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KALLELSE
Datum

2021-01-18
Kommunfullmäktige
Maria Östgren
Till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige
Tid:

Måndag 18 januari 2021, kl. 17:00

Plats:

Folkets Hus

Ärendelista, sidan 2.

Deltagande
Sammanträdet sker på distans via Teams. Länken skickas ut både
som kalenderinbjudan och via e-post. Observera att Teamsappen
måste vara öppen under hela sammanträdet för att kameran ska
fungera.
Anmäl distansdeltagande senast fredag den 15 januari till
maria.ostgren@ludvika.se
Handlingar
Då deltagande sker via Teams kan vissa ledamöter och ersättare
behöva handlingar i pappersform. Kansliet behöver din beställning
av pappershandlingar senast onsdag den 13 januari kl 12.00 via
info@ludvika.se Hör du av dig efter det får du själv hämta ut
handlingarna på Stadshuset måndag den 18 januari mellan kl 10 och
12.
Uppkoppling
Har du dålig uppkoppling erbjuder vi möjlighet att komma till
Stadshuset och därifrån delta i sammanträdet via kommunens nät.

Hemsida

E-post

Ludvika kommun

www.ludvika.se

info@ludvika.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

771 82 Ludvika

Dan Anderssons gata 1
771 31 Ludvika

0240-860 00

0240-866 87

467-5088
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Organisationsnr

212000-2270

Datum

2021-01-18
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Datum

2021-01-18

Ärenden

3(3)

Dnr

1
2

Val av justerare
Interpellation gällande finansiering och resultat av
forskningstjänst på Samarkan
3 Förlängning av lån för Stiftelsen E Cassels arbetarefond
4 Förlängning av lån Ludvika Hembygdsförening
5 Omfördelning av investeringsmedel
6 Översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Ludvika
kommun
7 Redovisning av erhållet partistöd 2019, för utbetalning 2020
8 Svar på motion - Översyn av kommunens budgetprocess
9 Avsägelser och val i kommunfullmäktige 2021
10 Redovisning av meddelanden till kommunfullmäktige 2021

Maria Strömkvist
ordförande

Maria Östgren
kommunsekreterare

3

4
5
6 - 10
11 - 14
15 - 21
22 - 46
47 - 62
63 - 68
69 - 70
71 - 137

Val av justerande

4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§4

Dnr 2020/424

Förlängning av lån för Stiftelsen E Cassels
arbetarefond
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar stiftelsen E Cassels arbetarefond förlängning
av det befintliga lånet med fortsatt amorteringsfrihet. Ränta baserad på den
av kommunen använda internräntan faktureras årsvis.
2. Lånet ska omprövas senast inom 5 år.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beviljade den 26 augusti 2010 stiftelsen E Cassels arbetarefond ett
ränte- och amorteringsfritt lån på 350 tkr för att rusta upp taket. Lånet skulle
omprövas inom 5 år.
Den 19 oktober 2015 omprövades lånet och fullmäktige beslutade att bevilja en
förlängning av det befintliga lånet till Stiftelsen E Cassels arbetarfond med
amorteringsfrihet men med ränta (genomsnittlig låneränta för 2015) från 2016,
samt att lånet ska omprövas inom 5 år.
Enligt beslutet från 19 oktober 2015 uppgår lånet till 350 tkr och möjligheterna
för stiftelsen att amortera på lånet ansågs vara små. Eftersom lånet finansieras
ur kommunens egna kapital går det inte att koppla på en specifik ränta till lånet,
utan räntan som används är kommunens genomsnittliga låneränta föregående
år.
Möjligheten till att påbörja amortering är fortfarande små så amorteringsfritt
ytterligare en period förslås. Den ränta som föreslås användas från 2021 är den
av kommunen använda internräntan.
Lånet bör omprövas inom ytterligare 5 år.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 157.
2. Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2020.
3. Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde 19 oktober 2015 § 282.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Fullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-13
Kommunstyrelsens förvaltning
Christer Karlsson, 0240-860 53
christer.karlsson2@ludvika.se

Diarienummer

KS 2020/424
04

Fullmäktige

Förlängning av lån till stiftelsen E Cassels
arbetarefond
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar stiftelsen E Cassels arbetarefond förlängning
av det befintliga lånet med fortsatt amorteringsfrihet. Ränta baserad på den
av kommunen använda internräntan faktureras årsvis.
2. Lånet ska omprövas senast inom 5 år.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beviljade den 26 augusti 2010 stiftelsen E Cassels arbetarefond ett
ränte- och amorteringsfritt lån på 350 tkr för att rusta upp taket. Lånet skulle
omprövas inom 5 år.
Den 19 oktober 2015 omprövades lånet och fullmäktige beslutade att bevilja en
förlängning av det befintliga lånet till Stiftelsen E Cassels arbetarfond med
amorteringsfrihet men med ränta (genomsnittlig låneränta för 2015) från 2016,
samt att lånet ska omprövas inom 5 år.
Enligt beslutet från 19 oktober 2015 uppgår lånet till 350 tkr och möjligheterna
för stiftelsen att amortera på lånet ansågs vara små. Eftersom lånet finansieras
ur kommunens egna kapital går det inte att koppla på en specifik ränta till lånet,
utan räntan som används är kommunens genomsnittliga låneränta föregående
år.
Möjligheten till att påbörja amortering är fortfarande små så amorteringsfritt
ytterligare en period förslås. Den ränta som föreslås användas från 2021 är den
av kommunen använda internräntan.
Lånet bör omprövas inom ytterligare 5 år.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.
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Datum

Ludvika kommun

2020-11-13

Maria Skoglund
Kommundirektör

Diarienummer

KS 2020/424

Christer Karlsson
Redovisningschef

Bilagor
Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde 19 oktober 2015 § 282.

Beslut skickas till
Akten
Stiftelsen E Cassels arbetarefond
Ekonomichef för verkställighet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§5

Dnr 2020/426

Förlängning av lån Ludvika Hembygdsförening
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fullmäktige beviljar Ludvika hembygdsförening förlängning av det
befintliga lånet, dock ska ränta betalas från och med 2021. Räntan
faktureras årsvis med start 2021. Lånet ska fortsatt vara amorteringsfritt.
2. Lånet ska omprövas senast inom 5 år.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige i Ludvika kommun beslutade den 29 september 2005 att bevilja
Ludvika hembygdsförening ett ränte- och amorteringsfritt lån på 150 tkr för
införskaffande av material för underhållsarbete av fastigheter, samt att lånet ska
omprövas inom 5 år.
Den 28 oktober 2010 beslutade fullmäktige att bevilja en förlängning av det
befintliga lånet på 150 tkr till Ludvika hembygdsförening med amorterings- och
räntefrihet samt att lånet ska omprövas inom 5 år.
Kommunstyrelsen förvaltning kan konstatera att någon sådan omprövning av
lånet inte har gjorts sedan 2010.
Förvaltningen föreslår att lånet förlängs med ytterligare 5 år men med
påförande av ränta motsvarande den av kommunen använda internräntan. För
2021 uppgår räntan till 1,25 %.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 158.
2. Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2020.
3. Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde 28 oktober 2010 § 186.
______
Beslut skickas till
Fullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-13
Kommunstyrelsens förvaltning
Christer Karlsson, 0240-860 53
christer.karlsson2@ludvika.se

Diarienummer

KS 2020/426
04

Fullmäktige

Förlängning av lån till Ludvika hembygdsförening
Förvaltningens förslag till beslut
1. Fullmäktige beviljar Ludvika hembygdsförening förlängning av det
befintliga lånet, dock ska ränta betalas från och med 2021. Räntan
faktureras årsvis med start 2021. Lånet ska fortsatt vara amorteringsfritt.
2. Lånet ska omprövas senast inom 5 år.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige i Ludvika kommun beslutade den 29 september 2005 att bevilja
Ludvika hembygdsförening ett ränte- och amorteringsfritt lån på 150 tkr för
införskaffande av material för underhållsarbete av fastigheter, samt att lånet ska
omprövas inom 5 år.
Den 28 oktober 2010 beslutade fullmäktige att bevilja en förlängning av det
befintliga lånet på 150 tkr till Ludvika hembygdsförening med amorterings- och
räntefrihet samt att lånet ska omprövas inom 5 år.
Kommunstyrelsen förvaltning kan konstatera att någon sådan omprövning av
lånet inte har gjorts sedan 2010.
Förvaltningen föreslår att lånet förlängs med ytterligare 5 år men med
påförande av ränta motsvarande den av kommunen använda internräntan. För
2021 uppgår räntan till 1,25 %.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Maria Skoglund
Kommundirektör

Christer Karlsson
Redovisningschef

Bilagor
Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde 28 oktober 2010 § 186.
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Datum

Ludvika kommun

2020-11-13

Beslut skickas till
Akten
Ludvika hembygdsförening
Ekonomichef för verkställighet
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Diarienummer

KS 2020/426
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§7

Dnr 2020/410

Omfördelning av investeringsmedel
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att omfördela i samhällsbyggnadsnämndens
investeringsbudget för år 2020, från projekt Väsmanstrand 4219, verksamhet
176 och projekt Inköp av fastighet 4800, verksamhet 075 till projekt
Björnmossen 4245, verksamhet 179.
Reservation
Hans Gleimar och Sarah Hjälm (C) reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
omfördela i 2020 års investeringsbudget. Att omfördela 3 250 tkr i 2020 års
investeringsbudget från projekt Väsmanstrand 4219, verksamhet 176, till
projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179 samt 1 385 tkr i 2020 års
investeringsbudget från projekt Inköp av fastigheter 4800, verksamhet 075, till
projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.
Då förslaget från samhällsbyggnadsnämnden innebär en omfördelning av
investeringsbudget mellan olika projekt under 2020 uppmanas
samhällsbyggnadsnämnden att i 2020 års bokslut förklara varför underskott
samt överskott i respektive projekt ser ut som det gör.

Beslutsunderlag
1. Finansutskottet den 15 december 2020 § 36.
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, den 21
oktober 2020 § 104.
3. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 oktober
2020.

Bilaga
Reservation från Centerpartiet.
______
Beslut skickas till
Fullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

1(1)

16

Sida

1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-13
Kommunstyrelsens förvaltning
Åsa Grans, 0240-862 23
Asa.grans@ludvika.se

Diarienummer

KS 2020/410
04
Er referens

SBN 2020/783-04

Fullmäktige

Överföring av investeringsmedel i
samhällsbyggnadsnämnden 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att omfördela i samhällsbyggnadsnämndens
investeringsbudget för år 2020, från projekt Väsmanstrand 4219, verksamhet
176 och projekt Inköp av fastighet 4800, verksamhet 075 till projekt
Björnmossen 4245, verksamhet 179.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
omfördela i 2020 års investeringsbudget. Att omfördela 3 250 tkr i 2020 års
investeringsbudget från projekt Väsmanstrand 4219, verksamhet 176, till
projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179 samt 1 385 tkr i 2020 års
investeringsbudget från projekt Inköp av fastigheter 4800, verksamhet 075, till
projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.
Då förslaget från samhällsbyggnadsnämnden innebär en omfördelning av
investeringsbudget mellan olika projekt under 2020 uppmanas
samhällsbyggnadsnämnden att i 2020 års bokslut förklara varför underskott
samt överskott i respektive projekt ser ut som det gör.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Maria Skoglund
Kommundirektör

Åsa Grans
Koncernekonomichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, den 21
oktober 2020 § 104.
2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 oktober
2020.
17

Datum

Ludvika kommun

2020-11-13

Beslut skickas till
Akten
Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Ert datum

Er referens

2020-10-05
Planering
Johanna Ingre, 0240-867 93
johanna.ingre@ludvika.se

SBN 2020/783
04

Samhällsbyggnadsnämnden

Omfördelning av investeringsmedel
Förvaltningens förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela
3 250 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Väsmanstrand 4219,
verksamhet 176, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela
1 385 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Inköp av fastigheter 4800,
verksamhet 075, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.

