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KALLELSE 1(2) 
Datum 

2021-03-02 

Kommunstyrelsen
Maria Östgren 

Till Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

Kommunstyrelsen 

Tid: Tisdag 2 mars 2021, kl. 14:00 

Plats: Sessionssalen, Stadshuset 

Mötet sker via Netpublicator Video meet för samtliga 
ledamöter och ersättare utom presidiet. 
Anmäl distansdeltagande till maria.ostgren@ludvika.se 
Senast måndag 1 mars. 

Ärenden Dnr 

1 Val av justerare 
2 Anmälan av extra ärenden 
3 Information från kommunstyrelsens verksamheter, HR 
4 Internt bokslut för kommunstyrelsen 2021/27 
5 Avtal mellan Ludvika och Smedjebacken gällande 2020/459 

Kulturskolan 
6 Uppföljning av samverkansavtal med Smedjebackens 2021/62 

kommun 2020 
7 Omorganisation av kommunstyrelsens förvaltning 2021/31 
8 Upphandlingspolicy 2021/6 
9 Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal för inköp 2020/357 
10 Verksamhetsinformation 2021 2021/4 
11 Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2021 2020/460 
12 Redovisning av meddelanden kommunstyrelsen 2021 2020/461 
13 Ordförandeinformation 2021/5 
14 Val av en representant i råd för finskt förvaltningaområde samt 2021/28 

utse ordförande i rådet 

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

771 31 Ludvika 

mailto:maria.ostgren@ludvika.se


 
 

 
  

 

  
 

  
 

 

Datum 

2

2021-03-02 2(2) 

Leif Pettersson Maria Östgren 
ordförande nämndsekreterare 



  Val av justerande 

3



    Anmälan av extra ärenden 

4



  Muntlig information 

5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2021-02-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 11 Dnr 2021/27 

Internt bokslut för kommunstyrelsen 

Beslut 
Arbetsutskottet uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att till kommande 
kommunstyrelse komplettera det interna bokslutet med en beskrivning av 
Ludvikamodellens verksamhet under 2020. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner det interna bokslutet för år 2021 för 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett bokslut för kommunstyrelsens 
verksamhet år 2021 avseende drift och investeringar. 

För hela kommunstyrelsens förvaltning redovisas en positiv avvikelse om 6 209 
tkr. 

Negativa avvikelser härrör främst till kostnader för reglerat underskott hos IT-
center för kommunstaben, högre lönekostnader under en period hos 
ekonomienheten samt ökade kostnader för Räddningstjänsten. 

De positiva avvikelserna härrör främst till lägre lönekostnader hos stöd- och 
styrningschef, AMI och personalenheten, lägre kostnader för kurs och 
konferens hos samtliga enheter, lägre kostnad för arvoden till förtroendevalda 
hos administration och service, lägre kostnader är budgeterat för Rakel-telefoni 
hos Säkerhetsansvarig samt återbetalt medlemsbidrag från VBU. 

Upphandlingscenter och IT-center redovisar båda ett nollresultat efter gjorda 
justeringar. 

Statliga bidrag till AMI projekt har uppgått till 3 881 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2021. 
2. Internt bokslut för kommunstyrelsen. 

Behandling 
HåGe Persson (M) föreslår att bokslutet kompletteras med ytterligare en rubrik 
som beskriver Ludvikamodellens verksamhet under 2020. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

Ordföranden frågar om det kan bli arbetsutskottets beslut att den föreslagna 
kompletteringen läggs till i bokslutet och finner att det blir det. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2021-02-02 KS 2021/27 
04Kommunstyrelsens förvaltning 

Laila Dufström, 
laila.dufstrom@ludvika.se Ert datum Er referens 

Kommunstyrelsen 

Internt bokslut kommunstyrelsen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner det interna bokslutet för år 2021 för 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett bokslut för kommunstyrelsens 
verksamhet år 2021 avseende drift och investeringar. 

För hela Kommunstyrelsens förvaltning redovisas en positiv avvikelse om 
6 209 tkr. 

Negativa avvikelser härrör främst till kostnader för reglerat underskott hos IT-
center för Kommunstaben, högre lönekostnader under en period hos 
Ekonomienheten samt ökade kostnader för Räddningstjänsten. 

De positiva avvikelserna härrör främst till lägre lönekostnader hos Chef Stöd o 
styrning, AMI och Personalenheten, lägre kostnader för kurs o konferens hos 
samtliga enheter, lägre kostnad för arvoden till förtroendevalda hos 
Administration och Service, lägre kostnader är budgeterat för Rakel-telefoni hos 
Säkerhetsansvarig samt återbetalt medlemsbidrag från VBU. 

Upphandlingscenter och IT-center redovisar båda ett nollresultat efter gjorda 
justeringar. 

Statliga bidrag till AMI projekt har uppgått till 3 881 tkr. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund Laila Dufström 
Kommundirektör Stöd- och styrningschef 

mailto:laila.dufstrom@ludvika.se
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Ludvika kommun 
Datum 

2021-02-02 
Diarienummer 

KS 2021/27 
Sida 

2(2) 

Bilagor
Internt bokslut för kommunstyrelsen 

Beslut skickas till 
Till bokslut 
Akten 
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Sida 

1(8) 
Datum 

2021-02-02 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Verksamhet 
Kommunstyrelsens förvaltning består dels av kommunstyrelsens stab och dels 
av verksamheten stöd- och styrning. Kommunstyrelsens stab leds av 
kommundirektören som också är chef över förvaltningscheferna samt chef för 
stöd- och styrning. Under 2021 planeras en förändring i förvaltningens 
organisation. 

Kommunstabens uppdrag är övergripande styrning av förvaltningarna utifrån 
ett helhetsperspektiv. Inom staben samordnas och utvecklas kommunens 
styrning, som utgår från kommunfullmäktiges vision och kommunövergripande 
mål. Vidare har staben en samordnande roll för arbetet med intern kontroll och 
ansvarar inför kommunstyrelsen för att arbetet sker enligt fastlagt reglemente. 
Inom staben samordnas också frågor som har att göra med kommunens 
långsiktiga samhällsutveckling och planering. Staben verkar även för att stärka 
samarbetet inom olika externa organisationer där kommunen deltar samt med 
privata näringslivet. 

Näringslivsfrågor inom områdena tillväxt, finansiering samt lokal- och 
kompetensförsörjning ligger också inom stabens ansvarsområde. 
Näringslivsfrågorna bedrivs långsiktigt och med målet att förverkliga 
näringslivsprogrammet. Staben verkar för att bidra till en positiv utveckling av 
kommunens befintliga företagande och för att främja nyföretagande. 

Stöd- och styrning leds av en chef som har centrala resurser inom områdena 
ekonomi, personal, IT, upphandling, arbetsmarknad- och integration, säkerhet, 
administration- och service samt kommunikation. 

Ekonomienheten ansvarar för kommunens övergripande ekonomiska processer 
för budget, uppföljning och bokslutsarbete med verksamhetsanpassat 
ekonomistöd till nämnder och styrelser. Ekonomienheten ansvarar även för 
kommunkoncernens finansförvaltning. 

Hemsida E-post Organisationsnr 

Ludvika kommun www.ludvika.se info@ludvika.se 212000-2270 
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro 

771 82 Ludvika Dan Anderssons gata 1 0240-860 00 0240-866 87 467-5088 
771 31 Ludvika 
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Ludvika kommun 2021-02-02 2(8) 

Personalenheten levererar ett kvalificerat och effektivt stöd som bidrar till att 
kommunen och dess förvaltningar kan uppnå sina mål. Enheten ska medverka 
till att kommunen får rätt personalstruktur och en önskvärd organisationskultur 

IT-center styrs av den gemensamma servicenämnden och ansvarar för drift och 
utveckling av medlemskommunernas IT-infrastruktur och telefoni. IT-center 
ska även medverka till att effektivisera kommunernas verksamhet med hjälp av 
IT, ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering, 
samt vara stöd i verksamheternas digitala utveckling. 

Upphandlingscenter finns sedan 2013 för att åstadkomma kostnadseffektiva 
och smarta upphandlingar med hög kvalitet. De är ofta samordnade för flera 
kommuner, så att våra skattepengar används på bästa möjliga sätt. Politiskt leds 
verksamheten av en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU). 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten har tydliga mål med att skapa 
förutsättningar till sysselsättning för den som står utanför den reguljära 
arbetsmarknaden. Enheten ska även verka för en positiv attityd till integration 
och mångfald genom en rad olika insatser, bland annat olika projektsatsningar. 

Säkerhet ansvarar för det övergripande säkerhetsarbetet och samordningen av 
säkerhetsfrågor i kommunen. Några av de områden som omfattas är 
krisberedskapsfrågor, säkerhetsskydd, systematiskt säkerhetsarbete, risk- och 
sårbarhetsanalyser, Tjänsteperson i beredskap (TiB), informationssäkerhet och 
arbete med den lokala lägesbilden i samverkan. Funktionen samverkar med en 
rad aktörer, är kontaktyta mot Polisen och Försvarsmakten. Säkerhet stödjer 
kommunens verksamheter i deras säkerhetsarbete. 

Administration- och service har som huvuduppgift att arbeta med 
nämndadministration till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Kommunikationsgruppen skapar delaktighet hos bland annat allmänhet och 
anställda genom att informera om verksamheten. Kommunikationen ska skapa 
attraktionskraft både hos kommunen som organisation och som plats, samt 
berätta om hur kommunen arbetar mot de politiskt beslutade målen. 

Händelser av betydelse 

Förvaltningsövergripande 
Förvaltningen har arbetat intensivt med aktiviteter kopplat till Covid-19, se 
exempel på aktiviteter under respektive enhet. 

Stab 
I mars gick projektkoordinatorn in som stabschef för att arbeta med Covid-19 
och leda den stabsgrupp som tillsattes. Arbetet har pågått hela 2020 och 
fortsätter även 2021. 

Projektkoordinatorn leder arbetet med att införa en kommunövergripande 
fordonsorganisation och fordonspool. 
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Administration och service 
Gruppen har under året arbetat med att anpassa nämndssammanträden från 
fysiska möten till sammanträden på distans. Anpassningar har gjorts både 
tekniskt och praktiskt. Arbete fortgår kontinuerligt och kommer att pågå in 
under 2021. 

Arbetsuppgifter har flyttats över från personalenheten till gruppen och två 
rekryteringar har gjorts efter en översyn av gruppens arbetsuppgifter. 

Förtroendemannasystemet Troman har uppgraderats och infördes under 
hösten 2020. 

Säkerhet 
Säkerhetsfunktionen har förutom det omfattande arbetet med Covid-19 
pandemin drivit och deltagit i nedanstående aktiviteter: 

Tagit fram förslag till styrdokument inom säkerhet, krisledning och 
informationssäkerhetsområdena. 

Deltagit och varit lokal övningsledare för totalförsvarsövning 2020 
Deltagit i andra förvaltningars arbete med risk- och sårbarhetsanalys 
Tillsammans med berörda myndigheter startat upp den kommunala 
signalskyddsorganisationen. 

Startat upp projekt ”Bussvärdar” i samverkan med Dalatrafik, Björks buss och 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten. 

Arbetat med brottsförebyggande arbete i Fredriksberg tillsammans med 
lokalbefolkningen och Polismyndigheten. 

Initierat arbete med krigsplacering av kommunens personal. 

Uppbyggnad av säkerhetsskyddsarbete inom kommunstyrelsens förvaltning 
Genomfört säkerhetsprövningar som stöd till kommunens förvaltningar och 
bolag. 

Genomfört tillsammans med delar av kommunledningen utbildning i 
stabsmetodik genom Polismyndigheten och Länsstyrelsen Dalarna. 

På grund av den rådande pandemin har några större projekt som till exempel 
STYREL blivit framflyttade till kommande år. 

Kommunikation 
Mycket av det kommunikativa arbetet har kretsat covid-19-relaterad 
information till allmänhet och anställda inom kommunen, samt inte minst 
uppmuntrande budskap och exempel på goda initiativ. Vi har under hela året 
deltagit i stabsarbetet och varit bollplank inom alla frågor av kommunikativ art. 
Utöver det har det varit ett stort fokus på att granska och åtgärda problem med 
tillgänglighet på våra webbplatser för att kunna uppfylla de lagstadgade 
tillgänglighetskraven 
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Ekonomienheten 
Arbete med de kommunövergripande ekonomiska processerna har löpt på 
under året och en ny uppföljningsprocess är framtagen och implementerad 
under 2020. 

Ekonomienheten har tillsammans med kommundirektörens stab tagit fram 
förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt nya finansiella mål 
vilka beslutades av fullmäktige i december 2020. 

Systemstödet budget och prognos web är infört gällande budget och delvis 
gällande prognos. 

Leverantörs- och avtalstrohet har även 2020 varit en prioriterad fråga för 
kommunen. 

Kommunen har hållit utbildning för alla behöriga beställare för att dessa ska 
kunna fullfölja sina uppdrag. I och med utbildningen för beställare så 
implementerades riktlinjen för inköp ute i verksamheterna under hösten 2020. 
Resultat av denna riktlinje kan vi redan nu se för 2020. 

En inköpsanalysmodul är implementerad i beslutsstödsystemet Hypergene där 
vi kan följa leverantörstroheten varje månad vilket har frigjort mycket tid för 
arbetet gällande uppföljning av leverantörstrohet. Leverantörstroheten har ökat 
från 89 % 2019 till 94 % 2020. 

Underåret har kommunstyrelsens finansutskott och en tjänstemannaberedning i 
form av finansgrupp bildats. Under året har även styrdokument upprättats 
såsom bolagspolicy, finanspolicy samt ägardirektiv och i samarbete med 
kommunens dotterbolag har koncernens finanshantering setts över. 

Kommunkoncernen har även bildat Wessman Vatten och återvinning AB där 
kommunens huvudmannaskap för vatten och återvinning går över till det 
nybildade bolaget. 

Personalenheten 
Personalchefen slutade under augusti och enheten har haft en tillförordnad 
personalchef under hösten. 

Under hösten har en genomlysning gjorts i syfte att tydliggöra personalenhetens 
uppdrag och se över vilken typ av chef som behövs för enheten. 
Genomlysningen ledde också fram till att man behöver tillsätta en chef över HR 
generalisterna så att personalchefen kan arbeta mer strategiskt. 
Behov finns att tydliggöra vem som gör vad, ta fram processer och rutiner och 
utse kontaktpersoner till förvaltningarna. 

Ett stort arbete med att ta fram en kravspecifikation för personalsystem har 
genomförts för att kunna gå in i en upphandling under 2021. 

Arbetsmarknad och integration 
I samband med omorganisation har sektionen för teoretisk verksamhet och 
integration rekryterat medarbetare till verksamheterna AMI Arbete och AMI 
Studier, den senare är förlagd till Brunnsvik och arbetar med gruppverksamhet. 
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Båda dessa verksamheter har behövt anpassa sin verksamhet efter utvecklingen 
av covid-19, och den har påverkat såväl intag som försvårat 
arbetsgivarkontakter och praktikmöjligheter. 

Daglig invandrarservice har getts med flerspråkig personal i Frändskapshuset, 
bl.a. med information om coronaviruset på olika språk. Av budgetskäl lades 
verksamheten ner vid årsskiftet. Samhällsorientering (inkl. för Smedjebackens 
kommun) har genomförts på olika språk. 

Olika länsstyrelsefinansierade projekt har genomförts och avslutats: utbildning 
för samhällsinformatörer i Dalarna och ett kvinnoprojekt i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan för hemmavarande kvinnor med små barn. En 
grupp med asylsökande kvinnor och män pågår fram till halvårsskiftet. Ett 
tvåårigt samverkansprojekt om utförande av samhällsorientering i länet 
påbörjades under hösten. 

Feriearbete: Målet för gällande feriearbete för 2020, var ställt till 160 platser 
(90tim under 3v). På grund av Corona pandemin så tappade vi c:a 90 platser 
inom kommunal verksamhet (solstrålar) och hos några föreningar. På grund av 
detta så utfördes ett intensivt arbete för att hitta andra alternativa platser internt 
och externt. Målet nåddes med god marginal, vi erbjöd 226 ungdomar 
feriearbete under 2020. 

I februari 2020 startade AMI upp ett nytt jobbspår med fastighetsskötar-
inriktning. Upplägget arbetades fram i samarbete med Arbetsförmedlingen, 
VBU, LudvikaHem och Brunnsviks Folkhögskola. Under våren studerade 14 
deltagare en förberedande utbildning på Brunnsviks Folkhögskola. 8 av 14 
erbjöds sedan sommarjobb hos LudvikaHem. 13 av 14 började i augusti att 
studera på VBU:s fastighetsskötarutbildning. 

