelsens förvaltning 
har gjort en översyn av kostnadsfördelningen. Översynen visar att kostnaderna, 
så långt det går, fördelas mellan medlemskommunerna utifrån faktiskt nyttjande 
av tjänster. Detta sker exempelvis genom att i möjligaste mån hänföra 
kostnader till programmen. Programkostnaderna fördelas sedan mellan 
medlemskommunerna utifrån andelen elever. Overheadkostnader som inte kan 
kopplas till specifikt program fördelas som ett sista steg utifrån antalet elever 
Överlag har förvaltningen fått bra svar från VBU på de frågeställningar 
förvaltningen haft.  

Ludvika kommuns andel av eleverna har ökat under de sista fem åren, detta 
gäller såväl andelen gymnasielever som andelen vuxenstuderande. 
Smedjebacken har haft en minskad andel gymnasielever och en mindre ökning 
av andelen vuxenstuderande jämfört med Ludvika. Därmed har Ludvika 
kommuns andel av nettokostnaderna ökat med ca 35 mnkr de fyra senaste åren, 
medan Smedjebackens nettokostnad under den granskade fyraårsperioden legat 
ungefär samma nivå. År 2019 överfördes kulturskolan till VBU, och en del av 
det ökade medlemsbidraget beror även på denna verksamhetsförändring.  
Slutjusteringen, som enligt förbundsordningen ska göras senast i maj för 
föregående år, visar inga stora avvikelser för Ludvika kommuns andel med 
undantag för år 2017.  
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Under översynen har det framkommit att ett nytt avtal behöver tas fram som 
reglerar hyreskostnader för kulturskolans lokaler utanför VBU. Kulturskolans 
rektor har uppdraget att ta fram ett nytt avtal. Förvaltningen föreslår även att 
hyreskostnaderna ska tillfalla kommunstyrelsens budget, istället för social- och 
utbildningsnämndens, då kommunstyrelsen tar kostnaderna för övriga 
gemensamma nämnder och kommunalförbundens övriga kostnader.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund  
Fullmäktige biföll den 7 oktober 2019 § 135 följande förslag i motionen 
”Kostnadsfördelning inom kommunalförbundet VBU” inlämnad av Lars 
Handegard (V):  

- Att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en översyn av 
kostnadsfördelningen inom kommunalförbundet Västerbergslagens 
utbildningsförbund (VBU).  

Av beslutsunderlaget framgår att VBU bildades år 1994 och sedan dess har 
ingen heltäckande översyn av kostnadsfördelningen gjorts. Däremot har VBU:s 
verksamhet utökats med kulturskolan från och med 1 januari 2019. 

Kommunstyrelsen beslöt den 24 september 2019 § 187 att kommunchef får i 
uppdrag att återrapportera resultatet av översynen till kommunstyrelsen senast 
kvartal 1 2020, under förutsättning att fullmäktige beslöt bifalla ovannämnda 
att-sats. Undertecknad utredare har koordinerat uppdraget tillsammans med 
ekonom på ekonomienheten. Under översynen har vi även haft möte med 
ekonom på VBU och kontakt med rektor för kulturskolan. Information har 
hämtats från VBU:s årsredovisningar. 

Vad är VBU?  
Efter beslut i fullmäktige i Ludvika den 27 januari 1994 § 3 beslöt kommunen 
tillsammans med Smedjebackens kommun att bilda kommunalförbundet 
Västerbergslagens utbildningscenter, som sedan bytt namn till 
Västerbergslagens utbildningsförbund. Verksamheten startade den 1 juli 1994. 
Syftet var att få utbildning till en lägre kostnad samt att skapa en bredare bas för 
gemensamma satsningar på teknik- och kompetensutveckling i 
Västerbergslagen. Därtill såg man samordningsvinster rent ekonomiskt. Ett av 
målen var också att fler studerande i Ludvika och Smedjebackens kommuner 
skulle välja att studera i Västerbergslagen och därmed kunde kostnaderna för 
utbildningen reduceras ytterligare.  

Idag framgår följande i förbundsordningen under paragraf 2 ”Ändamål och 
uppgifter”:  

Förbundets ändamål är att samverka i fråga om gymnasieskola, 
kommunal vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för 
vuxna (Lärvux), svenskundervisning för invandrare (Sfi), 
gymnasiesärskola, uppdragsutbildning, övriga utbildningsinsatser 
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mellan grundskole- och högskolenivå samt utbildningsinsatser för 
arbetsmarknad och näringsliv.  

Förbundet är huvudman för gymnasieskola, kommunal 
vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux), 
svenskundervisning för invandrare (Sfi), gymnasiesärskola samt 
uppdragsutbildning.  

I förbundets uppgift ingår att upprätta och kontinuerligt följa upp 
och utvärdera skolplanen. I förbundets uppgift ingår även det 
kommunala aktivitetsansvaret.  

Från och med 1 januari 2019 är förbundet huvudman för 
Västerbergslagens kulturskola.  

Förbundet ska ha målet att åstadkomma en väl fungerande 
kulturskola med ett brett utbud och en mångfald av estetiska 
uttrycks- och arbetsformer. Kulturskolan ska förena bred 
basverksamhet med spets och en mer yrkesförberedande 
verksamhet. Kulturskolan ska även ha utåtriktad verksamhet, i 
form av konserter och produktioner, i egen regi och i samarbete 
med andra interna och externa kulturaktörer.  

Målgrupp för verksamheten är barn och ungdomar i för-, grund- 
och gymnasieskolan i Ludvika och Smedjebackens kommuner.  

Inför beslut om betydande verksamhetsförändringar eller övriga 
principiellt viktiga beslut ska förbundet samråda med 
förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser. 

Den 1 januari 2019 utökades ansvaret genom att förbundet blev huvudman för 
Västerberslagens Kulturskola och den tidigare gemensamma 
kulturskolenämnden upphörde därmed den 31 december 2018.  

Kostnadsfördelning inom VBU 
I förbundsordningen anges hur kostnadsfördelningen ska ske mellan de båda 
kommunerna. Idag står följande angivet:  

11 § Kostnadstäckning 

Kostnaden för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 
Bidraget fördelas mellan de båda medlemmarna efter den 
beräknade nettokostnaden för respektive kommuns elever. 
Bidraget slutjusteras efter det att den faktiska nettokostnaden är 
känd för det faktiska antalet elever i respektive kommun. 
Slutjustering ska göras senast 1 maj. 

Kostnadsfördelningen mellan kommunförbundets medlemmar kan delas upp i 
tre huvuddelar:  

- I första hand utgår kostnadsfördelningen mellan kommunerna på den 
faktiska kostnaden som går att härleda till den utbildningen som VBU 
anordnar. Stora skillnader i kostnaden per elev finns exempelvis mellan 
studieförberedande- och yrkesförberedande gymnasieprogram. I 
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programkostnaden ingår lokalkostnader som kan knytas direkt till 
programmet, likaså licenskostnader för särskilda datorprogram som 
behövs för specifika program. Programkostnaden påverkas även av hur 
många elever programmet har, då färre elever ett visst år innebär dyrare 
kostnader.  

- Kostnader som inte kan härledas till någon specifik utbildning fördelas 
utifrån antalet helårsstuderande från respektive kommun. Exempel på 
sådana kostnader är gemensamma lokaler, övergripande administration, 
IT-stöd och bibliotek. Detta är så kallade overheadkostnader. För år 
2020 har VBU budgeterat 65,6 mnkr i overheadkostnader. Kostnader 
för särskilt stöd ingår i overheadkostnaderna, då stödet i regel delas 
mellan flera elever och därmed inte går att fördela på den enskilda 
elevens hemkommun.  

- Kostnader som går att härleda till enskilda elever fördelas direkt på 
respektive hemkommun, exempelvis interkommunala ersättningar, 
inackordering, resebidrag och busskort. 

Tabell 1: Kostnader för medlemskommunerna 2019 fördelat på 
verksamhet och kommun. Tabellen anges i tkr och avser kostnadsutfall.    

Ludvika  Smedjebacken Totalt % av totala 
kostnader  

VBU ex kulturskolan 

Ungdomsgymnasiet -122 865 -44 241 -167 106 70,90% 

Gymnasiesär -3 932 -2 804 -6 736 2,86% 

Vuxenutbildningen -39 078 -7 987 -47 065 19,97% 

Yh, uppdrag m.m. -2 333 -606 -2 939 1,25% 

Summa kostnader -168 208 -55 638 -223 846 94,97% 

% av totala kostnader 75,14% 24,86%     

Kulturskolan 

Summa kostnader -8 497 -3 363 -11860 5,03% 

% av totala kostnader 71,64% 28,36%     

Hela  VBU 

Summa kostnader -176 705 -59 001 -235 706 100,00% 

% av totala kostnader 74,97% 25,03%     

 

I tabellen ovan anges hur kostnaderna har fördelats mellan de olika delarna av 
VBU:s verksamhet och medlemskommunerna. Ludvika kommuns kostnader till 
VBU uppgick år 2019, enligt årsredovisningen 2019, till 176,7 miljoner kronor. 
I denna summa ingår inte hyreskostnader för två lokaler och fyra 
parkeringsplatser, som kulturskolan nyttjar och som, enligt tidigare 
samverkansavtal, kommunen står för utanför fördelningsnyckeln.  

Inför 2021 har fullmäktige i Ludvika den 1 juni 2020 § 72 beslutat att VBU 
tilldelas en budgetram på 179 mnkr för gymnasiedelen och 9,1 mnkr för 
kulturskolan.  
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Tabell 2: Kostnadsfördelning de fem senaste åren. Tabellen anges i tkr 
och avser utfall av medlemsbidrag. 

  ÅR 2015 2016 2017 2018 2019 5-års-
snitt 

Medlemsbidrag 
utfall 

Totalt 198 624 192 070 213 617 218 852 235 706   

  Ludvika kommun 144 042 143 554 163 260 166 563 176 705 158 825 

  Smedjebackens kommun 54 582 48 516 50 357 52 289 59 001 52 949 

Gymnasieelever 
på VBU 

Totalt  1 025 1 061 1 060 1 030 1 000   

  Ludvika kommun 687 665 677 707 732 694 

  Smedjebackens kommun 250 232 229 223 219 231 

  Övriga 88 164 154 100 49 111 

Vuxenstuderand
e på VBU 

Totalt 730 883 1 057 1 031 1 098   

  Ludvika kommun 526 677 845 822 875 749 

  Smedjebackens kommun 138 135 142 143 174 146 

  Övriga 66 71 70 66 49 64 

%               

  Ludvikas andel av medlemsbidrag 72,52% 74,74% 76,43% 76,11% 74,97% 74,95% 

  Smedjebackens  andel av 
medlemsbidrag 

27,48% 25,26% 23,57% 23,89% 25,03% 25,05% 

                

  Gym Ludvikaelever i relation till 
Smedjebackenelever 

73,32% 74,14% 74,72% 76,02% 76,97% 75,03% 

  Gym Smedjebackenelever i relation 
till Ludvikaelever 

26,68% 25,86% 25,28% 23,98% 23,03% 24,97% 

                

  Vux Ludvikaelever i relation till 
Smedjebackenelever 

79,22% 83,37% 85,61% 85,18% 83,41% 83,36% 

  Vux Smedjebackenelever  i relation 
till Ludvikaelever 

20,78% 16,63% 14,39% 14,82% 16,59% 16,64% 

                

  Gym & Vux Ludvikaelever i relation 
till Smedjebackenelever 

75,77% 78,53% 80,40% 80,69% 80,35% 79,15% 

  Gym & Vux  Smedjebackenelever  i 
relation till Ludvikaelever 

24,23% 21,47% 19,60% 19,31% 19,65% 20,85% 

 

Tabell två ovan redogör för kostnaderna under de senaste fem åren. Kostnader 
för kulturskolan ingår i utfallet av medlemsbidraget år 2019. I årsredovisningen 
för 2019 finns inte angivet hur eleverna på kulturskolan fördelats mellan de två 
medlemskommunerna, varmed vi inte kunnat lägga in en motsvarande tabell 
över fördelningen av elever för kulturskolans del.  

Det man kan utläsa ur tabellen är att kommunens andel av medlemsbidraget 
rört sig runt 75 procent av kostnaderna de fem senaste åren. En liten höjning av 
Ludvika kommuns andel av medlemsbidraget har skett de senaste åren fram till 
år 2019, då Ludvika kommuns andel sjönk något – detta trots att Ludvika 
kommun har en lite högre andel av eleverna totalt sett. Att kostnaderna 
procentuellt inte fördelas lika som andelen elever bygger på att kostnaderna för 
de olika programmen varierar, där vuxenprogrammen i regel är billigare. 
Vuxenstuderande får heller ingen skolmåltid. Likaså överfördes kulturskolan till 
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VBU år 2019 och där utgör andelen Smedjebackselever cirka 28 procent1 
jämfört med cirka 20 procent i övrigt på VBU.  

Tittar man på andelen gymnasielever som redovisas under kategorin övriga, det 
vill säga som varken är skrivna i Ludvika eller i Smedjebacken, ökade andelen 
markant från 2015 till och med 2017, varefter en minskning igen skedde. Denna 
elevökning kan härledas till flyktingvågen, då många asylsökande 
ensamkommande barn anlände till Sverige. Det syns även i form av ökade 
statsbidrag till VBU under de åren, vilket framgår av VBU:s årsredovisningar. 
År 2017 fick VBU in 31,2 mnkr i statsbidrag och övriga bidrag, att jämföra med 
17,2 mnkr för år 2019. Förmodligen syns en del av de asylsökande eleverna i, 
framförallt, Ludvika kommuns ökande andel elever på gymnasieskolan. Detta i 
takt med att ungdomarna fått permanent uppehållstillstånd och därmed ska 
folkbokföra sig i den kommun de bor i. En del asylsökande kan även ha fått 
avslag, blivit flyttade till en annan kommun eller liknande. Förvaltningen har 
inte fördjupat sig i detta, då det i sig inte är relevant för just 
kostnadsfördelningen. Dock kan det utgöra en möjlig förklaring till den 
generella kostnadsökning som skett avseende medlemsbidraget för Ludvika 
kommuns del, vid sidan av att kulturskolan inkorporerats i verksamheten från 
och med januari 2019.  

Behovet av kostnadsutjämning 
Årligen betalar medlemskommunerna ett bidrag till VBU för den verksamhet 
VBU har hand om. Av förbundsordningen framgår att bidraget årligen justeras 
senast den 1 maj, ifall medlemskommunerna betalt för mycket eller för lite i 
jämförelse med de faktiska kostnaderna. En justering behövs eftersom det inte 
går att veta hur de nya eleverna fördelas mellan kommunerna inför att 
budgetramen antas i juni.  

Tabell 3: Budgeterade medlemsbidrag, reglering av medlemsbidrag och 
utfall av medlemsbidrag de senaste 4 åren (2016-2019). Tabellen anges i 
tkr. 

 
1 Enligt uppgifter om elevfördelningen i Västerbergslagens kulturskoleutskotts protokoll från 
den 13 februari 2020 § 3. 

    2016 2017 2018 2019 
Medel  
2016-19 

Budgeterade 
medlemsbidrag Totalt 203 763 215 269 225 390 239 150 220 893 

  Ludvika kommun 143 784 154 065 166 800 179 300 160 987 

  
Smedjebackens 
kommun 59 979 61 204 58 590 59 850 59 906 

Slutreglering 
medlemsbidrag 
(negativt belopp = 
återbetalning) Totalt -11 693 -1 652 -6 538 -3 444 -5 832 

  Ludvika kommun -229 9 195 -237 -2 595 1 534 

  
Smedjebackens 
kommun -11 464 -10 847 -6 301 -849 -7 365 

Utfall medlemsbidrag Totalt 192 070 213 617 218 852 235 706 215 061 

  Ludvika kommun 143 555 163 260 166 563 176 705 162 521 

  
Smedjebackens 
kommun 48 515 50 357 52 289 59 001 52 541 
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Ludvika kommun har fått en återbetalning efter att ha betalat för mycket i 
medlemsbidrag tre gånger under de senaste fyra åren. Procentuellt sett är 
avvikelsen i de flesta fall liten, med undantag för år 2017 då kommunen fick 
betala ytterligare dryga 9 mnkr till VBU. Angående avvikelsen år 2017 skriver 
VBU i sin årsredovisning följande: 

Kostnadsfördelningen mellan kommunerna baseras på 
nettokostnaden för respektive kommuns elever. De senaste åren 
har det skett en förskjutning där Ludvikas andel av 
nettokostnaderna ökat men inte kompenserats i budgeten, vilket 
lett till nuvarande snedfördelning mellan kommunerna. 

Smedjebackens kommuns budgeterade kostnader har de senaste fyra åren rört 
sig runt 60 mnkr, medan Ludvika kommuns kostnader ökat med ca 35 mnkr. 
Tittar man på tabell 2, där elevfördelningen framgår, ser man en direkt 
korrelation. Såväl gymnasieeleverna som vuxenstuderandena har för Ludvika 
kommuns del ökat de sista fem åren. Andelen gymnasieelever har ökat med 6,5 
procent och andelen vuxenstuderanden med 66,3 procent. För Smedjebackens 
del har andelen gymnasieelever minskat med 12,4 procent och ökningen på 
vuxenstuderandesidan har varit mindre; en ökning på ca 26 procent.  

Hyror för kulturskolans lokaler 
Under översynen har det framkommit att alla hyreskostnader för kulturskolans 
verksamhet inte ingår i den normala fördelningsnyckeln. I den tidigare 
gemensamma kulturskolenämndens samverkansavtal från år 2015 står det 
följande:  

Ludvika kommun ska ingå de avtal avseende tjänster, hyra av fast 
egendom m.m. som krävs för drift av skolans verksamhet. 

I kulturskolans fördelningsnyckel ingår endast de lokaler som kulturskolan 
nyttjar på VBU, övriga lokalhyror i Ludvika eller Smedjebacken tas av 
respektive kommun. Att denna princip fortsatt ska gälla har kommunalråden i 
Ludvika och Smedjebackens kommuner kommit överens om, och ett muntligt 
uppdrag att revidera det gamla avtalet har getts till rektor för kulturskolan.  

För år 2020 kommer social- och utbildningsnämnden att betala ut 152 000 
kronor i hyra för två lokaler och fyra parkeringsplatser som enbart nyttjas av 
kulturskolan. Social- och utbildningsnämnden hade inte räknat med denna 
hyreskostnad för år 2020, då man uppger man förde över pengarna för hyran i 
samband med att övriga anslag för kulturskolan fördes över till VBU.  

Kommunstyrelsens förvaltnings analys och rekommendationer 
Översynen visar att VBU, så långt det är möjligt, fördelar kostnaderna på 
programmen och kommunerna faktureras de faktiska kostnaderna för antalet 
elever de har på de olika programmen. Förvaltningen har fått svar på de frågor 
vi haft under översynens gång och är av uppfattningen att man på VBU har god 
koll på var kostnaderna uppstår.  
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Förvaltningen har i denna översyn inte fördjupat sig dess mera i detaljer. Vi har 
haft en del frågeställningar kopplat till kostnadernas fördelning, om de läggs på 
program eller som en overheadkostnad. Mer specifikt har vi frågat om IT-
kostnader, lokalhyror, särskilt stöd och hur overheadkostnader beräknas för 
kortare kurser (till exempel SFI-kurser). Även overheadkostnaderna fördelas 
utifrån andel elever, och VBU räknar ut ett årsmedeltal för elever som läser 
korta kurser. Förvaltningens uppfattning är att man gör det man kan för att 
kostnaderna ska vara så rättvist fördelat som möjligt. 

I motionen som ligger till grund för denna översyn fanns även ett yrkande om 
att overheadkostnader skulle fördelas 50/50 mellan medlemskommunerna, 
istället för utifrån antal elever. Fullmäktige avslog det yrkandet, då det inte är 
förenligt med självkostnadsprincipen i kommunallagen. Vill man titta närmare 
på overheadkostnaderna och utreda om det finns alternativa 
finansieringsmodeller för just dessa kostnader bör ett uppdrag ges och en sådan 
utredning måste ske i samverkan med VBU och Smedjebacken. En möjlighet 
skulle vara att göra en närmare analys av gemensamma kostnader och försöka 
analysera om de kan delas upp och härledas/fördelas ut som kostnader för de 
olika programmen i större utsträckning än idag. I en sådan analys kunde man 
även jämföra VBU:s overheadkostnader med andra kommuners och 
kommunalförbunds gymnasieverksamheter. Förvaltningen finner dock inget i 
denna översyn som tyder på att det är nödvändigt att göra en sådan analys.  

Kulturskolans hyror  
Eftersom det finns en politisk överenskommelse att respektive kommun ska stå 
för hyrorna för de lokaler kulturskolan nyttjar utanför VBU anser förvaltningen 
att ett nytt avtal bör skrivas, då det gamla samverkansavtalet inte längre är giltigt 
i och med att den gemensamma nämnden upplöstes 31 december 2018. 
Förvaltningen har haft dialog med kulturskolans rektor angående detta och de 
kommer att ta fram ett förslag på avtal. Något regelrätt samverkansavtal behövs 
inte då förbundsordningen reglerar merparten av de frågeställningar som 
samverkansavtalet reglerade innan.  

Idag är det social- och utbildningsnämnden som står för hyreskostnaderna för 
dessa lokaler. Förvaltningens bedömning är att hyrorna bör belasta 
kommunstyrelsens budget, då kommunstyrelsen är den nämnd som i övrigt tar 
kostnaderna för såväl VBU och kulturskolan som övriga gemensamma 
nämnder och kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt. Förvaltningen 
föreslår därför att fullmäktige beslutar att dessa hyreskostnader från och med år 
2021 tillfaller kommunstyrelsen. Enligt social- och utbildningsnämndens 
ekonom har nämnden redan fört över pengarna för hyrorna i samband med att 
kulturskoleverksamheten fördes över till VBU, varmed det inte finns medel att 
föra över från social- och utbildningsnämndens budget till kommunstyrelsens 
budget. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  
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VBU för kännedom 
Social- och utbildningsnämnden för kännedom 
Ekonomienheten för verkställighet av punkt 2 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-08-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 104  Dnr 2020/240 

 

Överenskommelse mellan Region Dalarna och 
Ludvika kommun enligt kultursamverkansmodellen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar överenskommelse mellan Ludvika kommun och Region 
Dalarna 2019- 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kultursamverkansmodellen är en fördelningsmodell av de statliga medlen till 
Sveriges regioner, som ska öka dialogen mellan kommunal, regional och statlig 
nivå. Med en god dialog och förståelse mellan kommunal, regional och statlig 
nivå kan gemensamma förutsättningar, mål och utmaningar hanteras på bästa 
sätt. När modellen fungerar som bäst får de som vistas och bor i Dalarna ett 
utbud av kvalitet och bredd fördelat över hela Dalarna. 

Överenskommelsen utgår från Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 
2019–2022 samt Ludvika kommuns kommande kulturstrategi.  

Denna överenskommelse är ett led i det fortsatta arbetet med att förverkliga 
övergripande gemensamma insatsområden och prioriteringar. 
Överenskommelsen redovisar samverkansmöjligheter mellan Ludvika kommun 
(kommunen) och Region Dalarna (regionen). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2 juli 2020. 
2. Överenskommelse mellan Ludvika kommun och Region Dalarna 

inkommen 2 juni 2020. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sida 
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Datum 

2020-07-02 
Diarienummer 

KS  2020/240 
86 
 

 

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

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Överenskommelse mellan Region Dalarna och 
Ludvika kommun enligt kultursamverkansmodellen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar överenskommelse mellan Ludvika kommun och Region 
Dalarna 2019- 2022. 