Beskrivning av ärendet
Projekt Björnmossen 4245, Verksamhet 179 har pågått i ett par år och har ett
ingående underskott från 2019 på 1 535 tkr.
Idag, 2020-10-12, är det bokfört 8 621 tkr på projektet. I dessa ingår utförda
arbeten åt WBAB med 7 000 tkr som kommunen ska få ersättning för.
Årsprognos för projektet efter avdrag av WBABs kostnader har beräknats till
3 100 tkr i senaste prognosen. Det ingående underskottet från 2019 på 1 535 tkr
samt årets prognos på 3 100 tkr ger en avvikelse på totalt 4 635 tkr som är
ofinansierade och föreslås omdisponeras från andra projekt.
Orsaken till underskottet beror på VA - läggningen för eventuell gruvdrift,
förlängning av gata till Gräsmossen, vattensjuka markförhållande som har gett
mycket extra arbeten men framförallt på kostsamma fördröjningsmagasin.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser alltså ett behov av omdisponering av de 4
635 tkr som är den nu kända avvikelsen för Björnmossen mellan budget och
prognos 2020 och ser en möjlighet till omfördelning av 1 385 tkr från projekt
Inköp av fastigheter 4800 och 3 250 tkr från projekt Väsmanstrand som båda är
projekt där årets budget inte kommer att hinna arbetas upp. Då föreslagen
omdisponering innebär flytt mellan olika verksamheter krävs beslut om detta av
Kommunfullmäktige.

19

Datum

Ludvika kommun

2020-10-05

Diarienummer

SBN 2020/783 [Titel]

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några merkostnader.

Jan Lundberg
Förvaltningschef, Samhällsbyggnad

Johanna Ingre
Planeringschef

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-10-21
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 104

Dnr 2020/783

Omfördelning av investeringsmedel
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela
3 250 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Väsmanstrand 4219,
verksamhet 176, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela
1 385 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Inköp av fastigheter
4800, verksamhet 075, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.

Beskrivning av ärendet
Projekt Björnmossen 4245, Verksamhet 179 har pågått i ett par år och har ett
ingående underskott från 2019 på 1 535 tkr. Ingen finansiering finns i 2020 års
budget. Trots detta pågår arbete för fullt med att färdigställa Björnmossen för
industrimark. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av omdisponering
av de 4 635 tkr som är den nu kända avvikelsen för Björnmossen mellan budget
och prognos 2020 och ser en möjlighet till omfördelning av 1 385 tkr från
projekt Inköp av fastigheter 4800 och 3 250 tkr från projekt Väsmanstrand som
båda är projekt där årets budget inte kommer att hinna arbetas upp. Då
föreslagen omdisponering innebär flytt mellan olika verksamheter krävs beslut
om detta av Kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några merkostnader.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5
oktober 2020.
2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2020 §85.
______
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§8

Dnr 2020/280

Översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter i
Ludvika kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige antar allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun
daterade 23 november 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 juni 2020 §§ 148 att uppdra
till kommunstyrelsens förvaltning att se över de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Ludvika kommun då det i de nuvarande ordningsföreskrifter
regleras begränsning av alkoholkonsumtion på allmän plats endast i vissa delar
av kommunen. Av den anledningen krävs en översyn av föreskrifterna för att
täcka in samtliga kommundelar.
Kommunstyrelsens förvaltning har genom avstämning med säkerhetschef och
polismyndigheten tagit fram förslag på förbud mot alkoholförtäring i
begränsade delar i Nyhammar och Fredriksberg, där polismyndigheten har haft
upprepade insatser utan stöd i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.
Centrala Nyhammar, som begränsas av Kvarnhedsvägen och Ställbergsvägen
och avser markerat område angivet i Karta 5 i förslag till ordningsföreskrifterna.
Centrala Fredriksberg med ett omgivande område som begränsas av
Brunnsvägen, vidare norr över Ludvikavägen samt, Villavägen och Tyforsvägen
för att sedan slutligen korsa Filipstadsvägen enligt område angivet i Karta 6 i
förslag till ordningsföreskrifterna.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 160.
2. Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2020.
3. Förslag till ordningsföreskrifter daterade 23 november 2020.
______
Beslut skickas till
Fullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Ert datum

Er referens

2020-11-23
Kommunstyrelsens förvaltning
Jessica Hedlund, 86656
jessica.hedlund@ludvika.se

KS 2020/280
00

Fullmäktige

1.

Antagande av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige antar allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun
daterade 23 november 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 juni 2020 §§ 148 att uppdra
till kommunstyrelsens förvaltning att se över de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna i Ludvika kommun då det i de nuvarande
ordningsföreskrifter regleras begränsning av alkoholkonsumtion på allmän plats
endast i vissa delar av kommunen. Av den anledningen krävs en översyn av
föreskrifterna för att täcka in samtliga kommundelar.
Kommunstyrelsens förvaltning har genom avstämning med säkerhetschef och
polismyndigheten tagit fram förslag på förbud mot alkoholförtäring i
begränsade delar i Nyhammar och Fredriksberg, där polismyndigheten har haft
upprepade insatser utan stöd i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.
Centrala Nyhammar, som begränsas av Kvarnhedsvägen och Ställbergsvägen
och avser markerat område angivet i Karta 5 i förslag till ordningsföreskrifterna.
Centrala Fredriksberg med ett omgivande område som begränsas av
Brunnsvägen, vidare norr över Ludvikavägen samt, Villavägen och Tyforsvägen
för att sedan slutligen korsa Filipsatsvägen enligt område angivet i Karta 6 i
förslag till ordningsföreskrifterna.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Maria Skoglund
Kommundirektör

Jessica Hedlund
Sektionschef

Bilagor
Förslag till ordningsföreskrifter daterade 23 november 2020
23

Datum

Ludvika kommun

2020-11-23

Beslut skickas till
Länsstyrelsens för fastställande
Akten
Styrdokument efter Länsstyrelsens fastställande
Polismyndigheten Dalarna efter Länsstyrelsens fastställande
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Datum

2020-11-23

Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för
Ludvika kommun

Dokumentnamn

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika
kommun
Dokumentägare

kommunchef

Dokumentansvarig

Sektionschef

Dokumenttyp

Föreskrift

Omfattning

Kommunen
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Diarienummer

KS 2016/582

Datum

2020-11-23

Ludvika kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun
Ludvika kommun utfärdar bestämmelse om följande med stöd av 1 §
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser
att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats finns i 3 kap ordningslagen.
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur
den allmänna ordningen i Ludvika kommun ska upprätthållas.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser i kommunen som är offentlig
plats enligt 1 kap 2 § ordningslagen.
Enligt ordningslagen 1 kap. 2 § avses med offentlig plats följande:
1. Allmänna vägar
2. Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas
som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål
3. Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för
hamnverksamhet, om marken har upplåtits för detta ändamål och är
tillgängligt för allmänheten
4. Andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande
används för allmän trafik. Med trafik menas i detta sammanhang gång-,
cykel-, moped- och biltrafik.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också
kommunens föreskrift om torghandel.
3 § Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd
av 1 kap 2 § ordningslagen, följande områden, på kommunägd mark, jämställas
med offentlig plats, se bifogade kartor med avgränsningen markerad.
-

De kommunala badplatserna
Området som i norr begränsas av sädesmagasinet, i söder av riksväg 66
och i öster av järnvägen, samt i väster av Domarevägen. Karta 1
Området som begränsas av Kajvägsbron- Bergslagsgatanstationsområdet- järnvägsspåret. Karta 1
Området vid Väsmanstrand och Roths äng. Karta 1
Området vid parkeringen Hans Ingels plan. Karta 2
Samtliga begravningsplatser

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 § första stycket,
10 § och 11 § enligt föreskrifterna, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor m.m.
5 § Vid lastning, forsling, lossning eller annan hantering ska den som är ansvarig
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för
tillfälliga olägenheter genom damm, spill och dålig lukt.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun
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Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.
Schaktning, grävning m.m.
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete på kommunalt
ägd mark ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för
minsta möjliga olägenhet. Anvisningen, Grävbestämmelser för Ludvika
kommun, finns och ska beaktas.
Containers
7 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på
en offentlig plats (enligt definitionerna i 2 -3 §§) , är skyldig att tydligt utmärka
containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och
telefonnummer.
För att ställa upp en container på offentlig plats krävs tillstånd av polisen.
Markiser och flaggor
8 § Markiser och flaggor får inte sättas upp så att de skjuter ut över gångbana
och gång- och cykelväg på lägre höjd än 2,50 meter eller över gata/väg på lägre
höjd än 4,50 meter.
Affischering
9 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande
som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar som är avsedda för dessa ändamål. Inte heller krävs
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser eller andra tillkännagivanden
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelse finns.
Högtalarutsändning
10 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan
tillstånd av polismyndigheten.
Insamling av pengar
11 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd.
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Förtäring av alkohol
12 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden annat
än i samband med tillåten försäljning därav, se bifogade kartor med
avgränsningen markerad. Inom markerade områden på nedanstående kartor
gäller förbudet på kommunägd mark.
a. Centrala Ludvika inom det område som begränsas av Kasttjärnsparken
-Skolgatan- Ljunghällsvägen – Prästgårdsgatan - Gamla BangatanKyrkparken - Bergslagsgatan och det område som begränsas av
Kajvägsbron – Bergslagsgatan - Järnvägsstationen - samt området
Väsmanstrand och Roths äng. Karta 3.
b. Centrala Grängesberg inom det område som begränsas av
Örabergsvägen – Lindvägen - Rönnliden– Ludvikavägen – samt det
område som begränsas av parkeringsområdet vid Hans Ingels planKopparbergsvägen - Ludvikavägen (riksväg 50) - Järnvägen. Karta 4.
c. Området kring Folkets Park i Grängesberg med ett omgivande område
som begränsas av närmast öster om Kyrkbacken fram till vägslutet – en
linje från vägslutet västerut till norra korsningen Häggvägen –
Syrenvägen – från nämnd korsning norrut till Spendrups
industriområde- vidare norrut utmed industriområdets staket till dess
nordöstra hörn- norrut längs med riksväg 50– vidare österut till
Kyrkbackens utfart till riksväg 50. Karta 4.
d. Centrala Nyhammar, som begränsas av Kvarnhedsvägen och
Ställbergsvägen och avser markerat område angivet i Karta 5.
e. Centrala Fredriksberg med ett omgivande område som begränsas av
Brunnsvägen, vidare norr över Ludvikavägen samt, Villavägen och
Tyforsvägen för att sedan slutligen korsa Filipsatsvägen enligt område
angivet i Karta 6.
f. Kommunens samtliga förskole- och skolgårdar.
.

g. Kommunens samtliga badplatser
Ambulerande försäljning
13 § Ambulerande försäljning får inte ske på Marnäs torg, del av Storgatan och
Carlavägen som är/används som gågata, och Garvarns torg.
Med ambulerade försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver
tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.
Hundar och katter
14 § Hundens ägare, den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande
eller den som tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 §.
Det som sägs i 15 § gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och
signalhund för funktionsnedsatt person eller för polishund i tjänst.
15 § Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt område
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och därmed jämställda områden enligt 3 § i denna stadga samt lekplatser, skol –
och förskolegårdar, på motionsspår och i bostadsområden.
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom
inhägnande områden.
När en hund vistas inom detaljplanelagt område ska den ha halsband på sig
med ägarens namn, adress och telefonnummer eller varaöronmärkt/chipmärkt.
När en katt vistas inom detaljplanelagt område ska den ha halsband på sig med
ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara öronmärkt/chipmärkt.
Hund eller katt som anträffas lös utan tillsyn får omhändertagas av
polismyndigheten och lämnas till lämplig plats.
16 § Hundar får inte vistas på badplatser som anges i bilaga 7.
Hundar får vistas inom skyltat område på badplatser i bilaga
8.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