Med hjälp av medel från Länsstyrelsen kunde AMI i augusti starta en podcast 
som förmedlar samhällsinformation och lokala nyheter. Podcasten sänds på sex 
olika språk: lätt svenska, engelska, arabiska, tigrinja, persiska/dari och 
somaliska. Projektet pågår till och med augusti 2021 och syftet är att nyanlända 
kommunmedborgare ska känna sig mer delaktiga i samhället och kunna 
tillgodogöra sig viktig samhällsinformation. 

IT-center 
Under året har IT-center fokuserat på att etablera den nya organisationen och 
dess processer. En ny finansieringsmodell har tagits fram som syftar till att 
skapa möjlighet till kontroll över vilka IT-kostnader respektive verksamhet har, 
och därigenom har möjlighet till en nyttovärdering. Arbetet inkluderar 
framtagandet av en Tjänstekatalog som kommer att presenteras i mars 2021. 

IT-infrastrukturen har genomlysts och en karta på utvecklingsområden har 
tagits fram. Ett sådant område är hantering av den digitala identiteten, vilken är 
primär för en säker och effektiv digitalisering. Ett förslag till en gemensam 
säker identitetsplattform har därför tagits fram och beslutats. 
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Upphandlingscenter (UhC) 
UhC har fokuserat på att genomföra ca 200 samordnade upphandlingar och att 
förvalta över 1000 slutna avtal. Därmed säkerställs viktig försörjning av varor 
och tjänster till sju samverkande kommuner till ett årligt affärsvärde på 2-3 
miljarder kronor. Det har under året skett omfattande omprioriteringar i 
verksamhet kopplat till coronapandemi för att säkerställa tex verksamhetskritisk 
skyddsutrustning och livsmedelsförsörjning. Upphandlingsakuten tillskapades 
för att stödja lokala företag, utöver ordinarie leverantörsträffar och tidig dialog 
med företagare inför upphandling. 

Exempel på genomförda uppdrag/aktiviteter: Ny upphandlingspolicy för 
samverkande kommuner. Utbildningsinsatser inom direktupphandling, rollen 
som sakkunnig och avtalstrohet. Organisationsöversyn har påbörjats och en 
kompetenskartläggning har genomförts. Robust andel upphandlingar med både 
social och miljömässig hållbarhet. Fortsatt hög efterfrågan på UhC:s tjänster är 
en sammanfattning. 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 
Kommunst yrelsen (t kr) Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Avvikelse 

Enhet Budget 2020 2020 2020 Bokslut 2020 mot budget 

Kommunstab 34 045 1 982 36 762 34 780 -735 

Adm.serv, komm, säkerhet 23 356 3 731 23 794 20 063 3 293 

Chef stöd o styrning 3 870 64 3 066 3 002 868 

IT-enheten 10 032 56 755 66 787 10 032 0 

Ekonomienheten 10 105 630 10 972 10 342 -237 

Personalenheten 18 600 1 595 18 780 17 185 1 415 

AMI 12 839 17 492 28 632 11 139 1 700 

UHC 0 19 674 19 674 0 0 

Avgifter VBU 183 800 0 181 697 181 697 2 103 

Avgifter RDM 33 935 0 36 134 36 134 -2 199 

Dri f t 330 582 101 924 426 2 95 3 24 373 6 209 

För hela Kommunstyrelsens förvaltning redovisas en positiv avvikelse om 
6 209 tkr. 

De positiva avvikelserna härrör främst till lägre lönekostnader hos Chef Stöd o 
styrning, AMI och Personalenheten, lägre kostnader för kurs o konferens hos 
samtliga enheter, lägre kostnad för arvoden till Förtroendevalda hos 
Administration och Service, lägre kostnader är budgeterat för Rakel-telefoni hos 
Säkerhetsansvarig samt återbetalt medlemsbidrag från VBU. 

Negativa avvikelser härrör främst till kostnader för reglerat underskott hos IT-
center för Kommunstaben, högre lönekostnader under en period hos 
Ekonomienheten samt ökade kostnader för Räddningstjänsten. 

Upphandlingscenter och IT-center redovisar båda ett nollresultat efter gjorda 
justeringar. 

Statliga bidrag till AMI projekt har uppgått till 3 881 tkr. 
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Datum Sida 

Ludvika kommun 2021-02-02 7(8) 

IT-center 
IT-center redovisade en negativ avvikelse på 3 056 tkr innan avvikelsen 
justerades till 0:-. Underskottet fördelades till IT-centers medlemmar 
(kommuner, kommunalförbund och bolag), Ludvikas Kommuns interna 
förvaltningars andel av underskottet var 1 240 tkr där ökade kostnader för 
Microsoftlicenser, förstärkning av servicedesk och generella kostnadsökningar 
utgjorde de största posterna. 

UHC 
Upphandlingscenter redovisade en positiv avvikelse med 700 tkr före 
justering/återbetalning av överskottet till medlemskommunerna enligt 
samarbetsavtalet. Ludvika kommuns andel av överskottet blev 92 tkr. 
Överskottet beror i huvudsak på högre externa intäkter med 400 tkr på grund 
av mer utförda tjänster för direktupphandling och annonsering samt statsbidrag 
för sjuklönekostnader på grund av Covid 19. Verksamheten har även haft lägre 
lönekostnader med 2 600 tkr på grund av vakanta tjänster, långtidssjukskrivning 
och föräldraledigheter. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört 
högre övriga kostnader med 2 400 tkr. 

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare var den 31 december 131,8 
personer. 

Investeringsredovisning 
Total Totala 

Förvalt ning KSF budget anslag Bokslut Avvikelse 
It-stöd fsk o fritids 0 0 31 -31 
Fiberstam kärnnätverk 1 400 1 400 579 821 
Uppgradering ekonomisyst 300 300 41 259 
E-fakt 500 500 0 500 
Utbyggnad trådlöst nät 1 125 1 125 1 121 4 
E-tjänst skolskjutsar 0 0 24 -24 
Bredband 8 000 8 000 7 475 525 
E-hälsa 2 800 2 800 95 2 705 
Säkerhet (GDPR) 1 500 1 500 0 1 500 
Generellt KS 3 000 3 000 0 3 000 
Ändring HR system 300 300 367 -67 
Beslutsstöd 1 000 1 000 165 835 
Invest eringar 19 925 19 925 9 898 10 027 
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Ludvika kommun 2021-02-02 8(8) 

För investeringar inom Kommunstyrelsens förvaltning redovisas en positiv 
avvikelse med 10 027 tkr. 9 898 tkr har redovisats av den totala budgeten om 
19 925 tkr. Projektmedel avsatta för E-faktura, Säkerhet och Generellt KS har 
ej använts under året. 

Framtiden 
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med strukturplanen under 2021, vilket 
innebär fortsatt arbete med bemanningsoptimering, lokalkostnadsoptimering 
och avtals- och leverantörstrohet. Som ett led i det arbetet har ett e-
handelssystem upphandlas för att ännu enklare kunna handla på avtal och 
uppnå en bättre avtalstrohet samt ekonomisk styrning. E-handelssystemet 
kommer att implementeras under 2021. Vidare behöver förvaltningen fortsätta 
se över arbetssätt och processer för att effektivisera och hitta 
samordningsvinster inom koncernen. Genom ett mer planerat 
kommunikationsarbete tillsammans med förvaltningarna och bolagen ska 
kommunikationen med medarbetare och medborgare bli effektivare. 

Nyckeltal/verksamhetsmått 

AMI 
Antal feriearbetare: 226st (65 pojkar och 161 flickor) 
Antal feriearbetare på externa platser: 151st 
Antal feriearbetare på interna platser: 75st (Varav 30st inom AMI:s egna 
verksamheter) 
Vidare till arbete med subvention 8 
Vidare till arbete utan subvention 14 
Studier med CSN 10 
Studier utan CSN 2 
Ludvikamodellens deltagare 61 dessa har gått ut i arbete eller 
studier 
Uppföljning Arbetsmarknad 9 
Avslutade med aktivitetsstöd 41 
Flyttat från kommunen 9 
Återremiss IFO 8 
Antal deltagare ut i praktik 78 
(inklusive 25 ut i praktik på skola/förskola samt ungdomar ut i praktik 11) 
Mottagna nyanlända enligt ersättningsförordningen 2020, totalt 19 personer. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2021-02-18 KS 2020/459 
00Kommunstyrelsens förvaltning 

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

Kommunstyrelsen 

Avtal mellan Ludvika och Smedjebacken gällande 
kulturskolan 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att det avtal om samverkan som direktionen 

för Västerbergslagens utbildningsförbund sänt över för antagande inte 
behövs. 

2. Kommunstyrelsen noterar att den del som behöver regleras enbart 
gäller lokalkostnaderna för kulturskolan och arbetsutskottet föreslår att 
en reglering tas med i samband med en revidering av 
förbundsordningen. 

Beskrivning av ärendet 
Direktionen för Västerbergslagens utbildningsförbund antog den 10 december 
2020 § 107 förslag till samverkansavtal mellan Ludvika och Smedjebacken 
gällande kulturskolan och sände det vidare till kommunstyrelsen i bägge 
ägarkommunerna. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att det förslag till avtal som föreligger inte 
behövs. Flertalet av de frågeställningar som lyfts är frågor direktionen kan fatta 
beslut om och hantera intern, och en del av innehållet regleras redan idag i 
förbundsordningen. Förvaltningen noterar att den del som kan behöva 
förtydligas mellan kommunerna handlar om lokalkostnaderna för Kulturskolans 
del. Förvaltningens förslag är att ett en reglering av dessa lyfts in i 
förbundsordningen i samband med en kommande revidering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund Mikaela Nordling 
Kommundirektör Utredare 

mailto:mikaela.nordling@ludvika.se
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Ludvika kommun 2021-02-18 KS 2020/459 2(2) 

Bilagor
1. Protokollsutdrag från direktionen för Västerbergslagens 

utbildningsförbunds sammanträde den 10 december 2020 § 107. 
2. Avtal om samverkan i ett gemensamt utskott för Kulturskolan i Ludvika 

och Smedjebackens kommuner. 

Beslut skickas till 
Direktionen för Västerbergslagens utbildningsförbund
Kulturskolechef VBU 
Smedjebackens kommun
Akten 
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Avtal om samverkan i ett gemensamt utskott för 

Kulturskolan i Ludvika och Smedjebackens kommuner 

Ludvika kommun och Smedjebackens kommun har kommit överens om att från den 1 

januari 2001 inrätta en gemensam nämnd, kallad Västerbergslagens Dans- och 

Musikskolenämnd för samverkan avseende Dans- och Musikskolans verksamhet. Fr.o.m. den 

1 juli 2009 ändras denna samverkan till att avse kulturskola och nämnden ändrar namn till 

Västerbergslagens kulturskolenämnd. Från och med 1 januari 2019 är Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU) huvudman för kulturskolan, i och med detta upphörde 

kulturskolenämnden. I samband med byte av huvudman inrättades ett utskott till VBU:s 

direktion för kulturskolans räkning, Västerbergslagens kulturskoleutskott (VKU). 

Genom detta avtal samverkar Ludvika och Smedjebackens kommuner om kulturskola. 

Utskottets verksamhet och arbetsformer fastställs i instruktion för utskott inom direktionen 

för Västerbergslagens utbildningsförbund. 

Ändamål och verksamhet 

De samverkande kommunerna ska tillsammans 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. 

Västerbergslagens kulturskoleutskott ska upprätta målstyrande dokument och 

verksamhetsplaner där den politiska inriktningen av verksamheten beskrivs. Uppföljning av 

verksamheten ska också göras, och regelbundet redovisas för utskottet. 

Undervisningen ska vara förlagd till Ludvika och Smedjebackens kommuner. Den 

gemensamma ledningen/administrationen ska vara förlagd till Ludvika, men även finnas 

tillgänglig i Smedjebacken. 

Värdkommun 

Det gemensamma utskottet ska tillsättas av VBU:s direktion och ingå i dess organisation. 

Direktionen ska ha ansvar för beredning av utskottets förslag till beslut samt handha 

planering och administration av den verksamhet utskottets ansvarar för. 
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VBU:s kansli ansvarar för utskottets handlingar, utskick till ledamöter, protokoll, diarieföring 

samt enklare utredningsuppdrag och sammanställningsarbeten m.m. 

Arbetsgivarfrågor 

För den utbildning som ska bedrivas i respektive kommun gäller följande: 

Arbetsgivare för all personal är Västerbergslagens utbildningsförbund. 

Avtal kring fast egendom m.m. 

Var kommun för sig står för hyreskostnader i respektive kommun. 

Ludvika och Smedjebackens kommun ska ingå de avtal avseende tjänster, hyra av fast 

egendom m.m. som krävs för drift av kulturskolans verksamhet. Kulturskolans huvudlokaler, 

som belastar kulturskolans budget, är vid estetlängan på Högbergsskolan i Ludvika. 

Budget och bidrag till nämndens verksamhet 

VKU skall fastställa budget för Kulturskolans verksamhet utifrån beslutade budgetramar från 

Ludvika och Smedjebackens kommun. 

Kommunerna ska lämna årligt bidrag till Kulturskolans verksamhet med belopp motsvarande 

den faktiska kostnaden för respektive kommuns elever. 

Kostnaden för kulturskolans verksamhet redovisas till kommunerna två gånger per år, vid 

delårs- och årsbokslut . 

Medelsförvaltning och kostnadsredovisning 

Västerbergslagens utbildningsförbund förvaltar det gemensamma utskottets medel. 

Direktionen har rätt till löpande insyn och redovisning av ekonomin som gäller utskottets 

verksamhet. VBU ska till kommunstyrelsen i Ludvika och Smedjebackens kommun lämna 

årsredovisning för varje verksamhetsår. 

Mandatperiod 

Mandatperioden för det gemensamma utskottet ska vara fyra år räknat från den 1 januari 

året efter allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Utskottet verksamhet ska 

dock upphöra under löpande mandatperiod om uppsägning av detta avtal sker innan 

mandatperiodens utgång. 

Antal ledamöter och ersättare i nämnden 

Det gemensamma utskottet ska ha fyra ledamöter och fyra ersättare. Direktionen utser 

ledamöter och ersättare till utskott bland ledamöter och ersättare i direktionen. Direktionen 

utser ordförande till utskottet. 
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Ersättarnas tjänstgöring 

Vid förfall för ordinarie ledamot ska denna alltid ersättas med ersättare enligt direktionens 

beslut. 

Närvarorätt vid nämndens sammanträden 

Förbundschef för VBU äger rätt att närvara och har dessutom förslagsrätt i egenskap av 

förbundschef även för kulturskolan. 

Avtalets giltighet m.m. 

Detta avtal gäller från den dag det antagits i respektive kommunfullmäktige och löper tills 

vidare. Kommunerna emellan har rätt att med sex månaders varsel säga upp avtalet att 

upphöra vid utgången av juni månad. 

Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

Force majeure 

Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund 

av omständighet utanför hans kontroll som denne skäligen inte kunde ha räknat med vid 

avtalets tecknande och vars följder inte skäligen kunde undvikas eller övervinnas. 

Den part som avser att åberopa sådan omständighet skall omedelbart och skriftligen 

underrätta motparten. Så snart den åberopade omständigheten upphört skall parten 

omedelbart underrätta motparten samt omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad 

prestation. 

Ludvika den Smedjebacken den 



24

 

    
    

    
      
    

    
    

    

      
 
             

            
            

   
  

           
 

           
       

     
       
       
        
          

  
   

   
 

            
   

 
 

            
       

 
 

          
          

              
  

 
            

    
 

            
 

Dokumenttyp: Tjänsteskrivelse Datum: 2021-01-13 

Tjänsteställe: 
Handläggare: 
E-postadress: 
Telefonnr: 

Kansli 
Susanne Hedman Jensen 
susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se 
0240-660136 

Mottagare: 

Diarienummer: 

Uppföljning av avtalssamverkan inom arkiv 2020 

Parterna har kommit överens om att genom detta avtal samverka om en specialistfunktion 
som arkivarie Syftet med samverkan om arkivarien är att kunna upprätthålla kompetens 
inom området i båda kommunerna samt att säkerställa kvaliteten i arkivfrågor. 

Åtagande Ludvika kommun 
Arkivarien ska: 

Vara ett kunskapsstöd inom koncernen i Smedjebacken gällande arkivfrågor och dess 
lagstiftning 
- Självständigt ta initiativ till uppdatering av styrdokument inom sitt område 
- Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar 

avseende arkivlagen och angränsande lagstiftning 
- Omvärldsbevakning och nätverkande inom sitt område 
- Förteckna och ordna i Smedjebackens kommunarkiv 
- Inventera och prioritera arbetet med digitala system 
- Vara drivande i frågor som rör e-arkivcentrum i Dalarna 

Åtagande Smedjebackens kommun 
Smedjebackens kommun ska: 

- Utse en kontaktperson som ska ha den övergripande dialogen med arkivarien 
och Ludvika kommun. 

Kommentera åtagandena utifrån hur du som arkivarie hanterat uppdraget och hur den 
andra parten levt upp till sin del. 

