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Kommunstyrelsen 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 
uppföljningstillfälle 3, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 

daterad den 14 september 2021. 

2. Kommunstyrelsen fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 
2021−2023, enligt bilaga 2 daterad den 14 september 2021. 

3. Kommunstyrelsen fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra 
till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad den 14 september 
2021. 

4. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Sammanfattning 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av kommunstyrelsens eget ekonomiska läge avser perioden 
januari−augusti 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 
Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av fastställd  
strukturplan (bilaga 2) samt föreslagna åtgärder i bilagd handlingsplan (bilaga 3).  

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 8,3 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst 
avvikelse för näringsliv och arbetsmarknad/integration.  

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplanens och 
handlingsplanens åtgärder – är att budgeten kommer att visa en positiv 
avvikelse med 2,6 mnkr.  

Investeringar. KS totala investeringsanslag för året uppgår till 12,7 mnkr, varav 
2,3 mnkr överförts från föregående år. Under perioden har det för KS bokförts 
4,6 mnkr. Enligt prognos kommer totalt 8,5 mnkr att arbetas upp och 
resterande 4,2 mnkr finnas kvar vid årets slut. 
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Beskrivning av ärendet 

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 
handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 
Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund 
ekonomi där även de finansiella målen nås. 

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över 
övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 
rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma 
tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och 
balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. 
Kommundirektörens stab ska rapportera hur det går med de övergripande 
verksamhetsmålen. 

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås 
Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla 
verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för 
de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet 
bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. 

Fullmäktiges övergripande mål år 2021 

 

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella 
avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. 
Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska 
nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

Denna rapportering avser perioden januari−augusti 2021 
Denna rapportering av kommunstyrelsens egna driftkostnader och investeringar 
avser perioden januari−augusti 2021 och innefattar en prognos till årets slut  
(bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av 
föreslagna strukturplan (bilaga 2) samt föreslagna åtgärder i bilagd handlingsplan 
(bilaga 3). Prognosen säger att årets driftsbudget kommer att visa 2,6 mnkr 
positiv avvikelse.  

En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En hållbar kommun

Resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag2)

Oförändrad kommunal skattesats3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−20213)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−20213)

1) Fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 §  163
2)
3)

Verksamhets-
mål1)

Finansiella    
mål

Fastställdes av fullmäktige 1 juni 2020 §  72, i budgetbeslutet för 2021
Fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 §  171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning
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Driftkostnader 
För helåret 2021 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på 
netto 112,7 miljoner kr (mnkr). För perioden januari−augusti är det budgeterat 
ett belopp på 71,5 mnkr. 

Under årets åtta första månader var driftkostnaderna netto totalt 8,3 mnkr lägre 
än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 8,7 mnkr 
högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 0,4 mnkr 
högre (negativ avvikelse). Ej budgeterade projektmedel för AMI uppgår till 5,6 
mnkr för både intäkter och kostnader vilket ger netto 0. 

Väsentliga avvikelser under perioden: 
− Ej mottagna större fakturor 0,6 mnkr positiv avvikelse. 
− Lägre lönekostnader än budgeterat 2,4 mnkr positiv avvikelse 
− Personalskuldsförändring 1,0 mnkr positiv avvikelse. 
− Lägre kostnader för kurs och konferens 1,0 mnkr positiv avvikelse. 

− Uteblivna kapitalkostnader 0,3 mnkr positiv avvikelse 

− Gemensamma nämnder står för 0,3 mnkr av den positiva avvikelsen 

− Ej använd buffert, KS oförutsett 1,1 mnkr positiv avvikelse 

− Juristkostnader för vattenledningen 1,2 mnkr negativ avvikelse 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplanens och 
handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer att visa en positiv 
avvikelse med 2,6 mnkr. 

Strukturplanen som innebar en besparing på 2 mnkr inför 2021 kommer att 
hållas utan avvikelser.  

Handlingsplanens nya åtgärder på 1,2 mnkr är medräknade i prognosen.   

Investeringar 
För helåret 2021 har nämnden ett investeringsanslag på 12,6 mnkr varav 2,3 
mnkr är överfört från föregående år. 

Under perioden januari−augusti har 4,6 mnkr av anslaget upparbetats och 
bokförts. 

Prognosen för helåret är att 8,4 mnkr av det totala anslaget kommer att 
upparbetas och därför lämnas en positiv prognosavvikelse på 4,2 mnkr. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 
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Maria Skoglund 
Förvaltningschef  

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 sep 2021 
2. Kommunstyrelsens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 sep 2021 
3. Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 
14 sep 2021 

Beslut skickas till 
Förvaltningschefen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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 Kommunstyrelsens förvaltning BILAGA 3   2021-09-14

Löp.

nr

Verksamhet 

som berörs
Beskrivning Ev. mål

Förvaltning 

eller nämnd?
Datum 2021 2022 2023 2024

 

Ja/

Nej
Belopp

1.1 Ekonomi Vakanshålla 1 tjänst okt-dec 2021 0,18 ja effekten ingår i prognosen 0,18

1.2
Utv o 

kommunikati
Vakanshålla 1 tjänst okt-dec 2021 0,18 ja effekten ingår i prognosen 0,18

1.3 Näringsliv Vakanshålla 1 tjänst apr-dec 2021 0,40 ja effekten ingår i prognosen 0,40

0,75 0,00 0,00 0,00 0,75

2.1 KSF färre tillfällen för kurs/konferens 0,40 ja effekten ingår i prognosen 0,40

2.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

2.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,40 0,00 0,00 0,00 0,40

3.1 0,00

3.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

3.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

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

4.1 0,00

4.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

4.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

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

1,15 0,00 0,00 0,00 1,15TOTALT

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Vilken realistisk ekonomisk effekt har 

åtgärden? Mnkr, två decimaler

Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 3 år 2021

Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2021 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Beslut om åtgärd
Är 

åtgärden 

planerad el 

påbörjad?

Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i 

slutlig helårsprognos för 2021?Driftsättning, 

datum

Åtgärd

Filnamn: Rapportering-ekonomi-handlingsplan-2021-tillfälle3-KS Flik: År 2021      Sida 1(1)12



 Kommunstyrelsens förvaltning BILAGA 2   2021-09-14

Löp.

nr

Verksamhet som 

berörs
Beskrivning 2021 2022 2023

2021− 

2023
2021 2022 2023

2021− 

2023

1.1 Ansvar 100 Kommundirektören- Lägre budget för KS oförutsett jämfört med 2020. 0,115 0,115 0,115 0,115

1.2 Ansvar 140 Näringslivsenheten- Utträde ur Falun-Borlänge regionen 0,613 0,613 0,613 0,613

1.3 Ansvar 112 Säkerhet - Lägre kostnader beräknas för Rakel jämfört med 2020. 0,400 0,400 0,400 0,400

1.4

1,128 0,000 0,000 1,128 1,128 0,000 0,000 1,128

2.1

2.2

2.3

2.4

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 Ansvar 130 Personalenheten - Ingen budget för vikarie 2021 jämfört med 2020. 0,246 0,246 0,246 0,246

3.2 Ansvar 111 Kommunikation - Senarelägger anställning av kommunikatör med 6 mån. 0,338 0,338 0,338 0,338

3.3 Ansvar 130 Personalenheten - Senarelägger anställning av HR-generalist med 6 mån. 0,348 0,348 0,348 0,348

3.4

0,932 0,000 0,000 0,932 0,932 0,000 0,000 0,932

4.1

4.2

4.3

4.4

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,060 0,000 0,000 2,060 2,060 0,000 0,000 2,060

Övrigt

TOTALT

Kommunstyrelsens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 3 år 2021

Startdatum

Inköpsstyrning

Bemanningsoptimering

Åtgärd Planerad ekonomisk effekt (mnkr) Ekonomisk effekt enligt uppföljning (mnkr)

Lokalkostnadsoptimering

Filnamn: Rapportering-ekonomi-strukturplan-2021-tillfälle3-KS Flik: År Uppföljning 2021      Sida 1(1)13



Kommunstyrelsen, tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Kommundirektör och btr kommundirektör 29 158 -129 45 174 -129

Näringsliv 83 384 -301 125 425 -300

Kansliet 151 473 -322 275 473 -198

Ekonomi 823 879 -56 1 241 1 241 0

HR 1 034 1 189 -155 1 253 1 253 0

Säkerhet 2 771 2 736 35 2 771 2 797 -26

Arbetsmarknad/integration 5 710 13 480 -7 770 8 561 16 965 -8 404

Utveckl o komm 120 121 -1 120 121 -1

Totala intäkter KS 10 721 19 420 -8 699 14 391 23 449 -9 058

Kommundirektör och btr kommundirektör 19 955 18 834 1 121 29 216 28 345 871

Näringsliv 6 647 5 290 1 357 10 532 10 032 500

Kansliet 11 052 10 069 983 17 261 17 392 -131

Ekonomi 8 227 7 775 452 12 475 12 375 100

HR 14 120 13 434 686 22 593 22 193 400

Säkerhet 4 119 3 857 262 6 153 6 179 -26

Arbetsmarknad/integration 14 472 20 546 -6 074 22 944 31 348 -8 404

Utveckl o komm 3 668 2 894 774 5 922 5 642 280

Totala kostnader KS 82 260 82 700 -440 127 096 133 506 -6 410

Kommundirektör och btr kommundirektör 19 926 18 676 1 250 29 171 28 171 1 000

Näringsliv 6 564 4 906 1 658 10 407 9 607 800

Kansliet 10 901 9 596 1 305 16 986 16 919 67

Ekonomi 7 404 6 896 508 11 234 11 134 100

HR 13 086 12 246 840 21 340 20 940 400

Säkerhet 1 348 1 121 227 3 382 3 382 0

Arbetsmarknad/integration 8 762 7 066 1 696 14 383 14 383 0

Utveckl o komm 3 548 2 773 775 5 802 5 521 281

Netto KS 71 539 63 279 8 260 112 705 110 057 2 648

Netto Netto KS 71 539 63 279 8 260 112 705 110 057 2 648

personalskuldsförändring -964

netto utan ps 7 295

Rapportering av periodens intäkter 

respektive kostnader

Tillfälle 3, jan-aug 2021 Helår 2021

Kost-

nader

Intäkter

Rapportering-ekonomi-2021-KS2021-09-30 Kommunstyrelsen Ekonomienheten, Stöd- och styrningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-09-21 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 79  Dnr 2020/77 

 

Utvärdering av utökade öppettider på krogen i 
Ludvika 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige noterar att ingen återrapport har kunnat göras med anledning av de 
restriktioner som införts på grund av pandemin.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade den 3 februari 2020 § 17 att bifalla en motion från 
Andreas Strandberg (M) som föreslog att Ludvika kommun under en 
försöksperiod skulle låta krögare ha öppet till 03:00 och att Ludvika kommun 
efter försöksperioden skulle utvärdera resultatet tillsammans med krögare. 
Återrapporten skulle göras till fullmäktige senast kvartal 2 2021.  

Med anledningen av pandemin har restriktioner införts kring öppettider för 
krogar och därför har någon utvärdering inte kunnat göras.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från fullmäktige daterat 3 februari 2020 § 17. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Datum 

2021-09-01 
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KS  2020/77-14 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Erik Odens 
erik.odens@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Återrapport av öppettider på krogen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige noterar att ingen återrapport har kunnat göras med anledning av de 
restriktioner som införts på grund av pandemin.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade den 3 februari 2020 § 17 att bifalla en motion från 
Andreas Strandberg (M) som föreslog att Ludvika kommun under en 
försöksperiod skulle låta krögare ha öppet till 03:00 och att Ludvika kommun 
efter försöksperioden skulle utvärdera resultatet tillsammans med krögare. 
Återrapporten skulle göras till fullmäktige senast kvartal 2 2021.  

Med anledningen av pandemin har restriktioner införts kring öppettider för 
krogar och därför har någon utvärdering inte kunnat göras.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

Erik Odens 
Näringslivschef   

Bilagor 
Protokoll från fullmäktige daterat 3 februari 2020 § 17. 

Beslut skickas till 
Näringslivschef 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2020-02-03 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 17  Dnr 2018/214 

 

Svar på motion - Utökade öppettider på krogen i 
Ludvika 

Beslut 
1. Fullmäktige bifaller motionen och fastställer därmed att öppettider på 

krogar i Ludvika kommun, under perioden från och med 1 april 2020 till 
och med 1 april 2021, möjliggörs till kl. 03:00. 

2. Fullmäktige fastslår också att efter prövotiden ska en utvärdering ske som 
återrapporteras till fullmäktige senast vid utgången av kvartal 2 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Andreas Strandberg (M) föreslår i motion inkommen 28 maj 2018 att Ludvika 
kommun under en försöksperiod låter krögare ha öppet till 03:00 och att 
Ludvika kommun efter försöksperioden utvärderar resultatet tillsammans med 
krögare. 

Motionen remitterades till näringslivschefen, räddningstjänsten, polisen, 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och läkemedel samt 
myndighetsnämnden miljö- och bygg.  

Myndighetsnämnden miljö- och bygg behandlade 18 juli 2018 § 130 och deras 
yttrande är bifogat till detta ärende. 

Det gemensamma kontoret för handläggning av frågor som berör alkohol, 
tobak och läkemedel lät meddela att de yttrar sig i enskilda förfrågningar om 
serveringstillstånd om fullmäktige beslutar att ändra öppettiderna.  

Räddningstjänsten har inte yttrat sig, och polismyndigheten yttrar sig inte kring 
politiska förslag.  