17 § Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får inte, utöver de undantag som
anges nedan, användas på offentlig plats eller områden som enligt dessa
ordningsföreskrifter är att jämställa med offentlig plats utan tillstånd av
polismyndigheten.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens
tillstånd endast från kl. 15.00 på nyårsafton samt valborgsmässoafton och till kl.
03.00 följande dag. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och
övriga omständigheter.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från
a. Ludvika lasarett
samt nedanstående särskilt boende för äldre:
b. Biskopsgården, Ludvika
c. Kvarngatan, Ludvika
d. Milan, Ludvika
e. Skogen, Ludvika
f. Solsidan, Ludvika
g. Ängsgården, Ludvika
h. Granliden, Grängesberg
i. Solgärde, Sunnansjö
j. Säfsgården, Fredriksberg
Badförbud
18 § Bad är förbjudet vid Marnästjärn. Badförbud gäller även vid hamnområdet
vid Väsmanstrand, se bifogad karta. Markerad avgränsning vid hamnområdet
är streckad. Karta 1.
Camping
19 § Camping får inte ske på torg, i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar
och därmed jämställda platser. Vidare får camping inte ske på offentlig plats
inom detaljplanelagt område annat än på särskild iordningsställda
campingplatser eller av polismyndigheten beslutad tillfällig plats.
Avgift för att använda offentlig plats
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun
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20 § För användning av offentlig plats som står under kommunens förvaltning
och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt
att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5- 8 §§. 9 §
första stycket, 10 §, 11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 15-18 §§
kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Bilagor. Kartor
Bilaga 1
Karta 1. Offentlig plats, Ludvika. Hamnområdet Väsmanstrand med
badförbud
Bilaga 2
Karta 2. Offentlig plats, Grängesberg
Karta 3. Förbud mot alkoholförtäring, Ludvika
Bilaga 3
Bilaga 4
Karta 4. Förbud mot alkoholförtäring, Grängesberg
Karta 5. Förbud mot alkoholförtäring Nyhammar
Bilaga 5
Bilaga 6
Karta 6. Förbud mot alkoholförtäring Fredriksberg
Karta 7-11 Badplatser med hundförbund
Bilaga 7
Bilaga 8
Karta 12-16 Badplatser med hundbad

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun
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Karta 5 Förbud mot alkoholförtäring Nyhammar
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Karta 6 Förbud mot alkoholförtäring Fredriksberg
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Bilaga 7

Hillängen

Förbud mot hundbad

Teckenförklaring

Hundbad

Badplats

37

Bilaga 7

Sunnansjö

Förbud mot hundbad

Teckenförklaring

Hundbad

Badplats

38

Bilaga 7

Älgsjön

Förbud mot hundbad

Teckenförklaring

Hundbad

Badplats

39

Bilaga 7

Klenshyttan

Förbud mot hundbad

Teckenförklaring

Hundbad

Badplats

40

Bilaga 8

Jägarnäs

Badplats med hundbad

Teckenförklaring

Hundbad

Badplats

41

Bilaga 8

Skuthamn

Badplats med hundbad

Teckenförklaring

Hundbad

Badplats
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Bilaga 8

Kyrkviken

Badplats med hundbad

Teckenförklaring

Hundbad

Badplats
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Bilaga 8

Kyrkbadet

Badplats med hundbad

Teckenförklaring

Hundbad

Badplats

44

Bilaga 8

Saxdalen

Badplats med hundbad

Teckenförklaring

Hundbad

Badplats
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-23
Kommunstyrelsen

§ 148

Dnr Dnr.

Uppdrag att se över allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Ludvika kommun
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att se över de
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ludvika kommun.

Beskrivning av ärendet
Ärendet väckt av Leif Petterson (S).
I nuvarande ordningsföreskrifter regleras begränsning av alkoholkonsumtion på
allmän plats endast i vissa delar av kommunen. Av den anledningen krävs en
översyn av föreskrifterna för att täcka in samtliga kommundelar.
______
Beslut skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2020/160

Redovisning av utbetalt partistöd avseende 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige godkänner redovisningen av utbetalt partistöd avseende 2019.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av det utbetalda partistödet under 2019 har gjorts av samtliga
partier i enlighet med det regelverk som tidigare beslutats. Fullmäktiges
presidium har vid möte 10 november 2020 haft en genomgång av insänt
underlag.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 163.
2. Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2020.
3. Redovisning av partistöd från:
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Moderaterna
Liberalerna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna
Kommunistiska partiet
______
Beslut skickas till
Fullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-03

Diarienummer

KS 2020/160 - 04

Kommunstyrelsens förvaltning

Fullmäktige

Redovisning utbetalt partistöd 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige godkänner redovisningen av utbetalt partistöd avseende 2019.

Sammanfattning
Redovisning av det utbetalda partistödet under 2019 har gjorts av samtliga
partier i enlighet med det regelverk som tidigare beslutats. Fullmäktiges
presidium har vid möte 10 november 2020 haft en genomgång av insänt
underlag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog vid sitt möte den 29 september 2014, § 133 ett
förslag på nya regler om partistöd. Kompletterande regler antogs påföljande år
vid kommunfullmäktiges möte den 19 oktober 2015, § 285 och förtydliganden
kring redovisningsform och mall antogs av kommunfullmäktige 19 december
2016 § 212.
I det antagna regelverket framgår att mottagare av partistöd årligen ska lämna
en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål
som anges i 4 kap 29 § första och andra stycket kommunallagen. Redovisningen
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ska enligt nu gällande regelverk
vara inlämnad till kommunen senast den 30 april året efter att stödet lämnats
Med anledning av pandemin flyttades svarstiden fram till den 30 oktober 2020.
Den 1 december hade samtliga partier inkommit med den begärda
redovisningen. Redovisningen har lämnats i därför avsedd mall och uppfyller i
övrigt de krav på ändamål och granskning som gäller för partistöd.

Maria Skoglund
Kommundirektör

Vicktoria Sjöström
Registrator

Bilagor
Redovisning av erhållet partistöd på därför avsedd mall från:
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
48

Datum

Ludvika kommun

2020-12-03

Moderaterna
Liberalerna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna
Kommunistiska partiet
____
Beslut skickas till
Gruppledarna samtliga partier
Ekonomienheten
Akten
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd
jämte granskningsrapport

Blankettanvisning

Skickas till:

Juridisk person = registrerad lokal partiförening

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon

Bankkonto/BG/PG

Redovisning lämnas in senast 30 april

Ludvika kommun
kanslienheten

Ludvika-Grangärde Centerkrets

883800.7493

C/O Claes Söderberg Halvarsvägen 100

771 94 Ludvika

070-379 16 41

5597-9494

Erhållet partistöd
År
Kronor
Juridisk person = registrerad lokal partiförening

Organisationsnummer

Ordförande
Adress

Kassör
Postadress

2019

138 889

Claes Söderberg

Telefon
Redovisning

Hasse Westergren

av lokalt partistöd

Bankkonto BG/PG

Beskriv hur det lokala partistödet har använts

Årets partistöd har använts till följande saker:
Lokalhyra ca 41 500
Utbildningar/partistämma ca 47 000
Serviceavgift ca 31 500
Annonsering ca 5 000
Försäkringar ca 3 500
Kampanjarbete ca 10 000
Summa 138 500

Underskrift
Jag intygar att partistödet har använts enligt reglemente för lokalt partistöd i Ludvika kommun.
Ort och datum

Namnteckning

Kontaktuppgifter

Namnförtydligande

Ludvika 2020-04-20

Claes Söderberg

070-379 16 41

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204)
och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/pul.

Hemsida

E-post

Ludvika kommun

www.ludvika.se

info@ludvika.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

771 82 Ludvika

Dan Anderssons gata 1
771 31 Ludvika

0240-860 00

0240-866 87

467-5088
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Organisationsnr

212000-2270

59

60

61

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Juridisk person*

Organisationsnummer

Kommunistiska Partiet Ludvika

802492-8841
Postadress

Adress

Tholerigatan 6

771 53 Ludvika

Telefon

Bankkonto BG/PG

0737460577

Bankgiro 5002-8620

*Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd 2019:

55556

kr

Ordförande

Kassör

Jorge Nunez

Mattias Lindwall 0707993085

Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet har använts.

Banktjänster

921

Trycksaker, Studiematerial och Marknadsföring

26701

Material, Porto och mat

4112

Möte, resor

13985

Kurser och Konferenser

2350

Avsättning Valfond

7487

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts enligt reglemente för lokalt partistöd Ludvika kommun.
Intygas av

Namnförtydligande

Ort och datum

Kontaktuppgifter

2020-12-01

0706936507

Ludvika kommun
Postadress

771 82 Ludvika

Hemsida

www.ludvika.se
Besöksadress

Dan Anderssons gata 1
771 31 Ludvika

E-post

Organisationsnr

info@ludvika.se
Telefon

0240-860 00

62

212000-2270
Fax

0240-866 87

Bankgiro

467-5088

PlusGiro

12 45 30-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-07
Kommunstyrelsen

§ 13

Dnr 2018/434

Svar på motion - Översyn av kommunens
budgetprocess
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då kommunkoncernen har en ny
budgetprocess och kommunen även i övrigt infört nya ekonomiska processer
och arbetssätt. Därtill har kommunen, genom bildandet av moderbolaget
Ludvika kommun Stadshus AB, en tydligare ägarstyrning av bolagen än förut.
Reservation
Lars Handegard (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad 8 november 2018 att en
fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att se över hur kommunens
budgetprocess kan förbättras med en tydligare demokratisk styrning.
Hösten 2017 påbörjade Ludvika kommun ett arbete med en genomlysning av
kommunens ekonomiprocesser. Genomlysningen var klar i maj 2018 och
utmynnade i en rapport innehållandes ett 50-tal aktiviteter, bland annat ett
förslag på en ny budgetprocess. Därefter startades ett nytt projekt för att arbeta
med införandet av nya ekonomiska processer och arbetssätt.
Idag har Ludvika kommun en gemensam budgetprocess för
kommunkoncernen och tidtabellen möjliggör större delaktighet från
nämnderna. Bildandet av koncernen där Ludvika Kommun Stadshus AB utgör
moderbolag medför vidare större ägarinflytande över bolagen. Sammantaget
finner kommunstyrelsens förvaltning att motionen är tillgodosedd.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 15 december 2020 § 165.
2. Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2020.
3. Motion daterad den 8 november 2018.

Behandling
Lars Handegard (V) yrkar bifall till motionen och avslag till arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Lars Handegards yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______
Beslut skickas till
Fullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-13

Diarienummer

KS 2018/434-00

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

Svar på motion om översyn av kommunens
budgetprocess
Förslag till beslut
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då kommunkoncernen har en ny
budgetprocess och kommunen även i övrigt infört nya ekonomiska processer
och arbetssätt. Därtill har kommunen, genom bildandet av moderbolaget
Ludvika Kommun Stadshus AB, en tydligare ägarstyrning av bolagen än förut.

Sammanfattning
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad 8 november 2018 att en
fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att se över hur kommunens
budgetprocess kan förbättras med en tydligare demokratisk styrning.
Hösten 2017 påbörjade Ludvika kommun ett arbete med en genomlysning av
kommunens ekonomiprocesser. Genomlysningen var klar i maj 2018 och
utmynnade i en rapport innehållandes ett 50-tal aktiviteter, bland annat ett
förslag på en ny budgetprocess. Därefter startades ett nytt projekt för att arbeta
med införandet av nya ekonomiska processer och arbetssätt.
Idag har Ludvika kommun en gemensam budgetprocess för
kommunkoncernen och tidtabellen möjliggör större delaktighet från
nämnderna. Bildandet av koncernen där Ludvika Kommun Stadshus AB utgör
moderbolag medför vidare större ägarinflytande över bolagen. Sammantaget
finner kommunstyrelsens förvaltning att motionen är tillgodosedd.