- Det länsgemensamma E-arkivet har nu varit driftsatt sedan 2019. 
Smedjebackens kommun och dess bolags hemsidor har arkiverats. Från IFOs 
och räddningstjänstens sida finns det en vilja att bli digitala men än så länge 
saknas resurserna. 

- Ett digitalt uppstartsmöte inför e-arkivering har under kvartal 4 arrangerats med 
E-arkivcentrum Dalarna som föredragshållare. 

- Projekt avseende arkivering av Miljöreda och PMO har under årets slutskede 
inletts. 

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 
Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

mailto:kommun@smedjebacken.se


 
 

         
            

        
        

            
         

 
             

       
          

 
 

      
       

            
      

 
          

  
 

          
      

 
           

          
         

  
 

          
        

        

-

Nationell Arkivdatabas (NAD) skall ske kvartal ett 2021. 

-

behov. 

-

-
och utlämnade. 

-
Dalarnas samrådsgrupp på dess samtliga möten. 

-

ställts in. 

Dialogen med arkivarien har skett genom att undertecknad deltagit i 

Jensen har fungerat som kontaktperson mot Ludvika kommun. 

Arbetet med att ordna, förteckna och omlokalisera Smedjebackens 
kommunarkiv har på grund av rådande pandemi till stora delar varit vilande 
under året. Arkivförteckningsprogrammet Klara driftsattes under 2019 och 
Malingsbo, Norrbärke och Söderbärke landskommuner är förtecknade. Under 
året har Smedjebackens köping har till stora delar förtecknats. Leverans till 

Där behov funnits har förvaltning och bolag blivit behjälpta med att hålla 
dokumenthanteringsplanerna ajour. Samtliga finns numera på SméNET. 
Förvaltningarna har även assisterats i teoretiska och praktiska arkivfrågor vid 

Dokumenthanteringsplaner för Kommunstyrelsens förvaltning och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (de delar som ligger under Kommunstyrelsen) 
har under året tagits fram med kommunarkivarien som ansvarig och antagits av 
Kommunstyrelsen. Kultur- och biblioteksavdelningen kvarstår ännu. 

Förvaltningar, allmänhet och forskare har fått allmänna handlingar lokaliserade 

Jag har under året representerat Smedjebackens kommun i E-arkivcentrum 

Jag har varit aktiv inom Bergslagsarkiv, Förbundet arkivverksamma i landsting 
och kommun (FALK) och Arkivnätverk Dalarna samt besökt deras under 
rådande pandemi digitala aktiviteter. Merparten av aktiviteterna har dessvärre 

kansliavdelningens arbetsplatsträffar vilket har fungerat bra. Susanne Hedman 
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Dokumenttyp: Datum: 2020-02-22 

Tjänsteställe: Kansli Mottagare: 
Handläggare: Susanne Hedman Jensen 

Diarienummer: 

Uppföljning av avtalssamverkan inom dataskydd 2020 

Parterna har kommit överens om att genom detta avtal samverka om en specialistfunktion som 
dataskyddsombud. Syftet med samverkan om dataskyddsombud är att kunna upprätthålla 
kompetens inom området i båda kommunerna samt att säkerställa kvaliteten i 
dataskyddsarbetet. 

Åtagande Smedjebackens kommun 
- Vara ett kunskapsstöd inom koncernen Ludvika kommun gällande 

dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. 
- Självständigt övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan 

tillämplig dataskyddslagstiftning. 
- Rapportera till chef för stöd och styrning i Ludvika kommun om dataskyddsfrågor och 

organisationens brister och utvecklingsbehov minst en gång per år, samt ge förslag på 
åtgärder och utveckling. 

- Tillsammans med sakkunniga inom Ludvika kommun kravställa och arbeta för att 
införa åtgärder för att stärka dataskyddet. 

- Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende 
dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. 

- Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd. 
- Bistå i utredning av misstänkta dataintrång. 
- Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka 

genomförandet av den. 
- Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande 

dataskyddsförordningen. 
- Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid behov 

genomföra förhandssamråd. 

Åtagande Ludvika kommun 
- Utse en kontaktperson som ska ha den övergripande dialogen med dataskyddsombudet 

och Smedjebackens kommun 
- -Utse en kontaktperson hos varje personuppgiftsansvarig. Kontaktpersonen ansvarar för 

kontakterna gentemot dataskyddsombudet och att det praktiska arbetet med dataskydd 
genomförs inom den personuppgiftsansvariges verksamhetsområde 

- Upprätta en förteckning över alla personuppgiftsbehandlingar. Målsättningen är att 
Ludvika kommun ska ha samma metod för personuppgiftsbehandlingar som 
Smedjebackens kommun. 

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 
Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

mailto:kommun@smedjebacken.se
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Kommentera åtagandena utifrån hur du som dataskyddsombud hanterat uppdraget och hur den 
andra parten levt upp till sin del. 

Dataskyddsombudets kommentarer. 
(kommentarer i kursiv stil) 

Åtagande Smedjebackens kommun 
- Vara ett kunskapsstöd inom koncernen Ludvika kommun gällande 

dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. 

- Ett dataskyddsombud åläggs genom förordningen att prioritera riskbaserat. 

- Verksamhetsår 2020 har DSO på grundval av detta ägnat tid i Ludvika kommun till att 
utbilda verksamheterna i riskanalyser för personuppgiftsbehandling, s.k. DPIA 
(konsekvensanalyser). 

- Den 16/7 avkunnade EU-domstolen en dom med genomgripande efterverkningar då det 
tidigare ramverket Privacy Shield ogiltigförklarades. Dvs. det rättsliga stöd som funnits 
för överföring av personuppgifter till USA upphörde att gälla. Ett fördjupat samarbete 
mellan DSO och dataskyddsadministratörer och verksamhetschefer och specialister har 
präglat det andra halvåret och lett fram till en fördjupad insikt i GDPR och det som 
benämns tredjeland. Omfattande kartläggningar i leverantörsförhållanden och 
genomförande av konsekvensanalyser av kommunens relationer med Microsoft, 
Facebook och Google mfl. har präglat höstens arbete och pågår fortfarande. 

- Självständigt övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och 
annan tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Dataskyddsombudets självständiga ställning och dubbla uppdrag att ge stöd och att 
kontrollera att de personuppgiftsansvariga efterlever lagstiftningen har fortsatt varit ett 
utvecklingsområde under 2020. Jag har fortsatt prioriterat att utbilda verksamheterna 
framför att övervaka. I dialogen förmedlar jag att DSO ger råd och att kommunen har 
ansvaret för efterlevnaden av GDPR. 

- Rapportera till chef för stöd och styrning i Ludvika kommun om 
dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov minst en gång 
per år, samt ge förslag på åtgärder och utveckling. 

DSO träffar chefen för Stöd och styrning för månadsavstämning. 

- Tillsammans med sakkunniga inom Ludvika kommun kravställa och arbeta för 
att införa åtgärder för att stärka dataskyddet. 

Detta sker via löpande kontakter med säkerhetsavdelningen, registrator, arkivarie, 
chefer och utredare och specialister inom IT-enheten. 

Sid 2(4) 
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- Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar 
avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. 

När det gäller min egen kompetensutveckling så schemalägger jag löpande tid för detta. 
Dessutom har jag gått fördjupningskurser om GDPR och tredjelandsöverföring av 
personuppgifter. Deltagit i regional DSO-samverkan med Dalakommunerna och Region 
Dalarna samt Trafikverket. Inhämtat inspiration från MSB och Regeringskansliet 
genom deltagande i deras nationella informationssäkerhetskonferens. 

- Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd. 

Genom nära kontakter med systemförvaltare i de olika förvaltningarna övervakat 
incidentrapportering och gett råd i hur åtgärder bör vidtas. 

- Bistå i utredning av misstänkta personuppgiftsincidenter. 

Ett flertal personuppgiftsincidenter har ägt rum under 2020 men inga av arten 
dataintrång har rapporterats. 

- Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning (DPIA) av dataskydd och 
övervaka genomförandet av den. 

I min rådgivande roll som DSO har jag fortsatt initierat förståelse för när DPIA kan 
behöva göras. Ett flertal förstudier har inletts med min hjälp och andra har följts upp 
från 2019 Jag har tagit fram ett skräddarsytt stödmaterial för detta och anpassat detta 
ytterligare. En målsättning utöver att verksamheterna ska kunna efterleva GDPR har 
varit att göra processen begriplig. Genom att lyssna och ge stort utrymme för 
deltagarna i workshops har frågan avdramatiserats och lett till ”verkstad”. 

- Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande 
dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsombudets omvärldsbevakning tillgodoser jag på ett effektivt sätt genom att 
Ludvika kommun köper licens till Draft-IT Privacy expertstöd inom GDPR. Här 
erhåller jag bevakning på GDPR frågor och vad som EDPB (den Europeiska 
dataskyddsstyrelsen) rapporterar från medlemsländernas rättsfall om GDPR och 
pågående utveckling av 3:e landsfrågor i EU-domstolen. Ludvika kommun har 
dessutom införskaffat det digitala rättsstödet JUNO från Norstedts förlag. 

- Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten IMY och vid behov genomföra 
förhandssamråd. 

Några tidigare gjorda incidentanmälningar har återkommit från 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) där denne meddelat att man inte vidtar några 
åtgärder. 

Sid 3(4) 
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Åtagande Ludvika kommun 
- Utse en kontaktperson som ska ha den övergripande dialogen med 

dataskyddsombudet och Smedjebackens kommun. 

Laila Dufström (SoS-chef, KSF) är min kontaktperson. 

- Utse en kontaktperson hos varje personuppgiftsansvarig. Kontaktpersonen 
ansvarar för kontakterna gentemot dataskyddsombudet och att det praktiska 
arbetet med dataskydd genomförs inom den personuppgiftsansvariges 
verksamhetsområde. 

Respektive nämnd inom Ludvika kommun har utsett lämpligt antal 
dataskyddsadmnistratörer till mitt stöd. 

Här vill jag lyfta fram precis som förra året, enligt hur jag upplevt det, att det varierar 
från nämnd till nämnd vilken grad av förutsättningar som beretts för att dessa 
tjänstepersoner ska ha utrymme för den här arbetsuppgiften. 

- Upprätta en förteckning över alla personuppgiftsbehandlingar. Målsättningen är 
att Ludvika kommun ska ha samma metod för personuppgiftsbehandlingar som 
Smedjebackens kommun. 

Våra båda kommuner arbetar olika med hur man hanterar registerförteckningar. 2020 
har jag arbetat stödjande med att verksamheterna hos varje personuppgiftsansvarig 
nämnd ska upprätta korrekta förteckningar. Jag har inte fokuserat på stödsystemen för 
dokumentation. Kommunen har beslutat flytta registerförteckningen till diariesystemet. 

Till högsta förvaltningsledning vill jag fortsatt lyfta fram att ansvaret för rutiner och 
kompetens för registerförteckning behöver ägas av informationsägarna. Dataskydds-
administratörerna i förvaltningarna bör i lämpligaste mån ha en samordnande roll i 
detta arbete, dvs. inte åläggas att vara utförare av register 

Smedjebacken 2020-02-22 
Christer Granqvist 
Dataskyddsombud 

Sid 4(4) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2021-02-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 8 Dnr 2021/31 

Omorganisation av kommunstyrelsens förvaltning 

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner den muntliga rapporten och föreslår 
kommunstyrelsen att gå vidare med planen. 

Beskrivning av ärendet 
Stöd- och styrningschef Laila Dufström ger en muntlig information av det 
förslag som tagits fram gällande omorganisationen av kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Planen är att förslaget till omorganisation ska MBL-förhandlas med de fackliga 
företrädarna den 25 februari och sedan fastställas av kommunstyrelsen den 2 
mars. Den nya organisationen ska gälla från den 1 april 2021. Utvärdering ska 
göras efter ett år. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2021-02-19 KS 2021/31 
00Kommunstyrelsens förvaltning 

Susan Ludvigsson, 0240-86121 
Susan.ludvigsson@ludvika.se 

Kommunstyrelsen 

Fastställande av ny organisation inom 
kommunstyrelsens förvaltning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer ny organisation för kommunstyrelsens förvaltning 
enligt bilaga 1 och 2. Den nya organisationen träder i kraft den 1 april 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektören har sett över nuvarande organisation och sett behov av att 
förändra den utifrån att kommundirektören idag även är VD för Ludvika 
kommun Stadshus AB och ska jobba mera koncernövergripande. Därtill har 
organisationsförändringen bland annat tagit hänsyn till resultatet av den
genomlysning av personalenhetens verksamhet som gjordes hösten 2020. Även 
chefsnivåerna i förvaltningen anpassas i förslaget till övriga chefsnivåer i 
kommunen. Det innebär att verksamhetschefer är chef över övriga chefer och 
att nuvarande sektionschefer blir enhetschefer. 

Syftet med en ny organisation är att skapa en tydligare och effektivare 
organisation där utrymme finns för koncernövergripande utvecklingsarbete. I 
förslaget till ny organisation kommer kommundirektören enbart att ha chefer 
direkt underställda sig. Nuvarande stöd- och styrningschef blir biträdande 
kommundirektör. Personalenheten byter namn till HR och en chef för HR 
generalisterna anställs. Näringsliv bildar en egen enhet då näringslivschef har 
direkt underställd personal. Delar av nuvarande staben och hela 
kommunikation slås ihop och en ny enhet bildas, till vilken en enhetschef ska 
rekryteras. Den nya enheten föreslås få namnet utvecklings- och 
kommunikationsenheten. Administration och service byter namn till 
kanslienheten. I bifogad rapport (bilaga 2) redogörs för nuläget, samtliga 
förändringar och hur den nya organisationen kommunicerats. Den nya 
organisationen föreslås träda i kraft den 1 april 2021. 

Förvaltningen har gjort en risk- och konsekvensanalys som finns bifogad denna 
tjänsteskrivelse, se bilaga 3. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ledningsorganisationen utökas enligt förslaget med tre årsarbetare. I den 
interna fördelningen av budget 2021 finns kostnaden för enhetschef för HR 

mailto:Susan.ludvigsson@ludvika.se
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generalister och förstärkning inom kommunikation. Enhetschef för utveckling 
och kommunikation tas inom befintlig budget. 

Maria Skoglund Susan Ludvigsson 
Kommundirektör Personalchef 

Bilagor 
1. Organisationsschema för kommunstyrelsens förvaltning fr.o.m. 1 april

2021. 
2. Rapport ”Förslag till ny organisation för kommunstyrelsens förvaltning”

daterad den 19 februari 2021. 
3. Risk- och konsekvensanalys daterad 30 december 2020. 

Beslut inklusive bilaga 1 och 2 skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar för kännedom
Samtliga verksamhetsområden och enheter inom kommunstyrelsens förvaltning 
för kännedom 
Kommunikation för ändring av organisationsschema på webb 
Personalenheten för eventuella ändringar i Heroma och övriga
verksamhetssystem 
IT-center för eventuella ändringar i verksamhetssystem
Akten 
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RAPPORT 1(8) 
Datum 

2021-02-19 

Susan Ludvigsson 

Förslag till ny organisation 
för kommunstyrelsens 
förvaltning 

Uppdragsgivare:  
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Ludvika kommun 2021-02-19 2(8) 

Sammanfattning
Sedan kommunstyrelsens förvaltning bildades 2018 finns behov att anpassa 
organisationen för att tydliggöra förvaltningens beslutsvägar och klargöra 
kommundirektörens och i förslaget, biträdande kommundirektörens roller, 
nuvarande stöd och styrningschef. Därtill har också Ludvika kommun 
Stadshus AB bildats och kommundirektörens fokus är mer på 
koncernövergripande arbete och regionala frågor. Därför finns det behov av att 
delegera de mer interna arbetsuppgifterna. 

Kommundirektören föreslås bli chef för endast chefer. Dessa chefer är 
biträdande kommundirektör, förvaltningschef för vård- och 
omsorgsförvaltningen, förvaltningschef för social- och 
utbildningsförvaltningen, förvaltningschef för kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen, koncernekonomichef, HR chef, 
näringslivschef och säkerhetschef/säkerhetsskyddschef. 

För att likställa stab och kommunikation med övriga stödfunktioner föreslås de 
bilda en gemensam enhet och en chef till gruppen bör rekryteras. 

Befattningsbeskrivningar ska göras för alla befattningar. 

Näringsliv blir en egen enhet eftersom näringslivschefen har underställd 
personal. 

För att anpassa chefsuppdraget till övriga kommunen föreslås personalenheten, 
ekonomienheten, arbetsmarknads- och integrationsenheten, 
upphandlingscenter och IT – center att bli verksamhetsområden med 
verksamhetschefer som leder verksamheten. 

Som ett led i anpassning av chefsbefattningar föreslås sektionscheferna inom 
HR, ekonomi, AMI, IT, administration och säkerhetschefen ändra befattning 
till enhetschefer. 