Kommunstyrelsens förvaltnings sammanfattning 
Enligt alkohollagens 8 kapitel 19 § framgår att om inte kommunen beslutar 
annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker 
eller av alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas tidigare är klockan 11.00 
och inte pågå längre än till klockan 01.00.  

Det är kommunen- och inte krogägaren eller andra instanser- som bestämmer 
vilken tid som krogarna ska stänga, om inte kommunen fattar ett aktivt beslut i 
frågan gäller tiden 01.00 som stängningstid. 
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2(3) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Av de remissinstanser som svarat på remissen framkommer det att den 
gemensamma nämnden för tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel (GNATL) 
alltid fattar beslut om serveringstillstånd utifrån den enskilda näringsidkarens 
ansökan och ska också skicka ansökan till remissinstanser, bland annat 
polismyndigheten, räddningstjänsten och kommunen innan sitt beslutsfattande. 
Nämnden utgår då också från om kommunen har fattat ett aktivt beslut om att 
förlänga öppettiderna. Utöver detta har GNATL beslutat om riktlinjer för 
serveringstillstånd, där det framkommer att serveringstiden inom den 
gemensamma nämndens verksamhetsområde kan utökas till maximalt klockan 
02.00.   

Myndighetsnämnden miljö- och bygg belyser utifrån sitt perspektiv att 
alkohollagen är en skyddslag som finns för att begränsa alkoholens 
skadeverkningar och tolkningen av nämndens yttrande är att de föreslår att 
motionen ska avslås.  

Sammanfattningsvis föreslår kommunstyrelsens förvaltning i samråd med 
kommunstyrelsens stab, näringslivschef, att en provperiod ska införas, utifrån 
den reglering som idag finns på området. Detta innebär att prövotiden medger 
att öppettiden för krögare kan vara till och med kl. 03:00, men att GNATL 
sannolikt kommer att medge serveringstillstånd till kl. 02:00. Prövotiden förslås 
fastställas från och med 1 april 2020 till och med 31 mars 2021, och ansvariga 
för utvärderingen av prövotiden är näringslivschef. Denne ska i utvärderingen 
inkludera krögare som använt sig av den här möjligheten under prövotiden, 
tjänstemän inom myndighetsnämnden miljö- och byggsansvarsområde samt 
andra om hen anser är berörda. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 januari 2020 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 januari 2020 och beslutade enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Tidigare beslut i ärendet 
Arbetsutskottet den 7 januari 2020 § 21. 
Kommunstyrelsen den 21 januari 2020 § 24. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 27 november 

2019. 
2. Motion inkommen 28 maj 2018. 

Behandling 
HåGe Persson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

______ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 80  Dnr 2021/241 

 

Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika 
kommuns vatten- och avloppsanläggning samt 
information till fastighetsägare 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige fastställer nya Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till 
fastighetsägare (ABVA 21). ABVA 21 ersätter ABVA 07.  

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för Wessman Vatten & Återvinning AB har på sitt sammanträde den 
26 februari 2021 föreslagit fullmäktige att anta nya ABVA 21. ABVA står för 
allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns vatten- och 
avloppsanläggning. Dokumentet innehåller även information till fastighetsägare. 

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får regeringen, eller efter 
regeringens bemyndigande, kommunen meddela ytterligare föreskrifter om 
användningen av allmänna VA-anläggningar. Både lagen och ABVA reglerar 
förhållandet mellan fastighetsägare och huvudmannen inom kommunens va-
verksamhetsområden. Informationsdelen sid 5 – 13 ger råd och upplysningar 
om vanligt förekommande frågor om dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Informationen är ett komplement till ABVA.  

Kommunstyrelsens förvaltning har, i dialog med tjänsteperson på Wessman 
Vatten & Återvinning AB, ändrat från ABVA 20 till ABVA 21 i hela 
styrdokumentet. Detta då förvaltningen upptäckte att det i den version styrelsen 
antog använts både ABVA 20 och ABVA 21 i dokumentet.  

Nuvarande ABVA 07 beslutades av fullmäktige den 27 november 2008 §179 
och ska revideras senast 2020. Vilka revideringar som gjorts framgår i 
tjänsteskrivelsen från Wessman Vatten & Återvinning, som finns som bilaga 3. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige fastställer ABVA 21 och 
att dessa ersätter ABVA 07.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 23 augusti 2021 
2. ABVA 21  
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3. Protokollsutdrag från Wessman Vatten & Återvinning ABs 
styrelsesammanträde den 26 februari 2021 § 21006 d.  

4. Tjänsteskrivelse med rubriken ”ABVA för år 2021”.  
______ 
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Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Fastställande av ABVA 21 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige fastställer nya Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till 
fastighetsägare (ABVA 21). ABVA 21 ersätter ABVA 07.  

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för Wessman Vatten & Återvinning AB har på sitt sammanträde den 
26 februari 2021 föreslagit fullmäktige att anta nya ABVA 21. ABVA står för 
allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns vatten- och 
avloppsanläggning. Dokumentet innehåller även information till fastighetsägare. 

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får regeringen, eller efter 
regeringens bemyndigande, kommunen meddela ytterligare föreskrifter om 
användningen av allmänna VA-anläggningar. Både lagen och ABVA reglerar 
förhållandet mellan fastighetsägare och huvudmannen inom kommunens va-
verksamhetsområden. Informationsdelen sid 5 – 13 ger råd och upplysningar 
om vanligt förekommande frågor om dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Informationen är ett komplement till ABVA.  

Kommunstyrelsens förvaltning har, i dialog med tjänsteperson på Wessman 
Vatten & Återvinning AB, ändrat från ABVA 20 till ABVA 21 i hela 
styrdokumentet. Detta då förvaltningen upptäckte att det i den version styrelsen 
antog använts både ABVA 20 och ABVA 21 i dokumentet.  

Nuvarande ABVA 07 beslutades av fullmäktige den 27 november 2008 §179 
och ska revideras senast 2020. Vilka revideringar som gjorts framgår i 
tjänsteskrivelsen från Wessman Vatten & Återvinning, som finns som bilaga 3. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige fastställer ABVA 21 och 
att dessa ersätter ABVA 07.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 
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Dokumentnamn 
ABVA 2021 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för 
de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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ABVA 21 

Inledning 
1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i 

Ludvika kommun gäller vad som föreskrivs i Lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan 
föreskrivs. 

Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller 
även för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig 
besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt 
förordnande. 

Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om 
användning av anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § Lagen om 
allmänna vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna 
bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare. 

Med fastighet kan enligt 4 § Lagen om allmänna vattentjänster i vissa 
fall även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren 
till marken. 

Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa 
allmänna bestämmelser. 

2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Ludvika kommun är 
Wessman Vatten & Återvinning AB, helägt kommunalt bolag, nedan 
kallad huvudmannen.  

Inkoppling till den allmänna anläggningen 
3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna 

anläggningen ska göra skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan 
ombesörjer inkoppling. 

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen 
4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att 

använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar 
gällande bestämmelser för användandet. 

Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av 
dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen 
garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet 
alltid kan levereras. 

Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för 
värmeutvinning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen 
medger detta. 

5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när 
denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller 
egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan 
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åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna 
anläggningar. 

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin 
vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar. 

Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt 
meddelande om detta. 

6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning 
tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens 
egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av 
mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga 
anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med 
installationen i övrigt. 

Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt 
att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta 
upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla 
mätaren. 

Användning av den allmänna avloppsanläggningen 
7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt 

att använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande 
bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan 
tillgodoses bättre på annat sätt. 

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i 
ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten samt dagvatten som 
avviker från normalt regn- eller smältvatten som negativt kan påverka 
mottagande recipient. 

8. Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna 
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen 
medger det.  

9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, 
avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett 
i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och 
inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, 
vidhäftning, gasbildning eller explosion. 

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45°C får inte tillföras i 
förbindelsepunkten. 

Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena 
ska ofördröjligen anmälas till huvudmannen. 

Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar 
o.d. ska kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta att de alltid fyller 
avsedd funktion. 
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Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från 
köksavfallskvarn utan huvudmannens skriftliga medgivande. 

10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt 
avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen 
levererade dricksvattnet. 

11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet 
att använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det 
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för 
reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör 
huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar. 

12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande 
avleda dag- och dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt 
avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till 
spillvattenledning.) 

Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd 
för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen 
medgivit undantag. 

Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning 
får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild 
förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren 
underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit åtgärder för 
avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten 
upprättats, när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana 
åtgärder har vidtagits.  

Huvudmannen bestämmer tidsrymd inom vilken tillförseln ska ha 
upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta 
tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger. 

Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, 
kan huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant 
vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att 
avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i 
skälig omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för 
erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från fastighet, som 
nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan 
ledning än den huvudmannen bestämmer. 

13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna 
avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har 
annan sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) 
vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen 
bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten. 

14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till 
annat än bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan 
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verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från 
fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser 
som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av 
avloppsvattnet samt nödvändig utrustning som behövs för att uppfylla 
ställda kvalitetskrav på avloppsvattnet, som exempel olje- eller 
fettavskiljare. 

Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över 
verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar 
kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen 
anger hur journalföring och provtagningar ska göras. 

15. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller och äger 
huvudmannen LTA-stationen, trots att den oftast placeras inne på 
fastigheten. LTA-stationens plats bestäms av huvudmannen i samråd 
med fastighetsägaren. Fastighetsägaren bekostar erforderliga 
anordningar (schaktning och anläggning av LTA-station) för att 
sammankoppla LTA-stationen med installationen i övrigt. LTA-
stationen ska installeras enligt av huvudmannen framtagen anvisning. 
LTA-stationen ska driftsättas av huvudmannen. 

Fastighetsägaren äger och är ansvarig för samtliga ledningar fram till 
förbindelsepunkten samt har tillsynsansvar på LTA-stationen och 
meddelar snarast fel till huvudmannen. Fastighetsägaren ansvarar för 
och bekostar elförsörjningen för drift av LTA-stationen. Om LTA-
stationen fryser sönder eller skadas på annat sätt ska fastighetsägaren 
ersätta huvudmannen för alla kostnader som behövliga reparations- 
eller återställningsåtgärder medför. 

Om fastighetsägarens del av tryckavloppsledningen är igensatt eller är 
frusen, ska fastighetsägaren svara för reparationskostnaden. 

Bräddavlopp från LTA-stationen får inte anordnas. 

Kompletterande förklaringar och upplysningar till ABVA 21 finns under 
Information till fastighetsägare om Ludvika kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning.   
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Information till fastighetsägare om Ludvika kommuns 
allmänna vatten- och avloppstjänster 

Inledning 
Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som 
finns i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), i det följande kallad 
vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för användning av den allmänna 
vatten- och avloppsanläggning (ABVA 21) i Ludvika kommun. Samtliga 
fastighetsägare som är anslutna till den allmänna VA-anläggning i Ludvika 
kommun är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i Ludvika kommuns 
ABVA 21 (ABVA 21 pkt 1). För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna 
information är det nödvändigt att ha tillgång till ABVA 21. 

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom 
verksamhetsområdet för respektive vatten, spillvattenavlopp och 
dagvattenavlopp. 

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen 
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Ludvika kommun är Wessman 
Vatten & Återvinning AB, helägt kommunalt bolag, nedan kallad 
huvudmannen. I samverkan mellan Ludvika och Smedjebacken utförs VA-
kompetensen av WessmanBarken Vatten och Återvinning AB (WBAB) på 
uppdrag av huvudmännen.  

Verksamhetsområde 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska 
ordnas genom en allmän va-anläggning. Beslut om verksamhetsområde tas av 
kommunfullmäktige. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos 
huvudmannen. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, ABVA och VA-taxa 
gäller endast inom verksamhetsområdet. 

Fastighetsägare 
Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen (2006: 412), i ABVA 21 (allmänna 
bestämmelser) och i denna information ägare av fastighet inom VA-
anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen jämställs med 
fastighetsägare bland andra arrendator och tomträttshavare. 

Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte 
till fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det 
inte går att säga upp ett ”VA-abonnemang” och därmed undgå 
avgiftsskyldighet.  

Huvudmannen kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få 
använda VA-anläggningen. Konsekvensen av detta blir att det som enligt 
vattentjänstlagen gäller för fastighetsägaren istället gäller för användaren. Detta 
innebär att huvudmannen därefter endast kan kräva betalning av den som 
huvudmannen har träffat avtal med. 
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Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen? 
I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, 
ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs 
för att VA-anläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VA-
anläggningen ingår också servisledningar fram till förbindelsepunkter som 
huvudmannen har bestämt för varje fastighet. 

Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation? 
Med en fastighets VA-installation menas de ledningar som för fastigheten 
dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, t.ex. 
tappventiler och tvättställ, som anslutits till en sådan ledning.  

En VA-installation ingår inte i den allmänna anläggningen, om inte annat 
framgår av vattentjänstlagen, ABVA 21 eller avtal. 

Servisledning 
Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en 
fastighet med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Den delas av 
förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens del och i fastighetens del. 

Juridisk ansvarsfördelning 
Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och 
fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt 
menas den punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna 
anläggningen ska ske eller har skett. 

Kostnadsfördelning  
Huvudmannen svarar normalt för alla arbeten och kostnader för den allmänna 
anläggningen. 

Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationen 
samt kostnad för eventuell elförsörjning av anordning som tillhandahållits av 
huvudmannen. 

Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, t.ex. anordning 
för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, bekostas av 
vederbörande fastighetsägare om inte huvudmannen bestämt annat. 