Beskrivning av ärendet
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad 8 november 2018 att en
fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att se över hur kommunens
budgetprocess kan förbättras med en tydligare demokratisk styrning. Han lyfter
bland annat att nämnderna bör bli mer delaktiga i såväl äskningar som i hur
tilldelad ram ska användas och att processen för investeringsplanen behöver ses
över.
Hösten 2017 påbörjade Ludvika kommun arbetet med en genomlysning av
kommunens ekonomiprocesser. Arbetet bedrevs i projektform och uppdraget
att göra genomlysningen fick revisionsbyrån PwC. Genomlysningen utmynnade
i en rapport som blev klar i maj 2018. I PwC:s uppdrag ingick bland annat att
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processkartlägga budget- och bokslutsprocesserna samt komma med förslag på
hur utveckling kunde ske.
I rapporten presenterades ett 50-tal aktiviteter för att förbättra
ekonomiprocesserna. Till dem hörde bland annat att ta tidsplaner för den
övergripande planerings- och uppföljningsprocessen samt ta fram en ny
budgetprocess. Därutöver lyfts en aktivitet för att anpassa bolagen bättre till
kommunens budgetprocess och strategi för hur kommunen ska arbeta mer
dialoginriktat i planerings och uppföljningsprocesserna.
I augusti 2018 startades ett nytt projekt för att arbeta med införandet av nya
ekonomiska processer och arbetssätt. Idag har Ludvika kommun en
kommunkoncerngemensam budgetprocess och kommunen har även arbetat
fram ekonomiska styrdokument, bland annat är riktlinjer för god ekonomisk
hushållning på väg till fullmäktige för beslut i december.
Kommunkoncernens budgetprocess idag
Dagens budgetprocess bygger på den som redogörs för i PwC:s rapport, och
som de hjälpt styrgruppen att ta fram. Tidplanen är generösare och
budgetarbetet påbörjas året innan, för att ramarna ska kunna tas av fullmäktige i
juni. Verksamheternas budget utgår från behovsanalyser istället för uppräkning
av föregående års budget. Behovsanalyserna sammanställs till dialogdagar och
budgetberedning. Vid behov sker eventuella kompletteringar under hösten
utifrån ändrade förhållanden och i november fastställer fullmäktige slutgiltig
budget för året därpå.
Ett arbete har gjorts med att synkronisera nämndernas sammanträden efter
kommunfullmäktiges årshjul så att nämndernas ansvar tydliggörs. I det arbetet
har kommunen ändrat rapporteringsprocessen utifrån att det är nämnderna
som rapporterar till kommunstyrelsen och inte förvaltningarna som det har
varit tidigare.
Budgetprocessen börjar med en koncerngemensam budgetdag där
budgetförutsättningar och omvärldsanalys presenteras. Budgetdialogdagar hålls
där såväl nämndpolitiker som tjänstepersoner från förvaltningarna deltar. Även
bolagen har representanter på budgetdialogdagarna. Ansvaret för beredningen
av budgeten ligger på finansutskottet, som kommunstyrelsen beslöt bilda
hösten 2019 och som inrättades från och med januari 2020. Finansutskottets
ärenden bereds av finansgruppen, i vilken även ekonomer från de kommunala
bolagen deltar.
Bildandet av koncern med fokus på tydligare ägarstyrning av bolagen
I november 2018 beslöt fullmäktige bilda en aktiebolagsrättslig koncern.
Ludvika Kommun Stadshus AB är moderbolag i koncernen, som bildades den
1 januari 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrelsen för Ludvika
Kommun Stadshus AB.
Ett av syftena med bildandet var en tydligare ägarstyrning av bolagen. De
kommunala bolagens resultat ingår i kommunens rapporteringsmodell,
finansutskottet har beslutat anställa en koncerncontroller och ekonomichefen är
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numera koncernekonomichef. Bolagen följer kommunkoncernens
budgetprocess och i den ingår även bolagens investeringsplan. Beslut om de
kommunala bolagens investeringar sker i olika instanser, beroende på hur
omfattande investeringen är. Investeringar över 50 mnkr tas av fullmäktige,
medan styrelsen för moderbolaget får hantera investeringar på mellan 10 och 50
mnkr. Bolagens respektive styrelser får besluta om investeringar mindre än 10
mnkr. Moderbolagets styrelse är även den instans som fattar beslut om hur
bolagens eventuella överskott ska användas.
Kommunstyrelsens förvaltnings slutsats
Redan innan motionären lämnade in motionen hade kommunen påbörjat ett
arbete med en genomlysning av kommunens ekonomiprocesser. Arbetet med
att utveckla och implementera ekonomiprocesserna samt bilda moderbolaget
och koncernen har pågått under flera år, och är nu på slutrakan då
ekonomirelaterade styrdokument, så som bolagspolicy och riktlinjer för god
ekonomisk hushållning är på väg fram till politiken för beslut. Idag har Ludvika
kommun en gemensam budgetprocess för kommunkoncernen och tidtabellen
möjliggör större delaktighet från nämnderna. Bildandet av koncernen där
Ludvika Kommun Stadshus AB utgör moderbolag medför vidare större
ägarinflytande över bolagen. Sammantaget finner kommunstyrelsens förvaltning
att motionen är tillgodosedd.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Laila Dufström
Stöd- och styrningschef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
Motion daterad den 8 november 2018.

Beslut skickas till
Motionären
Akten
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2021-01-11

Diarienummer

KS 2021/3

Kommunstyrelsens förvaltning

Fullmäktige

Avsägelser
a) KS 2018/470 - 11
Carita Holmgren (L) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
b) KS 2018/487 - 11
Carita Holmgren (L) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

c) KS 2018/489 – 11
Carita Holmgren (L) avsäger sig uppdraget som ersättare i fullmäktiges
valberedning.
d) KS 2018/545 – 11
Carita Holmgren (L) avsäger sig uppdraget som ledamot i stiftelsen Ludvika
Blomsterfond.
e) KS 2018/512 – 11
Carita Holmgren (L) avsäger sig uppdraget Gode män – lantmäteriförättningar,
tätort.
f) KS 2018/488 – 11
Carita Holmgren (L) avsäger sig uppdraget som ersättare i
krisledningsnämnden.
g) KS 2018/494 – 11
Carita Holmgren (L) avsäger sig uppdraget som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden.

h) KS 2018/523 – 11
Carita Holmgren (L) avsäger sig uppdraget som ombudsersättare i
Marnäsvikens Trygga Hem.
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KS 2021/3

Kommunstyrelsens förvaltning

Fullmäktige

Val januari
a) KS 2018/487 - 11
Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Carita Holmgren (L) till och med 31
december 2022.

b) KS 2018/489 – 11
Val av ersättare i fullmäktiges valberedning efter Carita Holmgren (L) till och
med 14 oktober 2022.
c) KS 2018/545 – 11
Val av ledamot i stiftelsen Ludvika Blomsterfond efter Carita Holmgren (L)
och Nadja Eriksson (C) till och med 31 december 2022.
d) KS 2018/512 – 11
Val till uppdraget gode män – lantmäteriförättningar efter Carita Holmgren (L)
till och med 31 december 2022.
e) KS 2018/488 – 11
Val av ersättare i krisledningsnämnden efter Carita Holmgren (L) och Karin V
Johnsson (M) till och med 31 december 2022.
f) KS 2018/494 – 11
Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Carita Holmgren (L) till och
med 31 december 2022.

g) KS 2018/503 – 11
Val av en ersättare i E Cassels arbetarefond till och med 31 december 2023.
h) KS 2018/503 – 11
Val av en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i E Cassels
arbetarefond till och med 31 december 2023.
i)

KS 2018/544 – 11
Val av ledamot i Stiftelsen Herman och Margit Dalnes Minne, Tuvatorp efter
Peter Cyrillus till och med 31 december 2022.

j)

KS 2018/496 - 11
Val av ersättare i Räddningstjänsten Dala Mitt efter Nadja Eriksson (C) till och
med 31 december 2022.
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Vicktoria Sjöström, 0240-86327
vicktoria.sjostrom@ludvika.se

Bilaga meddelande januari
Beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandena.
a) KS 2020/452 – 73
Motion från Fredrik Trygg (SD). Inför språkkrav i svenska för anställning
inom omsorgen Motionen daterad 17 december 2020.
b) KS 2020/458 – 02
PwC Förstudierapport avseende insatser för att förebygga, motverka och
upptäcka korruption. Rapporten daterad 17 december 2020.
c) KS 2020/457 – 04
PwC. Revisionsrapport - Granskning av kundfordringar - Ludvika
kommun. Rapporten daterad 17 december 2020
d) KS 2020/112 – 73
Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd
som inte verkställts september-november 2020.
e) SUN 2020/686 - 75
Social- och utbildningsnämnden 2020-12-09, § 165. Kartläggning av
långvarigt ekonomiskt bistånd 2020.
f) KS 2018/470 – 11
Arne Berglund (C), ny ersättare i fullmäktige efter Naja Eriksson (C).
g) KS 2018/470 – 11
Morteza Haidari (M), ny ersättare i fullmäktige efter Jennie Rydelius (M).
h) KS 2018/470 – 11
Mohammed Ibrahim Wasame (MP) och Christian Karlsson (MP) ny
ledamot/ersättare i fullmäktige efter Mohamed Osman Mohmoud (MP).
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Missiv
Revisorerna
i Ludvika kommun

Kommunfullmäktige (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Förstudie – Insatser för att motverka, förebygga och upptäcka korruption
PwC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer genomfört en förstudie gällande insatser för att
motverka, förebygga och upptäcka korruption. Syftet med förstudien har varit att få underlag kring hur
nuläget ser ut avseende frågorna nedan för att därefter kunna ta ställning till om en fördjupad
granskning behövs framöver. Förstudien kan också betraktas som en fördjupad riskanalys.
Frågeställningar:
•
•
•
•
•

Finns aktuella styrdokument inom området korruption och oegentligheter?
Finns rutiner för hur styrdokument ska kommuniceras i organisationen? (vid anställning och
löpande under anställningen)
Är styrdokument kända i organisationen?
Finns korruption och andra oegentligheter med i nämndernas riskanalyser och
internkontrollplaner för 2020?
Finns det kända sätt/kanaler för medarbetare att lämna information om misstänkt korruption
och andra oegentligheter?

Förstudien visar att det finns styrande dokument inom området. Ett styrande dokument, Riktlinjer för
hantering av gåvor och belöningar från utomstående är dock framtaget år 2008 och har inte reviderats sedan
dess antagande. Förstudien ger signaler om att information och kommunikation avseende korruption och
oegentligheter till anställda inom kommunen inte sker på ett enhetligt sätt och att den inte alltid sker i
tillräcklig utsträckning. Information och kommunikation är viktigt så att all personal verkligen vet vad som
gäller inom området och vart man ska vända sig vid eventuella frågor eller misstankar. Vi ser utifrån detta ett
behov att säkerställa att information delges anställda om kommunens riktlinjer och regler samt anställdas
skyldigheter inom området korruption och oegentligheter. Vidare ser vi ett behov att tydligaregöra hur man kan
gå tillväga samt förutsättningarna för en själv om man vill anmäla misstanke om korruption eller oegentlighet.
Utifrån det ovan bedömer vi att det finns ett behov av att följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar
med frågan vidare men att det inte föreligger något behov av en fördjupad granskning i nuläget.