Risk-och konsekvensanalyser är gjorda i förvaltningens alla verksamheter. De 
har sedan lagts samman till en risk- och konsekvensanalys som alla 
verksamheter tagit del av. 

Förslag till ny organisation för kommunstyrelsens förvaltning 
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1 Inledning och bakgrund
Kommundirektören har fått en mer övergripande roll för hela koncernen som 
VD för Ludvika kommun Stadshus AB och har därför initierat förslag till ny 
organisation. 

Stöd- och styrningsförvaltningen bildades 2011 och fram till 2018 då 
kommunstyrelsens förvaltning bildades har vissa omorganisationer genomförts. 
Verksamhetsområde stöd- och styrning bildades och förvaltningschef för stöd-
och styrningsförvaltningen blev istället verksamhetschef. 

De förändringar som genomförts är sammanslagning av 
arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten, IT enheten har slagits 
samman med Smedjebackens IT enhet och är numer en gemensam IT 
organisation för båda dessa kommuner och kommunstyrelsens förvaltnings 
enheter har numer en gemensam organisation för administration. 

Kommundirektören är sedan 2018 även förvaltningschef för kommunstyrelsens 
förvaltning enligt kommunallagen. 

Under hösten 2020 genomfördes en genomlysning av personalenhetens arbete 
där förslag finns att ändra namnet från personalenhet till HR och att 
personalchefen ändrar titeln till HR chef. Chef för HR generalisterna ska 
rekryteras och arbetet ska bli koncernövergripande. 

Genomlysning har gjorts av de olika chefsnivåerna under 2019 och i förslaget 
till ny organisation ingår förslag på ändringar av chefsbefattningar så att 
kommunstyrelsens chefsbefattningar stämmer överens med övriga 
förvaltningar. Detta innebär att nivån verksamhetschef är chef över 
enhetschefer. 

2 Uppdrag och syfte
Syftet med en ny organisation är att skapa en tydligare och effektivare 
organisation där utrymme finns för koncernövergripande utvecklingsarbete. 

3 Beskrivning av nuläge
Det gjordes ingen uppdelning av arbetsuppgifter när kommunchefen även blev 
förvaltningschef och verksamhetsområde stöd och styrning bildades. Rollerna 
mellan kommundirektören och tillika förvaltningschef och nuvarande stöd- och 
styrningschef är därför otydliga. 

De olika verksamheterna i stöd- och styrnings organisationen får uppdrag via 
olika nämnder, utskott och kommundirektör, vilket gör stöd- och 
styrningschefens uppdrag otydligt. 

Kommunstyrelsens förvaltning har idag ingen enhetlig förvaltningsledning utan 
det är en otydlig uppdelning mellan kommunstyrelsens förvaltning och 
verksamhetsområde stöd- och styrning. 

Näringslivschefen har fått underställd personal och fler planeras. 

Förslag till ny organisation för kommunstyrelsens förvaltning 
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Personal- och ekonomienhet ingår idag i både kommundirektörens 
ledningsgrupp och stöd- och styrnings ledningsgrupp och har stöd- och 
styrningschefen som närmaste chef. 

Det är idag otydligt vilken funktion inom tjänstemannaorganisationen som 
ansvarar för gemensamma nämnder och kommunalförbund. 

Personalenheten har fått minskade personalresurser och upplever svårigheter 
att klara av alla uppdrag. 

4 Analys och tolkning
Genom att kommundirektörens uppdrag har förändrats över tid och fokus 
ligger mer på koncernövergripande arbete och regionala frågor, finns behov av 
att mer delegera de mer interna uppgifterna. Det gör vi genom att anpassa 
ledningsorganisationen och därunder tillhörande verksamhetsområden. 

Förslaget innebär att kommundirektören endast ska ha chefer som direkt 
underställda. 

HR och ekonomi behöver få en mer central roll då flertalet frågor kräver ett 
långsiktigt arbete och är gemensamt för hela kommunen och till viss del för 
hela koncernen. 

Det finns behov av att se över vilken tjänsteperson som ansvarar för de olika 
verksamhetsområdenas politiska forum inom stöd- och 
styrningsorganisationen. 

Arbetsfördelningen mellan kommundirektören och nuvarande stöd- och 
styrningschef, som föreslås bli biträdande kommundirektör, behöver 
tydliggöras. 

Behov av ledningsstöd finns och bör finnas tillgänglig för hela förvaltningen. 

För att likställa stab och kommunikation med övriga stödfunktioner föreslås de 
bilda en gemensam enhet och en chef till gruppen bör rekryteras. 

Rapporteringsvägar och uppdrag bör tydliggöras. 

Ledningsstrukturen inom förvaltningen behöver tydliggöras och forum för att 
arbeta som en förvaltning bör skapas. Exempelvis i mål- och budgetarbete och 
andra förvaltningsövergripande uppgifter. 

Alla stödfunktioner bör få möjlighet att delta i kommundirektörens 
ledningsgrupp med vissa intervaller för strategiskt arbete. 

Organisationen bör tydliggöra vilka ledningsgrupper och arbetsplatsträffar 
(APT) som behöver finnas i hela förvaltningen. 

Idag finns det inte befattningsbeskrivningar till alla funktioner, vilket bidrar till 
otydlighet i organisationen. 

Förslag till ny organisation för kommunstyrelsens förvaltning 
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HR chefen, tidigare personalchef, bör arbeta mer strategiskt och 
koncernövergripande än i nuläget för att ytterligare synliggöra och stärka 
personalresurserna. 

Förslag till ny organisation för kommunstyrelsens förvaltning 
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5 Slutsatser och rekommendationer 
Koncernekonomichef, HR-chef samt säkerhetschef/säkerhetsskyddschef 
föreslås bli direkt underställda kommundirektör/VD vilket gör att 
kommundirektören kommer att få åtta direkt underställda chefer istället för 
idag fem chefer och tre personer i stab. De underställda cheferna föreslås vara 
biträdande kommundirektör, förvaltningschef för vård- och 
omsorgsförvaltningen, förvaltningschef för social- och 
utbildningsförvaltningen, förvaltningschef för kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen, koncernekonomichef, HR chef, 
säkerhetschef/säkerhetsskyddschef och näringslivschef. 

Förslaget innebär att stöd- och styrnings verksamhetsområde upphör och stöd-
och styrningschefens befattning ändras till biträdande kommundirektör. 

Näringsliv blir en egen enhet eftersom näringslivschefen har underställd 
personal. 

För att anpassa chefsuppdraget till övriga kommunen föreslås personalenheten, 
ekonomienheten, arbetsmarknads- och integrationsenheten, 
upphandlingscenter och IT – center att bli verksamhetsområden med 
verksamhetschefer som leder verksamheten. Verksamhetschefer har direkt 
underställda chefer. 

Som ett led i anpassning av chefsbefattningar föreslås sektionscheferna inom 
HR, ekonomi, AMI, IT, administration och säkerhetschefen ändra befattning 
till enhetschefer. 

Administration och service föreslås ändra namn till kanslienheten. 

Organisationen HR föreslås ändras genom att rekrytera och tillsätta en 
enhetschef för HR generalisterna. Enhetschefen blir underställd HR chefen 
som då kommer att ha enhetschef för HR generalisterna, enhetschef för lön 
och förhandlingschef direkt underställda. 

Kommunikation, utvecklingskoordinator, projektkoordinator och controller, 
som idag utgör en del av stab, föreslås bilda en ny enhet, utvecklings- och 
kommunikationsenheten och chef till gruppen ska rekryteras och tillsättas. 

Ny tjänst som projektstrateg föreslås placeras i enheten för utveckling och 
kommunikation. 

För att förtydliga roller och ansvar föreslås att varje chef får i uppdrag att se till 
att det finns befattningsbeskrivningar till alla funktioner inom chefens område. 

Summering 
Genom att förändra organisationen enligt förslagen ovan skapar vi en tydligare 
och effektivare organisation som underlättar ett mer koncernövergripande 
arbete. 

Konsekvensanalys 
Risk-och konsekvensanalyser är gjorda i förvaltningens alla verksamheter. De 
har sedan lagts samman till en risk- och konsekvensanalys som alla 

Förslag till ny organisation för kommunstyrelsens förvaltning 
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verksamheter tagit del av. MBL §19 är genomförd vid två tillfällen och MBL 
§11 planeras till den 25 februari 2021. 

6 Ekonomiska konsekvenser 
Ledningsorganisationen utökas enligt förslaget med tre årsarbetare. I den 
interna fördelningen av budget 2021 finns kostnaden för enhetschef för HR 
generalister och förstärkning inom kommunikation. Enhetschef för utveckling 
och kommunikation tas inom befintlig budget. 

7 Kommunikations- och tidsplan 

 201020: Kommunkoncernsledningsgrupp 

 201022: CESAM 

 201029: Stöd- och styrnings ledningsgrupp 

 Vecka 45-49 2020 samtal med berörd personal 

 November 2020 information på samtliga enheters APT 

 201120: Information på förvaltningssamverkan 

 210114: MBL§19 / förvaltningssamverkan 

 210211: MBL §19 / förvaltningssamverkan (risk- och 
konsekvensanalyser med åtgärder) 

 210204: Information på ordförandeberedning 

 210216: Information på kommunstyrelsens arbetsutskott 

 210225: MBL §11 kl. 15.00 

 210302: Kommunstyrelsen fastställer ny organisation 

 Ny organisation träder i kraft 1 april 2021 

 Uppföljningar av ny organisation sker genom att riskanalyser följs upp 
kontinuerligt med berörda och ansvarig chef 

 Sammanfattning av kontinuerliga uppföljningar presenteras på 
förvaltningssamverkan i februari 2022 som utvärdering av den nya 
organisationen 

 Risk- och konsekvensanalys görs för berörda tillsammans med 
skyddsombud 

Förslag till ny organisation för kommunstyrelsens förvaltning 
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RISKBEDÖMNING & HANDLINGSPLAN 
Bilaga 1 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Organisation KSF 
Deltagare: Maria Skoglund, Laila Dufström, Susan Ludvigsson, Ki Eriksson, Andreas Falk, Sanna Arnberg, Linda Varga, Mikale Müller, Gunilla Andersson, Erik Odens samt förvaltningens enheter via APT 

2020-12-30 

Risk/riskkälla (vad?) Beskrivning Åtgärder (hur?) 
Ansvarig 

Klart (när?) Uppföljning 
Bedömning av risken 

Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng
(vem/vilka?) 

(1−4) (1−4) (1−16) 

Att förvaltningen splittras genom att 

stödfunktionerna har olika ledningsgrupper 

Månadsvisa 

ledningsgruppe 
r för 

förvaltningens 

chefer som är 

direkt 
underställd 

kommundirektör 

Kommundirektör/ 

förvaltningsche 

f/biträdande 

kommundirektör 

2021-01-01 1 3 3 

Att det blir längre beslutsvägar och längre 

till kommunledningen för stödfunktioner som 

får ytterligare chefsled och att frågornas 

relevans blir lägre 

Vid behov ska 
medarbetare med vissa 
roller ha 
direktkontakt högre i 

chefsled 

Var och en och biträdande 
arbetar med de 
kommundirektör
roller som är 

nödvändiga för 

Förvaltningens 

chefer och den 
enskilde 
medarbetaren 

2021-01-01 2 4 8 

Att det blir otydligt när inte alla 

stödfunktioner är samlade under samma chef 

trots att flera än HR och ekonomi ska arbeta 

koncernövergripande 

sitt arbete Månadsvisa 

ledningsgruppe 
r för 

förvaltningens 

chefer som är 

direkt 
underställd 

kommundirektör 

och biträdande 

kommundirektör 

. Ta fram en 
plan för 

Kommundirektör/ 

biträdande 

kommundirektör 
2021-04-01 1 2 2 
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Att benämningen "Utveckling" kan ses som att 

endast en grupp ska arbeta med utveckling 
liksom att tidigare benämning 

"Administration ocn service" kan ge en bild 
av att endast den gruppen arbetar med 
service 

Fundera på gruppens 

benämning "Utveckling 

och kommunikaion" 
Bakgrund till vad 
gruppen ska leverera 
och behov? 

Uppdragsbeskri 
vningar och 
bryta ner 
verksamhetspla 
n samt 
kommunicerar 
uppdragen 

Kommundirektör 2021-04-01 3 3 9 

Otydligt uppdrag för ny enhet "Utveckling 

och kommunikation" och att man inte får 

arbeta med det man är anställd för 

Uppdragsbeskri 
vningar och 
arbeta med 
enhetens 
vision och mål 

Närmsta chef 2021-04-01 2 4 8 

Att gruppens sammansättning är satt utifrån 

antal personer och inte utifrån uppdrag 

Upplevelsen är att det 

blir ett spretigt 
uppdrag 

Uppdragsbeskri 
vningar och 
arbeta med 
enhetens 
vision och mål 

Närmsta chef 2021-04-01 4 2 8 

Lönesättning görs av chef som inte ger 

större delen av uppdagen 

Gäller samtliga 

stödfunktioner som får 

uppdrag via politiken 
och tjänstepersoner 

Regelbunden 
dialog och med 
sin chef samt 
medarbetarsamt 
al 

Närmsta chef Återkommande 4 1 4 

Att det finns missnöje över placering i en 

grupp som påverkar övriga i guppen och den 

gemensamma arbetsmiljön 

Arbetsmiljöarb 

ete både i 

grupp och 
individeuellt 
och förtydliga 

Nämsta chef och 

den enskilde som 
berörs 

Återkommande 4 3 12 

Att det i praktiken råder otydlighet i 

ansvarsfördelningen mellan kommundirektör 

och biträdande kommundirektör för ärenden 

där tex ansvaret på papperet är utpekat på 

biträdande men i praktiken vill 

kommundirektör ha påverkansmöjlighet ändå 

uppdraget 

Uppdragsbeskri 
vningar, 
delegationsord 
ning 

Kommundirektör 2021-04-01 2 2 4 

Att kommundirektören avsäger sig klassiska 
och/eller politiken vill ha 
förvaltningschefuppgifter och därmed inte 
kommundirektörens syn 
efterlever KL 7 kap 1 §, som anger att 

kommundirektören ska vara chef för 

Uppdragsbeskri 
vningar, 
delegationsord 
ning 

Kommundirektör Återkommande 2 2 4 

Risk för otydlighet utifånförvaltningen under KS. 
organisationsskissen vad gäller både 

Tydliggöra 

organisationsski 
Kommundirektör 2021-04-01 1 1 1 

Att omorganisation görs under en pågående chefsled och kopplingar till nämnder 
pandemi kan orsaka stress då många har fokus 

på pandemin och därmed en hög 

ss 

Anpassa 
tidsplanen 

Kommundirektör 
Fortlöpande 

dialog 
2 4 8 



      

      

     

     

      

 
 

    

      

  

 

 

 

 
 

 

 
 

   

      

    

  

      

   

    

Om det inte anställs någon enhetschef för 

tidigare stödsektionen finns det risk att HR 

-generalisterna inte får stöd i operativa 

frågor. HR-chefen kommer att arbeta mer 

stratgiskt. Kan bli lång väg till beslut 

En enhetschef 
anställs enligt 

förslag 

HR-chef 2021-06-30 1 1 1 

Ett mer koncernövergripande arbetssätt där 

det kan saknas både kompetens och resurser 

RKA måste göras. 

Tydliga 
tidsplaner där 

personalenheten 
är delaktiga. 

Tillsätta de 

resurser och 
kompetenser som 
behövs. Utbilda 

vid behov. 
Projektarbete i 
tid

HR-chef Återkommande 4 3 12 

Enligt Säkerhetsskyddsförordningen 2018: 658 

2 kap så anges att säkerhetsskyddschef ska 

vara direkt underställd myndighetens chef 

Säkerhetsskyddsc 

hef blir direkt 
underställd 

kommundirektör 

Kommundirektör 1 1 1 

0 
1-4 = begränsad risk, acceptabel utan åtgärd 
6-9 = åtgärd rekommenderas 
12- 16 = åtgärd nödvändig 
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Riskmatris 

konsekvens * sannolikhet 

16 
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Konsekvens 

Katastrofal 4 8 12 
Betydande 3 6 9 12 
Måttlig 2 4 6 8 
Mindre 1 2 3 4 

Mycket 
liten 

Liten Stor 
Mycket 
stor 

Sannolikhe 
t 

Sannolikheten poängsätts från 1 till 4: 
1. Mycket liten risken är praktiskt taget obefintlig för att händelsen 

2. Liten risken är mycket liten för att händelsen ska inträffa 

3. Stor det finns en möjlig risk för att händelsen ska inträff 

4. Mycket stor det är mycket troligt att händelsen ska inträffa 

Konsekvensen poängsätts från 1 till 4: 
1. Mindre är obetydlig för olika intressenter och kommunen 

2. Måttlig uppfattas som liten av såväl intressenter och kommunen 

3. Betydande uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 

4. Katastrofal är så stor att händelsen helt enkelt inte får inträffa 

Väsentlighetsgrad: riskpoäng = 
1 − 4 Begränsad risk, acceptabel utan åtgärd 

6 − 9 Åtgärd rekommenderas 

12 −16 Åtgärd nödvändig 



-
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Biträdande 
kommundirektör 

Kanslienhet 

Verksamhetsområde 
AMI 

Chef 

Praktisk 
enhet 

Teoretisk 
enhet 

ChefChef 

Telefonienhet 

Chef 

Utveckling/ 
kommunikations-

enhet 

Chef 

Chef 

Verksamhetsområde 
IT-center 

Chef 

Verksamhetsområde 
UhC 

Chef 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Verksamhetsområde 
HR 

Näringslivs-
enhet 

Näringslivschef 

HR-chef 

Kommundirektör/ 
Förvaltningschef 

Lönenhet Stödenhet 

Chef för stödenhet Lönechef 

Redovisnings-
enhet 

Förvaltningsstöd 
enhet 

Chef för 
förvaltningsstöd 

Redovisningschef 

Verksamhetsområde 
Ekonomi 

Koncernekonomichef 

Säkerhets-
enhet 

Säkerhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2021-02-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 9 Dnr 2021/6 

Antagande av upphandlingspolicy 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar upphandlingspolicy daterad den 22 december 2020. 