Sammanfattning 
Kultursamverkansmodellen är en fördelningsmodell av de statliga medlen till 
Sveriges regioner, som ska öka dialogen mellan kommunal, regional och statlig 
nivå. Med en god dialog och förståelse mellan kommunal, regional och statlig 
nivå kan gemensamma förutsättningar, mål och utmaningar hanteras på bästa 
sätt. När modellen fungerar som bäst får de som vistas och bor i Dalarna ett 
utbud av kvalitet och bredd fördelat över hela Dalarna. 

Överenskommelsen utgår från Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 
2019–2022 samt Ludvika kommuns kommande kulturstrategi.  

Denna överenskommelse är ett led i det fortsatta arbetet med att förverkliga 
övergripande gemensamma insatsområden och prioriteringar. 
Överenskommelsen redovisar samverkansmöjligheter mellan Ludvika kommun 
(kommunen) och Region Dalarna (regionen). 

Beskrivning av ärendet 
Kultursamverkansmodellen är en fördelningsmodell av de statliga medlen till 
Sveriges regioner, som ska öka dialogen mellan kommunal, regional och statlig 
nivå. Med en god dialog och förståelse mellan kommunal, regional och statlig 
nivå kan gemensamma förutsättningar, mål och utmaningar hanteras på bästa 
sätt. När modellen fungerar som bäst får de som vistas och bor i Dalarna ett 
utbud av kvalitet och bredd fördelat över hela Dalarna. 

Överenskommelsen utgår från Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 
2019–2022 samt Ludvika kommuns kommande kulturstrategi.  

Denna överenskommelse är ett led i det fortsatta arbetet med att förverkliga 
övergripande gemensamma insatsområden och prioriteringar. 
Överenskommelsen redovisar samverkansmöjligheter mellan Ludvika kommun 
(kommunen) och Region Dalarna (regionen). 
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KS 2020/240 
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Region Dalarna och Ludvika kommun har kommit överens om tre områden för 
samverkan under planperioden 2019-2022. Samt både Region Dalarna och 
Ludvika kommun vill båda stärka kulturens kraft i samhällsutvecklingen i 
interaktion med andra politikområden. Några områden är särskilt aktuella för 
samverkan vilka nämnd i överenskommelsen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut att anta överenskommelsen kan inte ses 
medföra några direkta kostnader kopplat till överenskommelsen. 

 

Laila Dufström 
Tf kommunchef 

Jessica Hedlund 
Sektionschef 

Bilagor 
1. Överenskommelse mellan Ludvika kommun och Region Dalarna 

inkommen 2 juni 2020 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef kultur och ungdom 
Kultursekreterare 
Region Dalarna, kultur och bildningsnämnden 
Akten 
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ÖVERENSKOMMELSE 
 

  Datum: 2020-08-18 

 
    

 
    

 
 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 
Box 712 Region Dalarna 023-49 00 00 Erik Arrhén 
791 29 Falun Vasagatan 27 www.regiondalarna.se Samverkansstrateg 
 Falun 232100-0180 070-684 34 81 
   Erik.arrhen@ltdalarna.se 

 LD17/03997 

 

 

 

Överenskommelse mellan Ludvika  
kommun och Region Dalarna 2019-2022 
 

Bakgrund 
Kultursamverkansmodellen är en fördelningsmodell av de statliga medlen till 
Sveriges regioner, som ska öka dialogen mellan kommunal, regional och statlig 
nivå. Med en god dialog och förståelse mellan kommunal, regional och statlig nivå 
kan gemensamma förutsättningar, mål och utmaningar hanteras på bästa sätt. När 
modellen fungerar som bäst får de som vistas och bor i Dalarna ett utbud av kvalitet 
och bredd fördelat över hela Dalarna. 

Överenskommelsen utgår från Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019–
2022 samt Ludvika kommuns kommandekulturstrategi.  

Denna överenskommelse är ett led i det fortsatta arbetet med att förverkliga 
övergripande gemensamma insatsområden och prioriteringar. Överenskommelsen 
redovisar samverkansmöjligheter mellan Ludvika kommun (kommunen) och Region 
Dalarna (regionen). 
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ÖVERENSKOMMELSE 
 

  Datum: 2020-08-18 

 
    

 
    

 
 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 
Box 712 Region Dalarna 023-49 00 00 Erik Arrhén 
791 29 Falun Vasagatan 27 www.regiondalarna.se Samverkansstrateg 
 Falun 232100-0180 070-684 34 81 
   Erik.arrhen@ltdalarna.se 

Områden för överenskommelsen 
Region Dalarna och Ludvika kommun har kommit överens om följande områden för 
samverkan under planperioden 2019-2022. 

Grundläggande värden:  

 Alla Dalarnas invånare, oavsett var man bor, ska ha möjlighet att ta del av 
professionell scenkonst i form av musik, teater och dans. Region Dalarna har å 
sin sida gett Dalateatern och Musik i Dalarna i uppdrag att turnera runt till alla 
kommuner i länet. Region Dalarna stödjer även Folkmusikens Hus och 
Riksteatern i syfte att arrangera professionella gästspel runt om i länet. För att 
uppfylla sina uppdrag är länskulturen beroende av lokala arrangörer och 
tillgängliga spelplatser.  

Ludvika kommun verkar för att erbjuda kultur med hög kvalitet med väl 
anpassade och gränsöverskridande arenor och mötesplatser. Ludvika kommun 
ska å sin sida ge förutsättningar för länskulturinstitutionerna att vara en aktiv 
part i kommunens kulturutbud genom att värna och utveckla det lokala 
arrangörskapet och att tillhandahålla tillgängliga spelplatser i kommunen där 
enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade.  

 Region Dalarna och Ludvika kommun ska tillsammans sträva efter att Dalarna 
är en plats där kulturskapare kan bo och verka. Regionen och kommunen kan 
agera förebild och inspirationskälla för andra i länet genom att ta vara på 
professionella kulturskapares kompetenser i olika sammanhang. Kommunen 
och regionen följer båda kulturskapares gängse arvodes- och ersättningsnivåer. 
samt att konst ska ges möjlighet att utvecklas vid nybyggnation. Konsten ska 
vara en självklar del av den bebyggda miljön. Ludvika kommun vill tillsammans 
med Region Dalarna undersöka förutsättningarna för att etablera en fristad i 
Ludvika kommun inom ramen för Icorns-program för fristäder.  
 

 Föreningslivet och studieförbunden har stor betydelse för bildning, folkhälsa 
och livskvalitet. Att människor kan förenas och arbeta i egna organisationer för 
sina värden eller intressen är en viktig demokratisk och samhällsutvecklande 
funktion för kommunen och länet.  
Tillsammans vill region och kommun stärka civilsamhällets kraft i 
samhällsutvecklingen och arbetet med sociala innovationer, exempelvis genom 
att hitta nya arbetssätt och målgrupper för verksamheten.  
Ludvika kommun och Region Dalarnas verksamheter bidrar till bildning och 
delaktighet genom att främja det informella lärandet. Region Dalarna och 
Ludvika kommun ger båda bidrag till de verksamma studieförbunden i länet. 
Tillsammans vill kommunen och regionen stärka dialogen med studieförbunden 
så att den ges rätt förutsättningar att blomstra i Dalarna. 
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ÖVERENSKOMMELSE 
 

  Datum: 2020-08-18 

 
    

 
    

 
 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 
Box 712 Region Dalarna 023-49 00 00 Erik Arrhén 
791 29 Falun Vasagatan 27 www.regiondalarna.se Samverkansstrateg 
 Falun 232100-0180 070-684 34 81 
   Erik.arrhen@ltdalarna.se 

Region Dalarna och Ludvika kommun vill båda stärka kulturens kraft i 
samhällsutvecklingen i interaktion med andra politikområden. Några områden är 
särskilt aktuella för samverkan. 

 
 Skolan är den arena där alla barn och unga kan få möjlighet att möta kultur. 

Dalarnas kommuner kan av staten söka särskilda medel inom programmet 
Skapande skola för ändamålet. För att skapa kulturprogram av hög kvalitet 
som når så många av Dalarnas elever som möjligt, vill Region Dalarna 
främja goda tvärsektoriella samarbeten mellan professionella kulturskapare, 
Region Dalarnas kulturverksamheter och Dalarnas skolor och utbildningar. 
Ludvika kommun och regionen vill tillsammans arbeta för kunskapsutbyte 
och samarbeten inom ramen för skapande skola. Regionen ska å sin sida 
möjliggöra detta genom att arrangera konferenser samt kalla till möten för 
det regionala forumet för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och 
länskulturverksamheterna. Ludvika kommun är villig att bidra konstruktivt 
med sina idéer och erfarenheter på de regionala träffarna. 
  

 Kommunernas elevkulturombud är ett viktigt instrument för att öka barn och 
ungas delaktighet i både det lokala och regionala kulturlivet. Regionen 
koordinerar de kommunala samordnare som finns samt arrangerar 
regionala sammankomster där elevkulturombuden får möjlighet att träffas 
och påverka utbudet i den regionala länskulturen. Ludvika kommun ska 
bereda sina kommunala elevkulturombud möjlighet att delta i regionala 
sammankomster som arrangeras av Region Dalarna. 
 

 Region Dalarna och Ludvika kommun har båda undertecknat 
avsiktsförklaringen Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion. En 
stimulerande fritid är viktigt för att unga människor ska trivas i länet. En 
trend är att alltfler unga väljer aktiviteter som inte arrangeras av det 
traditionella föreningslivet. Ett sätt att förverkliga visionen är att kommunen 
och regionen tillsammans ska möta upp ungas nya sätt att organisera sig. 
 

 Region Dalarna och Ludvika kommun vill tillsammans utveckla former för 
hur äldre ska kunna vara aktiva inom kulturlivet och folkbildningen högre 
upp i åldrarna.  
 

 Region Dalarna och Ludvika kommun är båda förvaltningsområden för 
finska språket. Region och kommun vill tillsammans bidra till en stärkt 
dialog med de nationella minoriteterna samt öka medvetenhet och kunskap 
i majoritetssamhället om de nationella minoriteternas villkor. Regionen vill 
bidra till ett erfarenhetsutbyte förvaltningskommunerna emellan. Region och 
kommun vill tillsammans erbjuda ett kulturutbud för och av sverigefinnar. 
Den finska teaterslingan är en viktig gemensam angelägenhet. 
 

 Ludvika kommun och Länsbibliotek Dalarna arbetar gemensamt för att öka 
samverkan mellan biblioteken i Dalarna. Syftet med samverkan över 
kommungränserna är att säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens 
tjänster i framtiden. Genom samverkan stärker biblioteken Dalarnas 
invånares rätt till information, kunskap och kultur som en del av det 
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  Datum: 2020-08-18 

 
    

 
    

 
 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 
Box 712 Region Dalarna 023-49 00 00 Erik Arrhén 
791 29 Falun Vasagatan 27 www.regiondalarna.se Samverkansstrateg 
 Falun 232100-0180 070-684 34 81 
   Erik.arrhen@ltdalarna.se 

demokratiska samhället. 
 

 Ludvika kommun vill bidra till att främja litteratur som konstform, t ex genom 
att lyfta Ludvika som en litterär stad. Detta ses genom exempelvis den 
årliga Dan Andersson-veckan, välbesökta Bokens afton och ett flertal 
litterära sällskap. 
 

 Ludvika kommun och Region Dalarna, genom Dalarnas museum, 
delfinansierar Ekomuseum Bergslagen, som är ett mycket gott exempel på 
interregional samverkan mellan Västmanland och Dalarna.  
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2020-08-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 105  Dnr 2020/150 

 

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och Region 
Dalarna enligt avtalsförslag och går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna. 
De kostnader som anges i samverkansavtalet ska belasta kultur och 
samhällsutvecklingsnämndens budget 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 juni 2020 § 54 att föreslå 
fullmäktige besluta om att Ludvika kommun sluter ett samverkansavtal med de 
andra 14 kommunerna och Region Dalarna enligt avtalsförslag och därmed ingå 
i bibliotekssamverkan Dalarna.  

Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 
åren 2015-2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 
mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av 
Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 
2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 
allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020 föreslås 
parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om 
bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2 juli 2020. 
2. Samverkansavtal inkommen 7 maj 2020. 
3. Beslut kultur- och fritidsnämnden 15 juni 2020 § 54. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Samverkansavtal om bibliotekssamverkan i Dalarna 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och Region 
Dalarna enligt avtalsförslag och går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna. 
De kostnader som anges i samverkansavtalet ska belasta kultur och 
samhällsutvecklingsnämndens budget 2021.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 juni 2020 § 54 att föreslå 
fullmäktige besluta om att Ludvika kommun sluter ett samverkansavtal med de 
andra 14 kommunerna och Region Dalarna enligt avtalsförslag och därmed ingå 
i bibliotekssamverkan Dalarna.  

Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 
åren 2015-2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 
mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av 
Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 
2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 
allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020 föreslås 
parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om 
bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Under 2016 tillsatte kommunbiblioteken tillsammans med Länsbibliotek 
Dalarna en förstudie om förutsättningarna för ett fördjupat 
bibliotekssamarbete. Projektet har förankrats politiskt och på högre 
tjänstemannanivå i samtliga kommuner under 2017. Under 2018 har arbete med 
upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem inletts. Under 2019 har en 
omfattande risk- och sårbarhetsanalys ur GDPR-perspektiv genomförts, vilket 
resulterat i att ett ledningssystem för personuppgiftsbehandlingen inom 
bibliotekssamarbetet har upprättats. Under 2020 har förslaget till 
samverkansavtal granskats och bearbetats av kommunernas dataskyddsombud 
och jurister i Falu och Hedemora kommuner samt Region Dalarna. 
Kommuncheferna i samtliga kommuner har också tagit del av avtalet. 
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Syfte  
Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas invånares 
tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. Det stärker invånarnas rätt till 
information, kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade 
förutsättningar att delta i det demokratiska samhället.  Syftet är också att säkra 
fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre 
användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens 
kompetenser och underlätta kompetensförsörjningen.  

Vad innebär bibliotekssamverkan i Dalarna i praktiken? 
Dalarnas invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier, oavsett var i 
länet de bor. Det ska upplevas som ett bibliotek. Allmänheten kan själv beställa 
och låna böcker och andra medier från vilket bibliotek som helst på ett och 
samma bibliotekskort. För att detta ska vara möjligt behöver kommunerna 
skaffa ett gemensamt biblioteksdatasystem och användarregister samt en 
gemensam bibliotekswebb där allmänheten själv söker, reserverar och lånar om 
sitt material. Biblioteken samverkar men varje kommun fattar beslut om och 
styr sin egen biblioteksverksamhet utöver det som samverkansavtalet stadgar.  

Styrning 
Ett samverkansavtal reglerar parternas åtaganden och rättigheter. Ekonomi och 
verksamhet som omfattas av bibliotekssamverkan återrapporteras årligen av 
respektive kommuns biblioteksledning till den nämnd eller motsvarande som 
styr kommunens biblioteksverksamhet. Biblioteksledningarnas tjänstepersoner 
utgör den styrgrupp som tillsammans leder bibliotekssamverkan.  

Personuppgiftshantering och sekretess 

Bibliotek hanterar personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter (uppgift om 
individers lån av material och användning av Internet inom biblioteket). SKR 
klargör att det är möjligt att samverka utan att behöva bilda kommunalförbund 
eller gemensam nämnd. För att uppfylla de krav som Dataskyddsförordningen 
ställer krävs noggranna rutiner vid upprättande av avtal med allmänheten för att 
få bibliotekskort, samt tydliga riktlinjer för hur respektive kommuns 
dataskyddsombud involveras och informeras om att kommunerna delar 
personuppgifter med varandra. Det ledningssystem som tagits fram under 2019 
ska säkerställa att hanteringen av personuppgifter inom bibliotekssamverkan 
följer Dataskyddsförordningen. Bibliotekssekretessen hanteras enligt 10 kap 2 § 
Offentlighets- och sekretesslagen samt 9 kap § 37 Kommunallagen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bibliotekssamverkan handlar om att säkerställa kvalitet och utvecklingskraft. 
Det syftar inte till att vara ett sparprojekt. Lokal-, personal- och mediekostnader 
berörs inte, men det är en viktig grundsten i samarbetet att respektive kommun 
bidrar genom fortsatt relevant finansiering av sin egen biblioteksverksamhet. 
Poängen med samverkan är att vi genom att dela resurser når längre 
tillsammans än var och en för sig. Förslaget är att kostnaderna fördelas efter 
invånarantal i kommunerna. Fördelningsnyckeln kommer att utvärderas under 
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den första avtalsperioden och kan omförhandlas, ifall det visar sig att den inte 
utfaller ändamålsenligt. 
 

Laila Dufström 
Tf. kommunchef 

Jessica Hedlund 
Sektionschef 

Bilagor 
1. Samverkansavtal inkommen 7 maj 2020 
2. Beslut kultur- och fritidsnämnden 2020-06-15 § 54 

Beslut skickas till 
Akten 
Dalakommunerna och Region Dalarna för kännedom 
Bibliotekschef för kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden för kännedom 
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SAMVERKANSAVTAL FÖR 
BIBLIOTEKSSAMVERKAN 

 

 
 

1. BAKGRUND OCH INLEDNING 

Dalarna består av 15 kommuner. I samtliga av dessa bedrivs kommunal 
folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801). Enligt samma lag 
bedriver Region Dalarna regional biblioteksverksamhet. Detta avtal reglerar samverkan 
mellan Parterna (se punkt 3 Avtalsparter) inom biblioteksområdet. 

2. SYFTE OCH OMFATTNING 

Syftet med detta samverkansavtal över kommungränserna är att säkra fortsatt 
utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av gemensamma 
resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser samt underlätta 
kompetensförsörjning. Genom denna samverkan stärker biblioteken Dalarnas invånares rätt 
till information, kunskap, bildning och kultur som en del av det demokratiska samhället. 
Visionen är att Dalarnas invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier oavsett var i 
länet de bor. De ska uppleva det som ett bibliotek. 
 
Samverkansavtalet omfattar såväl projekts- och implementationsfas (inklusive upphandling 
av system) som löpande drift. Det biblioteksdatasystem som ska upphandlas ska ha 
gemensamt användarregister och gemensam databas för såväl analoga som digitala medier 
samt en tjänst som medger ett gemensamt användargränssnitt för webb. 
 
I samverkan behandlas låntagares, ställföreträdares och bibliotekspersonals personuppgifter 
för de ändamål som är nödvändiga för bibliotekens verksamhet. Där ingår samarbete kring 
reservationer, katalog, logistik och transporter av medier samt en gemensam webbplats. I 
de kommuner där överenskommelse mellan folk- och skolbibliotek finns rörande 
biblioteksdatasystem kommer även skolbiblioteksverksamheten att omfattas. Varje 
kommun ansvarar i förekommande fall för samarbete kring skolbibliotek i den egna 
kommunen.  
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3. AVTALSPARTER 

Mellan nedanstående Parter har följande avtal träffats. 
 

Parter Organisationsnummer 

Region Dalarna, gm Länsbibliotek Dalarna 232100-0180 

Avesta kommun 212000-2262 

Borlänge kommun 212000-2239 

Falu kommun (värdkommun) 212000-2221 

Gagnefs kommun 212000-2155 

Hedemora kommun 212000-2254 

Leksands kommun 212000-2163 

Ludvika kommun 212000-2270 

Malung-Sälens kommun 212000-2148 

Mora kommun 212000-2213 

Orsa kommun 212000-2189 

Rättviks kommun 212000-2171 

Smedjebackens kommun 212000-2205 

Säters kommun 212000-2247 

Vansbro kommun 212000-2130 

Älvdalens kommun 212000-2197 

 

4. KONTAKTPERSONER 

Bibliotekschef eller motsvarande i respektive kommun samt länsbibliotekschefen för Region 
Dalarna är kontaktpersoner. 

5. ORGANISATION OCH BESLUTSBEFOGENHETER 

För bibliotekssamverkan i Dalarna gäller följande organisation. Den nämnd som delegerats 
ansvar av kommunfullmäktige för biblioteksverksamhet i respektive kommun har det 
politiska ansvaret för bibliotekssamverkan. För Region Dalarnas del gäller den nämnd som 
delegerats ansvar av regionfullmäktige för Länsbibliotek Dalarna. 
 
Styrgruppen består av bibliotekschefer eller motsvarande från samtliga Parter (se punkt 3 
Avtalsparter). Region Dalarna har ordförandeskapet. Styrgruppens ansvar regleras i Bilaga 1 
– Samverkansorganisation. Vid beslut eftersträvas att samtliga medlemmar i styrgruppen är 
eniga. Om enighet inte kan uppnås tillämpas enkel majoritet, där ordföranden i styrgruppen 
har utslagsröst. 

6. SAMVERKANSORGANISATION 

Detta avtal reglerar såväl projektorganisation under införande som driftsorganisation. För 
arbetsordning, se Bilaga 1 – Samverkansorganisation. 

  

118



3 

7. AVTALETS GILTIGHET 

Detta samverkansavtal löper 5 år från det att samtliga Parter undertecknat avtalet och 
förlängs automatiskt med 5 år i taget såvida inte avtalet sägs upp senast 15 månader innan 
avtalets utgång.  
 
Om avtalstiden för biblioteksdatasystemavtal är kortare tid än 5 år gäller detta avtal endast 
så länge ett systemavtal gäller. 
 
Om biblioteksdatasystemavtal med systemleverantören är längre tid än avtalstiden för 
samverkansavtalet förlängs avtalet dock längst med det antal månader som avtalet gäller 
med systemleverantören.  
 
Ett biblioteksdatasystemavtal får maximalt tecknas på fem år i taget.  

8. HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING 

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig 
vara motstridiga i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen 
föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 
1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet med eventuella bilagor.  
2. Bilaga 4 (Avtal gemensamt personuppgiftsansvar enligt artikel 26 

dataskyddsförordningen). 
3. Avtalet och dess bilagor (förutom bilaga 4). 

9. VÄRDKOMMUNENS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR 

Värdkommun för bibliotekssamverkan i Dalarna är Falu kommun. Uppdraget som 
värdkommun sträcker sig under hela avtalsperioden, se även punkt 13. Värdkommunen har 
ett förvaltningsansvar och ansvarar för det praktiska arbetet med förvaltning av 
biblioteksdatasystemet, gemensam dokumenthantering och arkivering, samt för e-tjänster 
och integrationer som är kopplade till biblioteksdatasystemet.  
 
Vad förvaltningsansvaret innebär beskrivs närmare i det ledningssystem, bilaga 2, som tagits 
fram för förvaltning av system och organisation.  
 
Förvaltningsansvaret för huvudsystemet innefattar också personuppgiftsföreträdarskap för 
huvudsystemet och innebär ett övergripande ansvar för ledningssystemet. 
 
Värdkommunens åtaganden är följande: 
 

 Att ha ett förvaltningsansvar och ansvara för det praktiska arbetet med förvaltning 
av biblioteksdatasystemet, gemensam dokumenthantering och arkivering, samt för 
e-tjänster och integrationer som är kopplade till biblioteksdatasystemet. Det åligger 
värdkommunen att följa förvaltningsansvaret enligt bilaga 2, gällande lagstiftning 
och övriga styrdokument inom ramen för denna samverkan.   

 

 Att Falu kommuns dataskyddsombud ska vara Parternas övergripande 
dataskyddsombud.  