Ludvika den 17 december 2020

Torbjörn Åker
Ordförande
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Förstudie – insatser för att motverka,
förebygga och upptäcka korruption
Ludvika kommun

Förstudierapport
December 2020

Jesper Häggman
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2020-12-17

Marie Lindblad

Jesper Häggman

Uppdragsledare

Projektledare

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Ludvika kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan daterad
2020-05-28. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Missiv
Revisorerna
i Ludvika kommun

Kommunfullmäktige (för kännedom)
Kommunstyrelsen

Granskning av kundfordringar
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ludvika kommun har PwC genomfört en granskning av
kundfordringar. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig
intern kontroll vad gäller hanteringen av kundfakturering och kundfordringar.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll
vad gäller hanteringen av kundfakturering och kundfordringar.
Vår granskning visar att det finns framtagna riktlinjer för kravverksamheten som är beslutade av
kommunstyrelsen. Vi noterar dock att de ska revideras senast år 2020, vilket ännu inte är gjort.
Översyn av riktlinjerna ska göras under hösten 2020. Vidare visar granskningen att det inte finns
några dokumenterade, aktuella rutin- eller processbeskrivningar gällande kundfakturering,
betalningsbevakning och kravhantering. Samtidigt finns en stor sårbarhetsrisk i processen då det i
huvudsak är ekonomiadministratören som ensam arbetar med kundfakturering och kravhantering. Vi
ser därför ett behov av att dokumentera rutin- och processbeskrivningar i syfte att minska sårbarhetsrisken samt att riktlinjerna för kravhantering bör ses över och aktualiseras genom nytt beslut.
Beslut om nedskrivningar av kundfordringar tas antingen i styrelse/nämnd eller på delegation. Vår
granskning visar att beslut om nedskrivningar under 2019 har tagits på fel nivå, förutom för vård - och
omsorgsförvaltningen.
Slutligen visar vår granskning att riktlinjerna avseende kravhantering och betalningsbevakning
efterlevs i huvudsak, men att det finns eftersläpning i rutinen avseende utskick av påminnelser. Vi ser
att påminnelser skickas ut och att ärenden skickas till inkasso i enlighet med riktlinjerna för
kravhantering, däremot följs inte riktlinjerna fullt ut vad gäller att en påminnelse ska skickas cirka 7
dagar efter förfallodag.
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Genomför planerad översyn av riktlinjer för kravhantering.

•

Säkerställ att riktlinjer för kravhantering följs fullt ut avseende när utskick av påminnelser ska ske.

•

Dokumentera rutin- och processbeskrivningar av kundfakturaprocessen inklusive
betalningsbevakningen i syfte att minska sårbarhetsrisken i processen.

•

Säkerställ att beslut om nedskrivningar fattats på rätt nivå.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på hur de avser att åtgärda de
förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten, senast 2021-03-24
Ludvika den 17 december 2020
Torbjörn Åker
Ordförande
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Revisorernas
rekommendationer

Nämnden/styrelsens
reflektion och beslut
om åtgärd

Genomför planerad översyn av
riktlinjer för kravhantering.
Säkerställ att riktlinjer för
kravhantering följs fullt ut
avseende när utskick av
påminnelser ska ske.
Dokumentera rutin- och
processbeskrivningar av
kundfakturaprocessen inklusive
betalningsbevakningen i syfte att
minska sårbarhetsrisken i
processen.
Säkerställ att beslut om
nedskrivningar fattats på rätt nivå
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När åtgärd
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Ansvarig
för implementering

Granskning av
kundfordringar
Ludvika kommun
December 2020

Projektledare
Fredrik Birkeland

Revisionsrapport
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ludvika kommun har PwC genomfört en granskning av kundfordringar. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en
tillräcklig intern kontroll vad gäller hanteringen av kundfakturering och kundfordringar.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll vad gäller hanteringen av kundfakturering och kundfordringar.
Vår granskning visar att det finns framtagna riktlinjer för kravverksamheten som är beslutade av
kommunstyrelsen. Vi noterar dock att de ska revideras senast år 2020, vilket ännu inte är gjort.
Översyn av riktlinjerna ska göras under hösten 2020. Vidare visar granskningen att det inte finns
några dokumenterade, aktuella rutin- eller processbeskrivningar gällande kundfakturering, betalningsbevakning och kravhantering. Samtidigt finns en stor sårbarhetsrisk i processen då det i huvudsak är ekonomiadministratören som ensam arbetar med kundfakturering och kravhantering. Vi
ser därför ett behov av att dokumentera rutin- och processbeskrivningar i syfte att minska sårbar hetsrisken samt att riktlinjerna för kravhantering bör ses över och aktualiseras genom nytt beslut.
Beslut om nedskrivningar av kundfordringar tas antingen i styrelse/nämnd eller på delegation. Vår
granskning visar att beslut om nedskrivningar under 2019 har tagits på fel nivå, förutom för vård och omsorgsförvaltningen.
Slutligen visar vår granskning att riktlinjerna avseende kravhantering och betalningsbevakning
efterlevs i huvudsak, men att det finns eftersläpning i rutinen avseende utskick av påminnelser. Vi
ser att påminnelser skickas ut och att ärenden skickas till inkasso i enlighet med riktlinjerna för
kravhantering, däremot följs inte riktlinjerna fullt ut vad gäller att en påminnelse ska skickas cirka 7
dagar efter förfallodag.
Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Genomför planerad översyn av riktlinjer för kravhantering.

•

Säkerställ att riktlinjer för kravhantering följs fullt ut avseende när utskick av påminnelser
ska ske.

•

Dokumentera rutin- och processbeskrivningar av kundfakturaprocessen inklusive betalningsbevakningen i syfte att minska sårbarhetsrisken i processen.

•

Säkerställ att beslut om nedskrivningar fattats på rätt nivå.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Kommunen hanterar och fakturerar för beslutade avgifter och försäljning av varor och tjänster.
Riktlinjer behöver därmed finnas för hur och när debitering ska ske samt vad som händer om kunden inte betalar sin faktura. En kundfordran uppstår när kommunen skickar en faktura/avgiftsavi till
ett företag, annan offentlig aktör, förening eller privatperson fram till dess att fakturan blir betald.
Kommunen behöver ta ställning till sina kundfordringar och värdera dem fortlöpande, åtminstone
till varje delårsbokslut och årsbokslut. Vid behov behöver en värdereglering ske av befarade eller
konstaterade kundförluster, d.v.s. beslut ska tas om eventuella nedskrivningar av kundfordringar.
Utifrån revisorernas risk- och väsentlighetsanalys önskar revisorerna att genomföra en granskning
av kommunens kundfordringar och den interna kontrollen i kundfaktureringen.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll vad
gäller hanteringen av kundfakturering och kundfordringar.
Revisionsfrågor:
•
•
•

1.3.
•
•
•

1.4.

Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för kundfakturering inklusive betalningsbevakning och kravhantering?
Tas beslut om nedskrivning av kundfordringar på rätt nivå?
Finns en tillräcklig betalningsbevakning med avseende på påminnelser, dröjsmålsräntor,
inkassokrav och fortsatt långtidsbevakning?

Revisionskriterier
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
RKR R1 Bokföring och arkivering
Kommuninterna riktlinjer

Metod och avgränsning

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier (i huvudsak av riktlinjer för kravhantering i
Ludvika kommun, delegationsordningar samt beslut om nedskrivningar), intervju samt analys,
stickprov och verifiering av kundfordringar. Kartläggning har gjorts över antalet betalningspåminnelser och inkassokrav.
Intervju har skett med redovisningschef samt ekonomiadministratör. De intervjuade har haft möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten.
Granskningen omfattar kommunstyrelsen som ansvarar för att upprätta de finansiella rapporterna.
Granskningen har i tid avgränsats till perioden januari-augusti 2020.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.
2.1.1.

Rutiner och riktlinjer för kundfakturering och kravhantering
Iakttagelser

Ludvika kommun debiterar kunder inom olika verksamheter, framförallt avgifter och taxor, men det
kan även förekomma fakturering till exempelvis andra kommuner för ersättning för utförda tjänster.
Den största delen av kommunens kundfakturering avser dock barnomsorgs - och äldreomsorgsavgifter. All kundfakturering går genom kommunens ekonomisystem (VISMA), där filer med faktureringsunderlag kan bli inlästa från olika försystem (verksamhetssystem). I samband med inläsning
av filer från försystem till ekonomisystem rättar ekonomiadministratör på ekonomienheten felaktigheter, så som t.ex. felaktig kontering eller landskod. Ekonomisystemet genererar en fellista över
vilka poster som behöver rättas. Fakturering sker i regel en gång per månad.
Ludvika kommun har framtagna riktlinjer för kravverksamheten (KS 2014/608). Dessa är beslutade
av kommunstyrelsen 2015-02-03, § 44. Av riktlinjerna framgår att de bör revideras senast år 2020.
I intervjuer framkommer att riktlinjerna ännu inte har reviderats, men att en översyn av riktlinjerna
planeras under hösten 2020.
Av riktlinjerna framgår att förfallodag på fakturor ska anges enligt avtal vid debitering. Om avtal
saknas ska 32 dagar, räknat från avsändningsdag, anges som förfallodag. En påminnelse skickas
ca 7 dagar efter förfallodag, om fakturan inte är betald. Kommunen debiterar lagstadgad påminnelseavgift om påminnelse behöver skickas. Vidare anger riktlinjerna att obetald dröjsmålsränta debiteras på nästa räkning eller på separat räntefaktura. Detta gäller fakturor som betalats för sent och
som inte skickats till inkassobolag.
Enligt redovisningschef och ekonomiadministratör skickas en påminnelse ut per automatik efter 7
dagar från ekonomisystemet till de kunder som inte har betalat innan förfallodatum. Ekonomiadministratör har dock möjlighet att manuellt stoppa påminnelsefunktionen för en faktura, exempelvis
om ekonomiadministratör fått information om att en faktura är på väg att betalas. Ekonomiadministratör gör en körning av dröjsmålsränta i ekonomisystemet cirka en gång i månaden. Vid denna
körning skapas en debitering av dröjsmålsräntor för de kundfakturor som är obetalda eller betalda
efter förfallodatum. I intervju framkommer att påminnelsehanteringen ser likadan ut oavsett vilken
typ av externa kundfakturor eller debitering som avses, då kommunen eftersträvar en konsekvent
hantering av kundfakturorna. Påminnelseavgift respektive dröjsmålsränta debiteras dock inte inom
koncernen.
I de fall kunder hör av sig och ifrågasätter påminnelseavgift eller dröjsmålsränta stämmer ekonomiadministratör alltid av med ansvarig förvaltning kring vad förvaltningen har kommunicerat till
kunderna och hur ifrågasättandet bör hanteras. Detta uppges dock endast ske sällan och i undantagsfall.
Enligt kommunens riktlinjer för kravhantering finns möjlighet för kunder att beviljas en avbetalningsplan som kan uppgå till tre månader. Avbetalningsplan kan upprättas under förutsättning att
faktura inte har skickats vidare till inkassobolag. Om planen bryts skickas fakturan omedelbart till
inkassobolag. I intervju framkommer att avbetalningsplan endast upprättas i undantagsfall. Ett
exempel på när avbetalningsplaner har upprättats var i samband med att en inkomstjustering gjordes av barnomsorgsavgifterna, som resulterade i relativt höga barnomsorgsavgifter i mars 2020.
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Det finns ett delegationsbeslut från förvaltningschef vid social- och utbildningsförvaltningen om att
ekonomiadministratör har delegation på att göra avbetalningsplan vid begäran av fakturamottagare, med anledning av den avgiftskontroll inom förskola och fritidshem som kommunen gjort.
Ekonomiadministratör följer löpande upp att avbetalningsplanerna följs.
I riktlinjen för kravhantering anges också att obetalda fakturor skickas till inkassobolag cirka 10
dagar efter påminnelse. Inkassobolaget tar över den fortsatta kravverksamheten av de obetalda
kundfakturorna enligt det avtal som kommunen har med inkassobolaget. Inkassobolaget ansvarar
exempelvis för långtidsbevakningen av obetalda kundfakturor. I intervju framkommer dock att det i
praktiken kan ta upp emot 20-30 dagar efter förfallodatum innan obetalda kundfakturor skickas till
inkasso. Ekonomiadministratör skickar en fil till inkassobolaget med de kundfakturor som varit obetalda i 20-30 dagar. Innan obetalda kundfakturor skickas vidare till inkasso stämmer ekonomiadministratör av med förvaltningarna, så att det är förvaltningarna som tar beslutet och får kännedom
om att fakturan går till inkasso. I intervju uppges att samarbetet fungerar mycket väl med inkassobolaget. Kundfakturor till dödsbon skickas dock inte till inkasso.
I huvudsak är det ekonomiadministratör vid ekonomienheten som är den som är ansvarig för hanteringen av kundfordringar och den som i huvudsak arbetar med kundfakturering, kundfordringar
och kravhantering. I intervju lyfts att det finns en sårbarhetsrisk i och med att det i huvudsak är en
person som ansvarar för processen. I granskningen noterar vi att det inte finns några dokumenterade, aktuella rutin- eller processbeskrivningar, vilket ökar konsekvensen av sårbarhetsrisken ytterligare vid exempelvis frånvaro.