2. Upphandlingspolicyn ersätter nuvarande upphandlingspolicy beslutad av 
fullmäktige den 7 oktober 2019 § 131. Den nya upphandlingspolicyn börjar 
gälla då samtliga medlemskommuner har antagit den. 

Beskrivning av ärendet 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har den 17 november 2020 § 
31 behandlat en ny upphandlingspolicy. Samverkande kommuner har fått den 
för yttrande hösten 2020 och kommunstyrelsens arbetsutskott yttrade sig över 
förslaget till upphandlingspolicy den 10 november 2020 § 136. På det stora hela 
var arbetsutskottet positivt till upphandlingspolicyn, men utskottet såg vissa 
frågetecken kring verkställigheten av stycket som handlar om att varje inköp 
som medför förbrukning av varor, material eller energi ska vara väl motiverat 
och att alternativ alltid ska övervägas. Upphandlingspolicyn ska dock följas upp 
med tillämpningsanvisningar och de respektive kommunerna bör även 
komplettera policyn med styrande dokument. Frågan om verkställighet och 
tillämpning får hanteras i något av de styrdokumenten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2021. 
2. Upphandlingspolicy daterad den 22 december 2020. 
3. Missiv från upphandlingscenter daterat den 12 januari 2021. 
4. Gällande upphandlingspolicy beslutad av fullmäktige den 7 oktober 2019 §

131. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
Datum Diarienummer 

2021-01-18 KS 2021/6 
00Kommunstyrelsens förvaltning 

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

Fullmäktige 

Antagande av upphandlingspolicy 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar upphandlingspolicy daterad den 22 december 2020. 

2. Upphandlingspolicyn ersätter nuvarande upphandlingspolicy beslutad 
av fullmäktige den 7 oktober 2019 § 131. Den nya upphandlingspolicyn 
börjar gälla då samtliga medlemskommuner har antagit den. 

Sammanfattning 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har den 17 november 2020 § 
31 behandlat en ny upphandlingspolicy. Samverkande kommuner har fått den 
för yttrande hösten 2020 och kommunstyrelsens arbetsutskott yttrade sig över 
förslaget till upphandlingspolicy den 10 november 2020 § 136. På det stora hela 
var arbetsutskottet positivt till upphandlingspolicyn, men utskottet såg vissa 
frågetecken kring verkställigheten av stycket som handlar om att varje inköp 
som medför förbrukning av varor, material eller energi ska vara väl motiverat 
och att alternativ alltid ska övervägas. Upphandlingspolicyn ska dock följas upp 
med tillämpningsanvisningar och de respektive kommunerna bör även 
komplettera policyn med styrande dokument. Frågan om verkställighet och 
tillämpning får hanteras i något av de styrdokumenten. 

Beskrivning av ärendet 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har den 17 november 2020 § 
31 behandlat en ny upphandlingspolicy. Nämnden uppdrog då till chef 
Upphandlingscenter att inhämta slutgiltiga synpunkter från nämndens 
ledamöter samt därefter göra redaktionella förändringar i upphandlingspolicyn 
inför antagande av samverkande kommuner. Nämnden beslöt även sända 
upphandlingspolicyn till samverkande kommuners fullmäktigen för antagande. 

Upphandlingspolicyn har remitterats till de samverkande kommunerna under 
hösten 2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrade sig över förslaget till 
upphandlingspolicy den 10 november 2020 § 136. Arbetsutskottet var generellt 
positiv till förslaget men yttrade sig bland annat över dåvarande stycke 3.3, som 
i denna version utgör stycke 5.1. Stycket lyder som följande: 

Varje inköp som medför förbrukning av varor, material eller energi 
ska vara väl motiverade. Alternativ som innebär att inköpet helt 

mailto:mikaela.nordling@ludvika.se
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kan undvikas eller ersättas med köp av tjänster, återbruk eller 
återvunnet ska alltid övervägas. Offentliga medel används för att 
bidra till hållbar utveckling globalt och lokalt. 

I yttrandet lyfte arbetsutskottet att stycket lämnar en del frågetecken kring 
verkställigheten och efterlevnaden, och kan bli administrativt tungrott om varje 
inköp, även konsumtionsvaror så som kontorspapper och pennor, alltid ska 
motiveras och alternativ ska övervägas. Arbetsutskottet föreslog en alternativ 
lydelse där alternativ ska övervägas vid större inköp och vid köp utanför avtal. 
Upphandlingsnämnden har inte ändrat detta stycke. 

Kommunstyrelsens förvaltning noterar dock att det av stycke 6 i 
upphandlingspolicyn framgår att Gemensam nämnd för upphandling har i 
uppdrag att ta fram riktlinjer som tillämpningsanvisningar till 
upphandlingspolicyn och att upphandlingspolicyn bör, av respektive kommun, 
kompletteras med specifika styrande dokument som till exempel inköpspolicy. 
Därmed lär frågan om verkställigheten och tillämpningen av detta stycke 
rimligen hanteras antingen i de gemensamma tillämpningsanvisningarna eller i 
kommunens egna kompletterande styrande dokument. 

Några skillnader jämfört med nuvarande upphandlingspolicy 
Kommunstyrelsens förvaltning redogör nedan för några skillnader mellan 
gällande upphandlingspolicy och kommande. Nuvarande upphandlingspolicy 
finns bifogad tjänsteskrivelsen ifall en fullständig jämförelse önskas. 

I förslaget till ny upphandlingspolicy betonas en tidig dialog med marknaden 
inför upphandlingar, vilket resulterat i ett nytt stycke med rubriken ”Tidig 
dialog med marknaden”. Stycket ”Hänsyn till små och medelstora företag” har 
utökats och bland annat lyfter upphandlingspolicyn möjligheten att dela upp 
kontrakt i mindre delar och teckna avtal med flera leverantörer, för att 
möjliggöra för fler leverantörer att lämna anbud. 

Stycket ”Ramavtal och köptrohet – Avtal ska hållas” har utökats och inkluderar 
numera även ett stycke om uppföljning och vikten av god avtalsförvaltning i 
kommunerna. 

Stycket ”God hushållning med resurser” är nytt och Agenda 2030 och de 
nationella miljömålen är utgångspunkter vid upphandling, vilket framgår i 
stycket ”Miljökrav som strategiskt verktyg”. 

I stycket ”Sociala och etiska krav som strategiskt verktyg” står det att 
kommunerna ska ta stort ansvar i frågor om social hållbarhet och endast ingå 
avtal med de aktörer, som uppfyller ställda sociala krav. Sociala krav ska alltid 
ställas och en bedömning ska göras gällande vilka sociala, etiska och 
arbetsrättsliga faktorer som är relevanta. I nuvarande policy sägs inget om vilka 
aktörer kommunerna får ingå avtal med, endast att kommunerna ska verka för 
att relevanta sociala och etiska krav ställs i varje upphandling. 

Även styckena ”Tillämpningsanvisningar” och ”Uppföljning av policyn” är nya. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår sammantaget att fullmäktige antar det 
förslag till upphandlingspolicy som den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan sänt de samverkande kommunerna för antagande. 
Förvaltningen föreslår att den nya upphandlingspolicyn träder i kraft då 
samtliga samverkande kommuner antagit upphandlingspolicyn och att den då 
ersätter nuvarande upphandlingspolicy som fullmäktige antog den 7 oktober 
2019 § 131. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsens förvaltning har svårt uttala sig om de ekonomiska 
konsekvenserna som den nya upphandlingspolicyn kan innebära. Möjligen kan 
högre miljökrav leda till dyrare varor och tjänster. 

Maria Skoglund Mikaela Nordling 
Kommundirektör Utredare 

Bilagor
1. Upphandlingspolicy daterad den 22 december 2020. 
2. Missiv från upphandlingscenter daterat den 12 januari 2021. 
3. Gällande upphandlingspolicy beslutad av fullmäktige den 7 oktober 

2019 § 131. 

Beslut skickas till 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Chef Upphandlingscenter 
Styrdokument
Akten 
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För Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avestas kommuner 

Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer som utöver lag 
om offentlig upphandling ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt 
byggentreprenader. 

Offentlig upphandling definieras som de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet 
(t ex köp, leasing, hyra eller hyrköp) i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal 
avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Policyn omfattar också riktlinjer för 
direktupphandling. 

Syftet med policyn är att 
 ge vägledning till anställda inom kommunerna hur upphandlingar ska genomföras, 
 för potentiella anbudsgivare beskriva vilka förhållningssätt kommunerna tillämpar 

som köpare, 
 säkerställa att varor, tjänster och byggentreprenader köps med rätt kvalité till lägsta 

kostnad, 
 långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl 

fungerande konkurrens samt 
 säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Kommunerna är upphandlande myndigheter utifrån EU-direktivet från 2014 om offentlig 
upphandling (2014/24/EU). De unionsrättsliga principerna, som är grunden för 
upphandlingsdirektiven och Sveriges lagstiftning om offentlig upphandling, ska därmed vara 
vägledande för kommunernas arbete. Principerna är följande: 

 Icke diskriminering. Kommunerna ska i upphandlingsdokument inte införa krav som 
endast vissa företag kan uppfylla. 

 Likabehandling. Ingen leverantör får favoriseras, utan alla ska behandlas lika. Det 
innebär bl.a. att tidigare leverantörsrelationer i den meningen inte får tillmätas något 
värde i kommande upphandlingar. 

 Transparens och öppenhet. Med transparens avses främst skyldigheten för 
kommunerna att lämna information om upphandlingar och det praktiska 
tillvägagångssättet vid dessa samt rättigheten för leverantörer att få tillgång till denna 
information så att de i förväg känner till vilka rättigheter och skyldigheter som 
föreligger. Upphandlingsprocessen ska präglas av förutsägbarhet och öppenhet. 

 Proportionalitet. Kommunerna ska i upphandlingar inte ställa högre krav på 
leverantör eller föremål för upphandling än vad som erfordras och är ändamålsenligt. 

 Ömsesidigt erkännande. Principen om ömsesidigt erkännande innebär bl.a. att intyg 
och certifikat som utfärdats av berörda myndigheter i något medlemsland måste godtas 
i övriga medlemsländer. 

Sammanfattningsvis ska kommunernas upphandlingar präglas av att affärsmässighet uppnås 
genom att den konkurrens som finns på marknaden utnyttjas. Kommunerna ska i sina 



         
             

       
 

  
          

           
    

 
           

              
               
             

 
              
  
            

            
             

          
             

 
              

           
 

           
 

 
      

             
               

                 
   

 
   

                 
 

 
             

          
       

 
 

           
          

              
            

 
    

upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydliga, behandla alla anbudsgivare/anbudssökande 
lika och göra upphandlingarna kända på marknaden. Det innebär bland annat att aktuella 
upphandlingar (ej direktupphandlingar) annonseras även på hemsidorna. 

God affärsetik 
Kommunernas kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god affärsetik, objektivitet 
och likabehandling. Redovisning av beslut i upphandlingar ska, efter fattat tilldelningsbeslut, 
vara öppen och tydlig. 

Begreppet affärsetik innefattar såväl affärsmässighet som att inte ta ovidkommande hänsyn, 
men även ett i övrigt etiskt agerande. Anbudsgivare och leverantörer är viktiga partners och 

på annat sätt än vad som är tillåtet eller tvingande enligt gällande lagstiftning. 

eller missgynnas. 
 Anställda i kommunerna ska inte ha personliga intressen hos anbudsgivare eller 

 Egna rese- och logikostnader vid besök hos, eller vid resor tillsammans med, 
leverantörer eller anbudsgivare ska i normalfallet alltid betalas av kommunen 

 Alla former av gåvor och tjänster från befintliga eller potentiella leverantörer ska 
undvikas. 

 
som det inte finns befogenhet för eller laglig möjlighet att uppfylla. 

Genom ett gott affärsetiskt agerande blir kommunerna trovärdiga aktörer vid dess 
upphandlingar. 

Hänsyn till små och medelstora företag 
En tydlig ambition med kommunernas upphandling ska vara att små och medelstora företag 
ska ha möjlighet att delta som anbudsgivare. Dessa företag kan ha fördelar som kommunerna 
i sitt arbete ska försöka ta till vara, och detta kan också innebära att mindre företag aktivt 
initierar utökade samarbetsformer. 

Ramavtal och köptrohet 
De ramavtal som kommunerna tecknat eller på annat sätt är avtalspart i ska nyttjas vid köp. 

Direktupphandling 
Vid s.k. lågt värde i lag om offentlig upphandling kan direktupphandling tillämpas med 
beaktande av ”Riktlinjer för direktupphandling” enligt bilaga. I undantagsfall kan 
direktupphandling även tillämpas om synnerliga skäl föreligger. 

Miljökrav 
Kommunerna ska verka för en uthållig samhällsutveckling genom att ställa relevanta 
miljökrav, som ska vara kopplade till föremålet, i varje upphandling. 
Upphandlingsmyndighetens kriterier kan vara ett stöd i arbetet med att ta fram kraven. 
Krav som ställs ska vara förenliga med unionsrätten och anges i upphandlingsdokumentet. 

Sociala och etiska krav 

de ska känna trygghet i relationen. När det gäller känslig information ska sådan inte utlämnas 

Inga orimliga eller onödiga krav ska ställas så att någon anbudsgivare eller leverantör gynnas 

leverantörer (jäv) som kan påverka handläggningen av en upphandling eller ett avrop. 

Leverantörer eller anbudsgivare ska inte lovas något eller utnyttjas på ett sådant sätt 
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Kommunerna ska verka för att relevanta sociala och etiska krav ställs i varje upphandling. 
Om det vid marknadsanalysen framkommer att det finns en risk för brott mot de mänskliga 
rättigheterna ska etiska krav alltid ställas. Produkter och tjänster som levereras till 
kommunerna ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med ILO:s 

det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet och den 
arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön och det socialförsäkringsskydd som gäller i 
tillverkningslandet. 

Krav som ställs ska vara förenliga med unionsrätten och anges i upphandlingsdokumentet 
som s.k. särskilda kontraktsvillkor. 

Upphandlingcenter ska ta hänsyn och beakta varje kommuns specifika krav gällande miljö, 
sociala och etiska krav. 

kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 200, 205, 111, 138 och 182, FN:s barnkonvention, artikel 32, 
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E-post Hemsida 

0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 

Ny upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna 
i gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade i Nämndplan 2020 
att chef Upphandlingscenter ska redovisa förslag till ny upphandlingspolicy med ett 
mera strategiskt anslag för de samverkande kommunerna. 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade 17 november 2020 om 
huvuddragen i en ny upphandlingsplan efter en remissomgång till samverkande kommuner. 
Nämnden uppdrog samtidigt till chef Upphandlingscenter att inhämta de sista synpunkterna och 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan översänder upphandlingspolicy 
till samverkande kommuner för antagande av samverkande kommuners fullmäktige 

GNU önskar att kommunerna hanterar antagandet skyndsamt men har förståelse för om 
tidplanen inte kan hållas, men meddela gärna när ni kommer att anta upphandlingspolicyn till 

Kommunfullmäktige i samverkande kommuner antog år 2014 upphandlingspolicy för Falu, 
Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner. Vid anslutning av Avesta 
kommun år 2020 antogs upphandlingspolicy i Avestas kommunfullmäktige. Nuvarande 
upphandlingspolicyn gäller för samtliga sju samverkande kommuner som ingår i GNU. 

Policyn är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Policyn lyfter 
upphandling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar utveckling. Policyn 
innehåller riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid 
upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. Policyn ska också förtydliga hur 
ett antal viktiga frågor och processer inom upphandlingsområdet ska hanteras i kommunerna 
samt ge vägledning till anställda i kommunerna hur upphandlingar ska genomföras. 