 

119



4 

 Att genom utsedd behörig person och i samråd med styrgruppen besluta om 
tidsramar för systemavtalet. Värdkommunen tecknar systemavtalet med 
systemleverantören och eventuella personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för 
denna samverkan. 

 

 Att tillsammans med styrgruppen årligen upprätta förslag till budget (årsbudget och 
investeringsbudget) i enlighet med punkt 19.  
 

 Att initiera uppföljning, utvärdering, intern kontroll av verksamhet samt tillse att 
berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag. 
 

  Att sammanställa en Årlig redovisning i enlighet med punkt 14.  
 

 Att hantera skadeståndsanspråk från registrerade i enlighet med 
dataskyddsförordningen.  

 

 Att genom utsedd behörig person föra Parternas talan inför domstol och andra 
myndigheter samt företräda kommunerna vid anspråk om skadestånd.  
 

 Att åta sig att genomföra uppdraget på ett professionellt sätt med för ändamålet 
kvalificerade och kompetenta resurser. 
 

För detta arbete ersätter övriga kommuner Falu kommun enligt punkt 19 Ekonomiska 
förutsättningar, budget och fakturering. 

 

10. SAMVERKANSKOMMUNERNAS ANSVAR  

Kommunerna förbinder sig att ingå i och följa vad som regleras kring arbetet i 
bibliotekssamverkan i Dalarna i enlighet med vad som framgår av detta avtal med bilagor. 
Det innebär bland annat att varje kommun ska följa gällande lagstiftning och styrdokument 
inom ramen för denna samverkan. 
 
Kommunerna inklusive värdkommunen har ett gemensamt ansvar gentemot låntagarna 
som innebär att respektive kommun ska kunna hjälpa en låntagare som vänder sig till 
kommunen och yrkar skadestånd med anledning av personuppgiftshanteringen, jämför 
artikel 26 i dataskyddsförordningen. 
 
Den kommun som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till värdkommunen för 
hantering. Denna hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen.  
 

11. REGION DALARNAS ROLL OCH ANSVAR 

Region Dalarnas roll inom bibliotekssamverkan är att inom ramen för Länsbibliotek Dalarnas   
uppdrag bidra med samordning och stöd till utveckling av kommunernas  
bibliotekssamverkan.  
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Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, bidrar till samverkansorganisationen med en  
bibliotekskonsulent som har samordnings- och utvecklingsansvar för bibliotekssamarbetet.  
Bibliotekskonsulenten (samordnaren) finns anställd hos och finansieras av Länsbibliotek  
Dalarna. 
 
Då Region Dalarna inte har tillgång till eller hanterar personuppgifter i enlighet med detta 
avtal svarar man inte för eventuella skadestånd och sanktionsavgifter enligt 
dataskyddsförordningen.  
 
Region Dalarna svarar för skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada som inte 
berör dataskyddsförordningen och som man är ansvarig för.  
 
Det åligger Region Dalarna att följa gällande lagstiftning och styrdokument inom ramen för 
denna samverkan. 

12. INTRÄDE I BIBLIOTEKSSAMVERKAN 

För part som vill ansluta sig till samverkan i ett senare skede kan ett inträde vara möjligt 
under förutsättning att alla Parter godkänner det. Inträdet sker till självkostnadspris, enligt 
Bilaga 3 – Ekonomiska förutsättningar och villkor.  
 
I det fall omfattande investeringar har gjorts och som bekostats av Parterna innan en ny 
part vill träda in i bibliotekssamverkan, har Parterna rätt att besluta om en skälig 
engångskostnad för den nya parten som vill träda in i bibliotekssamverkan. Engångs-
ersättningen ska baseras på fördelningsnyckeln som om den nya parten hade varit en del av 
avtalssamverkan. 

13. UPPSÄGNING OCH UTTRÄDE 

Alla Parter ingår och deltar i denna samverkan i sin helhet utom Region Dalarna som i stället 
har en stödjande och samordnande roll, se Bilaga 1 – Samverkansorganisation. Part kan inte 
välja att delta enbart i vissa delar av samverkan. Önskar Part frånträda del av samverkan 
räknas det som en uppsägning av avtalet i sin helhet. En utträdande Part har fortsatt ansvar 
(så kallat retroaktivt ansvar) för eventuella sanktionsavgifter och skadestånd till följd av en 
inträffad personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen eller andra skador man 
orsakat och har ansvar för och som uppkommit under den tid som kommunen fortfarande 
var Part i bibliotekssamverkan. Efter att en Part begärt utträde ska personuppgifterna i det 
gemensamma systemet och som tillhör den utträdande kommunen gallras i enlighet med 
gällande lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till den utträdande 
kommunen.  
 
En uppsägning av bibliotekssamverkan ska vara skriftlig, undertecknad av behörig 
företrädare och vara värdkommunen till handa senast femton (15) månader innan 
innevarande avtalsperiod med biblioteksdatasystemleverantör löper ut. Värdkommunen 
ansvarar i sin tur för att övriga Parter får del av uppsägningen. Under uppsägningstiden ska 
arbetet och de ekonomiska skyldigheterna fortskrida enligt plan. Den uppsägande Parten 
har rätt att avstå från kostnader och skyldigheter som inte fanns beslutade innan 
uppsägningen. Det faktiska utträdet sker sedan samtidigt som biblioteksdatasystemavtalet 
löper ut. 
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I de fall en Part frånträder samverkan fortsätter övriga Parter samverkan enligt samma 
villkor som tidigare. De ekonomiska förutsättningarna och skyldigheterna räknas om baserat 
på kvarvarande avtalsparter i enlighet med fördelningsnyckeln, se punkt 19 Ekonomiska 
förutsättningar, budget och fakturering. Detta sker när avtalet med utträdande Part har 
upphört att gälla.  
 
Uppdraget som värdkommun kan sägas upp av värdkommunen och/eller övriga Parter 
gemensamt i enlighet med denna punkt.  

14. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

Samverkansavtalet, verksamhet och ekonomi ska följas upp och utvärderas årligen av 
värdkommunen med hjälp av styrgruppen. Såväl kvalitativa som kvantitativa värden ska 
beaktas.  
 
Värdkommunen initierar uppföljning, utvärdering och intern kontroll av verksamhet samt 
tillser att berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag. Styrgruppen 
tillsammans med värdkommunen följer årligen upp och utvärderar samverkansavtalet.  
 
Värdkommunen sammanställer en Årlig redovisning innefattande underlag så att 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i respektive kommun kan tillgodogöra sig sin 
uppsiktsplikt i enlighet med 6 kap § 1 kommunallagen (KL) och rapporteringsskyldighet till 
kommunfullmäktige enligt 9 kap § 38 KL. Den årliga redovisningen ska innehålla en 
ekonomisk rapport och en verksamhetsrapport för föregående år inkluderat en redovisning 
av uppföljning och utvärdering av samverkansavtalet. Den årliga redovisningen ska vara 
respektive kommun tillhanda senast den 14 februari året efter redovisat år för att kunna 
hanteras i kommunernas ordinarie årsredovisningsprocess. Styrgruppen beslutar och 
fastställer Årlig redovisning innan den skickas ut till Parterna.  

15. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 

Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person. 

16. UPPLÅTELSE AV AVTAL 

Ingen av Parterna får upplåta någon rättighet eller ingå avtal med tredje part som kan få 
konsekvenser för detta avtal utan att ha erhållit samtliga övriga Parters skriftliga 
godkännande.  

17. OMFÖRHANDLING AV SAMVERKANSAVTAL 

Om väsentlig grund föreligger får Part påkalla omförhandling av hela eller delar av detta 
avtal. En påkallad omförhandling ska ske skriftligt och skickas till den gemensamma 
organisationen via värdkommunen. Beslut om omförhandling eller ändring i fråga som rör 
avtalet kan endast tas av samtliga Parter gemensamt efter samråd dem emellan. 
Om Parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på 
oförändrade villkor till dess att avtalet upphör för Part enligt vad som stadgas i punkt 13 
Uppsägning och utträde. 
 
Förhandlingar befriar inte Parterna från att fullfölja avtalet.  
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18. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg ska ske skriftligen och vara undertecknade av samtliga Parter genom 
behörig företrädare som har delegation att underteckna detta avtal för att vara gällande. 

19. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, BUDGET OCH 
FAKTURERING 

Värdkommunen tillsammans med styrgruppen ska årligen upprätta ett förslag till budget 
(årsbudget och investeringsbudget) som beslutas och fastställs av styrgruppen. Budgeten 
ska vara respektive kommun tillhanda för kännedom senast den 1 mars året innan aktuellt 
verksamhetsår för att kunna hanteras i kommunernas ordinarie budgetprocess.   
 
De totala faktiska kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna enligt överenskommen 
fördelningsnyckel, se bilaga 3. Självkostnadsprincipen gäller. Region Dalarna omfattas inte 
av fördelningsnyckeln. 
 
Värdkommunen fakturerar övriga kommuner halvårsvis i förskott. Betalningsvillkor 30 dagar 
från mottagen faktura. Om det faktiska utfallet avviker från vad som har debiterats i förskott 
ska detta regleras utifrån faktiskt utfall vid budgetårets slut. Parterna ska meddela 
värdkommunen sina faktureringsuppgifter.  
 
Ett underskott regleras i enlighet med fördelningsnyckeln. I det fall ett överskott skulle 
uppstå ska detta återgå till kommunerna enligt fördelningsnyckeln. 

20. SEKRETESS 

Enligt kap 40 § 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller sekretess i 
biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form 
av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider 
men. Sekretessen gäller även mellan myndigheter, till exempel mellan enskilda kommuner, 
och mellan självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet. En grundläggande 
förutsättning för bibliotekssamverkan är att de ingående biblioteken ska kunna dela 
uppgifter mellan varandra i ett gemensamt system. I förevarande samverkan delas, de 
annars sekretesskyddade uppgifterna, mellan de ingående biblioteken, med stöd av 
kommunallagen 9 kap § 37 om förenklad avtalssamverkan och 10 kap 2 § OSL. 
 

21. PERSONUPPGIFTER/DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

Varje kommuns nämnd som delegerats ansvar av kommunfullmäktige för 
biblioteksverksamhet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter de behandlar i 
enlighet med dataskyddsförordningen. Parterna är dock gemensamt ansvariga för de 
personuppgiftsbehandlingar som sker i systemet, vilket regleras närmare i bilaga 4 – Avtal 
gemensamt personuppgiftsansvar enligt artikel 26 dataskyddsförordningen. 
 
Värdkommunens dataskyddsombud är Parternas övergripande dataskyddsombud och 
ansvarar för den primära tillsynen av ledningssystemet. Värdkommunens dataskyddsombud 
har skyldighet att informera Parternas dataskyddsombud kring omfattningen av 
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bibliotekssamverkan i Dalarna, avvikelser och personuppgiftsincidenter. Det ledningssystem 
som tagits fram ska svara mot kravet i artikel 24 dataskyddförordningen. 
 
Varje kommun är skyldig att aktivt upplysa biblioteksanvändarna om vilka som har åtkomst 
till berörda personuppgifter enligt gemensamma rutiner, se bilaga 4. 

22. SAMVERKANS AVVECKLING 

Vid samverkans avveckling ska kostnader för avveckling samt tillgångar i verksamheten 
fördelas enligt fördelningsnyckeln.  
 
Vid avveckling av samverkan överlåts inventarier och andra informationstillgångar än 
personuppgifter som ingått i samverkan till den Part som förvaltat dessa under 
samverkansperioden. 
 
Personuppgifterna i det gemensamma systemet ska gallras i enlighet med gällande 
lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till respektive kommun där 
låntagaren är mantalsskriven inom ramen för Dalarnas kommuner.  

23. ANSVAR FÖR SKADA OCH SANKTIONSAVGIFTER 

Vad gäller skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada fördelas det i enlighet 
med varje kommuns ansvar för den uppkomna skadan, dvs fördelningsnyckeln gäller inte 
vad gäller skadestånd. Detta gäller både skadestånd enligt skadeståndslagen och enligt 
dataskyddsförordningen. Det är Dalarnas kommunförbund som fattar beslut om hur stort 
respektive kommuns ansvar är. Om Dalarnas kommunförbund inte kan komma överens ska 
tvisten lösas i enlighet med punkt 27 i detta avtal. 
 
Den kommun som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till värdkommunen för 
hantering. Denna hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen.  

24. FÖRSÄKRINGAR 

Part ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt. 

25. BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJURE) 

Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst 
åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som Parten inte rimligen 
kunnat råda över eller förutse. Exempel på detta är krig, revolution, strejk, lockout, blockad, 
brand, myndighetsåtgärd, miljökatastrofer eller liknande förhållanden. 

26. HÄVNING 

Parterna är överens om att en Part inte kan häva detta samverkansavtal. Om en Part vill 
träda ur samverkansavtalet gäller reglerna i punkt 13 Uppsägning och utträde. 
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27. TVIST 

Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal, och övriga 
överenskommelser mellan Parterna, ska i första hand lösas genom förhandling mellan 
Parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas ska tvist avgöras av svensk 
allmän domstol och enligt svensk rätt. 
 
Det ankommer på Parterna att genom tydlig kommunikation och god vilja lösa 
problemställningar för att undvika tvister. 
 
  

125



10 

Avtalet har upprättats i 16 kopior varav Parterna tagit var sitt. 
 
 

 
PART BEHÖRIG FÖRETRÄDARE 

REGION DALARNA  

AVESTA KOMMUN  

BORLÄNGE KOMMUN   

FALU KOMMUN (VÄRDKOMMUN)  

GAGNEFS KOMMUN  

HEDEMORA KOMMUN  

LEKSANDS KOMMUN  

LUDVIKA KOMMUN  

MALUNG-SÄLENS KOMMUN  

MORA KOMMUN  

ORSA KOMMUN  
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RÄTTVIKS KOMMUN  

SMEDJEBACKENS KOMMUN  

SÄTERS KOMMUN  

VANSBRO KOMMUN  

ÄLVDALENS KOMMUN  
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BILAGA 1 – SAMVERKANSORGANISATION 

Detta samverkansavtal omfattar såväl projekts- och implementationsfas (inklusive 
upphandling av system) som löpande drift därefter.  
 
Styrgruppens roll och arbetsordning 
 
Bibliotekssamverkans styrgrupp består av bibliotekschefer eller motsvarande från samtliga  
Parter där Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, innehar ordförandeskap. 
 
Respektive Part äger rätt att skicka ersättare till de möten där styrgruppsmedlem inte kan 
delta. Detta ska anmälas till övriga gruppmedlemmar innan det aktuella mötet. 

 
Vid alla beslut i styrgruppen, oavsett grupp eller område, eftersträvas enighet. Om enighet 
inte kan uppnås tillämpas beslut med enkel majoritet, där ordföranden i styrgruppen har 
utslagsröst. 
 
Styrgruppen är beslutsför då alla deltagare blivit kallade till mötet samt fått ta del av 
dagordning inför mötet. Detta gäller oavsett det antal styrgruppsmedlemmar som de facto  
deltar på mötet. Gruppen är bara beslutsför gällande de områden som finns upptagna i den  
utskickade dagordningen. Övriga frågor som kräver beslut hänskjuts till nästkommande  
möte. 
 
Styrgruppens åtaganden är enligt följande: 
 

 Att ansvara för att tillsätta och avveckla de arbetsgrupper som krävs under projekts- 
och implementationsfas samt under löpande drift. Styrgruppen utformar direktiv och 
uppdrag till respektive arbetsgrupp. 
 

 Att tillsammans med värdkommunen årligen upprätta ett förslag till budget 
(årsbudget och investeringsbudget). 

 

 Att besluta och fastställa årlig budget. 
 

 Att besluta om Årlig redovisning i enlighet med punkt 14.  
 

 Att tillsammans med värdkommunen årligen följa upp och utvärdera 
samverkansavtalet. 
 

 Styrgruppen äger rätt att adjungera deltagare till möten. 
 

 Att inrätta ett arbetsutskott bestående av medlemmar ur styrgruppen där 
värdkommunen och Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, har permanenta 
platser. Detta utskott har ingen beslutanderätt och fungerar som beredningsgrupp 
för styrgruppen och som stöd för samordnaren (se nedan). Uppdrag som ledamot i 
arbetsutskottet cirkulerar mellan styrgruppens medlemmar. Mandatperioden för 
ledamöter exklusive permanenta medlemmar beslutas löpande av styrgruppen. 
Grunden för mandatperioden är två år, men kan förlängas eller förkortas efter 
behov.  
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Region Dalarna 

 
Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, har en annan roll inom bibliotekssamverkan  
än de övriga Parterna. Region Dalarnas roll är att inom ramen för Länsbibliotek Dalarnas 
uppdrag bidra med samordning och stöd till utveckling av kommunernas biblioteks- 
samverkan. 

 
Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, bidrar till samverkansorganisationen med en  
bibliotekskonsulent som har samordnings- och utvecklingsansvar för bibliotekssamarbetet.  
Bibliotekskonsulenten (samordnaren) finns anställd hos och finansieras av Länsbibliotek  
Dalarna. 
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BILAGA 2 – ARKITEKTUR GDPR LEDNINGSSYSTEM 
BIBLIOTEKSSAMVERKAN 
 

Bakgrund  
Enligt dataskyddsförordningen artikel 24.1 åligger det personuppgiftsansvariga att 
genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa 
att personuppgiftsbehandlingar utförs i enlighet med förordningen. Dessa åtgärder ska ses 
över och uppdateras vid behov. Enligt artikel 5.2 åligger det ansvariga allmänt att kunna visa 
att principerna i förordningen efterlevs (ansvarsskyldighet). 
 
Datainspektionen har i ett yttrande om lagförslaget om nationell läkemedelslista och frågan 
om E-hälsomyndigheten som huvudman ytterligare understrukit det här kravet 
(Datainspektionen 73–2017 sid 10, sista stycket). Det som avses med tekniska och 
organisatoriska åtgärder är ett ledningssystem, i det här fallet ett ledningssystem för att 
säkerställa förordningens efterlevnad. 
 
Notera att kravet i artikel 24 innehållsmässigt överensstämmer med kravet i artikel 32 som, i 
förlängningen, innebär ett krav på ledningssystem för informationssäkerhet. 
 
Syfte 
Syftet med ledningssystemet för dataskyddsförordningen är att möta kraven som ställs på 
bibliotekssamverkan beträffande artikel 24. 
 
GDPR Ledningssystem 
Systemet, som är ett administrativt ledningssystem, består av styrande dokument 
(förordningen), organisation, rutiner och metoder (processer, mallar, funktioner, IT-stöd). 
 
Organisation 
Organisationen består av lokala personuppgiftsföreträdare (lokal PuF) inom respektive 
biblioteksorganisation i de samverkande kommunerna samt en central företrädare (central 
PuF), placerad i värdkommunen (Falu kommun). Dessa interagerar, i sin tur, med eventuella 
lokala dataskydds- och informationssäkerhetsorganisationer. Lokal PuF utses individuellt av 
respektive kommun. Central PuF utses av värdkommunen. Nedan framgår vilken roll lokal 
samt central PuF har.  
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Principorganisation ledningssystem bibliotekssamverkan. 
 
 
 
Rutiner och metoder – förteckning 
Särskilda dokument som beskriver rutiner och metoder har tagits fram: Ledningssystem – 
Rutiner och processer samt Arbetsrutiner Bibliotekssamarbete. 
 
Ledningssystemets årsförvaltning 
Ansvarig för ledningssystemet är värdkommunen (Falu kommun). Ledningssystemet 
förvaltas enligt nedanstående årsplanering innehållande metoder för kontinuerligt 
förbättringsarbete, egenkontroller, revisioner och avvikelsehantering. 
 
 

 
Ledningssystemets årsförvaltning. 
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Kontinuerligt förbättringsarbete 
Två gånger årligen genomförs Plan – Do – Check – Act-cykeln (PDCA), vilken är en metod för 
kontinuerligt förbättringsarbete. PDCA-cykeln genomförs planerat efter halvårsrevisionen 
och årsrevisionen av ledningssystemet. Under en revision identifieras områden som behöver 
utvecklas för att förbättra ledningssystemet. När utvecklingsområden identifierats inleds 
arbete med PDCA-cykeln. 
 

 
Arbetsflödet och beslutspunkter för PCDA-cykeln. 
 
 

1. Plan: Planering av aktiviteterna – Förändringarna av ledningssystemet 

(biblioteksamverkans GDPR-arbete) planeras. De planerade förändringarna redovisas 

för styrgruppen varvid den beslutar om förändringarna. Efter att styrgruppen fattat 

beslut kan nästa fas inledas. 

2. Do: Genomför förändringar – Beslutade förändringar implementeras för test i 

verksamheten. 

3. Check: Utvärdera – De nya implementationerna utvärderas och efter utvärdering tar 

styrgruppen beslut om dessa ska implementeras i verksamheten permanent. 

4. Act: Agera, förbättra – Verksamheten arbetar efter det uppdaterade 

ledningssystemet och identifierar förbättringsmöjligheter, avvikelser och brister inför 

nästa revision. 

Genomförande av PDCA-cykeln två gånger per år lämpar sig inte för akuta 
förändringsbehov, exempelvis om lagkravet att rapportera personuppgiftsincidenter inom 
72 timmar till Datainspektionen inte kan efterlevas. Avvikelse för den typen av akuta 
åtgärder ska inledas omgående utan att invänta nästa revision. 
 
Tidpunkt för styrgruppsmöte där beslut om planerings- och utvärderingsdel av förbättrings-
cykeln följer den vanliga kalendern för styrgruppsmöten. Punkterna tas upp på det möte 
som följer närmast efter att delcykeln är redo för avslut och kan således variera i tid. 
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Egenkontroller 
Egenkontroller utförs i form av: 

 Löpande avvikelsehantering 

o Dokumenteras av central PuF 

o Dokumenteras av lokal PuF och rapporteras vid behov eller inför revision till 

central PuF 

 Årlig workshop för lokala PuF 

o Strukturerat forum för att samla in feedback från bibliotekspersonal om 

GDPR 

o Administreras och dokumenteras av central PuF 

o Genomförs i god tid inför årsrevisionen i kvartal 4 

 Årlig workshop med bibliotekspersonalen  

o Administreras och dokumenteras av lokal PuF 

o Genomförs i kvartal 3 och ligger som grund för workshop med lokala PuF i 

kvartal 4 

 
Avvikelsehantering 
Löpande ska alla avvikelser från ledningssystemet dokumenteras i ett register. Exempel på 
avvikelser kan vara att personalen inte arbetar efter uppsatta rutiner, att 
personuppgiftsincidenter inte kan rapporteras inom 72 timmar till tillståndsmyndighet eller 
att anmälningar till behandlingsregistret tenderar att bli fel. Dokumentationen från 
avvikelserna tillsammans med egenkontroller och annan omvärldsförändring ligger sedan 
som grund för planeringsfasen för nästa PDCA-cykel. 
 
Revision – revisionsplaner 
Revisioner av ledningssystemet görs på halvårsbasis. Årsrevisionen är mer omfattande då 
den också inkluderar inspel från workshops med bibliotekspersonal och lokala PuF. Ansvarig 
för revisionerna är central PuF. 
 