2.1.2.

Bedömning

Vår granskning visar att det finns framtagna riktlinjer för kravverksamheten som är beslutade av
kommunstyrelsen. Vi noterar dock att de ska revideras senast år 2020, vilket ännu inte är gjort.
Översyn av riktlinjerna ska göras under hösten 2020. Vidare visar granskningen att det inte finns
några dokumenterade, aktuella rutin- eller processbeskrivningar gällande kundfakturering, betalningsbevakning och kravhantering. Samtidigt finns en stor sårbarhetsrisk i processen då det i huvudsak är ekonomiadministratör som ensam arbetar med kundfakturering och kravhantering.
Vi ser ett behov av att dokumentera rutin- och processbeskrivningar i syfte att minska sårbarhetsrisken samt att riktlinjerna för kravhantering bör ses över och aktualiseras genom nytt beslut i
kommunstyrelsen.
Revisionsfrågan avseende om det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för kundfakturering
inklusive betalningsbevakning och kravhantering bedöms därmed endast som delvis uppfylld.
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2.2.
2.2.1.

Beslut om nedskrivningar
Iakttagelser

Beslut om nedskrivning tas av kommunstyrelse/nämnd eller av förvaltningschef om styrelse/nämnden har delegerat beslut om nedskrivning till förvaltningschef. Varje nämnd har sin egen
beslutade delegationsordning.
Vi har tagit del av beslut om nedskrivningar av fordringar för respektive förvaltning i samband med
årsbokslutet 2019. Besluten är undertecknade av ekonomiadministratör, redovisningschef och
ekonomichef eller förvaltningschef. Det finns en mall framtagen för beslut om nedskrivningar av
fordringar. För vård- och omsorgsförvaltningen ser vi att beslut om nedskrivning av kundfordringar
avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet har delegerats till förvaltningschef.
Beslut om vård- och omsorgsförvaltningens nedskrivna kundfordringar vid bokslutet 2019 har fattats på rätt nivå. Vi noterar dock att det i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning inte
finns något delegerat avseende nedskrivning av kundfordringar, vilket innebär att det är nämnden
som ska fatta beslut om nedskrivning. Samhällsbyggnadsnämnden har inte fattat något beslut om
nedskrivning av kundfordringar. Vidare ser vi att kommunstyrelsens samt social - och utbildningsnämndens delegationsordningar innehåller delegation till styrelsens ordförande respektive förvaltningschef (belopp upp till 70 tkr) samt arbetsutskott (belopp upp till 200 tkr). Även här ser vi att
beslut om nedskrivning fattats felaktigt.
Vi konstaterar att beslut om nedskrivning av kundfordringar inte har skett på rätt nivå. Ekonomichef
uppger att de ska se över samtliga nämnders delegationsordningar avseende vem som har rätt att
besluta om nedskrivning.

2.2.2.

Bedömning

Beslut om nedskrivningar av kundfordringar tas antingen i styrelse/nämnd eller på delegation. Vår
granskning visar att beslut om nedskrivningar under 2019 har tagits på fel nivå, förutom för vårdoch omsorgsförvaltningen.
Vi bedömer dock att revisionsfrågan avseende om beslut om nedskrivning av kundfordringar tas på
rätt nivå inte är uppfylld.
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2.3.
2.3.1.

Betalningsbevakning och kravhantering
Iakttagelser

Rutiner och riktlinjer för betalningsbevakning och kravhantering framgår i den första revisionsfrågan. I denna revisionsfråga testar vi om det finns en tillräcklig betalningsbevakning med avseende
på påminnelser, dröjsmålsräntor, inkassokrav och fortsatt långtidsbevakning genom att göra stickprov.
Antalet påminnelser som skickas ut varierar mellan 3-13 procent av det totala antalet utsända fakturor beroende på förvaltning, se tabellen nedan. Av det totala antalet utsända fakturorna är det
cirka 1,1-2,7 procent av fakturorna som blir inkassoärenden.
Antal utsända fakturor, påminnelser och inkassoärenden per förvaltning (andel av antal utsända
fakturor inom parentes). Avser perioden januari-augusti 2020.
Antal
Antal
Antal
Förvaltning
utsända fakturor
påminnelser
inkassoärenden
Social- och utbildningsförvaltningen
12 381
868 (7 %)
280 (2,3 %)
Vård- och omsorgsförvaltningen
9 608
262 (3 %)
105 (1,1 %)
Kommunstyrelsens förvaltning
464
44 (9 %)
9 (1,9 %)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
1 533
201 (13 %)
42 (2,7 %)
Vi har valt att genom stickprov granska 15 förfallna fakturor enligt följande:
•
•
•

5 stycken fakturor avseende barnomsorgsavgift
5 stycken fakturor avseende äldreomsorgsavgift
5 stycken fakturor avseende diverse övriga kundfakturor

Vi har kontrollerat att påminnelser och inkassokrav har skickats inom den tid och till den avgift som
framgår av kommunens riktlinjer samt att eventuell dröjsmålsränta har debiterats.
Stickprov avseende barnomsorgsavgift (konto 15106)
Kundfaktura

Förfallodag

Är fakturan
betald vid
granskningstillfället?

06333954

2020-06-30

Nej

06335170

2020-07-31

Ja, 2020-10-06

06334044

2020-06-30

Nej

06334203

2020-06-30

Ja, 2020-09-17

06333704

2020-06-30

Ja, 2020-09-30

Har påminnelse
skickats ca 7 dagar
efter förfallodatum?

Har dröjsmålsränta debiterats?

Har fakturan
skickats till
inkasso?

Bedömning

Nej (påminnelseavgift 2020-07-14).
Nej (påminnelseavgift 2020-08-11).
Nej (påminnelseavgift 2020-07-14).
Nej (påminnelseavgift 2020-07-14).
Nej (påminnelseavgift 2020-07-14).

Debiteras av
inkassobolaget.
Debiteras av
inkassobolaget.
Debiteras av
inkassobolaget.
Debiteras av
inkassobolaget.
Debiteras av
inkassobolaget.

Ja, 2020-09-04

Ej OK

Ja, 2020-09-24

Ej OK

Ja, 2020-09-04

Ej OK

Ja, 2020-09-04

Ej OK

Ja 2020-09-04

Ej OK

Har fakturan
skickats till
inkasso?

Bedömning

Ja, 2020-09-25

Ej OK

Ja, 2020-09-25

Ej OK

Nej (betald)

OK

Debiteras av
inkassobolaget.

Ja, 2020-09-25

OK

Debiteras av
inkassobolaget.

Ja, 2020-09-25

Ej OK

Stickprov avseende äldreomsorgsavgift (konto 15145)
Kundfaktura

Förfallodag

Är fakturan
betald vid
granskningstillfället?

07306941

2020-07-31

Nej

07306722

2020-07-31

Nej

07308771

2020-08-31

Ja, 2020-09-01

07304324

2020-05-31

Nej

07306915

2020-07-31

Nej

Har påminnelse
skickats ca 7 dagar
efter förfallodatum?

Har dröjsmålsränta debiterats?

Nej (påminnelseavgift 2020-08-11).
Nej (påminnelseavgift 2020-08-11).
Ej tillämpligt.
Ja, 9 dagar efter ffd
(påminnelseavgift
2020-06-09).
Nej (påminnelseavgift 2020-08-11).

Debiteras av
inkassobolaget.
Debiteras av
inkassobolaget.
Nej
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Stickprov avseende diverse övriga kundfakturor (konto 15102)
Kundfaktura

Förfallodag

Är fakturan
betald vid
granskningstillfället?

1012847

2020-07-07

Ja 2020-09-29

634702

2020-05-29

Nej

249756

2020-07-27

Nej

634746

2020-07-27

Nej

431413

2019-12-13

Nej

Har påminnelse
skickats ca 7 dagar
efter förfallodatum?
Nej (påminnelseavgift 2020-07-21).
Nej (påminnelseavgift 2020-06-09).
Ja (påminnelseavgift
2020-08-04).
Ja (påminnelseavgift
2020-08-04).
Nej (påminnelseavgift 2020-02-12).

Har dröjsmålsränta debiterats?

Har fakturan
skickats till
inkasso?

Bedömning

Nej

Nej (betald)

Ej OK

Ja, 2020-09-24

Ej OK

Nej (makulerad

OK

Nej (dialog)

OK

Ja, 2020-02-12

Ej OK

Debiteras av
inkassobolaget.
Fakturan har
makulerats.
Nej, dialog förs
med kund.
Debiteras av
inkassobolaget.

Resultatet av stickprovet visar att påminnelser till samtliga obetalda fakturor (som varit obetalda i
mer än 7 dagar) har skickats ut, dock så har påminnelse, med undantag för fyra stickprov, inte
skickats ut 7 dagar efter förfallodatum i enlighet med kommunens nuvarande riktlinjer för kravhantering. Därav görs bedömningen att endast fyra fakturor är korrekt hanterade i stickprovet. Vi ser
dock att påminnelse- och inkassorutinerna i övrigt fungerar och att obetalda fakturor skickas till
inkasso om de inte betalas.

2.3.2.

Bedömning

Vår granskning visar att riktlinjerna avseende kravhantering och betalningsbevakning efterlevs i
huvudsak, men att det finns eftersläpning i rutinen avseende utskick av påminnelser. Vi ser att
påminnelser skickas ut och att ärenden skickas till inkasso i enlighet med riktlinjerna för kravhantering, däremot följs inte riktlinjerna fullt ut vad gäller att en påminnelse ska skickas cirka 7 dagar
efter förfallodag.
Vi bedömer att det finns en delvis tillräcklig betalningsbevakning med avseende på påminnelser,
dröjsmålsräntor, inkassokrav och fortsatt långtidsbevakning.
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Revisionell bedömning och
rekommendationer
3.1.

Sammanfattande bedömning

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll vad gäller hanteringen av kundfakturering och kundfordringar. Bedömningen baseras på
sammanvägd bedömning av respektive revisionsfråga enligt nedan.

3.2.

Bedömningar mot revisionsfrågor

Nedan anges bedömningen av respektive revisionsfråga.
Revisionsfråga

Bedömning

Finns dokumenterade
riktlinjer och rutiner för
kundfakturering inklusive
betalningsbevakning och
kravhantering?

Delvis uppfylld

Tas beslut om nedskrivning av kundfordringar på
rätt nivå?

Ej uppfylld

Vår granskning visar att det finns framtagna riktlinjer för kravverksamheten som är beslutade av
kommunstyrelsen. Vi noterar dock att de ska revideras senast år 2020, vilket ännu inte är gjort.
Översyn av riktlinjerna ska göras under hösten
2020. Vidare visar granskningen att det inte finns
några dokumenterade, aktuella rutin- eller processbeskrivningar gällande kundfakturering, betalningsbevakning och kravhantering. Samtidigt
finns en stor sårbarhetsrisk i processen då det i
huvudsak är ekonomiadministratör som ensam
arbetar med kundfakturering och kravhantering.
Vi ser ett behov av att dokumentera rutin- och
processbeskrivningar i syfte att minska sårbarhetsrisken samt att riktlinjerna för kravhantering
bör ses över och aktualiseras genom nytt beslut.
Revisionsfrågan avseende om det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för kundfakturering
inklusive betalningsbevakning och kravhantering
bedöms därmed endast som delvis uppfylld.