Förslag till upphandlingspolicy är tidigare kommunicerad på strategisk ägardialog den 29 maj 
2020 med samverkande kommuner. Därefter utskickat för synpunkter till samverkande 
kommuner under sommaren 2020. Samverkande kommuners miljö-/hållbarhetsstrateger har 
deltagit i framtagande av förslag till ny upphandlingspolicy. 
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Handläggare Dokumentdatum 

Anders Karlin 2021-01-12 
Diarienummer 

1. Beskrivning av ärendet 

komplettera underlaget. 

senast den 31 mars 2021. 

anders.karlin@ludvika.se. 

2. Sammanfattning 
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Postadress Besöksadress Telefon 

771 82 Ludvika Folkets Hus 
Carlavägen 24, vån 4 

mailto:uhc@ludvika.se
mailto:anders.karlin@ludvika.se


Sida 2 (4) 

E-post Hemsida 

0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan beslutade den 14 september att remittera 
förslag till ny upphandlingspolicy till samverkande kommuner och satte remisstiden till den 
15 november. Respektive kommun avgjorde själv vilken politisk instans som skulle yttra sig. 

Remiss har även skett till branschorganisationerna Svenskt Näringsliv, Företagarna och 
Byggföretagen samt till Upphandlingsdialog Dalarna. 

Beredning av synpunkter/remissyttranden 

Upphandlingscenter (UhC) har berett samtliga inkomna synpunkter/remissyttranden. 
Dokumentation har upprättats och redovisats för GNU avseende remissinstans, inkomna 
synpunkter och remissyttranden, UhC:s förslag på svar eller åtgärd samt ändringsförslag 
(ändring i förhållande till ursprunglig version av upphandlingspolicy). 

Sammanfattning av kommunernas övergripande synpunkter/remissyttranden 

Samtliga kommuner har inkommit med yttrande. Samtliga av de samverkande kommunerna 
ställer sig positiva till förslaget till ny upphandlingspolicy. Exempel på respons från kommunerna: 

”Det blir tydligare och lättare för kommunerna och UHC att förhålla sig till hållbarhetsdimensionerna i den 
nya policyn. Policyn signalerar tydligt att kommunerna ska jobba strategiskt med upphandling som verktyg 

”[…]syftet med policyn stödjer det kommunövergripande målet ”en miljövänlig kommun”, och den kan även 
stödja målet ”en tillväxtkommun” då upphandlingspolicyn lyfter upphandling som ett medel för att främja 

”Policyn lägger sin vikt vid kvalitet i upphandlingen och samhälleliga effekter. […] Exempel på viktiga 
områden som tas upp är tidig dialog med leverantörer, hänsyn till mindre företag, miljökrav, och sociala och 

”Det är ett bra strategiskt dokument som är väl anpassad till dagens situation och nya kunskaper inom 

Borlänge kommun och Avesta kommun har inga synpunkter utan tillstyrker förslaget i sin helhet. 
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3. Remiss avseende upphandlingspolicy 

4. 

5. 

Falu kommun 

för att bidra till den önskade samhällsutvecklingen.” 

Ludvika kommun 

regional tillväxt.” 

Hedemora kommun 

etiska krav. Policyn är enkel, tydlig, och välskriven.” 

Säters kommun 

upphandlingsområdet.” 

Borlänge kommun och Avesta kommun 
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Postadress Besöksadress Telefon 

771 82 Ludvika Folkets Hus 
Carlavägen 24, vån 4 
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Sida 3 (4) 

E-post Hemsida 

0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 

Enklare att förhålla sig till hållbarhetsdimensionerna. 
Stödjer flera av de kommunövergripande målen för samverkande kommuner. 
Långsiktigt, kvalitativt och samhällsekonomiskt förhållningssätt till upphandlingsfrågan. 

Sammanfattning av externa övergripande synpunkter/remissyttranden 

I allmänhet mycket positiv respons till förslaget till ny upphandlingspolicy. 
Exempel på respons från branschföreträdande organisationer: 

”Upphandlingsdialog Dalarna sympatiserar med förslaget och gläds över att den innehåller ett 
långsiktigt, kvalitativt och samhällsekonomiskt förhållningssätt till upphandlingsfrågan.” 

”Byggföretagen ställer sig positiva till förslaget till ny upphandlingspolicy. Kapitel 4 lyfts som särskilt 

”Företagarna instämmer att sociala krav ska uppmuntras vid upphandling men lyfter även vikten av 

GNU och branschföreträdande organisationer 

Enklare att förhålla sig till hållbarhetsdimensionerna. 
Små och medelstora företags behov bör tydligare adresseras i policyn 

Hållbarhetskrav ska utformas varsamt och enbart ställas om det är relevant, 

Undvik onödig och komplicerad formalia 

Slutgiltig beredning av synpunkter och remissyttranden 

Synpunkter från samverkande kommuner och branschföreträdande organisationer har 
inhämtats, presenterats och redaktionella ändringar med beaktande av remissyttranden 
har genomförts av upphandlingspolicy vid GNU:s sammanträde den 17 november. 
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GNU och samverkande kommuner 

 I allmänhet ett mycket positivt mottagande. 
 

 

 

6. 

Upphandlingsdialog Dalarna 

Byggföretagen 

bra och att tidig dialog med marknaden förordas.” 

Företagarna 

att beakta SME-perspektivet.” 

 I allmänhet ett mycket positivt mottagande. 
 

 
o Mer tidig dialog med marknaden 
o 

rimligt och nödvändigt 
o Dela upp kontrakt 
o Teckna avtal med flera leverantörer 
o 

7. 
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771 82 Ludvika Folkets Hus 
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E-post Hemsida 

0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 

GNU gav chef Upphandlingscenter uppdraget att senast den 10 december inhämta 
slutgiltiga synpunkter från nämndens ledamöter samt att därefter göra redaktionella 
förändringar i upphandlingspolicyn inför antagande av samverkande kommuner. 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan översänder upphandlingspolicy 
till samverkande kommuner för antagande av samverkande kommuners fullmäktige 

En bra policy synliggör och utgör en del av kommunernas och verksamheternas ”DNA”. 

Den formuleras av de styrande och den stöttar alltid de övergripande verksamhetsmålen 
Den ger en tydlig vägledning och riktning och är lätt att förstå av alla 

10.Vägledande principer för en bra upphandlingspolicy 

Tydliggör syfte och mål med upphandlings- och inköpsverksamheten 
inte rutiner och procedurer 

Fastna inte i upphandlingsmomentet och glöm inte marknad och leverantörsrelationen 
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8. Antagande av samverkande kommuner 

senast den 31 mars 2021. 

9. Vad är en bra policy? 

 

 

 Den höjer pulsen 

 

 Tänk ”vägledning” och ”riktning” – 
 

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter 
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Sida 

1(4) 

För Falu, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters 

Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer som utöver lag om offentlig 
upphandling ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. 

Policyn är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. 

Policyn lyfter upphandling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar 

vägleda kommunernas anställda kring hur upphandlingar ska genomföras, 
för leverantörer/anbudsgivare beskriva vårt förhållningssätt som köpare, 
bidra till att varor, tjänster och byggentreprenader köps med rätt kvalitet till lägsta 

långsiktigt främja en marknadssituation präglad av uthållighet och väl fungerande 

säkerställa att upphandling sker enligt gällande rätt. 

Upphandling är ett viktigt strategiskt verktyg som ska skapa goda affärer. Den väger samman 
verksamhetens behov av kvalitet, service och totalkostnad med miljömässigt och socialt hållbar 

Hållbarhetskrav (ekonomiska, miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga) ställs där så är behövligt, 
möjligt och rimligt. Där hållbarhetsvinster kan uppnås och de ekonomiska konsekvenserna är 
möjliga att ta, ska sådana produkter efterfrågas i upphandlingarna. 

Vid upphandling ska även informationssäkerhet beaktas. Detta genom att väga in och agera 
för att skydda individens fri- och rättigheter, kommunens verksamhet och samhället i stort. 
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Dokumentdatum 

2020-12-22 

Upphandlingspolicy 

kommuner 

1. Omfattning 

2. Syftet 


utveckling. 

Policyn ska också: 





kostnad, 


konkurrens samt 


3. Strategiska och effektiva inköp 

utveckling. 
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De gemenskapsrättsliga principerna och affärsmässighet 
Kommunerna är upphandlande myndigheter utifrån EU-direktivet (2014/24/EU) om 
offentlig upphandling. De unionsrättsliga principerna om icke diskriminering, likabehandling, 
transparens och öppenhet, proportionalitet samt ömsesidigt erkännande är grunden för 
svensk upphandlingslagstiftning och ska styra kommunernas arbete. 

Kommunernas upphandlingar ska präglas av affärsmässighet genom att nyttja marknadens 
konkurrens, föra tidig dialog med marknaden, genom att ställa relevanta och rimliga krav, 
ha tydliga utvärderingsmodeller, använda beprövade allmänna bestämmelser/standardavtal, 
behandla alla anbudsgivare lika och göra upphandlingarna kända. 

Våra leverantörskontakter ska kännetecknas av god affärsetik, objektivitet och likabehandling. 
Leverantörerna är viktiga och ska känna trygghet i relationen med kommunerna. 

Affärsetik innefattar affärsmässighet, att inte ta ovidkommande hänsyn, samt ett etiskt agerande. 

Anställda i kommunerna ska inte ha personliga intressen hos anbudsgivare eller 
leverantörer (jäv) som kan påverka handläggningen av en upphandling eller ett avrop. 
Inga orimliga eller onödiga krav ska ställas, som gynnar eller missgynnar någon 

Redovisning av beslut i upphandlingar ska, efter fattat tilldelningsbeslut, vara öppna 

Känslig information ska inte utlämnas på annat sätt än vad som är tillåtet eller tvingande 

Rese- och logikostnader för anställda i kommunerna ska alltid bekostas av kommunen 
vid besök hos, eller resor med, leverantörer eller anbudsgivare. 
Gåvor och tjänster från tidigare, befintliga eller potentiella leverantörer får inte mottas. 
Leverantörer eller anbudsgivare ska inte lovas något eller utnyttjas på ett sätt som det 
saknas befogenhet för eller laglig möjlighet att uppfylla. 

Ett gott affärsetiskt agerande gör kommunerna till trovärdiga aktörer i upphandlingarna. 

Tidig dialog med marknaden 
Vi tillämpar dialog med marknaden, genom tidig dialog inför upphandlingar. Dialogen förs 
med potentiella leverantörer och marknadens aktörer för att främja goda affärer och stärka 
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3.1. 

3.2. God affärsetik 




anbudsgivare/leverantör. 


och tydliga. 


enligt gällande lagstiftning. 






4. Marknad och konkurrens 

4.1. 

vårt anseende som avtalspart. 
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Hänsyn till små och medelstora företag 
Kommunerna strävar efter en varierad leverantörsbas där även mindre företag ingår. 
För att främja tillväxt och sysselsättningsökning bör små och medelstora företags perspektiv 
beaktas så att de kan och vill delta i våra upphandlingar, där så är ekonomiskt och lagligt 
möjligt. Ambitionen är att små och medelstora företag ges möjlighet att delta. Dessa kan ha 
fördelar som vi ska försöka tillvarata, vilket kan innebära att mindre företag aktivt söker 
samarbete eller kontakt för att presentera sitt förslag. Näringslivet och idéburen sektor ska 
uppleva kommunerna som en attraktiv partner för framtida affärer. 

Genom att möjliggöra uppdelning av kontrakt i mindre delar, teckna avtal med flera 
leverantörer samt undvika formalia som upplevs överflödig främjas möjligheten för fler 

Vid planeringen av upphandling och inköp ska hänsyn tas till mindre företags behov av 
information och framförhållning. Detta kan ske genom tidig dialog med leverantörerna, 
såsom informations- eller dialogmöten, Request For Information (RFI) eller extern remiss 
samt genom att informera om kommande upphandlingar på hemsidor. 

Avtal ska hållas 
Det är viktigt att både leverantörerna och kommunerna uppfyller ingångna avtal vid samtliga 

De ramavtal eller dynamiska inköpssystem som kommunerna tecknat eller på annat 

Uppföljning av leverantörer och avtal ska ske regelbundet och på ett systematiskt sätt. Ställda 

Genom god avtalsförvaltning ser kommunerna till att både vi och leverantörerna uppmuntras 
att vara konstruktiva och att parterna utvecklar samarbetet även under pågående avtalsperioder. 

Vid s.k. lågt värde i lag om offentlig upphandling kan direktupphandling användas med 
enligt tillämpningsanvisningar. 

I undantagsfall kan direktupphandling även tillämpas om synnerliga skäl föreligger. 

Samhälleliga mål/Hållbarhetsmål 

God hushållning med resurser 
Varje inköp som medför förbrukning av varor, material eller energi ska vara väl motiverade. 
Alternativ som innebär att inköpet helt kan undvikas eller ersättas med köp av tjänster, 
återbruk eller återvunnet ska alltid övervägas. Offentliga medel används för att bidra 
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4.2. 

leverantörer att lämna anbud i upphandlingar. 

4.3. Ramavtal och köptrohet – 

inköp. 
sätt är avtalspart i ska nyttjas. 

krav ska vara möjliga att följa upp. 

4.4. Direktupphandling 

beaktande av ”Riktlinjer för direktupphandling” 

5. 

5.1. 

till hållbar utveckling globalt och lokalt. 
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Miljökrav som strategiskt verktyg 
Agenda 2030 och de nationella miljömålen är utgångspunkter vid upphandling. 
Särskild vikt läggs vid målet om netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045. Miljökrav 
som ska minska belastning på miljön ställs i alla upphandlingar. Drivande miljökrav 
ställs i upphandlingar av varor och tjänster som innebär betydande miljöpåverkan 

Vid kravställande på material vid upphandling av 
byggentreprenader ska miljöpåverkan och klimatavtryck alltid tas i beaktande. 

Sociala och etiska krav som strategiskt verktyg 
Kommunerna ska ta stort ansvar i frågor om social hållbarhet och endast ingå avtal med de 
aktörer, som uppfyller ställda sociala krav. Sociala krav ska alltid ställas och en bedömning 
ska göras gällande vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga faktorer som är relevanta. 

Sociala villkor kan exempelvis vara ökad möjlighet till sysselsättning, reserverad upphandling, 
etiska krav, jämställdhetskrav, antidiskriminering och arbetsrättsliga villkor. 

Vid risk för brott mot mänskliga rättigheter eller för oskäliga villkor ska etiska krav och krav 

Inköpta produkter och tjänster ska vara framställda under förhållanden som är förenliga 
med ILO:s kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182, FN:s barnkonvention, 
artikel 32, det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet och 
den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön och det socialförsäkringsskydd som 

Kraven ska vara förenliga med unionsrätten och anges i upphandlingsdokumentet som 

Gemensam nämnd för upphandling har i uppdrag att ta fram riktlinjer som tillämpnings-
Upphandlingspolicyn bör av respektive 

kommun kompletteras med specifika styrande dokument som till exempel inköpspolicy. 

En översyn av upphandlingspolicyn och dess efterlevnad presenteras årligen för 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan och kommunstyrelsen i kommunerna. 
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5.2. 

och som omfattar stora volymer. 

5.3. 

på arbetsrättsliga villkor ställas. 

gäller i tillverkningslandet. 

s.k. särskilda kontraktsvillkor. 

6. Tillämpningsanvisningar 

anvisningar till denna Upphandlingspolicy. 

7. Uppföljning av policyn 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2021-02-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 10 Dnr 2020/357 

Yttrande över granskning av följsamhet till tecknade 
ramavtal för inköp 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat den 22 januari 2021 som sitt eget och 
lämnar över detta som svar till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer genomfört en granskning 
av följsamhet till tecknade ramavtal vid inköp. Syftet med granskningen är att 
bedöma om förvaltningarna inom kommunen har en intern kontroll som 
säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal. 

Efter genomförd granskning har PwC gjort bedömningen att kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden, social- och utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden inte har en intern kontroll som säkerställer att gjorda inköp 
överensstämmer med tecknade ramavtal. 

Följande fyra frågor har granskats, samt bedömning från PwC. 

1. Finns rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer 
med tecknade avtal? 
Bedöms uppfyllt. 

2. Är dessa rutiner kända av medarbetare som attesterar fakturorna? 
Bedöms delvis uppfyllt. 

3. Finns en god följsamhet till rutinerna? 
Bedöms ej uppfyllt. 

4. Ingår området inköp i enlighet med ramavtal i nämndernas 
riskbedömningar avseende intern kontroll? 
Bedöms delvis uppfyllt. 

Kommunstyrelsen har inhämtat yttranden över ovanstående frågor samt hur de 
avser att åtgärda påtalade brister. Nämnderna har beslutat om yttranden enlig 
följande: vård- och omsorgsnämnden den 16 december 2020, § 97, social- och 
utbildningsnämnden den 9 december 2020, § 176 samt 
samhällsbyggnadsnämnden den 16 december, § 119. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

Kommunstyrelsen har sammanställt yttrandet som lämnas till revisorerna samt 
lämnat svar på ovanstående frågor. 