Årlig redovisning 
Bibliotekssamverkans GDPR-arbete utefter detta ledningssystem dokumenteras som ett 
inspel till bibliotekssamverkans årliga redovisning. Tidpunkt och format för årlig redovisning 
följer av detta samverkansavtal inklusive bilagor. Central PuF ansvarar för att ta fram inspel 
till årlig redovisning. 
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BILAGA 3 – EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
VILLKOR 

De kostnader (totala faktiska kostnaderna) som uppstår inom bibliotekssamverkan fördelas 
mellan de 15 kommunerna utifrån en överenskommen fördelningsnyckel baserad på 
kommunernas respektive invånarantal. Det vill säga, kostnaderna fördelas procentuellt på 
respektive kommun baserat på dess procentuella folkmängd sett till hela Dalarnas 
folkmängd (enligt SCB per den 31 december föregående år). Region Dalarna, genom 
Länsbibliotek Dalarna, omfattas inte av denna fördelningsnyckel. 
 
Nedanstående omfattas av överenskommen fördelningsnyckel: 
 
• Drift, underhåll, gemensam dokumenthantering och arkivering, förvaltning av 

biblioteksdatasystem samt omkringliggande e-tjänster och den del av integrationer 
som utgör en ändpunkt (endpoint) in mot biblioteksdatasystemet. Den del av 
integrationen som kopplar mot en Parts egna system omfattas inte av 
fördelningsnyckeln. Varje Part bär sina egna kostnader för den egna delen av 
integrationen. 
 

• Gemensamma databasabonnemang eller dylikt. 
 
• Eventuella kostnader som uppstår vid av styrgrupp fattade beslut. 
 
 
Omfattas inte av denna fördelningsnyckel: 
 
• Integration av biblioteksdatabas som kopplas mot en Parts egna system. Varje Part 

bär sina egna kostnader för den egna delen av integrationen. 
 

• Transporter inklusive omlastning av medier inom länet, så länge nuvarande 
transportordning genom Region Dalarna gäller. I dag fördelas kostnaderna så att 
Region Dalarna står för 50 % och kommunerna delar på 25 %, medan annan part som 
ej omfattas av detta avtal står för 25 %. Kommunernas andel ska fördelas dem 
emellan i enlighet med överenskommen fördelningsnyckel.  
 
I det fall att nuvarande transportordning skulle upphöra att gälla under 
avtalsperioden, måste upphandling av transporterna ske. I så fall ska 
transportkostnaderna fördelas enligt fördelningsnyckeln. 
 

• Kostnader behäftade med själva upphandlingsprocessen av biblioteksdatasystem 
(varje Part bär sin egen kostnad vad gäller exempelvis studiebesök och arbetstid). 
 

• Kostnader för arbetstid som läggs i respektive arbetsgrupp och styrgrupp. 
 
• Skadestånd för immateriell och materiell skada, se punkt 23 första stycket. 
 
Fördelningsnyckeln utvärderas under den första avtalsperioden och kan omförhandlas ifall 
det visar sig att den inte är ändamålsenlig. 
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BILAGA 4 – AVTAL GEMENSAMT 
PERSONUPPGIFTSANSVAR ENLIGT ARTIKEL 26 
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

Syftet med det gemensamma biblioteksdatasystemet är att låntagaren ska kunna låna och 
lämna tillbaka medier på alla folkbibliotek inom länet oavsett i vilken kommun låntagaren 
har sitt hembibliotek. På den gemensamma webbplatsen kommer låntagaren själv kunna 
administrera biblioteksärenden. I de kommuner där skolbibliotek ingår är 
biblioteksdatasystemet organiserat så att enbart personal med särskild behörighet har 
rättighet att administrera skolelevernas personuppgifter samt uppgifter om lån och 
reservationer. 
 
Biblioteksdatasystemet kommer att innehålla både användarregister över låntagare och ett 
register över medier. Hanteringen av personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter blir 
därför viktiga i samarbetet. Biblioteksdatasystemet kommer att administreras av 
medarbetare på samtliga folkbibliotek och berörda skolbibliotek i kommunerna och regleras 
genom behörighetsstyrning. 
 
Syftet med detta avtal är att reglera det gemensamma ansvaret för behandling av 
personuppgifter mellan Parterna enligt artikel 26 dataskyddsförordningen. Detta 
förhållande ska fortsätta att gälla så länge som Parterna behandlar personuppgifter oavsett 
om samverkansavtalet och/eller systemavtalet med leverantören upphört att gälla. 
 

 I det gemensamma biblioteksdatasystemet behandlas personuppgifter om låntagare, 
skolelever, ställföreträdare samt personuppgifter för anställda som är 
administratörer och användare av systemet. 
 

 Parterna åtar sig att iaktta att de grundläggande principerna för 
personuppgiftsbehandling enligt artikel 5, i form av laglighet, korrekthet, öppenhet, 
ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, lagringsminimering, integritet och 
konfidentialitet. 
 
Parterna ska kunna visa att punkterna ovan efterlevs i den dagliga verksamheten, i 
form av rutiner, metoder, organisation eller på annat sätt. 

 
Parterna ansvarar för, och ska kunna visa, att behandlingen har laglig grund.  
 

 Parterna ska informera registrerade om personuppgifter som samlas in enligt artikel 
13 och 14 dataskyddsförordningen. 
 
Parterna har enats om gemensamma rutiner för att tillgodose kraven på 
registrerades rättigheter enligt artikel 15–22 dataskyddförordningen. 
 

 Parterna kommer att samverka i ett gemensamt ledningssystem, innehållande 
tekniska och organisatoriska åtgärder (rutiner, metoder och organisation) som 
säkerställer att behandlingarna löpande sker i enlighet med förordningen. Den 
centrala drift- och förvaltningsorganisationen ansvarar i detta hänseende för 
huvudsystemet medan övriga Parter ansvarar för eventuella egna integrerade 
sidosystem. 
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 För att möta kravet i artikel 30 dataskyddsförordningen på register över 
behandlingar ska den utsedda centrala förvaltningsorganisationen (värdkommunen) 
föra register på föreskrivet sätt över huvudsystemet (biblioteksdatasystemet). 
Respektive Part ansvarar för att föra register över eventuella egna integrerade 
system. 
 

 Parterna ansvarar själva för att kravet på säkerhet (informationssäkerhet) enligt 
artikel 32 dataskyddsförordningen upprätthålls. 

 

 Parternas ansvar för immateriell och/eller materiell skada regleras i enlighet med 
punkt 23 i detta avtal. 
 

 Parternas ansvar för sanktionsavgifter enligt artikel 83 dataskyddsförordningen 
regleras i enlighet med punkt 23 i detta avtal. 
 

 En gemensam rutin för övervakning och förskriven anmälan av 
personuppgiftsincident enligt artikel 33 dataskyddsförordningen inrättas för 
huvudsystemet, vilken hanteras av den gemensamma förvaltningsorganisationen. 
Parterna svarar själva för en sådan rutin beträffande egna integrerade system. 
 

 Den gemensamma förvaltningsorganisationen utför löpande 
konsekvensbedömningar enligt artikel 35 dataskyddförordningen för 
huvudsystemet. Parterna har eget ansvar för att genomföra sådana bedömningar för 
egna integrerade system. 

 

 Värdkommunen genom utsedd behörig person tecknar personuppgiftsbiträdesavtal. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-06-22 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 54  Dnr 2018/159 

 

Samverkansavtal om bibliotekssamverkan i Dalarna 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Ludvika kommun 
sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och Region Dalarna 
enligt avtalsförslag och går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2020 från förvaltningen framgår att 
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 
2015-2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 
mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av 
Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 
2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 
allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020 föreslås 
parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om 
bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 juni 

2020. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 28 maj 
2020. 

3. Samverkansavtal för bibliotekssamverkan. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef för kännedom 
Verksamhetschef för kultur/ungdom för kännedom 
Bibliotekschef för kännedom 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-08-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 106  Dnr 2019/493 

 

Bildande av anläggningsbolag  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige bildar inom kommunkoncernen ett anläggningsbolag för VA 

och återvinning från och med 1 oktober 2020 med övertagande av 
verksamheten från samhällsbyggnadsnämnden från och med 1 januari 2021.  

Arbetsnamnet på bolaget är  Wessman Vatten och Återvinning AB. 

2. Fullmäktige antar följande bolagshandlingar 

a) Ägardirektiv daterat 9 juni 2020 
b) Bolagsordning daterat 9 juni 2020 
c) Gemensamt ägardirektiv daterat 9 juni 2020 

3. Fullmäktige reviderar samhällsbyggnadsnämndens reglemente genom att § 3 
stycke c och i stryks. 

§ 3 c) Förvaltning och planering av kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar.  
§ 3 i) Återvinning samt avfall och renhållning enligt Miljöbalken.  
 

4. Ledningen som begränsas av entreprenadgränsen i tidigare upphandling 
beslutad av tekniska nämnden 7 juni 2012 § 61 vari Ludvika kommun nu 
befinner sig i rättstvist om, kvarstår under kommunstyrelsens 
ansvarsområde, och kommer efter avslutad tvist att föras över till 
anläggningsbolaget.  

 
5. Fullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att vidta de praktiska 

åtgärder som i övrigt krävs för att verkställa överföringen av 
huvudmannaskapet.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden gav vid sitt sammanträde den 8 maj 2019  §42 ett 
uppdrag till förvaltningschefen att utreda bildandet av ett anläggningsbolag för 
VA och återvinningsverksamheterna i Ludvika kommun. Utredningen visade 
bland annat ekonomiska, redovisningsmässiga och kompetensrelaterade 
fördelar, vilket sammantaget ledde till att samhällsbyggnadsnämnden den 23 
oktober 2019 § 105 föreslog att fullmäktige beslutar om att inom 
kommunkoncernen bilda ett anläggningsbolag från och med 1 januari 2021. 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Fullmäktige beslutade den 2 december 2019 § 162 att uppdra till 
kommunstyrelsen att tillse att inom kommunkoncernen bilda ett 
anläggningsbolag senast den 1 januari 2021, och uppdrog till kommunstyrelsen 
att vidta de åtgärder som i övrigt krävs för bildandet av anläggningsbolaget och 
verkställa överföringen av huvudmannaskapet.  

Under våren 2020 har en arbetsgrupp med representanter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, WBAB och kommunstyrelsens förvaltning 
förberett underlag inför beslut och överförande av verksamhet och fastigheter.  

Överlåtelseavtal har upprättats med bilagor, och samhällsbyggnadsnämnden 
kommer efter beslut i fullmäktige verkställa de åtgärder som behövs för att 
överföra verksamhet och fastigheter. Det är anläggningar på egen fastighet som 
bolaget köper, anläggningar som ska avstyckas från fastigheter och anläggningar 
som är kvar på kommunala eller privat mark där det krävs 
lantmäteriförrättningar. (Karta A-C).  

Pågående rättstvist  
Ludvika kommun befinner sig i en pågående rättstvist angående som kallas 
”vattenledning Grängesberg” och i samband med att VA-verksamheten förs 
över från samhällsbyggnadsnämnden till det nya anläggningsbolaget förslås det 
också att beslutas att det som avser rättstvisten ska kvarstå i Ludvika kommun. 
När rättstvisten är klar förslås även det som omfattas av tvisten att föras över 
till anläggningsbolaget.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2 juli 2020. 
2. Ägardirektiv daterat 9 juni 2020. 
3. Bolagsordning daterat 9 juni 2020. 
4. Gemensamt ägardirektiv daterat 9 juni 2020. 
5. Karta A-C. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2020-07-02 
Diarienummer 

KS  2019/493  

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

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Bildande av anläggningsbolag 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige bildar inom kommunkoncernen ett anläggningsbolag för 

VA och återvinning från och med 1 oktober 2020 med övertagande av 
verksamheten från samhällsbyggnadsnämnden från och med 1 januari 
2021.  

Arbetsnamnet på bolaget är  Wessman Vatten och Återvinning AB. 

2. Fullmäktige antar följande bolagshandlingar 

a) Ägardirektiv daterat 9 juni 2020 

b) Bolagsordning daterat 9 juni 2020 

c) Gemensamt ägardirektiv daterat 9 juni 2020 

3. Fullmäktige reviderar samhällsbyggnadsnämndens reglemente genom 
att § 3 stycke c och i stryks. 

§ 3 c) Förvaltning och planering av kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar.  
§ 3 i) Återvinning samt avfall och renhållning enligt Miljöbalken.  
 

4. Ledningen som begränsas av entreprenadgränsen i tidigare upphandling 
beslutad av tekniska nämnden 7 juni 2012 § 61 vari Ludvika kommun 
nu befinner sig i rättstvist om, kvarstår under kommunstyrelsens 
ansvarsområde, och kommer efter avslutad tvist att föras över till 
anläggningsbolaget.  
 

5. Fullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att vidta de 
praktiska åtgärder som i övrigt krävs för att verkställa överföringen av 
huvudmannaskapet.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden gav vid sitt sammanträde den 8 maj 2019  §42 ett 
uppdrag till förvaltningschefen att utreda bildandet av ett anläggningsbolag för 
VA och återvinningsverksamheterna i Ludvika kommun. Utredningen visade 
bland annat ekonomiska, redovisningsmässiga och kompetensrelaterade 
fördelar, vilket sammantaget ledde till att samhällsbyggnadsnämnden den 23 
oktober 2019 § 105 föreslog att fullmäktige beslutar om att inom 
kommunkoncernen bilda ett anläggningsbolag från och med 1 januari 2021. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-07-02 

Diarienummer 
KS 2019/493 

Sida 

2(3) 

Fullmäktige beslutade den 2 december 2019 § 162 att uppdra till 
kommunstyrelsen att tillse att inom kommunkoncernen bilda ett 
anläggningsbolag senast den 1 januari 2021, och uppdrog till kommunstyrelsen 
att vidta de åtgärder som i övrigt krävs för bildandet av anläggningsbolaget och 
verkställa överföringen av huvudmannaskapet.  

Under våren 2020 har en arbetsgrupp med representanter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, WBAB och kommunstyrelsens förvaltning 
förberett underlag inför beslut och överförande av verksamhet och fastigheter.  

Överlåtelseavtal har upprättats med bilagor, och samhällsbyggnadsnämnden 
kommer efter beslut i fullmäktige verkställa de åtgärder som behövs för att 
överföra verksamhet och fastigheter. Det är anläggningar på egen fastighet som 
bolaget köper, anläggningar som ska avstyckas från fastigheter och anläggningar 
som är kvar på kommunala eller privat mark där det krävs 
lantmäteriförrättningar. (Karta A-C).  

Pågående rättstvist  
Ludvika kommun befinner sig i en pågående rättstvist angående som kallas 
”vattenledning Grängesberg” och i samband med att VA-verksamheten förs 
över från samhällsbyggnadsnämnden till det nya anläggningsbolaget förslås det 
också att beslutas att det som avser rättstvisten ska kvarstå i Ludvika kommun. 
När rättstvisten är klar förslås även det som omfattas av tvisten att föras över 
till anläggningsbolaget.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för bildandet av bolaget belastar taxekollektivet, och bolaget övertar 
låneportföljen om ca 190 mkr och upptar nya lån.  

Ludvika kommun kommer i samband med budget 2021 besluta om borgensram 
för anläggningsbolaget.  

 

Laila Dufström 
Tf kommunchef 

Jessica Hedlund 
Sektionschef 

 
Åsa Grans 
Ekonomichef 

Bilagor 
1. Ägardirektiv daterat 2020-06-09 
2. Bolagsordning daterat 2020-06-09 
3. Gemensamt ägardirektiv daterat 2020-06-09 
4. Karta A-C 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun  

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger kommunens 

förhållningssätt till 
något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen eller 
respektive nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen eller 
respektive nämnd 

Tillsvidare 
eller beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då riktlinjen 
upphör att gälla 

Regler Ska vara konkreta 
och sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen eller 
respektive nämnd 

Tillsvidare 
eller beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då reglerna 
upphör att gälla 
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Särskilt ägardirektiv för Wessman Vatten och 
Återvinning AB 

Wessman Vatten och Återvinning AB ska förutom direktiven angivna nedan 
även följa de gemensamma ägardirektiv som finns antagna av fullmäktige i 
Ludvika kommun.  

Ägarförhållanden 
Bolaget Wessman Vatten och Återvinning AB ägs helt av Ludvika kommun 
eller av kommunen helägt bolag.  

Kommunens direktivrätt 
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade direktiv om de 
inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag 
eller författning.  

Bolagets verksamhet 
Ändamålet med bolagets verksamhet framgår av bolagets bolagsordning.  

I bolaget bedriven verksamhet har stor betydelse för Ludvika kommun och 
dess invånare. Ägarrollen är därför ett viktigt instrument för kommunens 
ambition att påverka och styra utvecklingen i de av bolaget bedrivna 
verksamheterna. Verksamheterna ska bedrivas utifrån ett långsiktigt och 
driftsäkert perspektiv.  

Bolagets uppgifter  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av kommunen 
ansvara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-
anläggningar i kommunen och förvalta de allmänna VA-anläggningarna. 

1. Vara huvudman för kommunens VA-verksamhet i enlighet med Lag 
om allmänna vattentjänster (2006:412) 

2. Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde bereda 
vattenförsörjning och avlopp till bostadsbebyggelse eller annan 
bebyggelse, 

3. Ansvara för kommunens avfallshantering enligt miljöbalken. 

4. Omhänderta, behandla samt förvara avfall.  

5. Äga, förvalta, underhålla och investera i verksamheternas fastigheter, 
anläggningar och utrustning 

6. Bolaget äger del i WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 
och ska arbeta för samsyn vad gäller vatten, avlopps- och avfallsfrågor. 

7. Bolaget ska säkerställa att bolagets anläggningar och system är 
ändamålsenligt skyddade mot brand, intrång och sabotage utifrån att 
säkerställa produktion och kärnverksamhet. 
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Krav på bolaget 
Följande planer ska finnas och revideras vart 3:e år:  

- Förnyelseplan gällande ledningsnät och pumpstationer 

- Underhållsplan gällande vatten- och reningsverk med tillhörande 
anläggningar 

- Utbyggnadsplan med koppling till den av fullmäktige beslutade VA-
planen. 

Därutöver ska:  

1. God teknisk praxis tillämpas, 

2. optimalt resursutnyttjande eftersträvas, 

3. den yttre miljön påverkas i minsta möjliga grad 

4. kundens behov av service sättas i första rummet. 

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med 
kommunal kompetens.  

Verksamheten ska följas upp via branschens nyckeltal som årligen redovisas 
och kommenteras för styrelsen och Ludvika Stadshus AB. 

Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin 
verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och 
tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor. Bolaget 
ska också samverka med andra aktörer i vår närregion. 

Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för Ludvikas vision och 
fullmäktiges övergripande mål: 

Ansvaret för bolagets organisation åligger enligt aktiebolagslagen bolagets 
styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa 
förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas 
enligt affärsmässiga grunder med iakttagande av det kommunala ändamålet med 
verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa 
direktiv. Bolagsverksamheten ska samordnas med övriga verksamheter när så är 
möjligt för mesta möjliga nytta för invånarna. 

Bolagets ekonomiska mål och verksamhetsmål 

Ekonomi  
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt 
hållbara principer. Bolaget ska skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för 
driften och att långsiktigt finansiera nödvändiga om- och utbyggnader 
alternativt avvecklingar inom verksamheten. Bolaget ska primärt finansieras 
genom kundernas avgifter, det vill säga taxekollektivet. 
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Leveranssäkerhet 
Bolaget ska säkerställa ett säkert och robust vatten- , avlopps- och avfallssystem 
som ger bolagets kunder en hälso- och miljömässigt säker produkt med få 
driftavbrott. Bolaget ska vidare säkerställa avfallshantering som är enkel, 
tillgänglig och möter både kundernas behov och miljö- och hälsokrav.  

Borgensavgifter och lånevillkor. 
Bolaget ska erlägga en administrativ ersättning för borgensåtagandet på 0,25 %.  

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

förhållningssätt till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara konkreta och sätta 
tydliga gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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Bolagsordning för Wessman Vatten & Återvinning AB 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Wessman Vatten & Återvinning AB. 

§ 2 Säte 
Bolagets styrelse har sitt säte i Ludvika kommun, Dalarnas län.  

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun 

1. Vara huvudman för kommunens VA-verksamhet i enlighet med Lag 
om allmänna vattentjänster (2006:412) 

2. Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde bereda 
vattenförsörjning och avlopp till bostadsbebyggelse eller annan 
bebyggelse, 

3. Ansvara för kommunens avfallshantering enligt miljöbalken. 

4. Omhänderta, behandla samt förvara avfall.  

5. Äga, förvalta, underhålla och investera i verksamheternas fastigheter, 
anläggningar och utrustning 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren / i ägarens ställe. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Ändamålet med bolaget är att tillhandahålla anläggningar dels för produktion av 
allmänna vattentjänster, dels för kommunal avfallshantering. Tillhandahållandet 
ska ske enligt affärsmässiga principer och största möjliga kostnadseffektivitet, 
och med beaktande av den kommunala kompetensen i kommunallagen, lagen 
om allmänna vattentjänster och miljöbalken, till denna del detta ej innefattar 
myndighetsutövning. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda fullmäktige i Ludvika kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt fattas.  

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.  

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2000 aktier.  

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst tre ledamöter utan 
suppleanter. Styrelsen utses av fullmäktige i Ludvika kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättas intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.  
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Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen.  

§ 9 Revisorer 
Bolaget ska ha en av bolagstämman utsedd auktoriserad revisor och en 
revisorssuppleant.  

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som bolagets styrelse ska fullmäktige i Ludvika 
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.  

Första gången val sker väljs lekmannarevisorn från beslutsdatum vid extra 
bolagstämma till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter 
följande val till fullmäktige.  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse och handlingar till bolagstämma ska ske genom brev med post eller per 
e-post eller annan elektronisk media till aktieägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman. Därutöver läggs kallelse och handlingar ut i 
kommunens webbapplikation för möten.  

Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post. 
Meddelanden läggs även ut i kommunens webbapplikation för möten.  

§ 12 Närvarorätt vid bolagsstämma 
Representanter som utses av fullmäktige i Ludvika kommun har yttrande- och 
närvarorätt vid bolagsstämman, Med representanter avses kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare.  

§ 13 Ärendena på årsstämma 
Årsstämman ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intagas i 
kommunens årsredovisning, varvid följande ärenden ska behandlas. 

1. Stämmans öppnande, 

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman, 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd, 

4. Val av en eller två justerare, 

5. Godkännande av dagordning,  

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad, 

7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och 
lekmannarevisorns granskningsrapport,  

8. Beslut om:  

a) Fastställande av resultat- och balansräkning 

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen,  

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,  
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9. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor 
samt övriga valärenden,  

10. Fastställande av arvoden till styrelse och lekmannarevisorn,  

11. Val av auktoriserad revisor och suppleant,  

12. Notering av ägardirektiv, 

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

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

- Årligen fastställande av rullande affärsplan för de närmaste tre 
räkenskapsåren,  

- Fastställande av budget för verksamheten,  

- Ram för upptagande av krediter,  

- Ställande av säkerheter och eventualförpliktelser,  

- Bildande av bolag. 

- Köp eller försäljning av bolag eller andelar i sådant,  

- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.  

§ 15 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.  

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

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

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

§ 19 Offentlighetsprincipen  
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. offentlighets –och 
sekretesslagen (2009:400). 
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§ 20 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i 
Ludvika kommun. 
______  
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1 Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda 
kommunala aktiebolag 

Det specifika ägardirektiven och det gemensamma ägardirektivet antas av 
fullmäktige och ska bekräftas på bolagens bolagsstämmor. 