Beslut om nedskrivningar av kundfordringar tas
antingen i styrelse/nämnd eller på delegation. Vår
granskning visar att beslut om nedskrivningar
under 2019 har tagits på fel nivå, förutom för vårdoch omsorgsförvaltningen.
Vi bedömer därför att revisionsfrågan avseende
om beslut om nedskrivning av kundfordringar tas
på rätt nivå inte är uppfylld.
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Finns en tillräcklig betalningsbevakning med
avseende på påminnelser, dröjsmålsräntor,
inkassokrav och fortsatt
långtidsbevakning?

3.3.

Delvis uppfylld
Vår granskning visar att riktlinjerna avseende
kravhantering och betalningsbevakning efterlevs i
huvudsak, men att det finns eftersläpning i rutinen
avseende utskick av påminnelser. Vi ser att påminnelser skickas ut och att ärenden skickas till
inkasso i enlighet med riktlinjerna för kravhantering, däremot följs inte riktlinjerna fullt ut vad
gäller att en påminnelse ska skickas cirka 7 dagar
efter förfallodag.
Vi bedömer att det delvis finns en tillräcklig betalningsbevakning med avseende på påminnelser,
dröjsmålsräntor, inkassokrav och fortsatt långtidsbevakning.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Genomför planerad översyn av riktlinjer för kravhantering.

•

Säkerställ att riktlinjer för kravhantering följs fullt ut avseende när utskick av påminnelser
ska ske.

•

Dokumentera rutin- och processbeskrivningar av kundfakturaprocessen inklusive betalningsbevakningen i syfte att minska sårbarhetsrisken i processen.

•

Säkerställ att beslut om nedskrivningar fattats på rätt nivå.

2020-12-17

Marie Lindblad

Fredrik Birkeland

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029 -6740)
(PwC) på uppdrag av Ludvika kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplan från 2020-04-28. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

10

44
13
115

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-25
Vård- och omsorgsnämnden

§ 87

Dnr 2020/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal
beslut om bistånd som inte har verkställts till och
med 30 september 2020
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport
och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:


Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande
beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.



Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).



Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.



Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal gynnande
beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.
Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts
inom tre månader.
Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen.
Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 september
2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Statistikrapport den 30 september 2020
Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och
antal av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut

Varav
kvinnor

Varav
män

Antal som tackat nej till
erbjudande

5

3

2

5

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om

Antal

Äldreboende - servicelägenhet

3

LSS – gruppbostad

1

Socialpsykiatri - servicelägenhet

1

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som
inte verkställts.

Beslut om

Beslutsdatum

Antal
dagar

Kvinna
eller
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

LSS –
gruppbostad

2020-01-14

260

M

1

Äldreboende servicelägenhet

2020-02-04

239

M

1

Socialpsykiatri servicelägenhet

2020-06-08

114

K

1

Äldreboende servicelägenhet

2020-06-17

105

K

1

Äldreboende servicelägenhet

2020-06-17

105

M

1

Beslutsunderlag
1. § 74 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-11-11.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2020.
______
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46
2
117

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 104

Dnr 2020/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal
beslut om bistånd som inte har verkställts till och
med 31 oktober 2020
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport
och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:


Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg,
IVO.



Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).



Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.



Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.
Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts
inom tre månader.
Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen.
Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 oktober 2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1(3)

2(3)

Statistikrapport den 31 oktober 2020
Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och
antal av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut

Varav
kvinnor

Varav
män

Antal som tackat nej till
erbjudande

6

3

3

5

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om

Antal

Äldreboende - servicelägenhet

1

LSS – gruppbostad

2

Socialpsykiatri - servicelägenhet

1

Äldreboende- demens

1

LSS – daglig verksamhet

1

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som
inte verkställts.

Beslut om

Beslutsdatum

Antal
dagar

Kvinna
eller
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

LSS –
gruppbostad

2020-01-14

291

M

1

LSS – daglig
verksamhet

2020-02-01

273

M

3

Äldreboende servicelägenhet

2020-02-04

270

M

1

LSS –
gruppbostad

2020-02-17

257

M

2

Socialpsykiatri servicelägenhet

2020-07-04

119

K

2

Äldreboende –
demens

2020-07-12

111

K

1

Beslutsunderlag
1. § 87 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 december 2020
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3(3)

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige, för kännedom
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 105

Dnr 2020/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal
beslut om bistånd som inte har verkställts till och
med 30 november 2020
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport
och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:


Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande
beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.



Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).



Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.



Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal gynnande
beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.
Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts
inom tre månader. Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som
besluten gäller, antal beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång
tid det har gått från dagen för respektive beslut.
Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är
verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade
insatsen.
Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 november
2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1(3)

2(3)

Statistikrapport den 30 november 2020
Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och
antal av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut

Varav
kvinnor

Varav
män

Antal som tackat nej till
erbjudande

6

2

4

4

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om

Antal

Äldreboende - servicelägenhet

1

LSS – gruppbostad

2

Socialpsykiatri - servicelägenhet

1

Äldreboende- demens

1

LSS – daglig verksamhet

1

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som
inte verkställts.

Beslut om

Beslutsdatum

Antal
dagar

Kvinna
eller
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

LSS –
gruppbostad

2020-01-14

321

M

1

LSS – daglig
verksamhet

2020-02-01

303

M

3

Äldreboende servicelägenhet

2020-02-04

300

M

1

LSS –
gruppbostad

2020-02-17

287

M

1

Socialpsykiatri servicelägenhet

2020-07-04

149

K

2

Äldreboende –
demens

2020-07-12

141

K

1

Beslutsunderlag
1. § 88 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 december 2020.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2020.
______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Kommunfullmäktige, för kännedom
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-09
Social- och utbildningsnämnden

§ 165

Dnr 2020/686 – 75

Kartläggning långvarigt ekonomiskt bistånd 2020
Beslut
1. Social- och utbildningsnämnden noterar rapporten.
2. Social- och utbildningsnämnden lämnar rapporten vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
I den årliga kartläggningen av det långvariga ekonomiska biståndet ser vi att det
återigen ökar och i år är det 640 personer. Majoriteten har utländsk bakgrund,
låg utbildningsnivå och saknar arbetslivserfarenhet. Många av dem har behov av
tolk och det är sammanfattningsvis en grupp som står långt från
arbetsmarknaden. Övervägande del av de personer som har långvarigt
ekonomiskt bistånd har försörjningsstöd som sin huvudsakliga
försörjningskälla. Ludvika kommun ligger högt i jämförelse med liknande
kommuner vad gäller barn i familjer med ekonomiskt bistånd. Det är en
utsatthet för barn att leva i en familj som uppbär ekonomiskt bistånd. Ludvika
kommun har omkring 620 barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt
bistånd.
För att bryta utvecklingen behöver de samverkansparter som ingår i processen
ha gemensam utgångspunkt kring vilka individer vi ska satsa på i insatserna. Det
finns en ökad risk för bristande samsyn när kommunen organisatoriskt sett har
delat upp de som ansvarar för insatserna från de som ansvarar för att ge
människor ekonomisk trygghet. Om inte kommunen kan samordna insatser
och frigöra människors resurser på bästa sätt i syfte att de ska kunna stå på egna
ben och försörja sig själva riskerar kommunen att det ekonomiska biståndet
fortsatt belastar kommunen med höga belopp.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 30 november 2020.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1(2)

2(2)

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen/fullmäktige, inklusive tjänsteskrivelse, för kännedom
Verksamhetscontroller IFO
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Diarienummer

Ert datum

Er referens

2020-11-30
Individ- och familjeomsorgen
Anna Hellstrand, 0240-868 50
anna.hellstrand@ludvika.se

1(5)

Datum

SUN 2020/686 – 75

Social- och utbildningsnämnden

Rapport kartläggning långvarigt ekonomiskt bistånd
Förvaltningens förslag till beslut
1. Social- och utbildningsnämnden noterar rapporten.
2. Social- och utbildningsnämnden lämnar rapporten vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning
I den årliga kartläggningen av det långvariga ekonomiska biståndet ser vi att det
återigen ökar och i år är det 640 personer. Majoriteten har utländsk bakgrund,
låg utbildningsnivå och saknar arbetslivserfarenhet. Många av dem har behov av
tolk och det är sammanfattningsvis en grupp som står långt från
arbetsmarknaden. Övervägande del av de personer som har långvarigt
ekonomiskt bistånd har försörjningsstöd som sin huvudsakliga
försörjningskälla. Ludvika kommun ligger högt i jämförelse med liknande
kommuner vad gäller barn i familjer med ekonomiskt bistånd. Det är en
utsatthet för barn att leva i en familj som uppbär ekonomiskt bistånd. Ludvika
kommun har omkring 620 barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt
bistånd.
För att bryta utvecklingen behöver de samverkansparter som ingår i processen
ha gemensam utgångspunkt kring vilka individer vi ska satsa på i insatserna. Det
finns en ökad risk för bristande samsyn när kommunen organisatoriskt sett har
delat upp de som ansvarar för insatserna från de som ansvarar för att ge
människor ekonomisk trygghet. Om inte kommunen kan samordna insatser
och frigöra människors resurser på bästa sätt i syfte att de ska kunna stå på egna
ben och försörja sig själva riskerar kommunen att det ekonomiska biståndet
fortsatt belastar kommunen med höga belopp.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Sedan 2017 genomför Stöd och försörjningsenheten årligen en kartläggning av
det långvariga ekonomiska biståndet. (Definitionen av långvarigt ekonomiskt
bistånd utgår från Socialstyrelsens definition som är tio månader eller mer.)
Kartläggningen görs i början av november och genomförs med IT-stödet
Dioevidence. Socialsekreterarna svarar på ett antal enkätfrågor om varje person
som vid kartläggningstillfället har uppburit ekonomiskt bistånd i tio månader
eller mer. Syftet är att på gruppnivå få en bild av nuläget över de som uppbär
55
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Datum

Diarienummer

2020-11-30

Ludvika kommun

långvarigt bistånd i kommunen. Syftet är också att kunna använda resultatet till
verksamhetsutveckling för att kunna möta biståndstagarnas behov av insatser
för att kunna närma sig självförsörjning. Kartläggningen har i november 2020
genomförts för fjärde gången.
Bakgrundsfaktorer
2017

2018

2019

2020

419

597

630

640

-varav kvinnor

192

257

287

304

-varav män

227

340

343

336

Inrikes bakgrund

208

220

224

241

Utländsk bakgrund*

211

377

404

397

Antal personer

*utrikes född eller född i Sverige med föräldrar som båda är utrikes födda

Ärendets aktualitet – hur länge har biståndet pågått?
I årets kartläggning har 346 personer haft bistånd i 10 månader upp till 3 år,
127 personer i 3-5 år och 167 personer längre än 5 år. Årets resultat är likvärdigt
förra årets resultat. Människor som lever på försörjningsstöd och skäms över
sin situation känner sig oftare maktlösa inför offentliga institutioner och isolerar
sig i större utsträckning från övriga samhället. Forskningen visar också att
arbetslösa, som ett resultat av stigmatiseringen, har svårare att komma in på
arbetsmarknaden på grund av förlorad självkänsla och produktivitet.
Åldersfördelning
Den största åldersgruppen är 40-49 år som består av 165 personer, näst störst
är åldersgruppen 30-39 år som består av 157 personer och sedan åldersgruppen
18-29 år som består av 147 personer. Det är i dessa åldersgrupper
förvärvsarbetandet ska vara som högst och under dessa år ska människor tjäna
in till sin kommande pension och bidra till skatteintäkter i samhället.
Civilstånd
Av de med inrikes bakgrund är det 93 % som är ensamstående, när det gäller de
med utländsk bakgrund är andelen 50 %. Vi kan se att det ekonomiska
biståndet har fått en förskjutning till att mer och mer innefatta familjer med två
vuxna och barn. Detta beror främst på att många efter avslutad etablering hos
Arbetsförmedlingen inte kan försörja sig själva.
Barn
Ludvika kommun ligger högt i jämförelse med liknande kommuner vad gäller
barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd. I årets kartläggning är det
omkring 620 barn som lever i familjer som har långvarigt ekonomiskt bistånd.
Den allra största delen av dessa barn lever i familjer med utländsk bakgrund
och en stor andel av dessa föräldrar har i sin tur behov av tolk. Vi vet att det för
med sig att barnen i dessa familjer kan behöva tolka vuxensaker som de inte
borde vara involverade i och att barnen får mindre hjälp med läxor och
samhällsinformation. Det får också konsekvenser för vissa av barnen som står
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SUN 2020/686 – 75 2(5)