Förbindelsepunkters lägen  
Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen som bestämmer 
förbindelsepunkter där fastighetens ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. 
Huvudmannen meddelar de nya förbindelsepunkternas läge till fastighetsägaren 
via VA-karta/nybyggnadskarta. För varje typ av ledning (vatten, spillvatten 
respektive dagvatten) som ska kopplas till den allmänna anläggningen upprättas 
det en egen förbindelsepunkt. 

Förbindelsepunkterna ligger vanligen i fastighetens omedelbara närhet, ca 0,5 m 
utanför fastighetsgräns, men huvudmannen kan också ha bestämt och meddelat 
annat läge.  
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I normalfallet bestäms läget i samråd mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. I de fall fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella 
önskemål till huvudmannen, får han acceptera det läge som huvudmannen 
fastställt. 

När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som ännu inte 
inkopplats, anges normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge 
samt för avloppsserviser även höjdläge. 

För fastigheter belägna utanför fastställt verksamhetsområde och där 
huvudmannen medger anslutning till allmän VA-anläggning meddelas vanligtvis 
förbindelsepunktens läge invid huvudledningar där huvudmannen har kapacitet 
för fastighetens VA-försörjning. Fastighetsägaren svarar i detta fall för 
ordnande av nödvändiga upplåtelser för servisledningar om dessa går över 
annans mark, servisledningarnas utbyggnad och nödvändiga installationer för 
framledande av dricksvatten respektive avledande av avloppsvatten. 

Ifråga om dagvatten från fastighet kan det ibland förekomma att sådant vatten 
får avledas till den allmänna avloppsanläggningen utan att fastigheten försetts 
med en särskild servisledning för detta ändamål. Förbindelsepunkt kan sålunda 
inte upprättas i detta fall och meddelas fastighetsägaren. Huvudmannen måste 
emellertid ha vidtagit särskilda åtgärder för sådan avledning och ha underrättat 
fastighetsägaren om detta. 

 

 
 

Anslutning till den allmänna VA-anläggningen  

Anmälan om anslutning 
Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska 
han göra anmälan om detta hos huvudmannen (ABVA 21 pkt 3). 
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Har fastighetsägaren rätt att använda anläggningen, eller för fastighet belägen 
utanför fastställt verksamhetsområde där huvudmannen medger anslutning till 
allmän VA-anläggning, drar huvudmannen fram ledningar till 
förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Huvudmannen bestämmer efter 
samråd med fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner, lägen och 
utförande. 

Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna 
anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt för fastigheterna kan beviljas om 
huvudmannen bedömer att det finns särskilda skäl för en sådan lösning. Avtal 
om detta träffas i sådana fall med huvudmannen. En förutsättning för att en 
gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är att fastigheterna bildat en 
gemensamhetsanläggning. 

Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd med att 
utföra arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och 
för att denne ska kunna följa sin utbyggnadsplan. 

Huvudmannen medger inkoppling av fastighetens VA-installation till den 
allmänna anläggningen när anläggningsavgiften är betald eller om avgiften ska 
delbetalas, när godtagbar säkerhet ställts. Huvudmannen är dock enligt 
vattentjänstlagen inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till 
den allmänna anläggningen om fastighetens installation har väsentliga brister 
som exempelvis avsaknad av fettavskiljare, oljeavskiljare eller 
återströmningsskydd.  

Huvudmannen har rätt till det tillträde på en fastighet som behövs för att han 
ska kunna undersöka en VA-installation och dess användning innan VA-
installationen kopplas till den allmänna anläggningen eller annars när det 
behövs för att huvudmannen ska kunna fullgöra sina skyldigheter. 

Huvudmannen själv behöver nödvändigtvis inte göra inkopplingen, utan detta 
kan efter huvudmannens medgivande överlåtas till fastighetsägarens 
entreprenör, förutsatt den senare har ett system för kvalitetssäkring för denna 
typ av arbeten. 

Ny förbindelsepunkt 
Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga 
och huvudmannen efter ansökan går med på detta, så får fastighetsägaren 
bekosta den nya servisledningens allmänna del samt bortkopplingen av den 
tidigare servisledningens allmänna del. 

Vill huvudmannen upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga, 
så ska huvudmannen ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår med 
den nya servisledningen och inkoppling av denna.  

Ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick 
bör göras i båda fallen. 
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Avgiftsskyldighet 
Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om detta. Därutöver krävs att 
fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för VA, att fastigheten har behov 
av en vattentjänst och att behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. 

Ibland kan bortledning av dagvatten från en fastighet till den allmänna 
anläggningen ske utan att förbindelsepunkt upprättats. Har förbindelsepunkt 
för dagvatten från fastighet inte upprättats, men fastigheten anses i behov av 
bortledning av dagvatten, inträder avgifts-skyldighet för detta ändamål när 
huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och 
informerat fastighetsägaren om detta. 

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen 

Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd 
Huvudmannen har bara skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till 
anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet. Vattnet ska vara av 
dricksvattenkvalitet enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Huvudmannen 
garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd 
per tidsenhet alltid kan levereras (ABVA 21 pkt 4). 

Fastighetsägaren ska fortlöpande se till att anordning för vattenmätarens 
installation fungerar. 

Begränsning av vattenleverans 
Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att 
förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. 
(ABVA 21 pkt 5). Vid planlagt leveransavbrott informerar huvudmannen 
fastighetsägarna om detta på lämpligt sätt, t.ex. genom skriftligt meddelande. 
Vid en mer omfattande akut avstängning kan information ges t.ex. genom 
lokalradion eller via huvudmannens hemsida. 

Huvudmannen har även rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när 
denne finner det nödvändigt på grund av att fastighetsägarens va-installation 
har väsentliga brister. 

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin 
vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.  

Andra vatteninstallationer  
Återströmningsskydd ska installeras där vatteninstallationen har sådan 
utformning att vätska kan tryckas/sugas åter från en fastighets installation till 
den allmänna VA-anläggningen och där fastighetens armaturer/kopplingar ej 
kan anses uppfylla godtagbar klassning enligt standarden. 

Växling från en försörjningsanläggning till en annan, t.ex. från den allmänna 
anläggningen till egen brunn, får endast vara möjlig om den allmänna 
anläggningen är skyddad med ett fritt luftgap (”bruten förbindelse”) alternativt 
efter montering av rör och rördelar. 
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Dricksvatten för andra ändamål 
Vatten används även för andra ändamål än hushåll, t.ex. i industrier och ibland 
också som energikälla. Industrier eller andra verksamheter med stor 
vattenförbrukning, särskilda kvalitetskrav eller som kräver stora flöden kan inte 
utan vidare påräkna att huvudmannen kan klara sådana behov om inte detta 
särskilt avtalats. (ABVA 21 pkt 4). 

Användning av vatten som energikälla  
Att använda vatten som energikälla innebär att vattenanläggningen utnyttjas för 
ett helt nytt ändamål, som den ursprungligen inte var avsedd eller projekterad 
för. En användare kan därför inte med stöd av vattentjänstlagen kräva att få 
använda vatten som levereras genom den allmänna vattenanläggningen för 
energiutvinning 

Huvudmannen kan efter begäran medge att till viss fastighet levererat vatten får 
utnyttjas för energiutvinning. Förutsättningen för detta är att den allmänna 
vattenanläggningen inte utnyttjas i sådan omfattning att leveranssäkerheten för 
andra ändamål äventyras och att ett avtal träffas mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. 

Anslutning av sprinklerinstallation 
Det förekommer allt oftare att fastighetsägare önskar ansluta en 
sprinklerinstallation till den allmänna vattenförsörjningsanläggningen. 
Ändamålet med en allmän vattenförsörjningsanläggning är i första hand att 
betjäna bostadsbebyggelse och annan bebyggelse med vattentjänster med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att en 
fastighetsägare inte med stöd av vattentjänstlagen kan kräva att få ansluta en 
sprinklerinstallation.  

Om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte 
bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet kan huvudmannen 
medge anslutning av sprinkler. 

Sådan anslutning regleras genom avtal i vilket framgår förutsättningen, 
fastighetsägarens skyldigheter och de avgifter som denne ska betala. Om 
anslutningen medför merkostnader för huvudmannen för att anpassa 
anläggningen får fastighetsägaren stå för dessa kostnader. 

Vattenmätare 
Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte 
huvudmannen bestämmer annat. Huvudmannen tillhandahåller och installerar 
vattenmätaren och är dess ägare. Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen 
skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna huvudmannen tillträde till 
fastigheten när huvudmannen vill kontrollera, ta ned eller sätta upp 
vattenmätaren. (ABVA 21 pkt 6) 

Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att 
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, 
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa 
åtgärder liksom för avläsning ska fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och 
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obehindrat tillträde till mätaren. Har avsättning för mätare utförts innan 
placeringen godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren, om huvudmannen 
så kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av avsättningen så att 
mätarens plats kan godkännas av huvudmannen. 

Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka mätaren, 
om huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren, om han begärt 
undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall bekostar huvudmannen 
undersökningen. 

Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt 
SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
rättslig prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.  

Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och 
åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig 
värmepåverkan. Om så inte sker och mätaren skadas, ska fastighetsägaren 
ersätta huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren. 

Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av 
frostrisk eller annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot 
ersättning tar ned och åter sätter upp mätaren. 

Ändring av vattenmätarplatsen ska utföras i samråd med och efter medgivande 
av huvudmannen. 

Läckande kranar, toalettstolar, säkerhetsventiler m.m. kan ge mycket hög 
vattenförbrukning på sikt. Kontrollera därför fastighetens utrustning och läs av 
vattenmätaren regelbundet. 

Användning av den allmänna avloppsanläggningen 

Avloppsvatten 
Huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter 
inom verksamhetsområdet om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt. 
(ABVA 21 pkt 7) Verksamhetsområdet kan avse enbart spillvatten respektive 
dagvatten eller båda tillsammans. 

Med avloppsvatten menas spill-, kyl-, dag- och dränvatten som bortleds från ett 
område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats. 

Med spillvatten menas förorenat vatten som kommer från hushållsändamål 
exempelvis toaletter, badrum, disk- och tvättmaskiner och liknande.  

Karaktären av det spillvatten som kommer från industri och övrig verksamhet 
ska vara jämförbar med det spillvatten som kommer från hushållsändamål. 
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Med dagvatten menas tillfälliga flöden av regn- och smältvatten inom 
bebyggelseområden som når recipient eller reningsverk via hårdgjorda ytor, 
genomsläpplig mark, diken och/eller VA-anläggning. 

Avloppsvattnets beskaffenhet 
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i ej oväsentlig 
mån avviker från vanligt hushållsspillvattens. (ABVA 21 pkt 7) 

Vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnät eller 
anläggningens funktion, eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet får 
inte tillföras avloppet. 

Exempel på farliga/olämpliga ämnen är, lösningsmedel, avfettningsmedel, 
färger, oljor, petroleumprodukter, läkemedel, sura/frätande eller giftiga vätskor 
eller fett i större mängd. Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45°C 
får inte heller släppas ut i ledningsnätet. (ABVA 21 pkt 9) 

Huvudmannen tillämpar det av Dala VA gemensamt upprättade dokumentet 
”Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter”, där några 
av de ämnen som påverkar avloppshanteringen är angivna med riktvärden som 
inte bör överskridas. 

Att tillföra avloppet från köksavfallskvarn är tillåtet först efter huvudmannens 
skriftliga medgivande. I ett sådant medgivande föreskrivs villkor för vad som 
får släppas ut från kvarnen samt vilken avgift som betalas till huvudmannen. 
(ABVA 21 pkt 9) 

Avloppsvatten innehållande kax eller andra liknande sediment från bergvärme- 
och brunnsborrning får inte tillföras den allmänna avloppsledningen. 

Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt 
avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade 
dricksvattnet. (ABVA 21 pkt 10)  

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot vatten som utnyttjats för 
värmeutvinning, eftersom sådant vatten enligt Vattentjänstlagen inte är att anse 
som avloppsvatten. (ABVA 21 pkt 8). 

I enskilda fall kan huvudmannen medge utsläpp av spillvatten vars innehåll i ej 
oväsentlig mån avviker i det allmänna ledningsnätet. I ett sådant medgivande 
föreskrivs villkor för vad som får släppas ut samt om eventuell avgift som ska 
betalas till huvudmannen. (ABVA 21 pkt 13) 

Fastighet som används till annat än bostad  
Med hänsyn till kraven på åtgärder för att hindra vattenförorening, är det i 
många fall nödvändigt för huvudmannen att ha en noggrannare kontroll över 
vad som avleds till den allmänna avloppsanläggningen från industrier eller 
annan verksamhet, än vad som gäller för bostadsfastigheter. 

Fastighetsägare som använder eller avser att använda den allmänna 
avloppsanläggningen för annat ändamål än bostad eller som avser att ansöka 
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om prövning av avloppsutsläpp enligt miljölagstiftningen ska samråda med 
huvudmannen om avloppsvattnets innehåll. (ABVA 21 pkt 14) 

Där så behövs, ska egna åtgärder vidtas inom fastigheten innan avloppsvattnet 
får släppas ut i det allmänna ledningsnätet. Egen åtgärd kan vara 
avskiljning/behandling av vätskor, ämnen eller föremål, t.ex. fett- respektive 
oljeavskiljare. Skötsel och kontroll ska ske enligt gällande standarder och 
föreskrifter. 