Det gemensamma ägardirektivet gäller för följande bolag:  

1. Ludvika Kommun Stadshus AB 

2. Ludvika Kommunfastigheter Aktiebolag,  

3. LudvikaHem Aktiebolag,  

4. Stora Brunnsvik Aktiebolag, 

5. VB Kraft AB, 

6. Wessman Vatten och återvinning AB 

1. Syftet med det gemensamma ägardirektivet 
Syftet med det gemensamma ägardirektivet är att ge en gemensam grund för 
styrningen av och uppsikten över bolagen samt att reglera ansvarsfördelningen 
för bolagsstyrningsfrågor.  

För varje bolag (exkl. Ludvika Stadshus AB) finns dessutom ett särskilt 
ägardirektiv som innehåller unika direktiv för respektive bolag samt eventuella 
preciseringar av sådant som står i detta gemensamma dokument. Ludvika 
Kommunfastigheter AB ansvarar för att Tryggheten i Ludvika KB följer de 
gemensamma ägardirektiven.  

Moderbolaget ansvarar för samordningen av de åtaganden mm. som anges 
nedan gentemot kommunstyrelsen och fullmäktige. 

1.1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen 
Bolagen ägs av Ludvika kommun. Bolagen är en del av kommunens verk-
samhet. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa 
utfärdade direktiv förutsatt att de inte står i strid med tvingande bestämmelser i 
aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.  

Förutom genom lag och författningar regleras bolagens verksamhet och 
bolagens förhållande till kommunen genom: 

a) bolagsordning, 

b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt  

c) av fullmäktige och/eller av kommunstyrelsen beslutade särskilda 
direktiv/uppdrag beträffande verksamheten, 

d) förekommande avtal mellan kommunen och respektive bolag.  

2 Kommunens insyn och ledningsfunktion 
Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen, KL 6 kap 1§. 
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente.  
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Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar och 
räkenskaper som kommunstyrelsen begär. Rutiner för att informera bolagen om 
denna skyldighet åligger kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagens informationsskyldighet 
omfattar inte handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.  

Kommunstyrelsen ska, enligt kommunallagen 6 kap. 9 §, fatta årliga beslut, i 
samband med att bokslutet behandlas, huruvida verksamheten (bolagen) varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

Bolagen ingår i en koncern med Ludvika Kommun Stadshus AB som 
moderbolag. Bolagen har att efterkomma de styrdokument som anges i punkt 
1.1 och moderbolagets särskilda beslut såvida dessa inte strider mot lagstiftning 
eller kommunens mål med koncernen. 

3 Bolagens verksamhet 
Bolagens verksamhet regleras främst av bolagsordningen och bolagen får inte 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med denna.  

Ludvika kommun har en målmodell med tre strategiska målområden. Dessa är 
Barn och unga, Arbete och näringsliv samt Livsmiljö. Bolagen har att förhålla 
sig till dessa och att implementera samt följa upp målen i den utsträckning de är 
tillämpbara i respektive verksamhet. Bolagen omfattas av den vision, strategiska 
målområden och övergripande mål som fastställs av fullmäktige. 

3.1.1 Grundläggande principer för bolagens verksamhet 
Bolagen ska teckna erforderliga ansvarsförsäkringar och svara för 
arbetsmiljölagens krav. 

Avvikelser som inte kan anses som oväsentliga, ska omgående av bolagen 
anmälas till kommunstyrelsen.  

3.1.2 Ansvar för miljö och kvalitet   
Bolagen ska delta i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och 
miljöperspektiv ska vara med i bolagens utvecklingsarbete.  

Bolagen ska följa det kommunövergripande målet en miljövänlig kommun. Bolagen 
ska även arbeta för att uppfylla kommunens miljö- och naturmål. 

3.1.3 Allvarliga händelser och ordinära händelser i fredstid och vid 
höjd beredskap  

Bolagen ska ingå i kommunens organisation för allvarliga händelser och för 
extraordinära händelser och vidta de åtgärder som följer av kommunens 
planering och beslut. Således ska bolagen upprätta planer för sådana händelser, 
årligen revidera planerna och se till att planerna bygger på riskanalyser inom 
respektive verksamhet. Planer och riskanalyser ska göras enligt kommunens 
anvisningar. 
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3.1.4 Styrelsens arbetsordning  
Bolagsstyrelsen ska upprätta en arbetsordning för dess arbete.  

Bolagsstyrelsen har att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att 
den på bästa sätt ska stödja bolagets ändamål. Styrelsen ska vidare ansvara för 
att styrelseledamöterna erhåller erforderlig utbildning för uppdraget. 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta 
följande: 

- Om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina 
uppgifter. 

- Om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt 
sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. 

- Verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelsens ledamöter ska 
närvara. 

Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska 
styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till kommunstyrelsen. 

Bolagens styrelsers samtliga ledamöter och ordförande samt vice ordförande 
väljs av fullmäktige.  

Ordföranden och VD i moderbolaget har närvaro- och yttranderätt i styrelserna 
i samtliga bolag i koncernen. 

3.1.5 Instruktion för verkställande direktör  
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i 
samråd med kommunstyrelsen.  

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen1. Sådana 
riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion till verkställande 
direktören. Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av 
ändrade förhållanden och nya erfarenheter. 

I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärendena som med 
hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till 
löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens 
kompetens. 

3.1.6 Budget, affärs- samt finansieringsplan 
Bolagen ska årligen upprätta en budget för kommande kalenderåret. Denna ska 
inlämnas till kommunstyrelsen enligt kommunens ekonomiska årshjul. 
Budgeten ska förutom en plan för ekonomi för budgetåret innehålla; en 
affärsplan för de kommande tre åren som uppdateras årligen (planen används 
till stöd för styrelsen och VD för att utveckla och förvalta bolagen utifrån 
ägarens krav och förväntningar) och en investeringsplan för de närmsta fem 

 
1 Tryggheten i Ludvikas förvaltning ombesörjes i sin helhet av Ludvika Kommunfastigheter AB 
§ 12 i bolagsordningen. Bolaget har ingen VD. 
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åren. Finansiering av verksamheten ska även lämnas in i samband med 
budgeten. 

3.1.7 Kapitalförvaltning 
Styrelsen ska tillse att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och 
med tillfredsställande säkerhet.  

3.1.8  Årsredovisning, delårsrapporter och bolagstämma 
Bolagen ska årligen, enligt kommunens gällande tidplan, tillhandahålla det 
underlag som krävs för upprättandet av kommunkoncernens årsredovisning 
samt delårsrapport. 

Uttalandet i redovisningens förvaltningsberättelse ska vara så utformat att det 
kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt kommunallagen (6 kap. 9-10 §§). 

Kommunstyrelsen upprättar årligen en skriftlig rapport till fullmäktige hur 
uppsiktsplikten har utövats.   

3.1.9 Förvaltningsberättelsen 
Bolagens styrelser ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen, dessa direktiv samt de särskilda 
direktiven antagna syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt enligt 6 
kap. § 1 och § 9 kommunallagen.  

3.1.10 Underställningsplikt  
Bolagen ansvarar för att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas.  

Fullmäktige fattar bl.a. beslut i frågor om:  

a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag, 

b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,  

c) köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar 
som är större än 50 miljoner kronor,  

d) ändring av bolagsordning och ägardirektiv, 

e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  

Moderbolaget (Ludvika kommun stadshus AB) fattar bl.a. beslut i frågor om: 

a) köp, försäljning av och/eller större investeringsprojekt i bolagens 
anläggningar mellan från 10 mnkr till 50 mnkr per affärstillfälle. 

(upp till 10 mnkr beslutar varje bolag enskilt, se resp. bolagsordning). 
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3.1.11  Informationsskyldighet 
Bolagen ska hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet. En del av denna 
information ska lämnas i form av budget för kommande år samt ekonomisk 
och verksamhetsmässig uppföljning relaterad till innevarande års verksamhet. 

Det åligger vidare bolagen att till kommunstyrelsen snarast översända: 

a) en ekonomisk och verksamhetsmässig delårsrapport innehållande en 
årsprognos enligt kommunens ekonomiska årshjul.  

b) rapportering om bolagens resultat och prognos ska ges till 
kommunstyrelsen tre gånger på år,  

c) protokoll från bolagsstämma, 

d) protokoll från styrelsesammanträde, 

e) bolagets årsredovisning, 

f) revisionsberättelse.  

3.1.12  Ägardialog 
Moderbolaget (Ludvika kommun stadshus AB) ska aktivt medverka till att en 
dialog förs med representanter för kommunstyrelsen. Dialogen ska hållas 
kontinuerligt och frågor av strategiskt och gemensamt intresse ska behandlas. 
Vid dessa möten ska även bolaget redovisa uppföljning och planerade insatser 
med anledning av ägardirektiv och affärsplan samt ekonomisk uppföljning. 
Redovisning av jämförelser med branschen i övrigt av nyckeltal och taxor ska 
ske vid ett tillfälle per år. Moderbolaget kallar till detta möte. 

Bolagen ska medverka vid möten med ägarens högste tjänsteman, 
kommunchefen enligt gällande instruktion för kommunchefen 
(koncernledningsmöten). Dessa möten hålls kontinuerligt i syfte att underlätta 
planering och genomförande av projekt i frågor av gemensamt och 
kommunövergripande intresse i syfte att underlätta kommunal planering och 
kommunala projekt.  

3.1.13 Beslut per capsulam  
Bolagsstyrelsen har möjlighet att fatta brådskande beslut utan att styrelsens 
medlemmar är samlade, ett så kallad beslut per capsulam.  

Beslutet kan ske muntligt eller skriftligt och ska protokollföras. I protokollet ska 
det skrivas in hur man fattat beslutet samt att beslutet har fattas enligt beslut 
per capsulam.  

3.1.14  Revision 
Bolagens revisorer ska, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av 
det kommunala syftet med respektive bolags verksamhet, pröva huruvida denna 
utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande 
sätt. Revisionsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit 
samt om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 

I övrigt gäller kommunens revisionsreglemente för bolagens revision.   
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3.1.15  Lekmannarevisionens granskningsrapport 
Det åligger lekmannarevisionen att årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen, i det gemensamma ägardirektivet samt i de särskilda 
ägardirektiven för resp. bolag.  

Lekmannarevisionen ska snarast uppmärksamma ägaren på om bolaget brister i 
de avseenden som omnämns i första stycket. 

3.1.16 Offentlighetsprincipen och utlämnande av allmänna handlingar 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos samtliga bolag enligt de 
grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. offentlighet- 
och sekretesslagen (2009:400).  

Frågan om nekande av utlämnande av handling avgörs av verkställande 
direktören, eller annan person som VD beslutar, efter VD:s bestämmelse. 

3.1.17  Arvoden  
Arvode och andra ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter samt 
lekmannarevisorer framgår av beslut som fattats av fullmäktige. 

3.1.18 Arkivreglemente  
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagens dokumenthantering. 

3.1.19  Övrigt 
Om bolaget nyttjar kommunala resurser (t.ex. inom ekonomi, upphandling, 
personal, IT-tjänster, mark- och exploatering o.d.) ska bolaget till kommunen 
utge marknadsmässig ersättning.   

_________________
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Anläggningar på egen fastighet. Åtgärd A 

Datum: 2020-06-08 

L1040 ARV Sunnansjö 

L8561 VHR Sporrtorp 
L8530 VHR Halvars 

L8520 VHR Malbacken 

L1050 ARV Grangärde 

L9040 VV Fredriksberg 

L9031 VV Nyhammar 

L9011 VV Grängesberg 

 

L9010 VV Östansbo 

 

L8580 VHR Nyhammar 

L9011 VV Grängesberg intag 

 

 

Björnhyttan återvinningscentral 
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Datum: 2020-05-25 

L8570 VHR Sunnansjö 

L1020 ARV Gonäs 

L1030 ARV Sörvik 

L1060 ARV Fredriksberg 

L8560 VHR Öraberget 

 

L1010 ARV Gårlången 

 

L1040 ARV Sunnansjö 

Anläggningar som kan avstyckas. Åtgärd B 
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Datum: 2020-05-25 

10 VA-område Fredriksberg 

5 VA-område Sunnansjö 

6 VA-område Grangärde/Nyhammar 

2 VA-område Grängesberg 

3 VA-område Håksberg 

4 VA-område Sörvik 

7 VA-område Saxdalen 

9 VA-område Gonäs 

1 VA-område Ludvika 

8 VA-område Blötberget 

Anläggningar kvar på kommunal eller privat mark. Åtgärd C 

Nyttjanderätt eller arrendeavtal. 

165



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-08-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 107  Dnr 2020/265 

 

Återremiss - Dagvattenstrategi 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar dagvattenstrategin till 
samhällsbyggnadsnämnden för revidering enligt inkomna yttranden och 
antagande. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 15 juni § 66 beslutat att skicka 
dagvattenstrategin till kommunstyrelsen för antagande. Enligt kommunens 
riktlinjer för styrdokument bör en strategi antas av kommunstyrelsen om den är 
övergripande, i övriga fall kan den antas av den nämnd vars ansvarsområde 
strategin tillfaller. I detta fall är förvaltningens bedömning att strategin inte är 
övergripande. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen sänder 
tillbaka dagvattenstrategin för antagande till samhällsbyggnadsnämnden.  

Förvaltningen noterar även att den strategi samhällsbyggnadsnämnden sänt till 
kommunstyrelsen för antagande inte är den slutgiltiga strategi där inkomna 
yttranden beaktats och ändringar gjorts. Samhällsbyggnadsnämnden bör 
revidera strategin utifrån inkomna yttranden innan de antar den.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 juni 2020. 
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 juni 

2020 § 66. 
3. Dagvattenstrategi daterad 15 november 2019. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Datum 

2020-06-25 
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KS  2020/265- 34 
 
 

 

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

 
Er referens 

SBN 2019/1087  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Återremiss dagvattenstrategi 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar dagvattenstrategin till 
samhällsbyggnadsnämnden för revidering enligt inkomna yttranden och 
antagande. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 15 juni § 66 beslutat att skicka 
dagvattenstrategin till kommunstyrelsen för antagande. Enligt kommunens 
riktlinjer för styrdokument bör en strategi antas av kommunstyrelsen om den är 
övergripande, i övriga fall kan den antas av den nämnd vars ansvarsområde 
strategin tillfaller. I detta fall är förvaltningens bedömning att strategin inte är 
övergripande. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen sänder 
tillbaka dagvattenstrategin för antagande till samhällsbyggnadsnämnden.  

Förvaltningen noterar även att den strategi samhällsbyggnadsnämnden sänt till 
kommunstyrelsen för antagande inte är den slutgiltiga strategi där inkomna 
yttranden beaktats och ändringar gjorts. Samhällsbyggnadsnämnden bör 
revidera strategin utifrån inkomna yttranden innan de antar den.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

 

Laila Dufström 
T.f. kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 

juni 2020 § 66. 
2. Dagvattenstrategi daterad 15 november 2019. 
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Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-06-15 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 66  Dnr 2019/1087 

 

Förslag till Dagvattenstrategi, Ludvika kommun 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att bifalla 
förslaget av dagvattensstrategin för Ludvika kommun. En remiss av 
dagvattensstrategin skickades ut den 18 december 2019 för svar senast den 15 
mars 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en 
dagvattenstrategi för Ludvika kommun i samarbete med Wässman Barken AB. 
Behovet av en dagvattenstrategi går tillbaks till krav från Vattenmyndigheterna 
och länsstyrelsen för att miljökvalitetsnormerna (MKN) ska kunna följas. 

Urbaniseringen av dagens samhälle har lett till att hårdgjorda ytor som tak och 
asfaltsytor blivit flera. Detta har skapat ett behov av att hantera föroreningar i 
dagvattnet, minskad grundvattenbildning och översvämningsrisker. 

I dagvattensstrategin finns fem viljeinriktningar: 

 Utjämna dagvattenflödet och bevara en naturlig vattenbalans 

 Minska konsekvenserna vid översvämning 

 Förbättra kommunens yt- och grundvattenkvalitet 

 Berika bebyggelsemiljön 

 Väl fungerande drift- och underhåll 

Viljeinriktningarna ska omvandlas till mål och åtgärder inom respektive 
verksamhetsområdes ordinarie verksamhetsplanering. 

Dagvattenstrategin ska revideras en gång per mandatperiod i samband med att 
översiktsplanens aktualitets prövas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Dagvattenstrategin medför inga ytterligare kostnader för förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 18 maj 

2020. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

2. Sammanställning yttrande. 

3. Dagvattenstrategi. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 3 juni 2020 §55. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för verkställighet 
Planeringschef 
Akten
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Datum 

2019-11-15 
 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 
 

 

   

Dagvattenstrategi för 
Ludvika kommun 
 

Dokumentnamn 
Dagvattenstrategi för Ludvika kommun 

Dokumenttyp 
Strategi 

Omfattning 
Samhällsbyggnads-
förvaltningen samt 
WBAB 

Dokumentägare 
Förvaltningschefen för 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Dokumentansvarig 
Planeringschefen 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
 
 
Beslutad 
[Skriv datum här] 

Bör revideras senast 
2022 i samband med 
aktualitetsprövning av 
översiktsplanen  

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
SBN 2019/186 

Revideringar Vad revideringen avsett 

[Skriv datum och §] [Skriv text här] 
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1 Inledning 
De senaste decennierna har vikten av god dagvattenhantering uppmärksammats allt mer. De 
pågående klimatförändringarna har gett anledning att i högre grad planera för att bebyggda 
områden ska klara kraftiga regn och skyfall. Även medvetenheten om att dagvatten behöver renas 
från föroreningar samt att vattenbalansen i marken behöver värnas har ökat.  

1.1 Definition av dagvatten 
Dagvatten kallas det regn- och smältvatten som inte rinner ner och infiltrerar jorden, utan så att 
säga ”rinner i dagen”. I Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2016:6) definieras dagvatten som 
”Nederbördsvatten, det vill säga regn eller smältvatten, som inte tränger ned i marken, utan 
avrinner på markytan”.  

 

1.2 Bakgrund 
Inom stadsplaneringen har dagvatten, sedan Sverige började urbaniseras i samband med 
industrialiseringen, framförallt betraktats som ett kvantitativt problem – ett hinder i planeringen 
av den urbana miljön. Inställningen har generellt sett varit att dagvatten snabbt ska ledas bort till 
närmaste recipient, det vill säga till sjö vattendrag etcetera. Samtidigt har de hårdgjorda ytorna 
såsom asfalt och hustak blivit allt fler. De hårdgjorda ytorna samt den snabba avledningen av 
vatten har stört den naturliga vattenbalansen. När en allt mindre mängd regnvatten tas upp av 
marken minskar grundvattenbildningen vilket leder till att grundvattennivåerna sänks. Detta kan 
skada vegetationen men även orsaka sättningsskador på byggnader, vägar och ledningar samt 
orsaka att dricksvattenbrunnar sinar. Även i jordbruksmark och skogsmark har avledningen av 
vatten varit stor. De senaste 150 åren har många landskap dränerats i syfte att kunna öka 
produktionen av mat och timmer. 

Kring slutet av 1970-talet växte medvetenheten om att dagvattnet behövde renas och att snabb 
avledning av dagvatten kunde orsaka sänkning av grundvattenytan. Ett ytterligare problem som 
uppmärksammades var att slutna avledningssystem hade begränsad kapacitet och att det fanns 
risk för breddning och översvämningar vid kraftiga regn och skyfall. Därigenom ändrades 
inställningen från strävan om snabb avledning till att omhänderta och infiltrera dagvatten lokalt 
(LOD = Lokalt omhändertagande av dagvatten). 

Idag är en allt vanligare utgångspunkt för dagvattenhanteringen att försöka efterlikna naturens 
sätt att hantera nederbörd, genom så kallad hållbar dagvattenhantering (engelska Sustainable 
Stormwater Management). Kännetecknande för hållbar vattenhantering är att: 

 eftersträva långsam avrinning,  
 infiltration så långt som möjligt,  
 via öppna dagvattenlösningar skapa stor flödeskapacitet för extremsituationer,  
 tillämpa en höjdsättning som skyddar bebyggelse från översvämning.  

En ytterligare aspekt att väga in i planeringen är dagvatten som en resurs i samhällets gestaltning. 
Vattenmiljöer i urbana områden kan ge estetiska och biologiska kvaliteter samt skapa värden för 
rekreation och naturpedagogik. Efter torkan sommaren 2018 har även möjligheter av att 
magasinera dagvatten för att använda i tider av torka kommit upp som en aspekt i 
dagvattenhanteringen. 
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1.3 Syfte, målgrupp och tillvägagångssätt 
Syftat med denna dagvattenstrategi är att skapa en tydlig och gemensam grund för kommunen att 
använda sig av i de olika frågorna som rör dagvatten.  

2 Viljeinriktningar 
Ludvika kommuns dagvattenstrategi ska övergripande bidra till en långsiktigt hållbar livsmiljö 
genom att dagvattenhanteringen sker med beaktande av miljömässiga, sociala och ekonomiska 
faktorer.  

Kommunen har fem övergripande viljeinriktningar för dagvattenhanteringen: 

 Utjämna dagvattenflöden och bevara en naturlig vattenbalans 

 Minska konsekvenserna vid översvämning 

 Förbättra kommunens yt- och grundvattenkvalitet 

 Berika bebyggelsemiljön 

 Väl fungerande drift och underhåll 

 

Nedan redogörs för hur kommunen ska gå tillväga för att arbeta i linje med viljeinriktningar för 
dagvattenhantering.  

 

2.1 Utjämna dagvattenflöden och bevara en naturlig vattenbalans 
 

Genom att:  

 begränsa andelen hårdgjorda ytor och nyttja gröna och genomsläppliga ytor för lokal 
infiltration, 

 begränsa bortledning av dagvatten och värna såväl grundvattenbildning som omsättning 
och flöden i sjöar och vattendrag,  

 reducera och fördröja dagvattenflöden så att en jämnare belastning på dagvattensystem, 
reningsanläggningar och recipienter skapas. 
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2.2 Minska konsekvenserna vid översvämning 
 

Genom att:  

 vid samhällsplanering beakta att framtida regn kan vara intensivare och att vattennivåer 
kan vara högre,  

 höjdsätta mark så att byggnader och samhällsviktiga funktioner inte skadas vid kraftiga 
regn och höga vattennivåer, 

 prioritera ytliga avledningsvägar som klarar höga dagvattenflöden, 

 undvika att bebygga inom låglänta områden och i områden där dagvatten riskerar att 
stängas in, 

 eftersträva att helt separera dagvatten från spillvatten och därigenom minska risken för 
skadliga översvämningar till följd av att kapaciteten i spillvattenledningarna överskrids. 

 

2.3 Förbättra kommunens yt- och grundvattenkvalitet 
 

Genom att:  

 begränsa föroreningar i dagvatten vid källan så långt som möjligt genom goda materialval,  

 särskilt uppmärksamma behovet av dagvattenrening för ytor som kan ha stor negativ 
inverkan på vattenförekomsten såsom vägar, parkeringsplatser och industrifastigheter, 

 säkerställa att kostnaderna för rening läggs på verksamhetsutövare som förorenar, 

 eftersträva lokala lösningar för infiltration och rening (LOD) och nyttja lokala 
förutsättningar som låglänta stråk och grönområden, 

 beakta mottagande recipients känslighet och utforma avledning och dagvattensystem så 
att föroreningar skiljs av under vattnets väg till recipienten. 
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2.4 Berika bebyggelsemiljön 
 

Genom att:  

 eftersträva att öppna dagvattenlösningar görs tillgängliga och erbjuder värden i form av 
rekreation, pedagogik och lek, 

 förorda dagvattenlösningar som bidrar med ekosystemtjänster och ger positiva effekter på 
biologisk mångfald samt bidrar till förståelsen av vattnets kretslopp, 

 utforma öppna dagvattenlösningar med nödvändig säkerhet med avseende på dess 
placering,  

 vid gestaltning och planering av områden utveckla och bevara lokala förutsättningar för 
öppen dagvattenhantering, såsom låglänta stråk, vattendrag och grönytor, 

 eftersträva att skapa områden som har flera funktioner och som kan tillåtas att 
översvämmas. 