Vård- och omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden bedömer 
revisionsfråga 1-4 som åtgärdade. 

Social- och utbildningsnämnden bedömer revisionsfråga 1-3 som åtgärdade, 
samt revisionsfråga 4 som delvis åtgärdad. Revisionsfråga 4 kommer att 
säkerställas framåt eftersom punkten har riskbedömts inför 2021 och ingår i 
nämndens internkontroll för 2021. 

Kommunstyrelsen anser revisionsfråga 1-4 som åtgärdade. 

Parallellt med granskningen av följsamhet till tecknade ramavtal vid inköp har 
kommunstyrelsen ett annat ärende gällande återrapportering av hur 
inköpsriktlinjerna efterföljs som antogs 21 januari 2020, § 9. I det ärendet 
rapporteras efterlevnaden av de nya inköpsriktlinjerna samt vilka effekter det 
nya arbetssättet har gett. En av de åtgärder som har genomförts är att samtliga 
medarbetare inom kommunen som har behörighet att attestera fakturor eller är 
utsedda beställare har fått gå en utbildning. Utbildningen ska öka 
medarbetarnas inköpskompetens och medvetenhet om de nya 
inköpsriktlinjerna. Utbildningen kommer fortsättningsvis att genomföras fyra 
gånger per år. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2021. 
2. Yttrande över granskningsrapport till tecknade ramavtal för inköp daterad

den 22 januari 2021. 
3. Revisionsrapport Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal,

inkommit den 5 november 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2021-01-22 KS 2020/357 
04Kommunstyrelsens förvaltning 

Elin Löfås, 0240-861 30 
elin.lofas@ludvika.se Ert datum Er referens 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över följsamhet till tecknade ramavtal för 
inköp 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat den 22 januari 2021 som sitt eget och 
lämnar över detta som svar till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer genomfört en granskning 
av följsamhet till tecknade ramavtal vid inköp. Syftet med granskningen är att 
bedöma om förvaltningarna inom kommunen har en intern kontroll som 
säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal. 

Efter genomförd granskning har PwC gjort bedömningen att kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden, social- och utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden inte har en intern kontroll som säkerställer att gjorda inköp 
överensstämmer med tecknade ramavtal. 

Följande fyra frågor har granskats, samt bedömning från PwC. 

1. Finns rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer 
med tecknade avtal? 
Bedöms uppfyllt. 

2. Är dessa rutiner kända av medarbetare som attesterar fakturorna? 
Bedöms delvis uppfyllt. 

3. Finns en god följsamhet till rutinerna? 
Bedöms ej uppfyllt. 

4. Ingår området inköp i enlighet med ramavtal i nämndernas 
riskbedömningar avseende intern kontroll? 
Bedöms delvis uppfyllt. 

Kommunstyrelsen har inhämtat yttranden över ovanstående frågor samt hur de 
avser att åtgärda påtalade brister. Nämnderna har beslutat om yttranden enlig 
följande: vård- och omsorgsnämnden den 16 december 2020, § 97, social- och 
utbildningsnämnden den 9 december 2020, § 176 samt 
samhällsbyggnadsnämnden den 16 december, § 119. 

mailto:elin.lofas@ludvika.se
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Ludvika kommun 2021-01-22 KS 2020/357 2(2) 

Kommunstyrelsen har sammanställt yttrandet som lämnas till revisorerna samt 
lämnat svar på ovanstående frågor. 

Vård- och omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden bedömer 
revisionsfråga 1-4 som åtgärdade. 

Social- och utbildningsnämnden bedömer revisionsfråga 1-3 som åtgärdade, 
samt revisionsfråga 4 som delvis åtgärdad. Revisionsfråga 4 kommer att 
säkerställas framåt eftersom punkten har riskbedömts inför 2021 och ingår i 
nämndens internkontroll för 2021. 

Kommunstyrelsen anser revisionsfråga 1-4 som åtgärdade. 

Parallellt med granskningen av följsamhet till tecknade ramavtal vid inköp har 
kommunstyrelsen ett annat ärende gällande återrapportering av hur 
inköpsriktlinjerna efterföljs som antogs 21 januari 2020, § 9. I det ärendet 
rapporteras efterlevnaden av de nya inköpsriktlinjerna samt vilka effekter det 
nya arbetssättet har gett. En av de åtgärder som har genomförts är att samtliga 
medarbetare inom kommunen som har behörighet att attestera fakturor eller är 
utsedda beställare har fått gå en utbildning. Utbildningen ska öka 
medarbetarnas inköpskompetens och medvetenhet om de nya 
inköpsriktlinjerna. Utbildningen kommer fortsättningsvis att genomföras fyra 
gånger per år. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund Elin Löfås 
Kommundirektör Verksamhetsutvecklare/handläggare 

Bilagor 
1. Yttrande över granskningsrapport till tecknade ramavtal för inköp daterad

den 22 januari 2021 
2. Revisionsrapport Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal,

inkommit den 5 november 2020 

Beslut inklusive yttrande skickas till 
Akten 
Revisorerna 
Nämnderna för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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YTTRANDE 1(4) 
Datum Diarienummer 

2021-01-22 KS 2020/357-04 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Elin Löfås 
elin.lofas@ludvika.se 

Revisorerna 

Yttrande över granskningsrapport till tecknade 
ramavtal för inköp 

Beskrivning av ärendet 
Efter genomförd granskning har PwC gjort bedömningen att kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden, social- och utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden inte har en intern kontroll som säkerställer att gjorda inköp 
överensstämmer med tecknade ramavtal. 

Följande fyra frågor har granskats. Bedömningen från PwC står under 
respektive fråga. 

1. Finns rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer 
med tecknade avtal? 
Bedöms uppfyllt. 

2. Är dessa rutiner kända av medarbetare som attesterar fakturorna? 
Bedöms delvis uppfyllt. 

3. Finns en god följsamhet till rutinerna? 
Bedöms ej uppfyllt. 

4. Ingår området inköp i enlighet med ramavtal i nämnderna 
riskbedömningar avseende intern kontroll? 
Bedöms delvis uppfyllt. 

Kommunstyrelsen har inhämtat yttranden över ovanstående frågor samt hur de 
avser att åtgärda påtalade brister. Nämnderna har beslutat om yttranden enlig 
följande: Vård- och omsorgsnämnden den 16 december 2020, § 97, Social- och 
utbildningsnämnden den 9 december 2020, § 176 samt 
Samhällsbyggnadsnämnden den 16 december, § 119. Kommunstyrelsen har 
sammanställt yttrandet som lämnas till revisorerna samt lämnat svar på 
ovanstående frågor. 

Vård- och omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden bedömer 
revisionsfråga 1-4 som åtgärdade. 

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

771 31 Ludvika 

mailto:elin.lofas@ludvika.se
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Ludvika kommun 2021-01-22 KS 2020/357 2(4) 

Social- och utbildningsnämnden bedömer revisionsfråga 1-3 som åtgärdade, 
samt revisionsfråga 4 som delvis åtgärdat och säkerställs framåt eftersom 
punkten riskbedömts inför 2021 och ingår i nämndens internkontroll för 2021. 

Kommunstyrelsen anser revisionsfråga 1-4 som åtgärdade. 

Specifika synpunkter 

Utbildningsinsatser kopplat till inköpsrutiner 
Enligt riktlinjen för inköp i Ludvika kommun står det att ”Beställaren ska ha 
kunskap om kommunens inköpsriktlinje och inköpsrutin.” Det har resulterat i 
en utbildning som samtliga utsedda beställare inom kommunen måste 
genomföra för att få vara beställare. Ekonomienheten genomförde under 
hösten 2020 en digital utbildning för alla utsedda beställare inom kommunen. 
Utbildningen kommer i fortsättningen att genomföras fyra gånger per år. De 
som inte kunde delta har fått tillgång till en inspelad film som har kompletterats 
med en avstämning av inköpssamordnaren. Syftet med utbildningen är att öka 
kunskapen hos de utsedda beställarna, öka kännedomen om inköpsriktlinjerna 
samt skapa en medvetenhet om konsekvenserna som kan uppstå om lagen om 
offentlig upphandling inte följs. Deltagarna fick även veta att samtliga aktuella 
avtal nås via avtalsdatabasen. 

Revisionsfråga 1: Finns rutiner som säkerställer att gjorda inköp 
överensstämmer med tecknade ramavtal? 
Svar: En utbildning genomfördes under hösten 2020. 

Information om rutinen och dess innehåll har nu tagits upp på utbildningen för 
de av kommunen utsedda beställare. På utbildningen har man visat vilken väg 
man ska gå för att göra inköp på tecknade avtal. Detta för att säkerställa att man 
använder sig av rätt leverantör. 

Revisionsfråga 2: Är dessa rutiner kända för medarbetare som 
attesterar fakturorna? 
Svar: När denna rapport skrevs så hade inte tänkta utbildningar genomförts, 
men behöriga beställare har nu erhållit en övergripande utbildning i lagen om 
offentlig upphandling samt vad som ligger i deras uppdrag som beställare i dess 
verksamheter för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Utbildningarna kommer 
fortsättningsvis att finnas med i kommunens utbildningskatalog, och det 
kommer vara krav på genomförd utbildningen för att få bli beställare. 
Kommunens reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner kommer att 
revideras under kvartal 4 2021. 

I samband med implementering av e-handelssystemet som planeras under 2021 
kommer kontinuerliga utbildningstillfällen att hållas. 

Revisionsfråga 3: Finns en god följsamhet till rutinerna? 
Svar: Upphandling av e-handelssystem är i dagarna klart och planeras vara i 
bruk för hela kommunen kvartal 3 eller 4 2021. Däremot så har en bättre 
uppföljning av leverantörstroheten skett då systemstöd nu finns i Hypergene. 
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Ludvika kommun 2021-01-22 KS 2020/357 3(4) 

För att säkerställa att rätt leverantörer används finns nu en rutin att varje månad 
göra 10 stickprov från fyra av de största leverantörerna, totalt 40 stickprov. 
Detta för att kontrollera att avtalspriset är rätt, att inga tillägg finns samt att 
attesteringen är korrekt. 

Underlag för avrop och beställning är nu delegerat till enheternas beställare som 
ska bifoga underlagen till fakturorna i ekonomisystemet. Alternativt att samtliga 
dokument sparas ner digitalt så att man lätt kan få tag på dessa när de 
efterfrågas. 

Revisionsfråga 4: Ingår området inköp i enlighet med ramavtal i 
nämndernas riskbedömningar avseende intern kontroll? 

Social- och utbildningsnämnden 
Social- och utbildningsförvaltningen föreslår i ärende 2020/91, till 
sammanträdet för social- och utbildningsnämnden per 2020-12-09, en plan för 
intern kontroll år 2021. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkt: 

1. Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och 
förvaltningen har avtal med? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 
risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 
prioriterats. Förvaltningen konstaterade att full följsamhet inte funnits under 
2020 och bedömer därför att det är nödvändigt att säkerställa att 
verksamheterna följer tecknade ramavtal och de riktlinjer för inköp som 
antagits. 

Planen för internkontrollen 2021 fastställdes den 9 december 2020, § 174 av 
Social- och utbildningsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Under 2019 fanns en kommungemensam kontrollpunkt med kring 
leverantörstrohet i internkontrollplanen. Nämndens köp av varor och tjänster 
skedde till 86 % från avtalsleverantörer. Kommunövergripande åtgärder har 
skett för att stärka och kvalitetssäkra inköpsprocessen. 

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer inför 2022 års internkontrollplan att 
identifiera möjliga risker på granskningsområdet ”Inköp i enlighet med 
ramavtal” och överväga som förslag till kontrollpunkt under året. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämndens Plan för intern kontroll år 2019, beslutad av 
nämnden 2018-12-17 § 149, omfattar en kontrollpunkt kopplat till 
granskningsområdet. 

Kontrollpunkten är: ”Finns det rutiner för beställningar och fakturering (med 
underlag) internt?” Samhällsbyggnadsnämnden bedömer denna kontrollpunkt 
som uppfylld med hänvisning till svar på revisionsfrågorna 1-3. 
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Ludvika kommun 2021-01-22 KS 2020/357 4(4) 

Samhällsbyggnadsnämndens Plan för intern kontroll år 2020, beslutad av 
nämnden 2019-12-16 § 135, omfattar en kontrollpunkt kopplat till 
granskningsområdet. 

Kontrollpunkten är: ”Har förvaltningen infört och implementerat gällande 
inköpsrutiner i sin organisation?” Samhällsbyggnadsnämnden bedömer även 
denna kontrollpunkt som uppfylld med hänvisning till svar på revisionsfrågorna 
1-3. 

Kommunstyrelsen 
De brister som upptäcktes i internkontrollen 2019 medförde en rad åtgärder 
som har åtgärdats under 2020 och togs därför inte upp i interkontrollen för 
2020 igen. 

Tidsfördröjningen som internkontrollen medför gör att det inte är lämpligt att 
årligen ta upp detta, utan påvisade risker bör följas upp genom månadsvis 
kontroll. 

Kommunens reglemente har följts och en riskanalys har gjorts. Andra punkter 
bedömdes som mer angelägna att ta med i internkontrollen, och då den här 
punkten fanns med i interkontrollen 2019 och åtgärder har genomförts så togs 
den inte upp igen. 

Leif Pettersson Maria Skoglund 
Ordförande kommunstyrelsen Kommundirektör 
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MÅNADSRAPPORT KS 1(6) 
Datum 

2021-02-22 KS 2021/4-00 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsen 

Månadsrapport kommunstyrelsen februari 2021 

Personalfrågor 

Viktiga verksamhetshändelser 

Kommunchefens stab 

Corona 
Arbetet i staben för Corona fortsätter, vi har gått ner på ett möte i veckan både 
för samordningsgrupp och stabsgrupp. Mest tid går nu åt till att lösa bemanning 
av servicepersonal vid vaccination i Folkets hus. 

Projekt 

Fordonsprojekt 
Ett omtag har gjorts kring risk- och konsekvensanalysen för placering, 
ansvarsområde och bemanning. Nytt datum för MBL beräknas i början på 
mars. 

Beslutsstöd 
Vi byter projektkatalog i Hypergene och går över till deras standardmodul. En 
ny projektkatalog för politiker håller på att tas fram. 

Ludvikamodellen 

 Försörjningsstödet sjönk kraftigt i januari en trend som hållit i sig under 
2020 

 VBU har utmaningar vad gäller att kunna organisera och få effekt av sina 
språkstudier inte minst p.g.a. Corona 

 Corona påverkar arbetet i betydande grad och försvårar och fördröjer 
effekten av insatser. 

Dataskyddsombud 

 Dataskyddsombudet kommer att ha utbildning av kommunens DSA-
personer (dataskyddsadministratörer) och är planerad att äga rum i mars 

Hemsida E-post Organisationsnr 

Ludvika kommun www.ludvika.se info@ludvika.se 212000-2270 
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 

771 82 Ludvika Dan Anderssons gata 1 0240-860 00 0240-866 87 467-5088 12 45 30-7 
771 31 Ludvika 
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Ludvika kommun 2021-02-22 2(6) KS 2021/4-00 

 Den nya modulen för GDPR-register blir en naturlig del i diariesystemet. 
Detta bör underlätta möjligheten för allmänheten att begära insyn i 
myndighetens översikt gällande behandling av personuppgifter och för vilka 
ändamål dessa behandlas 

Näringslivsenheten 

 Arbetet med projekt kopplade till insatser kring pandemin fortgår och har 
bidragit till kompetensutvecklingsinsatser för det lokala näringslivet 

 Etableringsarbetet på Lyviksberget fortgår och flera intressenter finns 

 Landsbygdsutvecklaren är nu på plats och rekrytering av ytterligare en 
näringslivsutvecklare startar under kvartal ett 

Administration och service 

 Scenario 3 – gemensam nämndadministration 

 En väg in för föreningar- gemensam ansökningsprocess för föreningar i 
kommunen. Utforskar eventuell e-tjänst 

Säkerhet 

 Arbetet med redovisning av de statliga medlen som kommunen får årsvis 
för att arbeta med beredskap och civilt försvar fortgår. Ett 
uppföljningsbesök från Länsstyrelsen i mars ingår också 

 Problemen runt A-traktorer har gjort att polisen satt ihop ett dokument om 
vad som gäller vid framförande av sådana fordon. Från säkerhet har vi haft 
möjlighet att lämna våra synpunkter. Informationen kommer från polisen 
att skickas till vårdnadshavare som är berörda 

 Granskningen och bearbetningen av inkomna svar på 
tjänstemannaremissen gällande riktlinje för informationssäkerhet har inletts 

Kommunikation 

 Kommunikation har beställt en mediabevakningstjänst. Den ger bland 
annat möjligheten för de som anmäler intresse att få en rapport varje 
morgon om hur Ludvika kommun omskrivs i medier och sociala medier 

 Arbetat fram en övergripande kommunikationsplan 

 Arbetat med ett digitalt sportlovsprogram 

Ekonomienheten 

 Arbetet med årsredovisning 2020 fortgår parallellt med arbetet att anpassa 
den efter nya krav på innehåll 

 Populärversion av budget 2021är i slutskedet och beräknas publiceras i 
slutet av februari 

 Förberedelser inför budgetprocessen och de första dialogdagarna som ägde 
rum den 15-16 februari 
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Personalenheten 

 Genomgång av allas arbetsuppgifter på personalenheten för att se vilken 
organisation vi behöver 

 Klart med projektledare för värdegrundsprojektet. Börjar den 1 mars 

 Stort arbete med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) för hela kommunen 
pågår 

 Tagit fram uppdragsbeskrivning för arbetet med att stödja chefer och 
medarbetare i kris (covid) 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten 

FFO 

Mötesdatum har satts för 2021. Förvaltningarna har ombetts att inkomma med 
en planering för aktiviteter som ska utföras under 2021. Ny organisation under 
utveckling. 