Där så behövs, föreskriver huvudmannen att fastighetsägaren själv, enligt 
huvudmannens anvisningar och på det sätt och i den omfattning huvudmannen 
bestämmer, ska föra journal över verksamheten och själv utöva kontroll av 
avloppsvattnets innehåll. Provtagningar och analyser, som huvudmannen finner 
nödvändiga för kontroll, bekostas av fastighetsägaren. (ABVA 21 pkt 14) 

Huvudmannen kan avtala med någon annan än fastighetsägaren om att få 
använda anläggningen, exempel på detta kan vara en gemensamhetsanläggning 
för VA. I sådant fall svarar denna som part i VA-förhållandet för sina 
skyldigheter gentemot huvudmannen istället för fastighetsägaren. 

Dag- och dränvatten 
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, i 
de fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på annat sätt. I vissa fall 
kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av 
dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära sådan fördel. LOD kan t.ex. 
innebära att dag- och eller dränvatten avleds till ett s.k. perkolations-magasin 
(stenkista) på den egna tomten eller att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor. 
Med dag- och dränvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen 
bedömer inte ska avledas till spillvattenförande ledning. Vid behov kan 
fastighetsägaren rådgöra med huvudmannen. 

I ABVA 21 regleras att, om dag- och dränvatten avleds från fastighet till 
spillvattenförande ledning, får avledningen inte fortsätta sedan särskild 
förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprättats och fastighetsägaren 
underrättats om detta. (ABVA 21 pkt 12) Huvudmannen kan alternativt ha 
vidtagit åtgärder för avledning utan att förbindelsepunkt har upprättats och 
meddelat fastighetsägaren detta.  

Huvudmannen bestämmer inom vilken tid som tillförseln ska ha upphört. 
Undantag från förbudet eller anstånd kan medges av huvudmannen om 
särskilda skäl föreligger. Ändrar fastighetsägaren installationen så att dag- och 
dränvattnet avleds till den allmänna dagvattenledningen eller till LOD-
anläggning kan huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till kostnaderna för 
ändringen. En förutsättning för att ett sådant bidrag ska beviljas är att 
kostnaderna för ändringen avsevärt överstiger genomsnittskostnaden inom 
området. 

Inkoppling av dränvatten till den allmänna avloppsanläggningen 
Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. 
Innebörden av dessa bestämmelser är att dränvatten från byggnad inte får 
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avledas till avloppsledning, i vilken uppdämning kan förekomma. Uppdämning 
innebär att en ledning går full och att den fria vattenytan kan stiga i anslutande 
ledningar. Ställs från huvudmannen kravet att dränvatten ska avledas till 
dagvattenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i 
första hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall. 
Dagvattenledningar är nämligen normalt dimensionerade så att uppdämning i 
ledningarna förekommer vid häftigare regn. Den praktiska konsekvensen blir 
därför att vissa byggnader inte kan förses med källare eller att dränvattnet måste 
pumpas eller avledas till LOD-anläggning.  

LTA-system (Lätt Trycksatt Avloppssystem) 
En allmän avloppsanläggning utförs normalt så att fastigheterna kan ansluta 
sina servisledningar och nyttja anläggningen utan att det krävs särskilda 
anordningar för fastigheten. Detta är dock inte alltid möjligt. Topografiska 
förhållanden kan exempelvis göra det omöjligt att avleda spillvatten med 
självfall till den allmänna anläggningen. Då krävs att pumpar installeras för att 
anläggningen ska kunna nyttjas på avsett vis. Ett LTA-system (Lätt 
Tryckavlopp) består av LTA-stationer (ABVA 21 pkt 15), ofta en per fastighet, 
som i de flesta fall placeras inne på fastigheten i anslutning till den bebyggelse 
som ska betjänas av systemet.  

Avgifter 
Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i taxan för 
allmänna vattentjänster. VA-taxan innehåller uppgifter om anläggningsavgifter, 
d.v.s. uppgifter om vad nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt uppgifter 
om avgifter för vanligen förekommande tjänster som huvudmannen 
tillhandahåller på fastighetsägarens begäran, t.ex. servisavstängning. 

Huvudmannen kan träffa avtal med ägare till fastighet och andra avgiftsskyldiga 
i avgiftsfrågor som inte regleras i huvudmannens taxeföreskrifter. 

Övrigt 
Enligt vattentjänstlagen ska en allmän VA-anläggning användas så att det inte 
uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan. Det får inte uppstå 
svårigheter för huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag eller 
annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare ansvarar för att VA-
installationen, även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att 
den fyller kraven enligt Boverkets byggregler.  

Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka VA-installationen 
och dess användning. Påträffas allvarliga brister är fastighetsägaren enligt 
vattentjänstlagen skyldig att rätta till dessa så att det inte uppkommer 
olägenheter för huvudmannen eller någon annan. Om så inte sker är 
huvudmannen inte skyldig att låta fastigheten vara kopplad till den allmänna 
anläggningen. 
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Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i 
övrigt råder i en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen 
träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för att använda VA-
anläggningen. 

Anmäl ändringar 
Fastighetsägare ska på begäran lämna huvudmannen underlag för 
avgiftsberäkning. Dessutom ska fastighetsägare självmant anmäla sådan ändring 
av VA-installationen eller annat förhållande, som enligt taxan kan ha betydelse 
för avgiftsberäkningen. 

Anmäl ägarbyte 
Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta huvudmannen när fastigheten 
övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag. 

Vattenavstängning 
Har fastighetsägare försummat att betala VA-avgift eller i övrigt försummat sina 
skyldigheter enligt vattentjänstlagen och är försummelsen väsentlig, har 
huvudmannen rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Avstängning 
kan ske om rättelse inte kunnat åstadkommas genom skriftlig uppmaning och 
avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa. 

Fastighetsägaren ska till huvudmannen betala avgift enligt taxa för såväl 
avstängning som återinkoppling. 

Risk för källaröversvämning  
I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunnar, finns alltid en risk för 
översvämning. Vid häftiga regn eller vid snösmältning kan den allmänna 
huvudledningen överbelastas och vatten kan komma in bakvägen i 
avloppsserviser och upp genom golvbrunnar. Tillfälligt stopp i en 
huvudledning, kan ibland medföra att ett flertal fastigheter drabbas av en 
källaröversvämning. Det kan t.ex. inträffa som en följd av strömavbrott eller 
haveri i en pumpstation, skada på ledning, eller att främmande föremål tillförts 
ledningsnätet.  

Vid sidan av överbelastning, förorsakad av nederbörd, är stopp i 
servisledningen en vanlig skadeorsak. Stoppen kan bero på flera orsaker, ofta på 
att trädrötter har trängt in i servisledningens skarvar. Rotinträngning kommer 
främst från lövträd på den egna tomten. Vid stopp i servisledningen begränsas 
översvämningen till den egna fastigheten.  

En annan vanlig orsak till översvämning är att tomten lutar in mot fastigheten. 
Vid nederbörd eller snösmältning kan då dagvatten (regn och smältvatten) rinna 
ner via källartrappan eller garagenedfarten och orsaka en översvämning.  

Förebygg vattenskador! 
Fastighetsägare bör i eget och eventuella hyresgästers intresse i största möjliga 
utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av tillfällig dämning 
eller stopp i ledningsnätet.  
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Följande åtgärder kan förslagsvis vidtas: 

 Placera inte föremål och varor som är värdefulla och känsliga för fukt i 
källaren.  

 Kontrollera att avstängningsbara golvbrunnar är stängda och att 
automatiska bak-vattenventiler där sådana finns fungerar. Rörinstallatör 
kontaktas om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar 
inte fungerar. 

 De golvbrunnar i källaren som inte är avstängningsbara förses med 
tättslutande lock då dessa inte nyttjas eller ersätt dem med 
avstängningsbara golvbrunnar.  

 Kontrollera att marken lutar från byggnad så att smältvatten och 
nederbörd inte leds mot byggnad.  

 Nedfarter till garage och andra utrymmen förses med tak och/eller 
invallas.  

 Kontrollera att interna avlopps- och dräneringspumpar och eventuella 
nivågivare d:o fungerar. 

 Kontrollera alla brunnar på tomten. Glöm inte att tömma 
dräneringsbrunn och kontrollera dräneringens funktion regelbundet! 

Även om ovan nämnda åtgärder vidtagits, är man ändå inte fullständigt skyddad 
mot källaröversvämning. 
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ABVA för år 2021 

WBAB:s förslag till beslut 
1. Wessman Vatten&Återvinning beslutar att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya ABVA21 för Ludvika 
Kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får regeringen, eller efter 
regeringens bemyndigande, kommunen meddela ytterligare föreskrifter om 
användningen av allmänna VA-anläggningar. Både lagen och ABVA reglerar 
förhållandet mellan fastighetsägare och huvudmannen inom kommunens va-
verksamhetsområden. Informationsdelen sid 5 – 13 ger råd och upplysningar 
om vanligt förekommande frågor om dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Informationen är ett komplement till ABVA.  

Nuvarande ABVA07 beslutades av KF 2008-11-27 §179 och ska revideras 
senast 2020. Det förslag på reviderad ABVA som här presenteras har följande 
revideringar: 

 Punkt 2. ”från och med 2021-01-01 är Wessman Vatten & Återvinning AB, 
helägt kommunalt bolag, huvudman för den allmänna VA-anläggningen.” 

 Punkt 7. Tillägg ”samt dagvatten som avviker från normalt regn- eller 
smältvatten som negativt kan påverka mottagande recipient.” 

 Punkt 9. Tillägg ”Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i 
gårdsbrunnar o.d. ska kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta att de 
alltid fyller avsedd funktion.” 

 Punkt 14 Tillägg ”samt nödvändig utrustning som behövs för att uppfylla 
ställda kvalitetskrav på avloppsvattnet, som exempel olje- eller 
fettavskiljare.” 

 Punkt 15. Ändrad och förtydligad text till ”Vid anslutning till allmänt 
tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTA-stationen, trots att 
den oftast placeras inne på fastigheten. LTA-stationens plats bestäms av 
huvudmannen i samråd med fastighetsägaren. Fastighetsägaren bekostar 
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erforderliga anordningar (schaktning och anläggning av LTA-station) för att 
sammankoppla LTA-stationen med installationen i övrigt. LTA-stationen 
ska installeras enligt av huvudmannen framtagen anvisning. LTA-stationen 
ska driftsättas av huvudmannen. 

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar elförsörjning för drift av LTA-
stationen, och att LTA-stationen förläggs på frostfritt djup eller 
frostskyddas på annat sätt. Om LTA-stationen fryser sönder eller skadas på 
annat sätt skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för alla kostnader 
som behövliga reparations- eller återställningsåtgärder medför. 

Om fastighetsägarens del av tryckavloppsledningen är igensatt eller är 
frusen, skall fastighetsägaren svara för reparationskostnaden. 

Bräddavlopp från LTA-stationen får inte anordnas.” 

 Texten i Informationsdelen har justerats i huvudsak utifrån revideringarna 
av ovanstående punkter. 

 

 

   Sabine Dahlstedt 
   Vd 

Tommy Norgren 
VA-Chef 

 
 
 
Bilagor 
Bilaga – ABVA 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, för verkställighet 
WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, för kännedom 
Akten 
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1(1) 

2021-09-21 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 83  Dnr 2021/242 

 

Plan för kommunövergripande intern kontroll 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer plan för kommunövergripande intern kontroll för 
år 2022, enligt bilaga 1 daterad den 25 augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för kommunövergripande 
intern kontroll år 2022, med två kommungemensamma kontrollpunkter som 
alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

1. Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar? 

2. Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i kommunkoncernens ledningsgrupp, 
där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, prioriterats och 
hanterats. 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra, utveckla och förbättra 
verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också 
så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 
Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 augusti 2021 
2. Plan för kommunövergripande intern kontroll 2022, daterad den 25 augusti 

2021 
3. Intern kontroll 2022, riskanalys genomförd i kommunkoncernens 

ledningsgrupp, daterad den 17 augusti 2021 
______ 
 

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

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Plan för kommunövergripande intern kontroll år 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer plan för kommunövergripande intern kontroll för 
år 2022, enligt bilaga 1 daterad den 25 augusti 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för kommunövergripande 
intern kontroll år 2022, med två kommungemensamma kontrollpunkter som 
alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

1. Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar? 

2. Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i kommunkoncernens ledningsgrupp, 
där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, prioriterats och 
hanterats. 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra, utveckla och förbättra 
verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också 
så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 
Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska 
göra vad 
Fullmäktige har fastställt ett reglemente för intern kontroll (KF 2016-08-29 
§ 137). Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla 
verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så 
att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.  

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 
övriga föreskrifter följs och att målen nås. 

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 
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Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommun-
övergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-
punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås 
av en riskanalys. 

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin 
plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens 
kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer 
ska föregås av en riskanalys. 

Förslag till kommunövergripande plan för intern kontroll 2022 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för kommunövergripande 
intern kontroll år 2022, med två kommungemensamma kontrollpunkter som 
alla nämnder och helägda bolag ska följa upp (bilaga 1): 

1. Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar? En 
del av offentlighetsprincipen är att vem som helst har rätt att begära ut 
allmänna handlingar från till exempel vår kommun och våra bolag. De 
senaste åren har antalet förfrågningar om utlämnande av allmänna 
handlingar ökat. Numera begärs e-postloggar och e-postmeddelanden ut i 
stor utsträckning, men även andra typer av dokument. Ibland gäller 
förfrågningarna stora material. Vi behöver effektivt kunna tillmötesgå en 
begäran och då följa lagstiftning och praxis. Därför är det viktigt att vi vet 
vad som ska lämnas ut och hur lång tid vi har på oss samt att det finns 
rutiner för hur vi rent praktiskt ska göra. 

2. Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas? Varje nämnd och bolagsstyrelse 
hanterar de verksamhetsområden som fullmäktige har bestämt. Det framgår 
också i vilka ärenden eller grupper av ärenden som nämnden eller styrelsen 
ska fatta beslut. Men för att verksamheten ska kunna fungera effektivt 
behöver viss beslutanderätt delegeras (överlåtas) till förtroendevalda eller 
anställda. I en delegationsordning ska det framgå de typer av beslut som 
nämnden har beslutat att delegera, med uppgift om vem som har fått rätten 
att besluta i dess namn. Även bolagen har motsvarande förteckningar. 
Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma rättsliga verkan 
som om det skulle ha fattats av nämnden eller styrelsen. Rent rättsligt är det 
därför viktigt att besluten fattas av rätt person och funktion. 

Förslaget baseras på en riskanalys 
Förslaget baseras på en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter har 
inventerats, prioriterats och hanterats. Riskanalysen genomfördes i 
kommunkoncernens ledningsgrupp där bland andra kommundirektören, 
förvaltningscheferna och bolagens verkställande direktörer ingår (bilaga 2). 

Inför det slutgiltiga valet av kontrollpunkter har det även beaktats möjlighet-
erna att med en rimlig arbetsinsats och till en rimlig kostnad följa upp det som 
ska granskas. 

Slutligen utgår förslaget från synsättet att intern kontroll: 
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– är ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
– ska ha sin tyngdpunkt i att åtgärda de eventuella brister som uppföljningen 

av kontrollpunkterna kan komma att peka på 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslaget till beslut medför inte några kostnader.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikael Müller 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 
1. Plan för kommunövergripande intern kontroll 2022, daterad den 

25 augusti 2021 
2. Intern kontroll 2022, riskanalys genomförd i kommunkoncernens 

ledningsgrupp, daterad den 17 augusti 2021 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och helägda bolag för verkställighet 
WBAB för kännedom 
VBU för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller 
Verksamhetsområde ekonomi för kännedom 
Akten 
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förordningen

Kommunallagen

2022-08-31

Plan för kommunövergripande intern kontroll för år 2022

Följs lagens krav och den praxis som finns för 

utlämning av allmänna handlingar?
2023-01-31

Förvalt-

ningschef/    

VD

Bilaga 1

Kontrollpunkt

1 Mars
Totalunder-

sökning
Offentlighets- och 

sekretesslagen

2022-08-31 2023-01-312 Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas?
Första 

halvåret 
Stickprov

Förvalt-

ningschef/    

VD
Nämndernas och 

bolagens 

delegationsordningar

Intern-kontroll-2022-kommunövergripande-plan-bilaga1101



LUDVIKA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Mikael Müller

2021-08-17

Bilaga 2  

                

Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Risk-

poäng

(1−4) (1−4) (1−16)

Lagen om offentlig upphandling. 

Intern upphandlingspolicy och 

riktlinjer för direktupphandling

1 3 3

Tryckfrihetsförordningen, 

offentlighets- och 

sekretesslagen samt interna 

rutiner

3 4 12

1 4 4

Kommunallagen. 

Respektive 

delagationsordning

3 4 12

4 3 12

2 3 6

Risk / negativ händelse / tänkbar 

kontrollpunkt

Intern kontroll 2022, riskanalys genomförd i kommunen koncernledningsgrupp den 17 aug 2021. 

Underlag för tjänstemannaförslag till kommungemensamma kontrollpunkter för 2022

Bedömning av risken

Tidsperiod MetodSystem / process / rutin

Lag / 

förordning / 

föreskrift / 

styrdokument 

etc

Avtalstrohet, upphandlingsgränser enl LOU

Farliga förmåner: mutor, bestickning, jäv

Delegationsordningar och att det funkar i 

praktiken

Utlämnande av allmänna handlingar

Fakturakontroll, mängder, pris, rabatter, 

påslag m.m.

Felaktig behörighet till servrar, kataloger och 

intranät m.m.

Intern-kontroll-2022-kommunövergripande-plan-bilaga2102



Konse-

kvens

4. Allvarlig 4 8 12 16

3. Kännbar 3 6 9 12

2.Lindrig 2 4 6 8

1. Försum-

bar
1 2 3 4

1. Osannolik
2. Mindre 

sannolik
3. Möjlig 4. Sannolik

Sanno-

likhet

1. Osannolik

2. Mindre sannolik

3. Möjlig

4. Sannolik

1. Försumbar

2. Lindrig

3. Kännbar

4. Allvarlig

1 − 4

6 − 9

12 −16

Riskmatris för intern kontroll

Rutinen/processen/systemet behöver inte kontrolleras. 

Rutinen/processen/systemet kan kontrolleras.  

Rutinen/processen/systemet bör/ska kontrolleras.

Sannolikheten poängsätts från 1 till 4:

Konsekvensen poängsätts från 1 till 4:

risken är praktiskt taget obefintlig för att händelsen ska inträffa

risken är mycket liten för att händelsen ska inträffa

det finns en möjlig risk för att händelsen ska inträffa

det är mycket troligt att händelsen ska inträffa

är obetydlig för olika intressenter och kommunen

uppfattas som liten av såväl intressenter och kommunen

uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen

är så stor att händelsen helt enkelt inte får inträffa

Väsentlighetsgrad: riskpoäng = sannolikhet * konsekvens

Intern-kontroll-2022-kommunövergripande-plan-bilaga2   2021-08-25 Riskmatris och riskanalys  2(2) Mikael Müller, verksamhetscontroller KS stab, Ludvika kommun
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-09-21 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 82  Dnr 2020/352 

 

Årlig uppföljning av medlemskap 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner redovisningen och skickar underlaget till samtliga 
nämnder för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 

Uppdrag 
Fullmäktige beslutade den 7 september 2020, § 119 att kommunstyrelsen årligen 
ska göra en översyn och uppdatera medlemskapen.  

Metod och avgränsning 
Ekonomienheten har varit behjälpliga och tagit fram en sammanställning på de 
medlemsavgifter som Ludvika kommun har betalat under 2020. 

Vid redovisningen av medlemskap för år 2019, KS 2019/299-00, inkluderades 
de kostnader som kommunen betalar till Samarkand och VisitDalarna. 
Totalsumman för 2019 uppgick då till 10 563 740 kr varav 8 456 757 kr var till 
VisitDalarna och Samarkand. Då utbetalningarna till Samarkand och 
VisitDalarna är mer av karaktären bidrag så kan dessa inte anses vara 
medlemsavgifter och är därför inte inkluderade i sammanställningen för år 
2020. Resultatet kommer därför att skilja sig markant från föregående år.  

De gemensamma nämnderna och kommunalförbunden är inte med i 
sammanställningen.  

Tabellen – sammanställning av medlems- och föreningsavgifter år 
2020 
Tabellen som är bilagd tjänsteskrivelsen innehåller sammanställning av 
medlems- och föreningsavgifter uppdelat per nämnd samt en totalsumma för 
Ludvika kommun.  

Analys  
Underlaget som presenteras innehåller endast de föreningar och 
samverkansorgan som kommunen betalar för.  

Det finns en risk för att resultatet inte ger en helt rättvisande bild. 
Medlemsavgifter ska enligt gällande kontoinstruktion bokas på konto ”76102 
övriga avgifter”, men det finns risk för att medlemsavgifter har bokats på andra 
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

konton. I framtagandet av sammanställningen har även andra konton utöver 
76102 granskats för att hitta medlemskap, men reservation lämnas för att det 
kan finnas medlemskap som inte finns med i sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2021 
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 7 september 2020, § 119 
3. Sammanställning av medlems- och föreningsavgifter år 2020, daterad den 

11 augusti 2021 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-08-23 
Diarienummer 

KS  2020/352-00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Elin Löfås, 0240-86130 
elin.lofas@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Årlig uppföljning av medlemskap 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner redovisningen och skickar underlaget till samtliga 
nämnder för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 

Uppdrag 
Fullmäktige beslutade den 7 september 2020, § 119 att kommunstyrelsen årligen 
ska göra en översyn och uppdatera medlemskapen.  

Metod och avgränsning 
Ekonomienheten har varit behjälpliga och tagit fram en sammanställning på de 
medlemsavgifter som Ludvika kommun har betalat under 2020. 

Vid redovisningen av medlemskap för år 2019, KS 2019/299-00, inkluderades 
de kostnader som kommunen betalar till Samarkand och VisitDalarna. 
Totalsumman för 2019 uppgick då till 10 563 740 kr varav 8 456 757 kr var till 
VisitDalarna och Samarkand. Då utbetalningarna till Samarkand och 
VisitDalarna är mer av karaktären bidrag så kan dessa inte anses vara 
medlemsavgifter och är därför inte inkluderade i sammanställningen för år 
2020. Resultatet kommer därför att skilja sig markant från föregående år.  

De gemensamma nämnderna och kommunalförbunden är inte med i 
sammanställningen.  

Tabellen – sammanställning av medlems- och föreningsavgifter år 2020 
Tabellen som är bilagd tjänsteskrivelsen innehåller sammanställning av 
medlems- och föreningsavgifter uppdelat per nämnd samt en totalsumma för 
Ludvika kommun.  

Analys  
Underlaget som presenteras innehåller endast de föreningar och 
samverkansorgan som kommunen betalar för.  

Det finns en risk för att resultatet inte ger en helt rättvisande bild. 
Medlemsavgifter ska enligt gällande kontoinstruktion bokas på konto ”76102 
övriga avgifter”, men det finns risk för att medlemsavgifter har bokats på andra 
konton. I framtagandet av sammanställningen har även andra konton utöver 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-08-23 

Diarienummer 
KS 2020/352 

Sida 

2(2) 
 

 

76102 granskats för att hitta medlemskap, men reservation lämnas för att det 
kan finnas medlemskap som inte finns med i sammanställningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Elin Löfås 
Verksamhetsutvecklare 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 7 september 2020, § 119 
2. Sammanställning av medlems- och föreningsavgifter år 2020, daterad den 

11 augusti 2021 

Beslut skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder 
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Ludvika kommun 

Hemsida 
www.ludvika.se 

E-post 
info@ludvika.se 

Organisationsnr 
212000-2270 

Postadress 
771 82 Ludvika 

Besöksadress 
Dan Anderssons gata 1 
771 31 Ludvika 

Telefon 
0240-860 00 

Fax 
0240-866 87 

Bankgiro 
467-5088 

 

BILAGA 
Sida 

1(3) 
Datum 

2021-08-11 
Diarienummer 

KS 2020/352  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Elin Löfås, 0240-86130 
elin.lofas@ludvika.se 

  

 
 

 
Fullmäktige 

Sammanställning av medlems- och föreningsavgifter 
år 2020 

Kommunstyrelsen 

  

Namn Kostnad (kr) 

Användarföreningen för tjänstebaserad telefoni 4 500 
Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 5 000 
Dalarna Business AB 5 100 
Dalarnas Kommunförbund 93 988 
Falun Borlänge Regionen AB    1 353 118 
Föreningen Bergslagsarkiv 850 
Handelskammarens Service AB 2 600 
Högskolan Dalarna 25 000 
Kommunalekonomernas förening 4 200 
Mellansvenska handelskammaren 65 000 
Nyföretagarcentrum Ludvika-Smedjebacken 50 100 
Region Dalarna (medlemsavgift Utveckling, hälsa och välfärd) 112 253 
SCR Svensk Camping Ekonomisk Förening 6 000 
Stockholm Business Regionen AB  107 592 
Svenska Stadskärnor AB 10 750 
Sveriges Kommuner och Regioner      715 000 
Sveriges offentliga inköpare 7 150 
Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam 721 000 
Totalt 3 289 201 
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Sida 

2(3) 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Namn Kostnad (kr) 

ArbetSam 450 

Dalarnas biblioteksförbund 1 500 

Föreningen Bergslagsarkiv 175 

Stiftelsen Dalarnas museum 250 
Svensk biblioteksförening 7 000 
Sveriges Bowlinghallars Förbund      950 
Totalt 10 325 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Namn Kostnad (kr)  

Blötbergets samfällighetsförening 675 
Föreningen Sveriges Stadsbyggare 1 000 
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund  40 700 
Kolbäcksåns vattenförbund 10 000 
Kontkma AB Gatudriftgruppen  10 000 
NTF Dalarna / Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund 1 000 
Qgis Sverige 2 000 
Svenskt Vatten AB 135 505 
Sveriges Ekokommuner 12 069 
Sveriges Miljökommuner 1 800 
Växjö kommun föreningen SAK 5 000 
Totalt  219 749 

Myndighetsnämnden miljö och bygg 
Namn Kostnad (kr)  

Dalarnas Luftvårdsförbund 15 140 
Nätverket renare mark 1 200 
Totalt 16 340 

Social- och utbildningsnämnden 
Namn Kostnad (kr) 

Dalarnas Familjeterapiförening 1 200 
Familjerättssocionomernas Riksförening 750 
Håll Sverige Rent 1 500 
NTA skolutveckling ekonomisk förening  73 440 
Riksförbundet Attention 400 
Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil 5 000 
Svenska Skolidrottsförbundet 2 100 
Totalt 84 390 
TOTALSUMMA 3 620 005 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-09-07 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 119  Dnr 2019/299 

 

Redovisning av vilka medlemskap kommunen har i 
föreningar och samverkansorgan samt bakgrund och 
medlemskapsavgift 

Beslut 
1. Fullmäktige godkänner redovisningen och skickar underlaget till samtliga 

nämnderna för kännedom.  