 

2.5 Väl fungerande drift och underhåll 
 

Genom att: 

 utforma kostnadseffektiva dagvattenlösningar som fyller sin avsedda funktion och är 
effektiva ur ett drift- och underhållsperspektiv, 

 upprätta och följa skötselplaner för dagvattenlösningar, 

 förvalta dagvattenanläggningar med extra hänsyn till rekreation och ekologiska värden. 

3 Genomförande av strategin 
 

Viljeinriktningarna ska omvandlas till mål och åtgärder i respektive verksamhetsområdes ordinarie 
verksamhetsplanering (med mål, ansvar, tider och budget). Strategin kompletteras av riktlinjer 
som innehåller konkreta beskrivningar av vad som ska göras och hur det ska göras.  

 

4 Uppföljning 
 

Dagvattenstrategin ska revideras en gång per mandatperiod i samband med att Översiktsplanen 
aktualitetprövas. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-08-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 109  Dnr 2020/289 

 

Kommunstyrelsen och dess förvaltnings 
firmatecknare 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsen och utskott utgående 
skrivelser, avtal, fullmakter, låne- och borgensförbindelser ska, i de fall där inte 
annat beslutas, undertecknas av:  

- kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson eller  
- kommunstyrelsens förste vice ordförande HåGe Persson eller 
- kommunstyrelsens andre vice ordförande Hans Gleimar. 
 
Kontrasignation av antingen: 

- kommundirektör Maria Skoglund 
- stöd- och styrningschef Laila Dufström 
- koncernekonomichef Åsa Grans 
 
Beslutet gäller från och med den 1 september 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ändring av titulatur samt att ny kommundirektör tillträder 
den 1 september 2020 behövs ett nytt beslut om kommunstyrelsens 
firmateckning. Nuvarande beslut om firmateckning togs i kommunstyrelsen den 
20 augusti 2019 § 166. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 6 juli 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

177



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2020-07-06 
Diarienummer 

KS 2020/289-00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Östgren 0240-860 16 
maria.ostgren@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen och dess förvaltnings 
firmatecknare 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsen och utskott utgående 
skrivelser, avtal, fullmakter, låne- och borgensförbindelser ska, i de fall där inte 
annat beslutas, undertecknas av:  

- kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson eller  
- kommunstyrelsens förste vice ordförande HåGe Persson eller 
- kommunstyrelsens andre vice ordförande Hans Gleimar. 
 
Kontrasignation av antingen: 

- kommundirektör Maria Skoglund 
- stöd- och styrningschef Laila Dufström 
- koncernekonomichef Åsa Grans 
 
Beslutet gäller från och med den 1 september 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ändring av titulatur samt att ny kommundirektör tillträder 
den 1 september 2020 behövs ett nytt beslut om kommunstyrelsens 
firmateckning. Nuvarande beslut om firmateckning togs i kommunstyrelsen den 
20 augusti 2019 § 166. 

Laila Dufström 
Tf kommunchef 

Maria Östgren  
Kommunsekreterare 

Beslut skickas till 
Namngivna firmatecknare 
Ekonomienheten 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-08-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 110  Dnr 2020/266 

 

Investeringsanslag, VA-ledningar Brittsand 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige godkänner ett anslag 7 mkr till VA-ledningar Brittsand.  

2. Fullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att tillse att finansiering 
sker inom redan beslutad anslagen VA-ram. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 15 juni 2020 § 67 föreslagit att 
fullmäktige anslår 7,0 mkr för genomförande av nödvändiga VA-investeringar i 
samband med detaljplanens genomförande och anslutningsavtal tecknat mellan 
Ludvika kommun och Brittsands Fastigheter AB.  

Mark- och miljödomstolen har , i en dom 2019-10-10, fastställt 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut (dnr SBN 2014/225-21) att anta 
detaljplanen för Sunnansjö 125:2 med flera (Brittsand). 

Vid exploatering av Brittsand enligt ovanstående detaljplan, krävs en lösning för 
vatten och spillvatten. Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten. Ett anslutningsavtal har tecknats mellan Ludvika 
kommun och exploatören av området, Brittsand Fastigheter AB. 
Anslutningsavtalet reglerar Ludvika kommuns och Brittsand Fastigheter ABs 
åtaganden som överensstämmer med detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden 
godkände anslutningsavtalet 29 mars 2017 (dnr SBN 2017/413-25). Avtalet 
undertecknades av respektive part i december 2019. 

I avtalet åtar sig Ludvika kommun att bygga överföringsledningar (vatten och 
spillvatten inkl. pumpstation vid Brittsand) mellan Gonäs reningsverk och 
exploateringsområdet. 

Kostnaden för projektet är beräknad till 7,0 mkr.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2 juli 2020. 
2. Beslut samhällsbyggnadsnämnden 15 juni 2020 § 67. 
3. Kostnadskalkyl 26 maj 2020. 
4. Karta. 
 

______ 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-07-02 
Diarienummer 

KS  2020/266 
35 
 

 

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

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Investeringsanslag VA-ledningar Brittsand 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige godkänner ett anslag 7 mkr till VA-ledningar Brittsand.  

2. Fullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att tillse att 
finansiering sker inom redan beslutad anslagen VA-ram. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 15 juni 2020 § 67 föreslagit att 
fullmäktige anslår 7,0 mkr för genomförande av nödvändiga VA-investeringar i 
samband med detaljplanens genomförande och anslutningsavtal tecknat mellan 
Ludvika kommun och Brittsands Fastigheter AB.  

Mark- och miljödomstolen har , i en dom 2019-10-10, fastställt 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut (dnr SBN 2014/225-21) att anta 
detaljplanen för Sunnansjö 125:2 med flera (Brittsand). 

Vid exploatering av Brittsand enligt ovanstående detaljplan, krävs en lösning för 
vatten och spillvatten. Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten. Ett anslutningsavtal har tecknats mellan Ludvika 
kommun och exploatören av området, Brittsand Fastigheter AB. 
Anslutningsavtalet reglerar Ludvika kommuns och Brittsand Fastigheter ABs 
åtaganden som överensstämmer med detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden 
godkände anslutningsavtalet 29 mars 2017 (dnr SBN 2017/413-25). Avtalet 
undertecknades av respektive part i december 2019. 

I avtalet åtar sig Ludvika kommun att bygga överföringsledningar (vatten och 
spillvatten inkl. pumpstation vid Brittsand) mellan Gonäs reningsverk och 
exploateringsområdet. 

Kostnaden för projektet är beräknad till 7,0 Mkr.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden om 7,0 mkr föreslås hanteras som ett extra investeringsanslag för 
samhällsbyggnadsnämnden.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-07-02 

Diarienummer 
KS 2020/266 

Sida 

2(2) 

Laila Dufström 
Tf. kommunchef 

Jessica Hedlund 
Sektionschef 

Bilagor 
1. Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-15 §67 
2. Kostnadskalkyl 2020-05-26 
3. Karta 

Beslut skickas till 
Akten 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-06-15 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 67  Dnr 2020/392 

 

VA-ledningar till Brittsand 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår 7,0 Mkr för 
genomförande av nödvändiga VA-investeringar i samband med detaljplanens 
genomförande och anslutningsavtal tecknat mellan Ludvika kommun och 
Brittsands Fastigheter AB. 

Beskrivning av ärendet 
Mark- och miljödomstolen har , i en dom 2019-10-10, fastställt 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut (dnr SBN 2014/225-21) att anta 
detaljplanen för Sunnansjö 125:2 med flera (Brittsand). 

Vid exploatering av Brittsand enligt ovanstående detaljplan, krävs en lösning för 
vatten och spillvatten. Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten. Ett anslutningsavtal har tecknats mellan Ludvika 
kommun och exploatören av området, Brittsand Fastigheter AB. 
Anslutningsavtalet reglerar Ludvika kommuns och Brittsand Fastigheter ABs 
åtaganden som överensstämmer med detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden 
godkände anslutningsavtalet 29 mars 2017 (dnr SBN 2017/413-25). Avtalet 
undertecknades av respektive part i december 2019. 

I avtalet åtar sig Ludvika kommun att bygga överföringsledningar (vatten och 
spillvatten inkl. pumpstation vid Brittsand) mellan Gonäs reningsverk och 
exploateringsområdet. 

Kostnaden för projektet är beräknad till 7,0 Mkr.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 15 maj 

2020. 

2. Kostnadsberäkning. 

3. Karta. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 3 juni 2020 §56. 

______ 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för verkställighet 
WBAB 
Akten
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Brittsand, kostnadskalkyl    V160 

    2020-05-26 
INVESTERING       V160 
Entreprenad + material, inkl "oförutsett",  transport, grus, matjord, transport ledning, 
transport vikter, ROV, Avverkning, Bräddavlopp, sättning av APS 4 250 000 
Material se filen 20200526 Brittsand Mängder VA.xlsx       900 000 
Avloppspumpstation och el       500 000 
Div. oförutsett     10% 550 000 
Delsumma       6 200 000 
Projektering, information, tillstånd, riskanalys     7% 450 000 
Delsumma       6 650 000 
Byggledning, kontroll, ledningsrätt, ersättning, information     5% 350 000 
Delsumma       7 000 000 
          

SUMMA Investering       7 000 000 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-08-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 111  Dnr 2020/285 

 

Arvode för anläggningsbolag 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arvodesutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa följande arvode 
för anläggningsbolaget, vars arbetsnamn är Wessman Vatten & Återvinning 
AB. 

Uppdrag Arvode beräknas 
på 

referensbelopp  

Kronor/år 

Ordförande  
 

13 % 80 028 
 

Vice ordförande 4 % 24 624 

Lekmannarevisor 1,5 % 9 234 

I övrigt följs Ludvika kommuns fastställda regler för arvode 

Beskrivning av ärendet 
Arvodesutskottet har vid sitt sammanträde den 20 juni 2020 § 2 beslutat att 
föreslå att fullmäktige fastställer arvode för ledamöter i anläggningsbolaget.  
Ett nytt anläggningsbolag bildas med operativ start den 1 oktober 2020, och 
med övertagande av verksamhet den 1 januari 2021.  
Bolagets styrelse ska bestå av tre ledamöter varav en ska vara ordförande. 
Arvodesutskottet föreslår även att arvode för vice ordförande ska sättas, även 
om posten inte tillsätts.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 3 juli 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2020-07-03 
Diarienummer 

KS  2020/285 
02 
 

 

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

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Arvode för anläggningsbolag 

Förvaltningens förslag till beslut 
Arvodesutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa följande arvode 
för anläggningsbolaget, vars arbetsnamn är Wessman Vatten & Återvinning 
AB. 

Uppdrag Arvode beräknas 
på referensbelopp  

Kronor/år 

Ordförande  
 

13 % 80 028 
 

Vice ordförande 4 % 24 624 

Lekmannarevisor 1,5 % 9 234 

I övrigt följs Ludvika kommuns fastställda regler för arvode 

Beskrivning av ärendet 
Arvodesutskottet har vid sitt sammanträde den 20 juni 2020 § 2 beslutat att 
föreslå att fullmäktige fastställer arvode för ledamöter i anläggningsbolaget.  
Ett nytt anläggningsbolag bildas med operativ start den 1 oktober 2020, och 
med övertagande av verksamhet den 1 januari 2021.  
Bolagets styrelse ska bestå av tre ledamöter varav en ska vara ordförande. 
Arvodesutskottet föreslår även att arvode för vice ordförande ska sättas, även 
om posten inte tillsätts.  
 

Laila Dufström 
Tf kommunchef 

Jessica Hedlund 
Sektionschef 

Beslut skickas till 
Bolaget 
WBAB för kännedom 
Förtroendemannaregistret 
Styrdokument 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-08-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 112  Dnr 2020/284 

 

Arvode för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige fastställer följande arvode för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden att gälla från och med 1 januari 2020: 

Övriga nämnder och utskott 
Årsarvoderade 

Omfattning av heltid 
beräknas på 

referensbelopp1 

Kronor/år 

Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

50 % 307 800 

 
1:e vice 
ordförande 

2 12 312 Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

2:e vice 
ordförande 

4,5 27 402 

I övrigt följs Ludvika kommuns fastställda regler för arvode.  

Beskrivning av ärendet 
En sammanslagning verksamhetsområdena som kultur- och fritidsnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden idag ansvarar för kommer att ske från och med 
1 januari 2021. Den nya nämnden kommer att kallas kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden. Arvodesutskottet har bedömt att uppdraget 
kommer att omfatta verksamhet som är jämförbar med områdena inom social- 
och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden, och föreslår därför 
att fullmäktige beslutar att ordförandes uppdrag ska bedömas till en omfattning 
av 50 % av heltid och beräknas med detsamma på referensbeloppet. 
Bedömning avseende 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande görs på 
samma sätt som social- och utbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 3 juli 2020. 

______ 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2020-07-03 
Diarienummer 

KS 2020/284-00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Jessica Hedlund, 0240-866 56 
jessica.hedlund@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Arvode för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige fastställer följande arvode för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden att gälla från och med 1 januari 2020: 

Övriga nämnder och utskott 
Årsarvoderade 

Omfattning av heltid 
beräknas på 

referensbelopp1 

Kronor/år 

Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

50 % 307 800 

 
1:e vice ordförande 2 12 312 Kultur och 

samhällsutvecklingsnämnden 
2:e vice ordförande 4,5 27 402 

I övrigt följs Ludvika kommuns fastställda regler för arvode.  

Beskrivning av ärendet 
En sammanslagning verksamhetsområdena som kultur- och fritidsnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden idag ansvarar för kommer att ske från och med 
1 januari 2021. Den nya nämnden kommer att kallas kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden. Arvodesutskottet har bedömt att uppdraget 
kommer att omfatta verksamhet som är jämförbar med områdena inom social- 
och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden, och föreslår därför 
att fullmäktige beslutar att ordförandes uppdrag ska bedömas till en omfattning 
av 50 % av heltid och beräknas med detsamma på referensbeloppet. 
Bedömning avseende 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande görs på 
samma sätt som social- och utbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. 

Laila Dufström 
Tf kommunchef 

Jessica Hedlund 
Sektionschef 

 
Beslut skickas till 
Förtroendemannaregistret 
Nämnden 
Styrdokument 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-08-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 113  Dnr 2019/562 

 

Svar på motion - Inför klimatbokslut för Ludvika 
kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Aron Knifström (MP) föreslår i motion inkommen den 2 december 2019 att 
fullmäktige beslutar att genomföra ett klimatbokslut för 2020. 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 22 april 2020 § 34 yttrat sig över motionen. 
Nämnden finner idén med ett klimatbokslut mycket intressant, men de anser 
den behöver utvärderas i samband med revideringen av Ludvika kommuns 
klimatstrategi. Tidtabell för när en revidering ska ske finns inte idag. Då 
förslaget är att ett klimatbokslut ska genomföras för år 2020 föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 18 juni 2020. 
2. Motion inkommen den 2 december 2020. 
3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 

april 2020 § 34 inklusive yttrande daterat den 19 mars 2020.  
4. Protokoll från LKFAB:s styrelsesammanträde den 10 juni 2020 inklusive 

yttrande daterat den 3 juni 2020.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-06-18 
Diarienummer 

KS 2019/562-00  

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

 

 
 

 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Svar på motion om att införa klimatbokslut i Ludvika 
kommun 

Förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen.   

Sammanfattning 
Aron Knifström (MP) föreslår i motion inkommen den 2 december 2019 att 
fullmäktige beslutar att genomföra ett klimatbokslut för 2020. 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 22 april 2020 § 34 yttrat sig över motionen. 
Nämnden finner idén med ett klimatbokslut mycket intressant, men de anser 
den behöver utvärderas i samband med revideringen av Ludvika kommuns 
klimatstrategi. Tidtabell för när en revidering ska ske finns inte idag. Då 
förslaget är att ett klimatbokslut ska genomföras för år 2020 föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att motionen avslås. 

Beskrivning av ärendet  
Aron Knifström (MP) föreslår i motion inkommen den 2 december 2019 att 
fullmäktige beslutar att genomföra ett klimatbokslut för 2020. Av motionen 
framgår att ett mer omfattande klimatbokslut skulle ge en bättre bild av 
kommunens totala utsläpp. Ett standardiserat sätt att genomföra ett 
klimatbokslut är att använda GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Ett 
GHG-protokoll inkluderar både direkta och indirekta utsläpp, och eftersom det 
är ett standardiserat sätt kan man enklare följa upp och jämföra utsläppen.   

Remissförfarande 
Motionen har sänts på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, Ludvika 
kommunfastigheter AB (LKFAB) och WessmanBarken Vatten & Återvinning 
AB (WBAB). Svar önskades senast den 7 maj 2020. WBAB har meddelat att de 
inte yttrar sig över motionen. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig över motionen den 22 april 2020 § 34. 
Av nämndens yttrande framgår att idén med ett klimatbokslut är mycket 
intressant, men behöver utvärderas i samband med revideringen av Ludvika 
kommuns klimatstrategi. I utvärderingen ska en kalkyl för eventuella kostnader 
och intäkter tas fram. Det finns ingen tidplan för när klimatstrategin ska 
revideras. Nämnden anser vidare att för att arbetet med ett klimatbokslut ska 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-06-18 

Diarienummer 
KS 2019/562-00  

Sida 

2(2) 

kunna genomföras på bästa sätt behöver det innefattas i klimatstrategin. Detta 
för att få en effektiv förvaltning och färre styrande dokument och för att 
dokumentet ska få den bäring det behöver för att implementeras på bästa sätt. 

Ludvika kommunfastigheters yttrande 
LKFAB:s styrelse har yttrat sig den 10 juni 2020 § 14. De har i sitt yttrande 
uppgett att de inväntar ägaren, Ludvika kommuns, ställningstagande till 
motionen. I övrigt har de inget att invända mot förslaget.  

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige avslår motionen, då det 
inte är görligt att införa klimatbokslut redan i år, vilket är yrkandet. Den 
utvärdering som behöver göras, inklusive kostnadskalkyl, kommer inte att hinna 
göras då samhällsbyggnadsnämnden föreslår det görs i samband med 
revideringen av klimatstrategin istället.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. En 
kostnadskalkyl för införandet av ett eventuellt klimatbokslut görs då 
samhällsbyggnadsnämnden utvärderar frågan i samband med kommande 
revidering av klimatstrategin.  

Laila Dufström 
T.f. kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Motion inkommen den 2 december 2020. 
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 

april 2020 § 34 inklusive yttrande daterat den 19 mars 2020.  
3. Protokoll från LKFAB:s styrelsesammanträde den 10 juni 2020 

inklusive yttrande daterat den 3 juni 2020.  

Beslut skickas till 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(1) 

2020-04-22 
 
  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 34  Dnr 2020/87 

 

Remissvar på motion gällande - Inför klimatbokslut 
för Ludvika kommun 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige i Ludvika från miljöpartiet 
kring ”Inför klimatbokslut för Ludvika kommun”. 

Det är ett bra initiativ där Miljöpartiet vill se en bredare uppföljning av Ludvika 
kommuns totala koldioxidutsläpp. Motionen föreslår att använda sig av GHG-
protokollet (Greenhouse Gas Protocol), som är ett standardiserat sätt att följa 
upp och jämföra utsläppen. GHG-protokollet används av bland annat Region 
Dalarna och Region Östergötland. 

För att arbetet med ett klimatbokslut ska kunna genomföras på bästa sätt 
behöver det innefattas i klimatstrategin.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 19 

mars 2020. 

2. Yttrande, daterad den 19 mars 2020. 

3. Motion från Miljöpartiet. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 8 april 2020 §24. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Miljösamordnare 
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-19 

 
2020/87  

Jacob Holgersson 
0240-86 150 
Jacob.holgersson@ludvika.se 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 

 
 
 

 

 

Remissvar på motion gällande - Inför klimatbokslut 
för Ludvika kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige i Ludvika från miljöpartiet 
kring ”Inför klimatbokslut för Ludvika kommun”. 

Det är ett bra initiativ där Miljöpartiet vill se en bredare uppföljning av Ludvika 
kommuns totala koldioxidutsläpp. Motionen föreslår att använda sig av GHG-
protokollet (Greenhouse Gas Protocol), som är ett standardiserat sätt att följa 
upp och jämföra utsläppen. GHG-protokollet används av bland annat Region 
Dalarna och Region Östergötland. 

För att arbetet med ett klimatbokslut ska kunna genomföras på bästa sätt 
behöver det innefattas i klimatstrategin.  

Jan Lundberg 
Förvaltningschef 

Jacob Holgersson 
Miljösamordnare 

 

Bilaga 
Yttrande angående ”Inför klimatbokslut för Ludvika kommun”. 

Beslut skickas till 
Akten  
Jacob Holgersson – för kännedom

2195



 
 
Ludvika kommun 

Hemsida 
www.ludvika.se 
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Dan Anderssons gata 1 
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0240-866 87 

Bankgiro 
467-5088 

 
 

YTTRANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-19 

 
2020/87  

Jacob Holgersson 
0240-86 150 
Jacob.holgersson@ludvika.se 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 

 
 
 

 

 

Yttrande på remissvar på motion gällande – Inför 
klimatbokslut för Ludvika kommun 

Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige i Ludvika från miljöpartiet 
kring ”Inför klimatbokslut för Ludvika kommun”. 

Förvaltningens synpunkter 
Idén med ett klimatbokslut är mycket intressant, men behöver utvärderas i 
samband med revidering av Ludvika kommuns klimatstrategi. I utvärderingen 
ska också en kalkyl för eventuella kostnader och intäkter tas fram. I dagsläget 
finns dock ingen tidplan för när klimatstrategin ska revideras.  

För att arbetet med ett klimatbokslut ska kunna genomföras på bästa sätt 
behöver det innefattas i klimatstrategin. Detta för att få en effektiv förvaltning 
och färre styrande dokument och för att dokumentet ska få den bäring det 
behöver för att implementeras på bästa sätt. Anledningen till att hålla nere 
antalet styrdokument i kommunen är för att få tydligare och enklare koppling 
till nuvarande budgetarbete och för att hålla en röd tråd i kommunens 
övergripande arbetssätt. 

 

Jan Lundberg 
Förvaltningschef 

Jacob Holgersson 
Miljösamordnare 
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Protokoll Diarienummer 

LH2020j81 

Dokumentlitel 

Styrelsemäte i Ludvika Kommunfastigheter AB 

Dokumentdatum I Version 

2020-06-10 

Plats & tid 

Köpmansgatan 2 konferensrum vân 2 Id 09:00 - 10:40 

Närvarande 

Styrelse: Ingvar Henriksson (S) ordförande 

Gaby Back (M) vice ordförande, via Teams 

Conny Bringâs (V), via Teams 

Anders Hellstrand (M) via Teams 

Alexander Trygg (SD) 

Magnus Pernils (S) via Teams 

Sören Grandelius (S) 

Arbetstagarrepresentanter: Morteza Haidari, Vision 

Övriga: Ulf Rosenqvist 

Bengt Andersson,lekmannarevisor, via Teams 

Hans Westergren 

Jan Hedberg 

Lena Karlmats 

§9 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE 
Styrelsen beslutar utse Lena Karlmats som sekreterare och Magnus Pernils till att justera dagens 

protokoll. 