Fritidsbanken 

 En kostnadsprofil är under uppbyggnad, för behovet under drift av inköp 
av inredning och arbetsmaterial och inventarier samt rörliga kostnader 

 Informationsmöte med inbjudna representanter från Smedjebackens och 
Fagersta kommuns Fritidsbanker. Deltagande från Ludvika kommuns 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltning, vård och omsorgsförvaltning 
samt kommunstyrelsens förvaltning deltog i mötet, för att diskutera 
innehållet i Fritidsbanken samt hur samarbetet mellan förvaltningar och 
enheter kan komma att fungera under driften. 

Nästkommande möte hålls 18 januari, som ska vara upptakten till den slutgiltiga 
tjänsteskrivelsen. 

Integration 

 Arbetet med att tydliggöra Integrationssamordnarens arbetsfält/var fokus 
för integrationsinsatser i samhället ska ligga är igång 

 Ett första steg till ett möte mellan integrationssamordnaren och 
invandrarföreningar är taget. En tanke är att kunna få till en bra kontaktyta 
och på sikt en bra samverkan 

Sektion för praktisk verksamhet 

 8 st. extratjänster är ute nu och 2 st. tillkommer i början på mars som 
service personal för vaccinering av covid-19 

 208 platser har vi för sommarens feriearbete. 50 % går till föreningar och 50 
% till kommunala verksamheter. 

IT-center 

 Fortsatt arbete med rutiner för ekonomisk uppföljning 

 Budget 2022 har beslutats av Gemensamma Servicenämnden 
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 Systeminförande av Tjänstekatalog, för visning på Insidan. Planerad 
lansering i mars 

Upphandlingscenter 

 Genomgång av upphandlingsplan för 2021-2022 och samordning samt 
paketeringar av ca 250 olika upphandlingar per team. Ta fram tidplaner och 
publicera planerade upphandlingar för marknaden (leverantörer). 

 Arbete med ny Nämndplan 2021-2023 samt budgetförslag 2022. 

 Genomlysning och organisationsöversyn UhC pågår. 

Viktiga händelser inför nästa period 

Kommunchefens stab 

Projekt 

Fordonsprojekt 
När MBL är genomförd så ska en plan tas fram för införande av den nya 
fordonsorganisationen. Det är inte bestämt från vilket datum ännu. 

Näringslivsenheten 

 Upphandlingsfrågor kommer belysas under våren med insatser på både 
strategisk- samt operativ nivå 

 Rekryteringsprocess 

 Säkerställa koordination av etableringar på bl.a. Lyviksberget 

Ludvikamodellen 

Har bjudit in Arbetsförmedlingen till en träff för att få mer information om 
våra arbetslöshetssiffror. Vi ligger högt I Ludvika och vi måste skaffa mer 
kunskap om gruppens sammansättning 

Administration och service 

 Påbörja upphandling webbsändning samt närvaro- och voteringssystem 
för politiska sammanträden 

 Valadministration – budget 2022 samt upphandling valdatasystem 

Säkerhet 

Kommunikation 

Ekonomienheten 

 Fortsatt arbete med koncernårsredovisning 2020. 

 Fortsatt arbete med budget 2022 

 Genomförande av budgetdialogdagar 15-16 februari 
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 Förberedelse inför implementering av nytt e-handelssystem 

Personalenheten 

 Starta arbetet med värdegrund 

 Förhandla nytt samverkansavtal och fortsätta arbete med ny struktur på 
samverkan 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten 

Sektion för praktisk verksamhet 

Samverkanssamtal pågår mellan Rehabteamet och EVI Ludvika samt EVI 
Smedjebacken. 

Sektion för teoretisk verksamhet och integration, AMI Studier 

Kommer att genomföra en temadag ”Uteliv – vinter”. Där är det meningen att 
vi ska gå igenom klädsel, värma mat/dryck över öppen eld, allemansrätt, testa 
lek och motion i vinterväder. 

Sektion för teoretisk verksamhet och integration, AMI Arbete 

Eftersom kartläggningarna i Ludvikamodellen är på paus på grund av pandemin 
så har vi tillsammans med IFO och AMI Studier tagit fram en 
snabbspårsmodell för att kunna ta emot nya deltagare från IFO på ett enkelt 
och mer pandemi-anpassat arbetssätt. Snabbspåret kommer att sjösättas under 
vecka 7. 

IT-center 

 Lansering av Tjänstekatalog, samt e-tjänst för Digitaliseringsinitiativ. E-
tjänsten är en ingång för verksamheten att beställa nya funktioner och IT-
tjänster. Beställningen hanteras och levereras enligt processen 
Verksamhetsutveckling med stöd av IT 

 Framtagande av beslutsunderlag för uppdaterad Datacenterfunktionalitet. 
Servermiljöerna i den gemensamma Servicenämndens verksamhetsområde 
är undermåliga och behöver uppdateras 

 Behovsanalys tillsammans med verksamheterna inför projektuppstart av 
införande av Gemensam identitetsplattform 

Upphandlingscenter 

 Dagligt arbete och att fokusera på att genomföra ca 250 samordnade 
upphandlingar och att förvalta över 1000 slutna ramavtal. Säkerställa 
försörjning av varor och tjänster till samverkande kommuner 

 Starta upp särskilda uppdrag 2021 som nämnden beslutat om t.ex. avseende 
regional tillväxt (tidig dialog), avtalsförvaltning och tillämpningsanvisningar 
till ny upphandlingspolicy för samverkande kommuner 
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Övrigt, händelser av betydelse eller annan information 

Gemensamma nämnder som Ludvika kommun är medlem i 

Gemensam överförmyndarnämnd 

Rapporterar ett överskott på 131 tkr för Ludvika kommuns del år 2020. 

Gemensam språktolknämnd 

Hjälpmedelsnämnd 

GNATL 

Förbund som Ludvika kommun är medlem i 

Räddningstjänst Dala Mitt (RDM) 

Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) 

Väsentliga avvikelser mot mål/budget 
De överskott som rapporteras från verksamheterna är främst kopplat till 
personalkostnader och rekryteringar som kommer att ske under året. 

Röd flagga 

Maria Skoglund Laila Dufström 
Kommundirektör Stöd- och styrningschef 



 

Kommunstyrelsen, tkr inkl statliga medel

Års-

prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

Kommundirektör och chef stöd o styrning 45 45 0 2 17 -15

Avgifter VBU 0 0 0 0 0 0

Avgifter RDM 0 0 0 0 0 0

Kommunikation 120 120 0 0 0 0

Säkerhet 2 771 2 771 0 0 0 0

Administration och Service 275 275 0 6 4 2

Ekonomienhet 1 241 1 241 0 40 31 9

Personalenhet 1 253 1 253 0 43 11 32

Näringslivsenhet 125 125 0 10 1 9

Arbetsmarknad- och Integrationsenhet 8 561 8 561 0 714 1 135 -421

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0 0 585 -585

Totala intäkter KS 14 391 14 391 0 815 1 784 -969

Kommundirektör och chef stöd o styrning 32 883 32 883 0 2 176 1 582 594

Avgifter VBU 190 100 190 100 0 17 675 17 688 -13

Avgifter RDM 33 869 33 869 0 2 822 2 822 0

Kommunikation 3 328 3 328 0 583 419 164

Säkerhet 6 153 6 153 0 413 352 61

Administration och Service 14 468 14 468 0 1 060 1 103 -43

Ekonomienhet 12 475 12 475 0 927 794 133

Personalenhet 22 593 22 593 0 1 663 1 336 327

Näringslivsenhet 8 862 8 862 0 968 571 397

Arbetsmarknad- och Integrationsenhet 22 944 22 944 0 1 797 1 882 -85

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0 0 585 -585

Totala kostnader KS 347 675 347 675 0 30 084 29 133 952

Kommundirektör och chef stöd o styrning 32 838 32 838 0 2 174 1 565 609

Avgifter VBU 190 100 190 100 0 17 675 17 688 -13

Avgifter RDM 33 869 33 869 0 2 822 2 822 0

Kommunikation 3 208 3 208 0 583 419 164

Säkerhet 3 382 3 382 0 413 352 61

Administration och Service 14 193 14 193 0 1 054 1 099 -45

Ekonomienhet 11 234 11 234 0 887 763 124

Personalenhet 21 340 21 340 0 1 620 1 325 295

Näringslivsenhet 8 737 8 737 0 958 570 388

Arbetsmarknad- och Integrationsenhet 14 383 14 383 0 1 083 746 337

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0 0 0 0

Netto KS 333 284 333 284 0 29 269 27 349 1 920

Netto

Kost-

nader

Intäkter

Tillfälle 1, jan 2021

Årsbudget

Tillfälle 1
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Kommunstyrelsen, tkr verksamheter med egen nämnd

Års-

prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 0 0

Språktolknämnden 0 0 0 0 0 0

Alkohol, tobak, läkemedelsnämnd 0 0 0 0 0 0

IT-Center 59 622 59 622 0 4 748 2 437 2 311

Upphandlingscenter 20 268 20 268 0 1 688 1 639 49

Totala intäkter KS 79 890 79 890 0 6 436 4 076 2 360

Överförmyndarnämnden 2 276 2 145 131 5 2 3

Språktolknämnden 206 206 0 16 0 16

Alkohol, tobak, läkemedelsnämnd 311 311 0 1 0 1

IT-Center 59 622 59 622 0 4 974 4 639 335

Upphandlingscenter 20 268 20 268 0 1 698 847 851

Totala kostnader KS 82 683 82 552 131 6 694 5 488 1 206

Överförmyndarnämnden 2 276 2 145 131 5 2 3

Språktolknämnden 206 206 0 16 0 16

Alkohol, tobak, läkemedelsnämnd 311 311 0 1 0 1

IT-Center 0 0 0 226 2 202 -1 976

Upphandlingscenter 0 0 0 10 -792 802

Netto KS 2 793 2 662 131 258 1 412 -1 154

Kostnader

Intäkter

Tillfälle 1, jan 2021

Årsbudget

Tillfälle 

Netto
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Delegeringsbeslut 
Utskriftsdatum: 2021-02-23 Utskriven av: Vicktoria Sjöström 

Diarieenhet: Kommunstyrelsen 

Beslutsfattare: Alla 

Kategori: Alla 

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-03-02 

Sekretess: Visas ej 

Id Beskrivning Paragraf 

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare 

Ärendenummer Ärendemening Kategori 

Ansvarig 

96162 Förhandlingsutskottet 2021-01-28, § 1-7 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott § 

2021-02-08 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott 

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

Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott 

2021.89 Beviljad ansökan från vård- och omsorgsnämnden Kommundirektör § 
om extra medel till föreningsstöd 

2021-01-28 Kommundirektör 

KS 2021/12 Vård-och omsorg - ansökan om extra pengar till 
föreningar 2021 

Maria Skoglund 

Sidan 1 av 1 



 
      

 
 

 
 

 
 

     

  

 
 

 

 

   

   
     

   

 
     

      

     
          

     
        

      

     
     

      

     
       

    

 
     

        

      
        

     

     
        

     
         
 

Sida 

107

MEDDELANDEN 1(1) 
Datum 

2021-02-23 KS 2020/461 - 00 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

Övrigt 
a) KS 2020/438 – 00 

Sammanställning över beloppsgränser i kommunstyrelsens förvaltning. 

b) KS 2021/47 - 10 
SKR och Inera. Inbjudan till Ineras ägarråd 12 maj 2021. 

c) KS 2020/468 – 02 
Frida Hedström anställs som projektledare för Ludvikas värdegrundsarbete 
från och med 1 mars 2021. 

d) KS 2020/396 – 00 
Samverkansöverenskommelse mellan Ludvika kommun och 
lokalpolisområde Borlänge. Undertecknat 1 februari 2021. 

e) KS 2020/397 - 00 
Medborgarlöfte mellan Ludvika kommun och lokalpolisområde Borlänge. 
Undertecknat 1 februari 2021. 

Protokoll 
f) KS 2021/24 – 10 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna. Protokoll fört 28 januari 2021. 

g) KS 2021/50 – 10 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
Protokoll fört 11 februari 2021 

h) KS 2021/53 – 10 
Överförmyndare i samverkan. Protokoll fört 27 januari 2021. 

i) KS 2020/125 - 10 
Falun Borlängeregionen. Protokoll fört 18 november samt 9 december 
2020. 

https://www.ludvika.se/anslagstavla/justerade-protokoll/2021-02-11-gemensamma-namnden-for-alkohol-tobak-och-receptfria-lakemedel
https://www.ludvika.se/anslagstavla/justerade-protokoll/2021-02-11-gemensamma-namnden-for-alkohol-tobak-och-receptfria-lakemedel
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

2021-02-02 

Kommunstyrelsen 

§ 26 Dnr 2019/556 

Organisation för finskt förvaltningsområde 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsmarknad- och integrationsenheten att 

samordna framtagandet av nämndernas mål och riktlinjer för finskt 
förvaltningsområde för fastställande i respektive nämnd senast januari 2022, 
samt att årligen rapportera till kommunstyrelsen hur arbetet under året har 
avlöpt. Rapporteringen sker lämpligast i samband med redovisningen av 
statsbidraget. 

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

3. Kommunstyrelsen upphäver rådet för finskt förvaltningsområde som 
inrättades 2 augusti 2016 § 97. Upphävandet träder i kraft den 1 mars 2021. 

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

5. Kommunstyrelsen bordlägger val av deltagande förtroendevald för 
kommunstyrelsen i det stora rådet för finskt förvaltningsområdet samt att 
utse ordförande för rådet. 

Kommunstyrelsen förslag till beslut 
1. Fullmäktige uppdaterar kultur- och samhällsutvecklingsnämndens, social-

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



110

  
      

 
      

 

 

   
     

 
            

 

   
           

         
         

           
            

          
         

          
  

            
       

           
  

 
         
      
          
          
          
      

 
          

           
            

        

        
            

     

 
 

   
  

    
      

    
 

 

______ 

2(3) 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Mohammed Alkazhami (S) i handläggningen av 
ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens beslutade den 23 juni 2020 § 138 att remittera ärendet 
angående styrning och organisation för finskt förvaltningsområde till berörda 
nämnder samt till representanterna för finska minoriteten för yttrande. 

Vård- och omsorgsnämnden behandlade yttrandet den 23 september 2020 § 67, 
social- och utbildningsnämnden den 23 september 2020 § 132 och kultur- och 
fritidsnämnden den 23 november 2020 § 77. Den finska minoriteten, 
beståendes av Ludvikas finska församlingskrets, Ludvika finska förening och 
Grängesbergs finska klubb, lämnade in ett gemensamt yttrande daterat 24 
oktober 2020. 

I yttrandet från Kultur- och fritidsnämnden påpekar de att både kultur- och 
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden kommer att upphöra vid 
årsskiftet 2020/2021 och istället bilda en ny gemensam nämnd, kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden. 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 19 januari 2021 § 5. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2020. 
3. Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 23 september 2020 § 67. 
4. Protokollsutdrag social- och utbildningsnämnden 23 september 2020 § 132. 
5. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 23 november 2020 § 77. 
6. Yttrande daterat 24 oktober 2020. 

Behandling 
Leif Pettersson (S) föreslår att valet av deltagande förtroendevald för 
kommunstyrelsen i det stora rådet för finskt förvaltningsområdet samt att utse 
ordförande för rådet bordläggs. I övrigt yrkas bifall till arbetsutskottets förslag. 

Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag inklusive eget förslag om bordläggning av valen i beslutspunkt 5 och 
finner att kommunstyrelsen gör det. 

Beslut skickas till 
Fullmäktige 
Samtliga nämnder för verkställighet
Arbetsmarknad- och integration för verkställighet 
Finska minoriteten för kännedom 
Förtroendemannaregistret 
Registrator 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunsekreterare 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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