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att årligen göra en översyn och 
uppdatera medlemskapen.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade den 3 juni 2019 § 102 att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en lista över medlemskap i föreningar och samverkansorgan, 
bakgrunden till medlemskapen samt storlek på medlemsavgifterna.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med övriga förvaltningar tagit 
fram en lista över de föreningar och samverkansorgan som kommunen är med 
i. Redovisningen baseras på ett kontoutdrag från år 2019 med tillhörande avgift 
och bakgrund 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen 25 augusti 2020 § 135 
Arbetsutskottet den 9 juni 2020 § 89.  
Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde den 3 juni 2019, § 102.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020. 
2. Sammanställning av medlems- och föreningsbidrag år 2019.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Nämnder för kännedom, exklusive gemensamma nämnder 
Kommunstyrelsen för verkställighet 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-09-23 
 

  

Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
 

§ 23  Dnr 2020/441 

 

Revidering av särskilda ägardirektiv för Ludvika 
Kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB samt Stora 
Brunnsvik AB 

Finansutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar de nya särskilda ägardirektiven för Ludvika 

Kommunfastigheter AB daterade den 24 augusti 2021. 

2. Fullmäktige antar de nya särskilda ägardirektiven för LudvikaHem AB 
daterade den 24 augusti 2021. 

3. Fullmäktige antar de nya särskilda ägardirektiven för Stora Brunnsvik AB 
daterade den 24 augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige antog den 7 december 2020, § 175 särskilda ägardirektiv för Stora 
Brunnsvik AB, Ludvika Kommunfastigheter AB samt LudvikaHem AB.  

För att förtydliga ägarnas gemensamma målbild för dessa bolag samt förbättra 
förutsättningarna för styrelsernas och bolagens strategiska och operativa arbete 
föreslås förändringar i de särskilda ägardirektiven. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2021 
2. Ägardirektiv Stora Brunnsvik AB, antagen i fullmäktige den 7 december 

2020, § 175 
3. Ägardirektiv Stora Brunnsvik AB, daterad den 24 augusti 2021 
4. Ägardirektiv LudvikaHem AB, antagen i fullmäktige den 7 december 2020, 

§ 175 
5. Ägardirektiv LudvikaHem AB, daterad den 24 augusti 2021 
6. Ägardirektiv Ludvika kommunfastigheter AB, antagen i fullmäktige den 7 

december 2020, § 175 
7. Ägardirektiv Ludvika kommunfastigheter AB, daterad den 24 augusti 2021 
8. Protokollsutdrag från KS den 24 november 2020, § 202 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2021-08-26 
Diarienummer 

KS  2020/441-04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Magnus Rindeskär,  
magnus.rindeskar@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Ändring av särskilt ägardirektiv för Ludvika 
kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB och Stora 
Brunnsvik AB 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar de nya särskilda ägardirektiven för Ludvika 

Kommunfastigheter AB daterade den 24 augusti 2021. 

2. Fullmäktige antar de nya särskilda ägardirektiven för LudvikaHem AB 
daterade den 24 augusti 2021. 

3. Fullmäktige antar de nya särskilda ägardirektiven för Stora Brunnsvik 
AB daterade den 24 augusti 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige antog den 7 december 2020, § 175 särskilda ägardirektiv för Stora 
Brunnsvik AB, Ludvika Kommunfastigheter AB samt LudvikaHem AB.  

För att förtydliga ägarnas gemensamma målbild för dessa bolag samt förbättra 
förutsättningarna för styrelsernas och bolagens strategiska och operativa arbete 
föreslås förändringar i de särskilda ägardirektiven. 

Stora Brunnsvik AB 

Justeringar 
 Direktavkastningskraven på de kommunala fastigheterna ändras från 

föregående versions 3 % till nya 6 %.  

 Den tidigare definitionen för beräkning av direktavkastning byts från 
driftsnetto/aktuellt återanskaffningsvärde till driftsnetto/bokfört värde 
för förtydligande om tillvägagångssätt vid beräkning.  

 Soliditets-måtten från föregående version byts från 15 % till nya 6 %.  

Tillägg  
 Resultat före skatt bör överstiga 1,5 % av intäkterna. 

 Kvalitetskrav på fastighetsbeståndet där underhållskostnader bör följa 
REPAB +/- 2 %.  

 Intäktsökning som följer KPI (Konsumentprisindex) + 0,2 %.  
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Diarienummer 
KS 2020/441 

Sida 

2(3) 
 

 

 Effektiviseringskrav där administrationskostnaderna bör minska med 2 
% årligen. 

 Kommentar om självkostnad och dess definition under rubriken 
”Bolagets fastigheter”, punkt c. 

LudvikaHem AB 

Justeringar 
 Direktavkastningskraven ändras från föregående versions 5 % till nya 

4,1 %.  

 Den tidigare definitionen för beräkning av direktavkastning byts från 
driftsnetto/marknadsvärde till driftsnetto/bokfört värde för 
förtydligande om tillvägagångssätt vid beräkning.  

 Soliditets-måtten från föregående version byts från 15 % - 20 % till nya 
20 % 

 Styckena under rubriken ”Bolagets ekonomiska mål” har fått nya 
underrubriker som är mer enhetliga med underrubrikerna i 
LudvikaHem ABs ägardirektiv.   

Tillägg 
 Resultat före skatt bör överstiga 2% av intäkterna. 

 Kvalitetskrav på fastighetsbeståndet där underhållskostnader bör följa 
REPAB +/- 2 %.  

 Intäktsökning som följer KPI (Konsumentprisindex) + 0,2 %.  

 Effektiviseringskrav där administrationskostnaderna bör minska med 2 
% årligen.  

 Hänvisning till lagrum 3 § lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag för de regler som anges under rubriken 
”Vinstutdelning och värdeöverföring”. 

Ludvika Kommunfastigheter AB 

Justeringar 
 Direktavkastningskraven på de kommunala fastigheterna ändras från 

föregående versions 3 % till nya 4,1 %.  

 Den tidigare definitionen för beräkning av direktavkastning byts från 
driftsnetto/aktuellt återanskaffningsvärde till driftsnetto/bokfört värde för 
förtydligande om tillvägagångssätt vid beräkning.  

 Soliditets-måtten från föregående version byts från 20 % till nya 12 %.  

 Förtydligande vad som ingår i självkostnad under rubriken ”Kommunala 
fastigheter och verksamhetslokaler”, punkt c.  
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 Direktavkastningen på fastighetsbeståndet beräknas enhetligt, istället för 
tidigare uppdelning av kommunala- och verksamhetslokaler.  

Tillägg 
 Resultat före skatt bör överstiga 1,5 % av intäkterna. 

 Kvalitetskrav på fastighetsbeståndet där underhållskostnader bör följa 
REPAB +/- 2 %.  

 Intäktsökning som följer KPI (Konsumentprisindex) + 0,2 %.  

 Effektiviseringskrav där administrationskostnaderna bör minska med 2 % 
årligen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef 

Magnus Rindeskär 
Koncerncontroller 

Bilagor 
1. Ägardirektiv Stora Brunnsvik AB, antagen i fullmäktige den 7 december 

2020, § 175. 
2. Ägardirektiv Stora Brunnsvik AB, daterad den 24 augusti 2021. 
3. Ägardirektiv LudvikaHem AB, antagen i fullmäktige den 7 december 2020, 

§ 175. 
4. Ägardirektiv LudvikaHem AB, daterad den 24 augusti 2021. 
5. Ägardirektiv Ludvika kommunfastigheter AB, antagen i fullmäktige den 7 

december 2020, § 175. 
6. Ägardirektiv Ludvika kommunfastigheter AB, daterad den 24 augusti 2021. 
7. Protokollsutdrag från KS den 24 november 2020, § 202. 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Styrdokument 
Stora Brunnsvik AB 
LudvikaHem AB 
Ludvika kommunfastigheter AB 
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STYRDOKUMENT  
Datum 

2021-08-24 
Diarienummer 

KS  2020/343  

Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Särskilt ägardirektiv 
Ludvika kommunfastigheter 
AB  
Ludvika kommunfastigheter AB, org.nr. 
556049-7140   

Dokumentnamn 
Särskilt ägardirektiv Ludvika 
kommunfastigheter AB  

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Omfattning 
Bolaget 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Koncernekonomichef 

Publicering 
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd 
Kommunallag och aktiebolagslag  
 
Beslutad 
KF 2020-12-07, § 175 
Antagna vid: 
Bolagsstämma 2019-
04-08 

Bör revideras senast 
Vid behov med årlig 
översyn 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
 2020/343 
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Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid 
revideringen 

Skriv datum och § Justering och förtydligande av nyckeltal för 
bättre styrning av bolagets verksamhet. 

2020/441 

   
   

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för de 
styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  
Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssä
tt till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktig
e 

Tillsvidare Minst en gång per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång per 
mandatperiod 
eller då riktlinjen 
upphör att gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 

Tillsvidare 
eller 

Minst en gång per 
mandatperiod 
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sätta tydliga 
gränser.  

eller respektive 
nämnd 

beslutad 
period.  

eller då reglerna 
upphör att gälla 
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Ludvika kommun 
Datum 

2021-08-24 
Diarienummer 

KS  2020/343 
Sida 

4(6) 
 

Särskilt ägardirektiv Ludvika kommunfastigheter AB  

Särskilt ägardirektiv för Ludvika kommunfastigheter 
Ludvika Kommunfastigheter är 100 % ägare av Ludvika Hem AB, Stora 
Brunnsvik AB och komplementär för Tryggheten i Ludvika KB.  

Komplementären Ludvika Kommunfastigheter innehar 990 andelar i bolaget 
Tryggheten i Ludvika KB (969676-4365). Kommanditdelägaren Ludvika Hem 
AB innehar 10 andelar.  

Ovannämnda parter har överenskommit via avtal daterat den 14 juli 2014 att 
gemensamt driva näringsverksamhet i kommanditbolaget.  

Bolagets uppgifter och ändamål 
Kommunala fastigheter och verksamhetslokaler  

a) Bolaget ska äga och förvalta fastigheter för att tillhandahålla 
kommunens verksamheter med lokaler och vara aktivt i att söka 
samordningsfördelar.  

Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt 
särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna. 

b) Bolaget ska sträva efter att lokalerna har en hög tillgänglighet för 
personer med en fysisk funktionsvariation och att inte någon stängs ute 
från kommunal verksamhet. 

c) Kommunen ska för ovanstående fastighetsförvaltning betala bolagets 
självkostnad. I bolagets självkostnad ska samtliga kostnader som vid 
normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk 
synpunkt räknas med. Det innebär att resultatkrav, relevanta interna 
kostnader och kalkylerade kostnader ska ingå. Även 
investeringskostnader kopplade till reparationer och myndighetskrav i 
bolagets ägda fastigheter, kapitalkostnader och underhållskostnader ska 
ingå. 

 Näringslivsfastigheter1 

a) Bolaget ska inom Ludvika kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta industri- och näringslivsfastigheter med lokaler för småindustri 
och tjänsteföretag.  

b) Bolaget ska utifrån långsiktiga och affärsmässiga principer, med lokaler 
för näringslivet medverka till att trygga dess lokalförsörjning i 
kommunen och därmed skapa kommunnytta. Bolaget ska vara en aktiv 
aktör på marknaden och därigenom medverka till att utveckla Ludvika 
som attraktiv kommun. 

c) Bolaget ska utöva sin verksamhet inom näringslivsområdet i 
överensstämmelse med kommunens fastställda mål.  

d) Bolaget ska utöva ägarstyrning av bolag i fastighetskoncernen i enlighet 
med uppdrag givna av kommunfullmäktige i syfte att bl.a. uppnå 
samordning och optimalt resursutnyttjande. Kommunen och bolaget 
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Ludvika kommun 
Datum 

2021-08-24 
Diarienummer 

KS  2020/343 
Sida 

5(6) 
 

Särskilt ägardirektiv Ludvika kommunfastigheter AB  

ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade 
intresse.  
1 Med näringslivsfastigheter menas affärs- och industrilokaler 

Krav på bolaget: 

Kommunala fastigheter och verksamhetslokaler  
a) Bolaget ska utveckla fastighetsbeståndet. 

b) Bolaget ska vara en aktiv fastighetsägare. 

c) Bolaget ska trygga kommunens behov av verksamhetslokaler. 

Näringslivsfastigheter 
a) Bolaget ska utveckla fastighetsbeståndet,  

b) Bolaget ska vara en aktiv fastighetsägare. 

Bolagets ekonomiska mål: 

Bolagets resultatmål 
Bolaget ska hålla en långsiktig hållbar lönsamhetsnivå och bedriva 
verksamheten utan behov av kapitaltillskott från Ludvika kommun. Resultat 
före skatt bör överstiga 1,5 % av intäkterna. 

Omsättningsmål 
Bolagets lönsamhetsnivå ska vara tillräcklig för att säkerställa bolagets förnyelse 
och tillväxt. Intäkterna ska öka med KPI (konsumentprisindex) + 0,2 %.  

Effektivitetskrav 
Verksamheten ska jobba för effektivisering samt för att uppnå synergieffekter 
inom koncernen. Administrationskostnader bör minska med 2 % årligen.   

Soliditetskrav 
Bolaget ska hålla en långsiktig stabil soliditetnivå. Nivån kan variera över tid 
beroende av åtaganden som ägaren finner angelägna. Soliditetsnivå bör lägst 
vara 12 procent. 