Datum

2020-11-30

Ludvika kommun

Diarienummer

med ett ben i varje kultur, de själva lever i en svensk vardag i skolan utanför
familjen men de vuxna deltar inte i det svenska samhällslivet i lika stor
utsträckning. Inom socialtjänsten ser vi att det innebär klart ökade risker för att
fara illa.
Försörjningshinder
Det huvudsakliga försörjningshindret är arbetslös, 55 %. Det näst största är
arbetshinder sociala skäl, 20 %. Det tredje största är sjukskriven med läkarintyg,
10 %. I gruppen arbetshinder sociala skäl finns de som traditionellt varit
socialtjänstens målgrupp och som vi inom IFO är mer ämnade för att arbeta
med, exempelvis personer med beroendeproblematik och psykiska ohälsa.
Många som avslutar etableringen hos Arbetsförmedlingen hänvisas till att söka
ekonomiskt bistånd eftersom de har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden
och därmed inte kvalificerat sig för några socialförsäkringar.
Huvudsaklig försörjning
Övervägande del av de personer som har långvarigt ekonomiskt bistånd har
försörjningsstöd som sin huvudsakliga försörjningskälla, 82 %. Det innebär att
utbetalningen av försörjningsstödet överstiger inkomsten av eventuell lön,
sjukpenning, aktivitetsstöd etc. som personerna eventuellt har. Detta indikerar
att personerna har ett ganska stort behov av en annan inkomst för att kunna
blir självförsörjande.
Behov av tolk
Av de 397 personer som i årets kartläggning har utländsk bakgrund är det 60 %
som har behov av tolk för att kunna kommunicera med myndigheten och av
dem är det i sin tur 70 % som har barn. De här personerna har genomgått sin
etableringsprocess och ska vara integrerade och klara sin försörjning på egen
hand. Många av dem har varit i Sverige i flera år.
Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrunden skiljer sig åt mellan de med inrikes och utländsk
bakgrund där de med inrikes bakgrund i högre utsträckning har gymnasial
utbildning. Den enskilt största gruppen är de med utländsk bakgrund med lägre
utbildningsnivå än grundskola. Av totalen är det endast 27 % som har
gymnasial utbildning eller högre och således har den utbildning som i dagsläget
krävs för ett arbete i Sverige.
Arbetslivserfarenhet
Majoriteten av personerna, 83 %, i kartläggningen saknar arbetslivserfarenhet
under de senaste två åren. Vi vet att arbetslivserfarenhet är en friskfaktor och
en språngbräda till fortsatt sysselsättning och att desto längre man går i
arbetslöshet desto svårare blir det att få ett arbete.
Arbetsmarknadsinsatser
I årets kartläggning ser vi att andelen som inte fått arbetsmarknadsinsatser ökar.
36% har inte fått någon insats. Tidigare har vi sett att arbetsmarknadsinsatserna
ökat under de år vi gjort kartläggningen. En orsak kan vara att arbetsmarknads-
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Datum

2020-11-30

Ludvika kommun

Diarienummer

och integrationsenheten (AMI) i princip stängde sin verksamhet i våras med
anledning av pandemin.
Verksamhetens behov för att bryta utvecklingen
I år ser vi att utbetalat ekonomiskt bistånd är lägre än förra året, prognos visar
på cirka 2,5 mkr lägre utbetalning jämfört med 2019. Gruppen med långvarigt
bidragsmottagande har dock ökat även om ökningen avstannat jämfört med
tidigare år. Vi ser att arbetet med gruppen som står långt från egen försörjning
behöver utvecklas och att variationerna av insatser behöver öka. Vi behöver
även säkerställa att insatserna är verkningsfulla och leder till att individerna blir
självförsörjande.
Vi ser vidare att behovet av tolk är fortsatt stort och kommunen behöver satsa
på språkutbildning för att ge dessa människor förutsättningar att kunna närma
sig arbetslivet. Vi vet genom kommunens egen erfarenhet att det finns individer
som trots slutförd yrkesutbildning inte klarar av arbetet på arbetsplatsen på
grund av språkliga brister.
I dag har i princip ingen av våra långvariga biståndsmottagare genomgått
arbetsförmågebedömning och vi ser att det finns behov av att betydligt fler får
den möjligheten. Socialtjänsten har inte kompetens att utföra sådan bedömning
utan behöver kompletteras av annan yrkesgrupp. Om personerna genomgår en
grundläggande arbetsförmågebedömning ökar deras chanser att få rätt insatser
och eventuellt annan ersättning, vilket skulle minska det ekonomiska biståndet.
Barnperspektiv – barnkonvention
I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Vi vet att det är en utsatthet
för barn att leva i en familj som uppbär ekonomiskt bistånd. Ludvika kommuns
övergripande mål, att vi ska vara en bra kommun att växa upp i, är inte förenligt
med det höga antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet. För att tydliggöra
det gemensamma ansvaret har nyckeltalet ”antal barn i familjer med
ekonomiskt bistånd” blivit ett av de resultatmått som kommunen följer för att
mäta uppfyllelsen av det kommunövergripande verksamhetsmålet ”En bra
kommun att växa upp i”.
Eventuella hinder för att bryta utvecklingen
Kommunen behöver ha en gemensam syn på hur kommunens resurser ska
användas. Det innebär att de samarbetspartners som är inblandade i processen
måste ha samma utgångspunkt kring vilka individer vi ska satsa på i insatserna.
Vi ser att det är en ökad risk för en bristande samsyn när kommunen
organisatoriskt sett har delat upp de som ansvarar för insatserna från de som
ansvarar för att ge människor ekonomisk trygghet. I nuläget tenderar AMI
främst att arbeta med de som står nära arbetsmarknaden, som har kort väg
vidare och inte så stort behov av bistånd. Om vi fortsätter att främst arbeta
med den gruppen kommer det ekonomiska biståndet inte sjunka lika mycket
som om vi också arbetar med de som står längst från arbetsmarknaden och har
störst behov av insatser och bistånd. Det finns många stora familjer som har
stort behov av bistånd, om vi kan få dem närmare arbetsmarknaden och andra
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ersättningar skulle bara dessa utgöra miljoner i minskat ekonomiskt bistånd.
Kommunen behöver ta övergripande ställning till om denna grupp ska
prioriteras och därefter anpassa insatserna och satsningarna efter även deras
behov och förutsättningar.
Vi vet att det finns goda exempel från kommuner som har samordnat
insatserna och därigenom sänkt kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Vi
deltar i utvecklingsprojekt hos Sveriges kommuner och regioner (SKR) där vi
tagit del av Köpings och Markaryds kommuns förändringsresa. De framhävde
att en förutsättning för dem var ett enat chefskap och ansvar för ekonomiskt
bistånd, arbetsmarknadsenhet och integration, vilket är det vanligaste sättet att
organisera arbetet om vi ser till de deltagande kommunerna.

Ekonomiska konsekvenser
Det ekonomiska biståndet i Ludvika kommun har de senaste åren kostat
kommunen mycket pengar. Sverige har varit i en högkonjunktur och Ludvika
kommun har trots det haft mycket höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Om
kommunen inte klarar att samordna insatser och frigöra människors resurser i
syfte att de ska kunna stå på egna ben och försörja sig själva riskerar
kommunen att det ekonomiska biståndet fortsatt belastar kommunen med höga
belopp.
Forskning visar att risken för placering utanför det egna hemmet är 1 på 7 för
ett barn som lever med en ensamstående mamma som har långvarigt
ekonomiskt bistånd, vilket kan jämföras med 1 på 2000 om man lever i en
familj med högskoleutbildade föräldrar med arbete. Kartläggningen visar att
Ludvika kommun har cirka 250 barn som befinner sig i gruppen med ökad risk
för placering. Om en sjundedel av dessa barn skulle placeras till en
dygnskostnad av 1900 kronor skulle det innebära en årskostnad på drygt 24
miljoner kronor för kommunen – endast sett till dessa barn. Det är av stor vikt
att trenden med ekonomiskt bistånd vänder.
Om kommunen lyckas minska utbetalningarna av ekonomiskt bistånd skulle det
innebära att kommunen kan prioritera andra satsningar som är till gagn för fler
grupper av samhällsmedborgare och som bidrar till kommunens vision.

Ann-Sofie Andersson
Verksamhetschef

Anna Hellstrand
Verksamhetscontroller
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BESLUT
2021-01-08
Dnr: 201-21216-2020

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
17 december 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Ludvika
Parti: Centerpartiet
Ny ersättare: Arne Berglund
Avgången ersättare: Nadja Eriksson
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Ludvika
Ersättare

Ledamot

1. Leif Lindgren
2. Arne Berglund *

Hans Gleimar
Karin Sandström
Sarah Hjälm
Jan Karlsson
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Åsgatan 38, 791 84
FALUN inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Helle Bryn-Jensen

Inger Haag
Kopia till
Kommun
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2021-01-08

201-21216-2020

Arne Berglund
ULRIKSBERG 17
77012 SUNNANSJÖ

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
17 december 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Centerpartiet
Kommun: Ludvika

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Inger Haag

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2021-01-08
Dnr: 201-21215-2020

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
17 december 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Ludvika
Parti: Moderaterna
Ny ersättare: Morteza Haidari
Avgången ersättare: Jennie Rydelius
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Ludvika
Ersättare

Ledamot

1. Ted Hartman
2. Bert Broman
3. Ove Boman
4. Markus Munkhammar
5. Morteza Haidari *

HåGe Persson
Håkan Frank
Linda Kardell Broman
Rigmor Andersson
Jesper Gustafsson
Hugo Abrahamsson
Andreas Strandberg
Irene Andersson
Anders Hellstrand
Torbjörn Tomtlund
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Åsgatan 38, 791 84
FALUN inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Helle Bryn-Jensen

Inger Haag
Kopia till
Kommun
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2021-01-08

201-21215-2020

Morteza Haidari
BERGSGATAN 4 A LGH 1201
77134 LUDVIKA

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
17 december 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Moderaterna
Kommun: Ludvika

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Inger Haag

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2021-01-08
Dnr: 201-21213-2020

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
17 december 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Ludvika
Parti: Miljöpartiet de gröna
Ny ledamot: Mohammed Ibrahim Warsame
Ny ersättare: Christian Karlsson
Avgången ledamot: Mohamed Osman Mohmoud
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Ludvika
Ledamot

Ersättare
1. Aron Knifström
2. Christian Karlsson *

Mohammed Ibrahim Warsame *
Åsa Wikberg
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Åsgatan 38, 791 84
FALUN inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Helle Bryn-Jensen

Inger Haag
Kopia till
Kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti

64
5
135

Bevis
2021-01-08

201-21213-2020

Mohammed Ibrahim Warsame
KRUSBÄRSGÅRDEN 3 LGH 1303
77140 LUDVIKA

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den
17 december 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Miljöpartiet de gröna
Kommun: Ludvika
Valkrets: Ludvika

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Inger Haag

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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Bevis
2021-01-08

201-21213-2020

Christian Karlsson
GAMLA BANGATAN 38 B LGH 1201
77153 LUDVIKA

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
17 december 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Miljöpartiet de gröna
Kommun: Ludvika

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Inger Haag

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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