§10 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning med ett tillägg. en extra paragraf, 

Protokoll. 

§11 GENOMGANG AV FÖREGAENDE PROTOKOLL 
Föregäende protokoll frân styrelsemötet 2020-04-08 samt konstituerande styrelsemöte 2020-05-07. 

Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dessa till handlingarna. 

1 (3) 
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Protokoll 
Diarienummer 

LH2020j81 

Dokumenttitel 

Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB 

Dokumentdatum 

2020-06-10 

§ 12 RAPPORTER 

A. Hyres/äget i Ludvika Kommunfastigheter AB 
VIf Rosenqvist redovisar vakansläget för lokaler per den 2020-06-01, bilaga 1 (H) 

B. Finansiella rapporter 
Hans Westergren redovisar finansiella rapporter frân 2020-05-31, bilaga 2-3 (H) 

C. Resu/tat- och ba/ansrapport inklusive /ikviditet 
Hans Westergren redovisar resultat och balansrapport för Ludvika Kommunfastigheter, Stora Brunnsvik 

samt Tryggheten, bilaga 4-6 (H) 

D. Investeringsprojekt, rapport 
Jan Hedberg redovisar pâgâende större investeringsprojekt, bilaga 7 (H) 

E. Persona/rapport 
Hans Westergren redovisar sjuktalen samt antal anställda i koncernen per den 2020-04-30, bilaga 8-9 

F. Övriga rapporter 
VIf Rosenqvist och Ordförande redovisar övriga rapporter. 

• Pâgâende fastighetsaffärer, bilagal0 (H) 

• Beslutspunkter jBevakningslista, bilaga 11 

• Corona information 

• Kungliga Biblioteket 

• Björns Bio 

• Kundcenter 

• Seco Tool 

• Marnäs Multihall 

Styrelsen noterar samtliga rapporter (A-F) till protokollet. 

§13 PROGNOS 1 -20 
Hans Westergren redovisar prognos l, 2020 för Ludvika Kommunfastigheter, Stora Brunnsvik samt 

Tryggheten, bilaga 12 -14 

Styrelsen noterar prognoserna till protokollet. 

§14 MOTION -INFÖR KLiMATBOKSLUT FÖR LUDVIKA KOMMUN 
VIf Rosenqvist redovisar förslag pâ svar till motion, Inför klimatbokslut för Ludvika kommun, bilaga 15 

Styrelsen beslutar anta svaret till motionen. 

2 (3) 
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Protokoll 
Diarienummer 

LH2020/81 

Dokumenttitel 

Styrelsemöte i Ludvíka Kommunfastigheter AB 

Dokumentdatum 

2020-06-10 

§15 REMISS - MILJÖPOLICY 
U1fRosenqvist redovisar förslag pâ svar till remiss, Miljöpolicy, bílaga 16 

Styrelsen beslutar anta svaret till rernìssen. 

§16 MOTION - ÖKAD INSYN I DE KOMMUNALA BOLAGEN 
Ulf Rosenqvist redovisar förslag pâ svar till motion gällande Ökad insyn i de kommunala bolagen, bilaga 

17 

Styrelsen beslutar anta svaret till motionen. 

Conny Brìngâs deltar ej i beslutet 

§17 HÖSTENS STRATEGIDAGAR 
U1fRosenqvist ìnforrnerar om syftet med strategidagarna och dess innehâll inför höstens strategidagar. 

Styrelsen noterar punkten till protokollet 

§18 PROTOKOLL 
Ordförande föreslâr att styrelseprotokollen ska läggas ut pâ hernsìdorna och därmed även omformas sa 

att de upprättas i Iikhet med kommunens protokoll. 

Styrelsen beslutar anta förslaget 

§19 ÖVRIGT 
Inga övrìga fragor. 

§20 NÄST A SAMMANTRÄDE 
Onsdagen den 9 september 2020 Id 09:00, Köpmansgatan 2. 

Vid Protokollet 

U~M/~Ù 
Lena Karlmats 

3 (3) 
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1 (1) 

  Dokumenttitel 

Svar på motion 
 Dokumentdatum 

2020-06-03 

  

 

     

Kommunstyrelsens förvaltning 

 
 

 

 

Svar på motion ”Inför klimatbokslut för Ludvika 
kommun”  
 

 

Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB har fått rubricerad motion på remiss och har 

behandlat ärendet på styrelsemötet 2020-06-10 §14 och lämnar sina synpunkter i texten nedan. 

 

Styrelsen för Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB inväntar ägaren, Ludvika kommuns 

ställningstagande till motionen. 

 

Styrelsen för Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB har inget att invända mot förslaget i 

övrigt. 

 

 

Ludvika Kommunfastigheter AB 

LudvikaHem AB 

 

Ulf Rosenqvist 

Vd 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-08-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 114  Dnr 2018/311 

 

Svar på motion - Ökat självstyre inom äldreomsorgen i 
Fredriksberg med personalkooperativ som mål 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen.  

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegard (V) förslår i motion daterad den 31 augusti 2018 att vård- och 
omsorgsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med berörd personal ta fram en 
modell för hur äldreomsorgen i Fredriksberg kan bedrivas som en intraprenad 
och därefter skapa möjligheter för enheten att övergå till personalkooperativ 
som driftsform.  
Vård- och omsorgsnämnden har den 29 april 2020 § 31 föreslagit fullmäktige 
att avslå motionen. Detta till följd av avsaknad av beslut om alternativa 
driftsformer, behov av att utreda om och vart intraprenad eller 
personalkooperativ kunde vara aktuellt och då det inte finns intresse från 
personal att bedriva verksamhet i dessa former. 
Den politiska majoriteten har i sin politiska plattform uttryck stöd för ökad 
valfrihet med alternativa driftsformer. Kommunstyrelsens förvaltning ser det 
som att det finns ett politiskt stöd för alternativa driftsformer. Trots stödet 
föreslår förvaltningen att fullmäktige avslår motionen, utifrån de två övriga 
orsakerna som framkommer i vård- och omsorgsnämndens yttrande. 
Förvaltningen instämmer med vård- och omsorgsnämnden att det är bättre att 
belysa förvaltningens verksamhet i sin helhet, för att se om och vart intraprenad 
eller personalkooperativ kunde bli aktuellt, istället för att peka ut verksamheten 
i Fredriksberg. Därtill måste det finnas ett stort intresse från personalens sida 
att genomföra en sådan verksamhetsförändring, för att det ska lyckas. I dagsläge 
är vård- och omsorgsförvaltningens uppfattning att ett intresse inte finns, 
varmed det är svårt att driva verksamheten som intraprenad och i förlängningen 
personalkooperativ.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020.  
2. Motion daterad 31 augusti 2018.  
3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 29 

april 2020 § 31 inklusive tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2020. 
______ 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 
Datum 

2020-05-18 
Diarienummer 

KS 2018/311-73  

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

 

 
 

 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Svar på motion om ökat självstyre inom 
äldreomsorgen i Fredriksberg med 
personalkooperativ som mål 

Förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen.  

Sammanfattning 
Lars Handegard (V) förslår i motion daterad den 31 augusti 2018 att vård- och 
omsorgsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med berörd personal ta fram en 
modell för hur äldreomsorgen i Fredriksberg kan bedrivas som en intraprenad 
och därefter skapa möjligheter för enheten att övergå till personalkooperativ 
som driftsform.  
Vård- och omsorgsnämnden har den 29 april 2020 § 31 föreslagit fullmäktige 
att avslå motionen. Detta till följd av avsaknad av beslut om alternativa 
driftsformer, behov av att utreda om och vart intraprenad eller 
personalkooperativ kunde vara aktuellt och då det inte finns intresse från 
personal att bedriva verksamhet i dessa former. 
Den politiska majoriteten har i sin politiska plattform uttryck stöd för ökad 
valfrihet med alternativa driftsformer. Kommunstyrelsens förvaltning ser det 
som att det finns ett politiskt stöd för alternativa driftsformer. Trots stödet 
föreslår förvaltningen att fullmäktige avslår motionen, utifrån de två övriga 
orsakerna som framkommer i vård- och omsorgsnämndens yttrande. 
Förvaltningen instämmer med vård- och omsorgsnämnden att det är bättre att 
belysa förvaltningens verksamhet i sin helhet, för att se om och vart intraprenad 
eller personalkooperativ kunde bli aktuellt, istället för att peka ut verksamheten 
i Fredriksberg. Därtill måste det finnas ett stort intresse från personalens sida 
att genomföra en sådan verksamhetsförändring, för att det ska lyckas. I dagsläge 
är vård- och omsorgsförvaltningens uppfattning att ett intresse inte finns, 
varmed det är svårt att driva verksamheten som intraprenad och i förlängningen 
personalkooperativ.  

Beskrivning av ärendet  
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad 31 augusti 2018 följande:  

- Att kommunfullmäktige beslutar ge vård- och omsorgsnämnden i 
uppdrag att i samarbete med berörd personal ta fram en modell för hur 
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äldreomsorgen i Fredriksberg kan omvandlas till en självstyrande enhet 
inom den kommunala organisationen (så kallad intraprenad) där 
personalen ges ett direkt och reellt inflytande över verksamhetens 
organisering och planering, samt att man därefter omvandlar 
verksamheten enligt denna modell. 

- Att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att i samråd med vård-och omsorgsförvaltningen stötta den 
självstyrande enheten i Fredriksberg så att möjlighet att ombilda till 
personalkooperativ ges.  

- Att kommunfullmäktige beslutar att ge vård-och omsorgsnämnden i 
uppdrag att utse en styrgrupp bestående av representanter från politik, 
personal och förvaltningsledning som samordnar arbetet med att skapa 
en självstyrande enhet inom äldreomsorgen i Fredriksberg.  

- Att kommunfullmäktige beslutar att styrgruppen fortlöpande ska 
återrapportera sitt arbete till vård-och omsorgsnämnden samt till 
kommunstyrelsen. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen den 29 april 2020 § 
31. Nämnden föreslår att fullmäktige avslår motionen och lämnar 
tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2020 som sitt yttrande. Av nämndens 
yttrande framgår att de anser att ett övergripande beslut om alternativa 
driftsformer i kommunen bör tas i första hand, varefter en utredning skulle 
kunna startas för att undersöka vart i nämndens verksamhet en 
intraprenadslösning eller personalkooperativ skulle kunna vara aktuell. Det är 
en förutsättning att det finns en vilja och ett stort intresse hos medarbetarna att 
driva verksamheten i form av intraprenad eller personalkooperativ. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har idag inga indikationer från medarbetarna i 
Fredriksberg som tyder på ett stort intresse att driva verksamheten i någon av 
de nämnda driftsformerna.  

Kommunstyrelsens förvaltning kommentarer 
Förvaltningen noterar att vård- och omsorgsnämnden efterlyser ett 
övergripande beslut angående alternativa driftsformer. Den politiska 
majoriteten har i sin politiska plattform för mandatperioden lyft ökad valfrihet 
med alternativa driftsformer under rubriken ”Livet som äldre”. En liknande 
formulering om att möjliggöra alternativa driftsformer inom förskola och skola 
finns även med i den politiska plattformen, och under rubriken ”Kommunen 
som arbetsgivare och näringslivsfrågor” står att ”delar av kommunal 
verksamhet kan konkurrensutsättas”. Sammantaget tolkar förvaltningen det 
som att det finns ett inriktningsbeslut från den politiska majoriteten som 
möjliggör för alternativa driftsformer, även om ett regelrätt övergripande beslut 
i den bemärkelse som vård- och omsorgsnämnden beskriver i sitt yttrande inte 
finns.  

Kommunstyrelsens förvaltning har samrått med personalenheten angående 
motionen. Personalenheten har inga principiella synpunkter på verksamheternas 
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driftsform. Det ligger på vård- och omsorgsnämnden att värdera och föreslå 
möjligheten till alternativa driftsformer för den verksamhet som finns inom 
nämndens verksamhetsplan.  

Anställningsformerna för personalen skiljer sig mellan de två föreslagna 
driftsformerna. Då en kommunal verksamhet ändras till intraprenad har i regel 
medarbetare kvar sin anställning i kommunen. Villkoren för intraprenaden 
reglers i de driftsavtal som tecknas mellan intraprenaden och kommunen, till 
exempel villkoren för vad som krävs av intraprenaden i händelse av ett 
ekonomiskt minusresultat för möjligheten att fortsättningsvis få fortsatta driva 
verksamheten som intraprenad. Villkoren anger också kravet på intraprenaden 
att följa de övergripande styrande dokument som gäller för kommunen.  

När det gäller personalkooperativ verkar i regel berörd personal inom 
kooperativet vara delägare via en ekonomisk förening och ha en styrelse. 
Styrelsen är då, som alla styrelser, ansvarig för ekonomin. Styrelsen behöver 
årsstämmans godkännande om ansvarsfrihet för föreningens ekonomi. Detta 
ger förmodligen kooperativet stort handlingsutrymme för hur de vill driva sin 
verksamhet men ställer också stora krav på personerna i kooperativet att 
engagera sig i alla typer av frågor, i stort och smått, även de frågor som en 
arbetsgivare är juridiskt skyldig att hantera vid ett personalansvar. Ett bildande 
av personalkooperativ bör därför vara ordentligt utrett, förankrat och 
genomtänkt.  

Kommunstyrelsens förvaltning noterar att vård- och omsorgsnämnden uppger 
att de till vård- och omsorgsförvaltningen inte fått några indikationer på att det 
finns ett intresse att driva en verksamhet i form av intraprenad eller 
personalkooperativ. År 2012 var frågan också aktuell och då gjorde vård- och 
omsorgsförvaltningen en förfrågan om intresse för att driva en intraprenad 
fanns, men något sådant intresse fanns inte. Kommunstyrelsens förvaltning 
instämmer i vård- och omsorgsnämndens yttrande om att det är en 
förutsättning att det finns intresse hos medarbetarna att driva sin verksamhet 
som intraprenad eller personalkooperativ. Likaså instämmer förvaltningen i 
nämndens resonemang om att en utredning om och vart intraprenad eller 
personalkooperativ skulle kunna vara aktuellt bör omfatta alla förvaltningens 
verksamheter och inte riktas till endast två specifika enheter inom 
äldreomsorgen, vilket är fallet i motionen. Motionären yrkar uttryckligen på att 
en modell för hur äldreomsorgen i Fredriksberg ska omvandlas till en 
intraprenad ska tas fram. Av dessa två anledningar föreslår förvaltningen att 
fullmäktige avslår motionen enligt vård- och omsorgsnämndens förslag till 
beslut, trots att det finns ett stöd för alternativa driftsformer i den politiska 
plattformen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  
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Laila Dufström 
T.f. kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Motion daterad 31 augusti 2018.  
2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 

29 april 2020 § 31 inklusive tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2020.  

Beslut skickas till 
Motionären 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten

207



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2020-04-29 
 
  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 31  Dnr 2018/244 

 

Yttrande - motion - Ökat självstyre inom 
äldreomsorgen i Fredriksberg med 
personalkooperativ som mål 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2020-01-20, som sitt yttrande på motionen till kommunfullmäktige 

Reservation: Lars Handegard (V) reserverar sig mot beslutet 

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegaard Vänsterpartiet skriver i en motion daterad 2018-08-31 att 
vänsterpartiet vill se ett ökat självstyre med personalinflytande inom den 
kommunala verksamheten. Vänsterpartiet vill till en början att personalen på 
det särskilda boendet Säfsgården och personalen inom hemtjänstgruppen i 
Fredriksberg ska ges mandat att själva forma sin organisation, med betydande 
inflytande i hur verksamheten ska utföras. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att avslå motionen med motiveringen 
att det saknas beslut i kommunen om alternativa driftsformer. Vidare anser 
förvaltningen att en utredning om och vart intraprenad/personalkooperativ 
skulle kunna vara aktuellt bör omfatta alla förvaltningens verksamheter och inte 
riktas till endast två specifika enheter inom äldreomsorgen. I nuläget är 
förvaltningens uppfattning att det inte heller finns något intresse hos 
medarbetarna att driva sin verksamhet som intraprenad/personalkooperativ 
vilket är en förutsättning.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2020 

2. § 23 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 april 2020. 

Behandling 
Lars Handegard (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och yrkar bifall till 
motionen. 
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Åsa Bergkvist (S) yrkar på att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att vård- och 
omsorgsnämnden besluter enligt arbetsutskottets förslag. 

Lars Handegard (V) reserverar sig mot beslutet. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsledningsgruppen 
Akt
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Vård- och omsorgsförvaltningen  
 

 
 

 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Yttrande på motion - Ökat självstyre inom 
äldreomsorgen i Fredriksberg med 
personalkooperativ som mål 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2020-01-20, som sitt yttrande på motionen till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Lars Handegaard Vänsterpartiet skriver i en motion daterad 2018-08-31 att 
vänsterpartiet vill se ett ökat självstyre med personalinflytande inom den 
kommunala verksamheten. Vänsterpartiet vill till en början att personalen på 
det särskilda boendet Säfsgården och personalen inom hemtjänstgruppen i 
Fredriksberg ska ges mandat att själva forma sin organisation, med betydande 
inflytande i hur verksamheten ska utföras. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att avslå motionen med motiveringen 
att det saknas beslut i kommunen om alternativa driftsformer. Vidare anser 
förvaltningen att en utredning om och vart intraprenad/personalkooperativ 
skulle kunna vara aktuellt bör omfatta alla förvaltningens verksamheter och inte 
riktas till endast två specifika enheter inom äldreomsorgen. I nuläget är 
förvaltningens uppfattning att det inte heller finns något intresse hos 
medarbetarna att driva sin verksamhet som intraprenad/personalkooperativ 
vilket är en förutsättning.  

Beskrivning av ärendet 
I motionen skriver Lars Handegaard att vänsterpartiet vill se ett ökat 
personalinflytande inom den kommunala verksamheten. Vänsterpartiet vill 
därför till en början se ett ökat självstyre inom äldreomsorgen i kommundelen 
Fredriksberg. Vidare vill vänsterpartiet att det särskilda boendet Säfsgården och 
hemtjänstgruppen i Fredriksberg ges ett ökat självstyre av vård- och 
omsorgsnämnden. Med det menar vänsterpartiet b.la. att personalen ska ges 
mandat att själva forma sin organisation när det gäller t.ex. schemaläggning och 
verksamhetsplanering. 
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Vänsterpartiet skriver att en sådan förändring av verksamheten kräver fackliga 
förhandlingar med berörda arbetstagarorganisationer, och att de kommunala 
förvaltningarna stöttar uppbyggandet av det blivande personalkooperativet med 
nödvändiga resurser. Detta kommer att beröra flera kommunala förvaltningar, 
så som vård- och omsorgsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning 
(personalenhet, it och ekonomi). 

Vidare menar vänsterpartiet att någon form av intraprenad bör användas till 
dess förutsättningar finns att ombilda verksamheten till ett personalkooperativ. 

I motionen yrkar Vänsterpartiet: 

Att vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med personal ta 
fram en modell för hur äldreomsorgen i Fredriksberg kan omvandlas till en 
självstyrande enhet inom den kommunala organisationen (så kallad intraprenad) 
där personalen ges ett direkt och reellt inflytande över verksamhetens 
organisering och planering, samt att man därefter omvandlar verksamheten 
enligt denna modell. 

Att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att i samråd med vård- och 
omsorgsnämnden stötta den självstyrande enheten i Fredriksberg så att 
möjlighet att ombilda till personalkooperativ ges. 

Att vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utse en styrgrupp bestående 
av representanter från politik, personal och förvaltningsledning som samordnar 
arbetet med att skapa en självstyrande enhet inom äldreomsorgen i 
Fredriksberg. 

Att styrgruppen fortlöpande ska återrapportera sitt arbete till vård- och 
omsorgsnämnden samt till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Redan år 2012 diskuterades intraprenad i äldreomsorgen inom Ludvika 
kommun. Vård- och omsorgsnämnden gav då förvaltningen i uppdrag att 
inventera om det fanns något intresset hos medarbetare att driva intraprenad. 
Förvaltningen gick då ut med en allmän förfrågan i organisationen och det 
visade sig att inget intresse fanns.  

2016 lämnade vård- och omsorgsförvaltningen yttrande på en motion daterad 
2016-04-07 från Centerpartiet Ludvika-Grangärde. I motionen föreslogs att ett 
särskilt boende skulle bedrivas av annan aktör än Ludvika kommun. 
Förvaltningen föreslog i yttrandet att motionen skulle avslås med motiveringen 
att vård- och omsorgsnämnden inte kan ta ställning till eller besluta om annan 
driftsform innan ett övergripande beslut om alternativa driftsformer i 
kommunen tagits. Förvaltningen ansåg att en förutsättning för att kunna starta 
en sådan process är att det finns ett uttalat politiskt ställningstagande om varför 
detta är viktigt och vad politikerna förväntar sig att uppnå, dvs ett av 
fullmäktige antaget lokalt program.  
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Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen har inget att erinra om förslaget till att öka självstyret i 
kommunen men för att starta den arbetsprocess som Vänsterpartiet föreslår i 
motionen anser förvaltningen att det är en förutsättning att det finns en vilja 
och ett stort intresse hos medarbetarna att driva verksamheten i form av 
intraprenad/personalkooperativ. Förvaltningen har inte fått några indikationer 
från medarbetarna i Fredriksberg som tyder på att ett sådant engagemang finns. 
När det gäller personalens inflytande i verksamheten så har personalen redan i 
dag påverkansmöjlighet avseende t.ex. schema, arbetsförhållanden och arbetets 
organisering.  

Förvaltningen anser också precis som i tidigare yttrande att ett övergripande 
beslut om alternativa driftsformer i kommunen bör tas i första hand. En 
utredning skulle sedan behöva startas för att undersöka vart en 
intraprenadslösning/personalkooperativ i verksamheten skulle kunna vara 
aktuell. Utredningen skulle då omfatta alla verksamheter i förvaltningen och 
inte riktas till endast två specifika enheter inom äldreomsorgen. 

Under kommande år arbetar förvaltningen med att ta fram en bostadsöversikt i 
syfte att anpassa boendeformerna utifrån behov och efterfrågan. B.la. finns ett 
beslut om att förvaltningen ska genomföra en strukturplansåtgärd på 2 mkr i 
förändring av särskilda boendeplatser. Att samtidigt med dessa åtgärder även ta 
fram underlag för beslut och genomföra andra driftsformer i verksamheten är 
inte möjligt anser förvaltningen. 

Med ovanstående motivering föreslår förvaltningen att motionen ska avslås. 

 

Eva Björsland 
Förvaltningschef  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 115  Dnr 2020/60 

 

Svar på motion - Inför KliMATlåda för att minska 
matsvinn 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då det som föreslås i motionen är 
håller på att utföras. 

Beskrivning av ärendet 
Aron Knifström (MP) föreslår i motion, daterad den 3 februari 2020, att införa 
KliMATlåda för att minska matsvinnet. Motionären föreslår följande förslag:  

- Att kommunen börjar mäta och ta fram matsvinnet.  
- Att kommunen tar fram en plan för att nå målet i Agenda 2030 – att 

halvera matsvinnet år 2030.  
- Att testverksamhet enigt koncept KliMATlåda infös.  