Avkastningskrav  
Målet är att direktavkastningen ej bör understiga 4,1 %. Direktavkastning 
definieras som fastigheterna driftnetto dividerat med bokfört värde och där 
driftnettot är lika med fastigheternas intäkter minus drift- och 
underhållskostnader samt fastighetsskatt 

Vinstutdelning och värdeöverföring 
Den vinstutdelning, som eventuellt sker från Ludvika Kommunfastigheter AB 
och dess dotterbolag, ska föras vidare till ägaren. Beslut kring sådan fastställs 
vid årsstämman. Bolaget ska fastställa eventuell utdelning och koncernbidrag 
för bolaget i samband med årsbokslut. 
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Ludvika kommun 
Datum 

2021-08-24 
Diarienummer 

KS  2020/343 
Sida 

6(6) 
 

Särskilt ägardirektiv Ludvika kommunfastigheter AB  

Krav på kvalitet och underhåll 
Bolaget ska erbjuda en yttre och inre miljö som säkrar verksamhetens funktion 
samt tilltalar hyresgästerna. Därför bör bolagets underhållskostnader följa 
REPAB +/- 2 %.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

121



 

ÄGARDIREKTIV 
Sida 

1(3) 
Datum 

2020-10-19 
Diarienummer 

KS 2020/343  

  

 
 

 

 

Ägardirektiv 
Ludvika Kommunfastigheter AB, org.nr. 
556049-7140 

Dokumentnamn 
Ägardirektiv Ludvika Kommunfastigheter AB 

Dokumenttyp 
Ägardirektiv 

Omfattning 
Bolaget 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Konernekonomichef 

Publicering 
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd 
Kommunallag och aktiebolagslag 
 
Utfärdade och fastställda av: 
KF 2020-12-07, § 175 
Antagna vid:  
Bolagsstämma 2019-04-08 

Bör revideras senast 
Vid behov med årlig 
översyn 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2020/343 

Revideringar Vad revideringen avsett 
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Ludvika kommun 
Datum 

2020-10-19 
Diarienummer 

KS 2017/387 
Sida 

2(3) 
 

Ägardirektiv 

Särskilt ägardirektiv för Ludvika Kommunfastigheter 
Ludvika Kommunfastigheter är 100 % ägare av Ludvika Hem AB, Stora 
Brunnsvik AB och komplementär för Tryggheten i Ludvika KB.  

Komplementären Ludvika Kommunfastigheter innehar 990 andelar i bolaget 
Tryggheten i Ludvika KB (969676-4365). Kommanditdelägaren Ludvika Hem 
AB innehar 10 andelar.  

Ovannämnda parter har överenskommit via avtal daterat den 14 juli 2014 att 
gemensamt driva näringsverksamhet i kommanditbolaget.  

Bolagets uppgifter och ändamål 
Kommunala fastigheter och verksamhetslokaler  

a) Bolaget ska äga och förvalta fastigheter för att tillhandahålla 
kommunens verksamheter med lokaler och vara aktivt i att söka 
samordningsfördelar.  

Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt 
särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna. 

b) Bolaget ska sträva efter att lokalerna har en hög tillgänglighet för 
personer med en fysisk funktionsvariation och att inte någon stängs ute 
från kommunal verksamhet. 

c) Kommunen ska för ovanstående fastighetsförvaltning betala bolagets 
självkostnad. I bolagets självkostnad ska det räknas med samtliga 
kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från 
företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och 
kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska det också ingå 
kapitalkostnader och underhåll.  

Näringslivsfastigheter1 
a) Bolaget ska inom Ludvika kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och 

förvalta industri- och näringslivsfastigheter med lokaler för småindustri 
och tjänsteföretag.  

b) Bolaget ska utifrån långsiktiga och affärsmässiga principer,  med lokaler 
för näringslivet medverka till att trygga dess lokalförsörjning i 
kommunen och därmed skapa kommunnytta. Bolaget ska vara en aktiv 
aktör på marknaden och därigenom medverka till att utveckla Ludvika 
som attraktiv kommun. 

c) Bolaget ska utöva sin verksamhet inom näringslivsområdet i 
överensstämmelse med kommunens fastställda mål.  

d) Bolaget ska utöva ägarstyrning av bolag i fastighetskoncernen i enlighet 
med uppdrag givna av kommunfullmäktige i syfte att bl.a. uppnå 
samordning och optimalt resursutnyttjande. Kommunen och bolaget 

 
1 Med näringslivsfastigheter menas affärs- och industrilokaler 
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Ludvika kommun 
Datum 

2020-10-19 
Diarienummer 

KS 2017/387 
Sida 

3(3) 
 

Ägardirektiv 

ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade 
intresse.  

Krav på bolaget: 

Kommunala fastigheter och verksamhetslokaler  
a) Bolaget ska utveckla fastighetsbeståndet. 

b) Bolaget ska vara en aktiv fastighetsägare. 

c) Bolaget ska trygga kommunens behov av verksamhetslokaler. 

Näringslivsfastigheter 
a) Bolaget ska utveckla fastighetsbeståndet,  

b) Bolaget ska vara en aktiv fastighetsägare. 

Bolagets ekonomiska mål: 

Vinstutdelning 
Den vinstutdelning, som eventuellt sker från Ludvika Kommunfastigheter AB 
och dess dotterbolag, ska föras vidare till ägaren. Detta fastställs vid 
årsstämman. 

Bolagets resultatmål 
a) Bolaget ska hålla en långsiktig hållbar lönsamhetsnivå och bedriva 

verksamheten utan behov av kapitaltillskott från Ludvika kommun. 

b) Bolagets lönsamhetsnivå ska vara tillräcklig för att säkerställa bolagets 
förnyelse och tillväxt. 

c) Bolaget ska fastställa eventuell utdelning och koncernbidrag för bolaget 
i samband med årsbokslut. 

d) Bolaget ska hålla en långsiktig stabil soliditetnivå. Nivån kan variera 
över tid beroende av åtaganden som ägaren finner angelägna. 
Soliditetsnivå bör lägst vara 15 procent. 

Resultatmål för kommunala fastigheter och verksamhetslokaler  
a) Ekonomiska målet för kommunala fastigheter är att direktavkastningen 

på fastigheterna inte ska understiga 1 %. Direktavkastningen definieras 
som fastigheternas driftsnetto dividerat med aktuellt 
återanskaffningsvärde, och där driftsnettot är lika med fastigheternas 
intäkter minus drift och underhållskostnader samt fastighetsskatt.  

Resultatmål för näringslivsfastigheter: 
a) Ekonomiska målet för näringslivsfastigheter är att direktavkastningen 

på fastigheterna inte bör understiga 3 %. Direktavkastning definieras 
som fastigheterna driftnetto dividerat med aktuellt 
återanskaffningsvärde och där driftnettot är lika med fastigheternas 
intäkter minus drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt  

________ 
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STYRDOKUMENT  
Datum 

2021-08-24 
Diarienummer 

KS 2020/343  

Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Särskilt ägardirektiv Stora 
Brunnsvik AB  
Stora Brunnsvik AB, org.nr 559005-4911   

Dokumentnamn 
Särskilt ägardirektiv Stora Brunnsvik AB 

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Omfattning 
Bolaget 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Koncernekonomichef 

Publicering 
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd 
Kommunallag och aktiebolagslag  
 
Beslutad 
KF 2020-12-07, § 175 
Antagna vid: 
Bolagsstämma 2019-
04-08 

Bör revideras senast 
Vid behov med årlig 
översyn 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
2020/343 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid 
revideringen 

Skriv datum och § Justering och förtydligande av nyckeltal för 
bättre styrning av bolagets verksamhet. 

KS 2020/441 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för de 
styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  
Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssä
tt till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktig
e 

Tillsvidare Minst en gång per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång per 
mandatperiod 
eller då riktlinjen 
upphör att gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 

Tillsvidare 
eller 

Minst en gång per 
mandatperiod 
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sätta tydliga 
gränser.  

eller respektive 
nämnd 

beslutad 
period.  

eller då reglerna 
upphör att gälla 
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Ludvika kommun 
Datum 

2021-08-24 
Diarienummer 

KS 2020/343 
Sida 

4(5) 
 

Särskilt ägardirektiv Stora Brunnsvik AB 

Särskilt ägardirektiv för Stora Brunnsvik AB 
 

Bolagets uppgifter och ändamål 
a) Bolaget ska äga och förvalta fastighetsbeståndet för att tillhandahålla 

kommunens verksamheter, näringslivet, offentliga aktörer, föreningar 
och privatpersoner med lokaler och/eller bostäder samt vara aktivt i att 
söka samordningsfördelar. 

b) Bolagets verksamhet ska utifrån långsiktiga och affärsmässiga principer, 
i förvaltning och utveckling av bostäder och lokaler medverka till att 
utveckla Brunnsviksområdet och därmed skapa den kommunnytta som 
gör det motiverat för Ludvika kommun att äga bolaget. 

c) Bolaget ska erbjuda en yttre och inre miljö som kan tilltala kommunens 
verksamheter, bostadssökande, näringsidkare och offentliga aktörer 
med möjligheter till samvaro i området.  

Krav på bolaget 

Bolagets fastigheter 
a) Bolaget ska förvalta och utveckla fastighetsbeståndet, 

b) Bolaget ska vara en aktiv fastighetsägare, 

c) Bolaget ska bidra till att täcka kommunens behov av 
verksamhetslokaler. Kommunen ska för ovanstående 
fastighetsförvaltning betala bolagets självkostnad. I bolagets 
självkostnad ska samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift 
är motiverade från företagsekonomisk synpunkt räknas med. Det 
innebär att resultatkrav, relevanta interna kostnader och kalkylerade 
kostnader ska ingå. Även investeringskostnader kopplade till 
reparationer och myndighetskrav i bolagets ägda fastigheter, 
kapitalkostnader och underhållskostnader ska ingå. 

Bolagets ekonomiska mål 
a) Bolaget ska hålla en långsiktig hållbar lönsamhetsnivå och driva 

verksamheten utan behov av kapitaltillskott från sin ägare. Resultat före 
skatt ska överstiga 1,5 % av intäkterna. 

b) Intäkterna ska öka med KPI (konsumentprisindex) + 0,2 %.  

c) Bolaget ska fastställa eventuell utdelning eller koncernbidrag för bolaget 
i samband med årsbokslut.  

d) Bolaget ska hålla en långsiktig stabil. Nivån kan variera över tid 
beroende av åtaganden som ägaren finner angelägna. Soliditetsnivån bör 
lägst vara 6 %.  
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Ludvika kommun 
Datum 

2021-08-24 
Diarienummer 

KS 2020/343 
Sida 

5(5) 
 

Särskilt ägardirektiv Stora Brunnsvik AB 

e) Bolaget ska ha som ekonomiskt mål att direktavkastningen på 
fastigheter som uthyrs till kommunal verksamhet aldrig ska överstiga 1 
%.  

f) Bolaget ska ha som ekonomiskt mål att direktavkastningen på 
fastigheter som uthyrs till näringsliv m.m. aldrig ska understiga 6 %. 
Direktavkastning definieras som fastigheternas driftnetto dividerat med 
aktuellt bokfört värde och där driftnettot är lika med fastigheternas 
intäkter minus drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt.  

g) Bolaget ska erbjuda en tilltalande yttre och inre miljö som säkrar 
verksamhetens funktion samt tilltalar hyresgästerna. Bolagets 
underhållskostnader ska följa REPAB +/- 2 %. 

h) Verksamheten ska jobba för effektivisering samt för att uppnå 
synergieffekter inom koncernen. Administrationskostnader bör minska 
med 2 % årligen.  

__________ 

 

129



 

ÄGARDIREKTIV 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-10-19 
Diarienummer 

KS 2020/343  

  

 
 

 

 

Ägardirektiv 
Stora Brunnsvik AB, org.nr 559005-4911 

Dokumentnamn 
Ägardirektiv Stora Brunnsvik AB 

Dokumenttyp 
Ägardirektiv 

Omfattning 
Bolaget 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Koncernekonomichef 

Publicering 
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd 
Kommunallag och aktiebolagslag 
 
Utfärdade och fastställda av: 
KF 2020-12-07, § 175 
Antagna vid:  
Bolagsstämma 2019-04-
08 

Bör revideras senast 
Vid behov, med årlig 
översyn 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2020/343 

Revideringar Vad revideringen avsett 
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Ludvika kommun 
Datum 

2020-10-19 
Diarienummer 

KS 2020/343 
Sida 

2(2) 
 

Ägardirektiv 

Särskilt ägardirektiv för Stora Brunnsvik AB 

Bolagets uppgifter och ändamål 
a) Bolaget ska äga och förvalta fastighetsbeståndet för att tillhandahålla 

kommunens verksamheter, näringslivet, offentliga aktörer, föreningar 
och privatpersoner med lokaler och/eller bostäder samt vara aktivt i att 
söka samordningsfördelar. 

b) Bolagets verksamhet ska utifrån långsiktiga och affärsmässiga principer, 
i förvaltning och utveckling av bostäder och lokaler medverka till att 
utveckla Brunnsviksområdet och därmed skapa den kommunnytta som 
gör det motiverat för Ludvika kommun att äga bolaget. 

c) Bolaget ska erbjuda en yttre och inre miljö som kan tilltala kommunens 
verksamheter, bostadssökande, näringsidkare och offentliga aktörer 
med möjligheter till samvaro i området.  