Motionen skickades till vård- och omsorgsnämnden för yttrande, då nämnden 
ansvarar för kostorganisationen i kommunen. Nämnden beslutade den 27 maj 
2020 § 44 att föreslå fullmäktige att anse motionen tillgodosedd.  I nämndens 
protokollsutdrag framgår det att det redan finns siffror för att mäta matsvinnet, 
det finns en plan för Agenda 2030 och det pågår redan ett arbete likande 
koncept KliMATlåda.  Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra enligt 
vård- och omsorgsnämndens förslag och föreslår att fullmäktige beslutar enligt 
nämndens förslag att tillgodose motionen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 7 juli 2020. 
2. Vård- och omsorgsnämndens protokollsutdrag, daterad 27 maj 2020 § 44.  
3. Motion, inför KliMATlåda, daterad 3 februari 2020.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm 
malin.ekholm@ludvika.se  

 

 
 

 

 
 

 
Fullmäktige  

 

Svar på motion om att införa KiMATlåda för att 
minska matsvinnet 

Förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då det som föreslås i motionen är 
håller på att utföras. 

Beskrivning av ärendet 
Aron Knifström (MP) föreslår i motion, daterad den 3 februari 2020, att införa 
KliMATlåda för att minska matsvinnet. Motionären föreslår följande förslag:  

- Att kommunen börjar mäta och ta fram matsvinnet.  
- Att kommunen tar fram en plan för att nå målet i Agenda 2030 – att 

halvera matsvinnet år 2030.  
- Att testverksamhet enigt koncept KliMATlåda infös.  

Motionen skickades till vård- och omsorgsnämnden för yttrande, då nämnden 
ansvarar för kostorganisationen i kommunen. Nämnden beslutade den 27 maj 
2020 § 44 att föreslå fullmäktige att anse motionen tillgodosedd.  I nämndens 
protokollsutdrag framgår det att det redan finns siffror för att mäta matsvinnet, 
det finns en plan för Agenda 2030 och det pågår redan ett arbete likande 
koncept KliMATlåda.  Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra enligt 
vård- och omsorgsnämndens förslag och föreslår att fullmäktige beslutar enligt 
nämndens förslag att tillgodose motionen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

Laila Dufström 
Stöd- och styrningschef 

Malin Ekholm 
Utredare 

Bilagor 
1. Vård- och omsorgsnämndens protokollsutdrag, daterad 27 maj 2020 § 44.  
2. Motion, inför KliMATlåda, daterad 3 februari 2020.  
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Beslut skickas till 
Motionären  
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
 

 
 

 

 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Klimatlådor 

Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 

motionen tillgodosedd 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, 
daterad den 20 april 2020, som sitt yttrande till Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Aron Knifström, Miljöpartiet de gröna, föreslår i motion  

1. Att kommunen börjar ta fram siffror och mäta matsvinnet 

2. Att kommunen tar fram en plan för Agenda 2030, att halvera 
matsvinnet till år 2030 

3. Att testverksamhet enligt konceptet KliMATlådan införs 

I motionen står vidare att tidigare i år presenterade livsmedelsverket en 
kartläggning i offentlig sektor, där Ludvikas siffror inte rapporterats in. En 
slutsats från kartläggningen är bl.a. att serveringssvinnet står för den största 
delen. 

Ett koncept för att minska matsvinnet är att införa ”KliMATlådan”. Detta är 
något som införts i Avesta som ett sätt att bidra till minskat matsvinn. Istället 
för att kasta mat har kommunen infört att personalen får ta med sig en matlåda 
hemifrån och fylla på med rester från serveringen till en kostnad på 30 kronor. 

Minskat matsvinn kan ge stor effekt då den svenska livsmedelshanteringen 
svarar för en stor del av den totala påverkan på miljön. 

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att motionens syfte är tillgodosedd 
utifrån följande: 

1. Siffror för att mäta matsvinnet tas redan i dag fram av förvaltningens 
kostorganisation, för närvarande på regionens miniminivå där skolor 
mäts. En planering för utökning till förskolor och äldreboenden finns 
också. I motionen står det att Ludvika kommun inte har rapporterat 
några siffror. Det har Ludvika kommun visst gjort men 
livsmedelsverket har bara använt sig av standardiserad indata från 
kostdataprogram, vilket är ett program som Ludvika kommun inte hade 
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vid tillfället för rapporteringen. Förvaltningens kostorganisation räknar 
med att ha ett standardiserat flöde till hösten 2020. 

2. Kommunen har en plan för Agenda 2030, där Ludvika kommun tror sig 
uppfylla och överträffa halveringen av matsvinn från år 2018 till år 
2030.  

3. Ett arbete med att ta fram ett förslag på införande av KLIMATlåda 
liknande Avestas koncept pågår redan i förvaltningens kostorganisation.  

 

 

 
Eva Björsland 
Förvaltningschef  

Fredrik Olsson 
Kostchef 

Bilagor 
1. Motion- från miljöpartiet 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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KS 2020/6-00  

Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 

 
 

 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Månadsrapport kommunstyrelsen augusti 2020 

Personalfrågor  

 Rekrytering av en sammanhållande resurs till Ludvika kommunkoncern ska 
göras av ekonomienheten. Annons på väg ut. 

 IT-center har anställt en kundansvarig för Ludvikahem och LKFAB. 

 Två handledare har anställts och ytterligare rekrytering pågår. Samtliga 
rekryteringar är ersättningsrekryteringar. 

 Ersättningsrekrytering av strategiska upphandlare pågår. 

 Tillsättande av tf personalchef har påbörjats. 

 Personal på verksamheten Växthus/allservice har gått utbildning ”Arbete 
på väg”. Då det är ett krav för att verksamheten ska kunna utföra arbete åt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och utifrån ett arbetsmiljöperspektiv i 
trafikmiljön. 

Viktiga verksamhetshändelser 

Kommunchefens stab 

 Samordningsmöten för Corona har genomförts tisdagar och torsdagar 
under hela sommaren. 

 Ett arbete med årsredovisning pågår utifrån rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR). 

Projekt 

Ludvikamodellen 

 Efter ett Coronauppehåll under våren och försommaren återupptogs 
kartläggningsarbetet den 22 juni.  Rätt åtgärd för respektive person. I 
dagsläget erhåller 20 personer aktivitetsstöd. 
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 Svenska och praktik har återstartat på Brunnsvik, vi senaste uppföljning v 
29 var 40 personer i denna verksamhet och ytterligare 17 personer 
schemasatta. Verksamheten organiseras så att hälsorekommendationer kan 
upprätthållas. 

 Under våren har åtta personer ur gruppen nyanlända flyttat till Ludvika. 
Detta är väsentlig färre än beräknat vilket gör att organisationen måste 
anpassas utifrån de nya förutsättningarna (hanteras av respektive förvaltning 
och VBU). 

Näringslivsenheten 

- Första juli startade Hitachi ABB Power Grids upp. 

- Omställningsprojekt, samt ERUF-projekt, för att stötta företagen genom 
Coronakrisen startar igång. 

- Etableringsintresse på Lyviksberget för att möjliggöra utbyggnad av 
handelsområdet. 

- Hammarbackens café startade igång i sommar. 

Administration och service  

- Två nya medarbetare ansluter under hösten. En 
verksamhetsutvecklare/handläggare (1 september) och en 
nämndsekreterare/administratör (1 oktober). 

Säkerhet 

- Två bussvärdar har anställts för att följa busslinjer efter behov. 

- Kommunen och polis har genomfört ett flertal insatser i Fredriksberg och 
Sunnansjö för att ge de boende i byarna möjligheter att diskutera 
problembilden. 

Kommunikation 

- Fortsatt arbete att stödja förvaltningarna i kommunikation omkring Corona. 

Ekonomienheten 

- Arbete med rapportering 2 föranledde ett uppdrag till kommunchef att ta 
fram ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans. Ledningsgrupp och 
ekonomer samlades i juli och tog tillsammans fram åtgärder som ska 
rapporteras i respektive nämnd och rapporteras till KS varje månad. 

- Budgetbeslut har tagits av fullmäktige i juni. 

- Projektet e-handel fortgår och upphandling är beställd hos UHC. 

- Fortsatt arbete med koncernfrågor och finansiering kopplat till detta. 
Finanspolicy och bolagspolicy är ute på remiss och ska behandlas i bolagen 
under hösten. 

- Arbetet med bildandet av ett nytt anläggningsbolag fortgår samt hantering 
av försäljning av fastigheter. 
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- Det nya systemstödet i Hypergene är nu i full drift och ny modul för 
direktupphandling är implementerad. 

Personalenheten 

- Omfattande kartläggning kring behov i ett personalsystem startat. 
Kartläggningen beräknas vara klar till årsskiftet. 

- Fortsatt arbete med att klargöra HR- funktionen i kommunen. 

- Översyn av styrdokument samt information på Insidan pågår. 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten 

Sektion för praktisk verksamhet 

- Över 200 ungdomar har erbjudits feriearbete genom kommunala medel 
inom kommunal förvaltningen eller föreningsliv (30 ungdomar fick 
feriearbete genom AMI:s egna verksamheter). 

- Genom att använda personal från övriga verksamheter så har vi lyckats 
bemanna Kyrkvikskiosken och därmed ta emot feriearbetare och utföra en 
service åt badande i Grängesberg. Viss renovering av sittplatser har skett vid 
kiosken i samarbete med SBF. 

Sektion för teoretisk verksamhet och integration 

 Kartläggningsgruppen återupptog sin verksamhet den 22 juni, och har haft 
sina möten i Frändskapshuset onsdagar, med två avbrott. Antalet personer i 
kö har tillfälligt minskat med ca 20 personer som har aktivitetsstöd från 
Arbetsförmedlingen och därmed inte ska vara föremål för insatser i 
Ludvikamodellen. 

 Från och med juni hålls gemensamma månadsvisa resultat- och 
uppföljningsmöten med AMI Arbete och AMI Studier för att gå igenom 
enhetens måluppfyllnad vad gäller individer i arbete, studier och praktik 
m.m. Måluppfyllnad är svår att nå, med covid-19 som en stark försvårande 
faktor. 

 I början av juni antogs en arbetsmanual som grund för arbetet för 
arbetslagen AMI Arbete och AMI Studier. 

 Ett muntligt besked har lämnats om att ansökan om § 37-medel till 
länsstyrelsen för ett tvåårigt projekt om samverkan kring samhälls-
orientering i Dalarna med stöd från sex andra kommuner kommer att 
beviljas med två miljoner kr. 

 Pausade projekt TIA (asylsökande) och kvinnor tillsammans har beviljats 
förlängning till 210630 respektive 201231. 

 Invandrarservice känner av att andra myndigheter har varit stängda eller 
lågbemannade; t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och även Bo-
butiken.  Då söker sig individer till Invandrarservice för att få hjälp. 

Samverkanskoordinator 
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- Fortsatt samarbete med LudvikaHem och VBU kring en ny 
utbildningssatsning. Nyanlända med intresse för fastighetsbranschen har 
efter en förberedande utbildning på Brunnsviks Folkhögskola 
sommarjobbat två månader hos LudvikaHem. I augusti startar VBU en 
lärlingsutbildning med fastighetsskötarinriktning. Samtliga personer som 
deltagit i utbildningen på Brunnsvik har ansökt om att få börja på VBU:s 
utbildning. 

IT-center 

- Förberedande arbete inför skolstart. 

Upphandlingscenter 

- Fortsatt arbete för UhC avseende ”försörjning av varor och tjänster”  
till samverkande kommuner. Prioriterat: Skyddsutrustning (smittskydd). 

- UhC har omprioriterat i verksamhet. Flera strategiska upphandlare jobbar 
med leverans- och avtalsfrågor kopplat till Coronapandemin. 

- UhC:s hemsida och avtalsdatabas uppdateras kontinuerligt med 
leveransinformation kring drabbade avtal. 

- Arbete pågår med ny Upphandlingspolicy för samverkande kommuner, 
med ett ökat strategiskt anslag och fokus på t.ex. regional tillväxt och 
hållbarhet. 

Viktiga händelser inför nästa period 

Kommunchefens stab 

 Samordningsmöten för Corona kommer att hållas en gång i veckan 
(tisdagar) september ut. Stabschefen bevakar det som händer och kallar in 
stabsgruppen om behov uppstår. 

 En utvärdering av vårt arbete med Corona kommer att genomföras av en 
extern part, Nordic Protection Academy. Utvärderingen kommer att 
genomföras i form av intervjuer och enkäter. 

Projekt 

Näringslivsenheten 

- Uppföljning av Hitachis etablering och planering av kommande invigning. 

- Driva på aktuella projekt. 

- Frekventa företagsbesök med kommunledningen. 

Ludvikamodellen 

- I augusti genomförs en processledningsdag för styrgruppen i syfte att arbeta 
med gruppens funktionalitet: att vi är helt överens om målen, verktygen, 
definitioner och arbetssätt. 
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Administration och service  

- Arbete påbörjats med framtagande av sammanhållen sammanträdesplan för 
2021, avseende bolag, nämnder och styrelser. 

- Påbörja införandet av nya TromanWebb. 

- Ny juridisk tjänst som nås via kommunens insida ska introduceras i 
september. 

- Introduktion av nya medarbetare. 

- Planering inför bland annat: Veteranfest, utbildning för förtroendevalda, 
genomförande av scenario 3 enligt beslut i ärendet om gemensam 
nämndadministration. 

Säkerhet 

- 

Kommunikation  

- Nystart för Näringslivsnytt efter covid-19-/semesteruppehåll. 
 

- Vi ber allmänheten komma med synpunkter om hur vi skött informationen 
kring covid-19. 

 
- Marknadsföring av lokala, mindre kända naturområden, som återfinns i 

kommunens plan för naturvård. 

Ekonomienheten 

- Planering av årshjulet för hela kommunkoncernen 2021. 

- Fortsatt arbete med finans- och bolagspolicy för koncernen med beslut i 
fullmäktige i november. 

- Fortsatt implementering av nya inköpsstyrningsprocessen. Planering av 
utbildningsinsatser under hösten. 

Personalenheten 

- Fortsatt bevakning kring rekommendationer kring personal och Covid-19 
och hösten 2020. 

- Bevakning av centrala avtal för vidare hantering av löneöversynen 2020 

- Löneadministrationen av Finsam Ludvika kommer ev. att hanteras av 
lönesektionen from september 2020. 

- En genomlysning av personalenhetens uppdrag ska göras under hösten. 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten 

Sektion för praktisk verksamhet 

- Förbereda start av Café Brunnsvik (planerat startdatum 1 september). 

- Stänga ned Kyrkvikskiosken för säsongen. 
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- Genomgång av dokumentationsmallar för Rehabteamet, så att de 
uppdateras och tydligt visar att Rehabteamet är en kommunal verksamhet. 
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Sektion för teoretisk verksamhet och integration 

- Från slutet av augusti kommer ordinarie samhällsorienteringsgrupper 
liksom projekten TIA och Kvinnor tillsammans att återstarta den 
verksamhet som varit pausad. 

- Översyn sker tillsammans med LudvikaHem om Frändskapshusets 
användning för gruppverksamhet. 

Samverkanskoordinator 
Ett nytt möte med ABB, Spendrups och VBU är inbokat den 17 augusti. Ett 
nytt jobbspår med industriinriktning planeras. Tanken är att inspirera nyanlända 
till fortsatta studier på VBU. Detta ska ske genom att ABB, Spendrups och 
andra industriföretag motiverar genom att berätta om sin verksamhet och 
öppna upp för studiebesök och praktik. 

IT-center 

- 

Upphandlingscenter 

- Arbete med samordnad Upphandlingsplan år 2021 för samverkande 
kommuner, perioden 2021-01-01 – 2022-12-31. 

- Upprätthålla planerad produktionstakt med upphandling, trots Corona 
påverkande förhållanden. Över 200 upphandlingsprocesser av varor och 
tjänster ska genomföras för sju samverkande kommuner. 

- Flera strategiska upphandlare jobbar fortsatt med leverans- och avtalsfrågor 
kopplat till Coronapandemin. 

- Utredning tillsammans med samverkande kommuner avseende 
”Avtalsförvaltning tillsammans”. Kommunernas inköpsstyrning och UhC:s 
avtalsförvaltning.  

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information 
- EU-dom gällande personuppgifter utanför EU vilket innebär att vi behöver 

gå igenom befintliga och göra en plan för avtal, IT-system, 
personuppgiftsbiträdesavtal samt digitaliseringsprojekt. 

Väsentliga avvikelser mot mål/budget 

- Den positiva avvikelsen i budget beror till stor del på vakanta tjänster, 
minskade utbildningskostnader till följd av Cororna, budgeterade medel för 
val som ej kommer att nyttjas, avsaknaden av företagshälsofakturor samt 
minskade kostnader för SFI under Coronapandemin.  

- Caféverksamheterna har drastiskt tappat både kunder och intäkter pga. 
coronaviruset. Café Sporthallen har ett tapp på försäljning för april – juni på 
c:a 60 % jämfört med föregående år.  
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Röd flagga 
-   
 
Laila Dufström   
Tf. kommunchef  
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Kommunstyrelsen, tkr inkl statliga medel

Års-

prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

Kommunstab 179 326 -147 99 232 -133

Chef Stöd och styrning 22 22 0 12 13 -1

Adm-Serv/Kommunikation/Säkerhet 3 591 3 978 -387 3 276 2 684 592

Ekonomienheten 538 538 0 315 334 -19

Personalenheten 1 086 1 277 -191 881 405 476

IT-Center 51 774 52 049 -275 28 506 28 223 283

Arbetsmarknads- och Integrationsenhet 13 534 13 534 0 7 894 7 789 105

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0 0 2 491 -2 491

Upphandlingscenter 19 965 19 965 0 11 646 11 884 -238

Totala intäkter KS 90 689 91 689 -1 000 52 629 54 055 -1 426

Kommunstab 34 724 34 871 -147 20 810 18 985 1 825

Chef Stöd och styrning 3 892 3 192 700 2 221 1 740 481

Adm-Service/Kommunikation/Säkerhet 26 947 26 521 426 15 360 13 092 2 268

Ekonomienheten 10 643 10 923 -280 6 148 6 284 -136

Personalenheten 19 686 19 877 -191 11 385 10 272 1 113

IT-Center 61 806 62 166 -360 36 008 35 436 572

Arbetsmarknads- och Integrationsenhet 26 373 26 373 0 14 428 12 237 2 191

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0 0 2 491 -2 491

Upphandlingscenter 19 965 19 965 0 11 602 10 452 1 150

Totala kostnader KS 204 036 203 888 148 117 961 110 989 6 972

Kommunstab 34 545 34 545 0 20 711 18 753 1 958

Chef Stöd och styrning 3 870 3 170 700 2 209 1 727 482

Adm-Serv/Kommunikation/Säkerhet 23 356 22 543 813 12 084 10 408 1 676

Ekonomienheten 10 105 10 385 -280 5 833 5 950 -117

Personalenheten 18 600 18 600 0 10 504 9 867 637

IT-Center 10 032 10 117 -85 7 502 7 213 289

Arbetsmarknads- och Integrationsenhet 12 839 12 839 0 6 534 4 448 2 086

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0 0 0 0

Upphandlingscenter 0 0 0 -44 -1 432 1 388

Netto KS 113 347 112 199 1 148 65 332 56 934 8 398

Rapportering av periodens intäkter respektive kostnader

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

Kost-

nader

Intäkter

Årsbudget

Tillfälle 7

Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningschef

Datum 

Netto

Tillfälle 7 jan-jul 2020

Tillfälle 7, jan-juli 2020

MånadsRapportering-ekonomi-2020-KSF2020-08-17 Kommunstyrelsen Ekonomienheten, Stöd- och styrningsförvaltningen
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Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

Övrigt 
a) KS 2020/244-17 

Remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län: Plan för övertagande av kommunal 
räddningstjänst i Dalarnas län. Räddningstjänsten Dala Mitt besvarar från 
medlemskommunerna. 

b) KS 2020/1 – 00 
Brev från SPF Seniorerna gällande den planerade ombyggnaden av Folkets 
Hus. 

Protokoll 
c) KS 2020/250 – 00 

Förlängt avtal mellan Ludvika kommun och Unika Ludvika till och med 31 
december 2024. KS 2020-06-23, § 133. 

d) KS 2020-257 – 04 
Rapport om förväntat budgetöverdrag för individ- och familjeomsorgen 
2020. SUN 2020-06-24, § 93 

e) KS 2020/259 – 00 
Fastställande av Brottsförebyggande rådets (BRÅ) åtgärdsplan för 2020-
2021. KS 2020-06-23, § 131.
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Maria Östgren2020-08-18

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2020-08-25

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

79762 Avslag på ansökan om sponsring till IBF Ludvika Stöd- och styrningschef  §

2020-06-10 Stöd- och styrningschef 

KS 2020/235 Sponsring av matchtröjor IBF Ludvika

Stöd- och styrningschef 

82863 Finansutskottet 2020-08-11, § 12 Kommunstyrelsens 
finansutskott §

2020-08-17 Kommunstyrelsens 
finansutskott

KS 2020/18 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens 
finansutskott

82864 Arbetsutskottet 2020-08-11, § 100-115 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott §

2020-08-17 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

KS 2020/18 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

2020.1575 Delegationsbeslut föreningsbidrag till vård- och 
omsorg

Kommunchef  §

2020-06-18 Kommunchef 

KS 2020/27 Vård-och omsorg - ansökan om extra pengar till 
föreningar 

Laila Dufström

2020.1592 Förordnande av tf personalchef, Madelen 
Grundström

Stöd- och styrningschef  §

2020-06-25 Stöd- och styrningschef 

KS 2020/2 Delegationsbeslut Förordnanden 2020 

Laila Dufström

2020.1593 Förordnande av tf personalchef, Madelen 
Grundström

Stöd- och styrningschef  §

Sidan  1 av 2
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

2020-06-24 Stöd- och styrningschef 

KS 2020/2 Delegationsbeslut Förordnanden 2020 

Laila Dufström

2020.1599 Överföring av extra föreningsbidrag till 
samhällsbyggnadsförvaltingen

Laila Dufström §

2020-06-25 Laila Dufström

KS 2020/3 Delegationsbeslut övriga 2020

Kommunchef 

2020.1687 Yttrande till förvaltningsrätten i överklagat ärende 
mål nr 2921-20

Kommunstyrelsens  
ordförande §

2020-07-01 Kommunstyrelsens  
ordförande

KS 2020/255 Överklagan av beslut KF 2020-06-01, § 71.
 Försäljning av kv Heimdal 4, kv Pluto 9 samt kv 
Älgkon 20 inom LudvikaHem AB. 

Leif Pettersson

2020.1689 Sponsring av Ekomuseum Bergslagen för 
framtagande av bok 

Stöd- och styrningschef  §

2020-07-01 Stöd- och styrningschef 

KS 2020/251 Ansökan om bidrag för bok. Ekomuseum Bergslagen

Laila Dufström

2020.1694 Avslag på sponsring av matchtröjor till IBF Ludvika   §

2020-07-03  

KS 2020/278 Ansökan om sponsring av matchtröjor, IBF Ludvika

Malin Ekholm

2020.1765 Förordnande av tf förvaltningschef vård- och 
omsorgsförvaltningen, Lina Ekdahl Holmström

Kommunchef  §

2020-08-12 Kommunchef 

KS 2020/2 Delegationsbeslut Förordnanden 2020 

Laila Dufström

2020.1769 Förordnande av tf säkerhetschef - Anette Andersson Kommunchef  §

2020-08-13 Kommunchef 

KS 2020/2 Delegationsbeslut Förordnanden 2020 

Laila Dufström

Sidan  2 av 2
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