Krav på bolaget 

Bolagets fastigheter 
a) Bolaget ska förvalta och utveckla fastighetsbeståndet, 

b) Bolaget ska vara en aktiv fastighetsägare, 

c) Bolaget ska bidra till att täcka kommunens behov av 
verksamhetslokaler.  

Bolagets ekonomiska mål 
a) Bolaget ska hålla en långsiktig hållbar lönsamhetsnivå och driva 

verksamheten utan behov av kapitaltillskott från sin ägare.  

b) Bolaget ska fastställa eventuell utdelning eller koncernbidrag för bolaget 
i samband med årsbokslut.  

c) Bolaget ska hålla en långsiktig stabil. Nivån kan variera över tid 
beroende av åtaganden som ägaren finner angelägna. Soliditetsnivå bör 
lägst vara 15 procent.  

d) Bolaget ska ha som ekonomiskt mål att avkastningen på fastigheter som 
uthyrs till kommunal verksamhet aldrig ska överstiga 1 %.  

e) Bolaget ska ha som ekonomiskt mål att avkastningen på fastigheter som 
uthyrs till näringsliv m.m. aldrig ska understiga 3 %. Avkastning 
definieras som fastigheternas driftnetto dividerat med aktuellt 
återanskaffningsvärde och där driftnettot är lika med fastigheternas 
intäkter minus drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt.  

__________ 
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STYRDOKUMENT  
Datum 

2021-08-24 
Diarienummer 

KS 2020/343  

Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Särskilt ägardirektiv för 
LudvikaHem AB  
LudvikaHem AB, org.nr. 556048-2019   

Dokumentnamn 
Särskilt ägardirektiv för LudvikaHem AB 

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Omfattning 
Bolaget 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Koncernekonomichef 

Publicering 
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd 
Kommunallag och aktiebolagslag  
 
Beslutad 
KF 2020-12-07, § 175 
Antagna vid: 
Bolagsstämma 2019-
04-08 

Bör revideras senast 
Vid behov med årlig 
översyn 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2020/343 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid 
revideringen 

Skriv datum och § Justering och förtydligande av nyckeltal för 
bättre styrning av bolagets verksamhet. 

KS 2020/441 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för de 
styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  
Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssä
tt till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktig
e 

Tillsvidare Minst en gång per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång per 
mandatperiod 
eller då riktlinjen 
upphör att gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 

Tillsvidare 
eller 

Minst en gång per 
mandatperiod 
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sätta tydliga 
gränser.  

eller respektive 
nämnd 

beslutad 
period.  

eller då reglerna 
upphör att gälla 
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Särskilt ägardirektiv för LudvikaHem AB 

1 Särskilt ägardirektiv för LudvikaHem 
Komplementären Ludvika Kommunfastigheter innehar 990 andelar i bolaget 
Tryggheten i Ludvika KB (969676-4365). Kommanditdelägaren Ludvika Hem 
AB innehar 10 andelar.  

Ovannämnda parter har överenskommit via avtal daterat den 14 juli 2014 att 
gemensamt driva näringsverksamhet i kommanditbolaget.  

Bolagets uppgifter och ändamål 
a) Bolagets verksamhet ska utifrån långsiktiga och affärsmässiga principer, 

i förvaltning och utveckling av bostäder och bostadsområden, medverka 
till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen och därmed skapa den 
kommunnytta som gör det motiverat för Ludvika kommun att äga 
bolaget. 

b) Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och därigenom 
medverka till att utveckla Ludvika som attraktiv kommun. 

c) Bolaget ska utöva sin verksamhet i överensstämmelse med kommunens 
fastställda mål. 

d) Bolaget ska erbjuda en yttre och inre miljö som kan tilltala dagens 
bostadssökande med möjligheten till samvaro i grannskapet. 

Krav på bolaget: 

Bostadsutbud 
a) Bolaget ska arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett 

attraktivt alternativ på bostadsmarknaden. 

b) Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder både geografiskt och 
storleksmässigt. 

c) Bolaget ska medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv 
boendeort genom att verka för ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd 
sker med kommunen i markförvärvs- och planfrågor.  

Socialt och demokratiskt ansvar 
a) Bolaget ska medverka till att en god service finns och att förutsättningar 

för social gemenskap skapas i bostadsområden.  

b) Bolaget ska ha en så väl avvägd sammansättning av bostäder i olika 
områden att även socioekonomiskt svagare grupper kan beredas bostad. 

c) Bolaget ska ansvara för att det finns bostäder anpassade till särskilda 
behov. 

d) Bolaget ska skapa och utveckla förutsättningar för de boendes 
inflytande och delaktighet i bolagets verksamhetsutveckling. 
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Särskilt ägardirektiv för LudvikaHem AB 

Bolagets ekonomiska mål: 

Affärsmässighet 
Utifrån lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ställs 
krav på att bolaget ske bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga och 
långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala och 
allmännyttiga ändamålet med verksamheten. Det innebär bl.a. ett avsteg från 
den kommunalrättsliga principen om självkostnad. 

Avkastningskrav 
Bolaget ska ha som långsiktigt mål att generera en direktavkastning om 4,1 % 
per år. Direktavkastningen definieras som fastigheternas driftsnetto dividerat 
med bokfört värde, och där driftsnettot är lika med fastigheternas intäkter 
minus drift och underhållskostnader samt fastighetsskatt.   

Omsättningsmål 
Bolaget ska drivas utifrån affärsmässiga principer och ha som mål att öka sina 
intäkter med KPI (Konsumentprisindex) + 0,2 %.  

Resultatkrav 
Verksamheten skall i så stor utsträckning som möjligt vara självfinansierad och 
resultat före skatt bör överstiga 2 % av intäkterna.  

Effektivitetskrav 
Verksamheten skall jobba för effektivisering samt för att uppnå synergieffekter 
inom koncernen. Administrationskostnader bör minska med 2 % årligen.  

Soliditetskrav 
Bolaget ska långsiktigt arbeta för en stabil utveckling av bolagets ekonomi. 
Bolaget ska därför ha som mål att ha en soliditet om minst 20 %. Med justerad 
soliditet menas eget kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för latent 
skatteskuld/totala tillgångarna. 

Vinstutdelning och värdeöverföring 
Eventuell vinstutdelning (tillsammans med andra eventuella värdeöverföringar) 
från bolaget till ägaren (Ludvika Kommunfastigheter AB) får högst uppgå till 
den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår, med ett 
tillägg av 1 % räknat på den del av aktiekapitalet, som ägaren skjutit till som 
betalning för aktier, enligt 3 § lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag.   

Utdelningen för ett räkenskapsår får inte överstiga ett belopp som motsvarar 
hälften av föregående års resultat. 

Den vinstutdelning, som eventuellt ska ske till ägaren (Ludvika 
Kommunfastigheter AB), fastställs vid årsstämman.  

Krav på kvalitet och underhåll 
Bolaget ska erbjuda en yttre och inre miljö som säkrar verksamhetens funktion 
samt tilltalar hyresgästerna. Därför bör bolagets underhållskostnader följa 
REPAB +/- 2 %.  
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Särskilt ägardirektiv för LudvikaHem AB 

Borgensavgifter och lånevillkor 
Bolaget ska till kommunen utge en borgensavgift om 0,4 % för under året 
genomsnittlig utnyttjad borgensnivå.  

_______ 
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Ägardirektiv 
LudvikaHem AB, org.nr. 556048-2019 

 
Dokumentnamn 
Ägardirektiv LudvikaHem AB 

Dokumenttyp 
Ägardirektiv 

Omfattning 
Bolaget 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Koncernekonomichef 

Publicering 
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd 
Kommunallag och aktiebolagslag 
 
Utfärdade och fastställda av: 
KF 2020-12-07, § 175 
Antagna vid:  
Bolagsstämma 2019-04-08 

Bör revideras senast 
Vid behov med årlig 
översyn 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2020/343 

Revideringar Vad revideringen avsett 
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Ägardirektiv 

Särskilt ägardirektiv för LudvikaHem 
Komplementären Ludvika Kommunfastigheter innehar 990 andelar i bolaget 
Tryggheten i Ludvika KB (969676-4365). Kommanditdelägaren Ludvika Hem 
AB innehar 10 andelar.  

Ovannämnda parter har överenskommit via avtal daterat den 14 juli 2014 att 
gemensamt driva näringsverksamhet i kommanditbolaget.  

Bolagets uppgifter och ändamål 
a) Bolagets verksamhet ska utifrån långsiktiga och affärsmässiga principer, 

i förvaltning och utveckling av bostäder och bostadsområden, medverka 
till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen och därmed skapa den 
kommunnytta som gör det motiverat för Ludvika kommun att äga 
bolaget. 

b) Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och därigenom 
medverka till att utveckla Ludvika som attraktiv kommun. 

c) Bolaget ska utöva sin verksamhet i överensstämmelse med kommunens 
fastställda mål. 

d) Bolaget ska erbjuda en yttre och inre miljö som kan tilltala dagens 
bostadssökande med möjligheten till samvaro i grannskapet. 

Krav på bolaget: 

Bostadsutbud 
a) Bolaget ska arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett 

attraktivt alternativ på bostadsmarknaden. 

b) Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder både geografiskt och 
storleksmässigt. 

c) Bolaget ska medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv 
boendeort genom att verka för ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd 
sker med kommunen i markförvärvs- och planfrågor.  

Socialt och demokratiskt ansvar 
a) Bolaget ska medverka till att en god service finns och att förutsättningar 

för social gemenskap skapas i bostadsområden.  

b) Bolaget ska ha en så väl avvägd sammansättning av bostäder i olika 
områden att även socioekonomiskt svagare grupper kan beredas bostad. 

c) Bolaget ska ansvara för att det finns bostäder anpassade till särskilda 
behov. 

d) Bolaget ska skapa och utveckla förutsättningar för de boendes 
inflytande och delaktighet i bolagets verksamhetsutveckling. 
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Ägardirektiv 

Bolagets ekonomiska mål: 

Affärsmässighet 
Utifrån lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ställs 
krav på att bolaget ske bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga och 
långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala och 
allmännyttiga ändamålet med verksamheten. Det innebär bl.a. ett avsteg från 
den kommunalrättsliga principen om självkostnad. 

Avkastningskrav 
Bolaget ska ha som långsiktigt mål att generera en direktavkastning om 5 % per 
år. Direktavkastningen definieras som fastigheternas driftsnetto dividerat med 
beräknat marknadsvärde, och där driftsnettot är lika med fastigheternas intäkter 
minus drift och underhållskostnader samt fastighetsskatt.   

Soliditetskrav 
Bolaget ska långsiktigt arbeta för en stabil utveckling av bolagets ekonomi. 
Bolaget ska därför ha som mål att ha en soliditet (justerad) om minst 20 % över 
tid och den får inte vara lägre än 15 %. Med justerad soliditet menas eget kapital 
inklusive obeskattade reserver med avdrag för latent skatteskuld/totala 
tillgångarna. 

Vinstutdelning/värdeöverföring 
Eventuell vinstutdelning (tillsammans med andra eventuella värdeöverföringar) 
från bolaget till ägaren (Ludvika Kommunfastigheter AB) får högst uppgå till 
den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår, med ett 
tillägg av 1 % räknat på den del av aktiekapitalet, som ägaren skjutit till som 
betalning för aktier. 

Utdelningen för ett räkenskapsår får dock i regel inte överstiga hälften av 
föregående års vinst för bolaget. 

Den vinstutdelning, som eventuellt ska ske till ägaren (Ludvika 
Kommunfastigheter AB), fastställs vid årsstämman.  

Borgensavgifter och lånevillkor 
Bolaget ska till kommunen utge en borgensavgift om 0,4 % för under året 
genomsnittlig utnyttjad borgensnivå.  

_______ 

 

140



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(5) 

2020-11-24 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 202  Dnr 2020/343 

 

Antagande av bolagshandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samtliga bolagsordningar under paragrafen 
”Kallelse till bolagsstämma” ändras till:  

- ”Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägaren genom brev, e-post, eller 
med digital distribution tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 
Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post.” 

dessutom att samtliga bolagsordningar kompletteras med texten:  

- ”Bolaget ska ha en (1) auktoriserad revisor med en (1) revisorssuppleant 
eller ett (1) registrerat revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant eller 
revisionsbolag utses av bolagsstämman.” 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Fullmäktige fastställer bolagspolicy daterad 19 oktober 2020.  

2. Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt ägardirektiv för Ludvika 
kommunfastigheter AB daterade 19 oktober 2020. 

3. Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt ägardirektiv för 
LudvikaHem AB daterade 19 oktober 2020. 

4. Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt ägardirektiv för Stora 
Brunnsvik AB daterade 19 oktober 2020. 

5. Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt ägardirektiv för VB Kraft 
AB daterade 19 oktober 2020. 

6. Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt ägardirektiv för Wessman 
Vatten & Återvinning AB daterade 19 oktober 2020.  

7. Fullmäktige upphäver tidigare beslutat (2018-03-05 § 33) styrdokument 
Gemensamma ägardirektiv för Ludvika kommun Stadshus AB, Ludvika 
kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB och VB 
Kraft AB.  

8. Kommunstyrelsen uppdrar till koncernekonomichef att i finansgruppen 
diskutera och ta fram förslag på soliditetsnivå och avkastningskrav för 
kommunens helägda bolag i de fall det är möjligt. Förslagen ska redovisas 
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till finansutskottet senast kvartal 4, 2021.  
 

Reservation 
Lars Handegard (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Koncernekonomichef har tillsammans med tjänstemän i kommunen och i 
bolagen arbetat fram nya styrande dokument för bolagen. Ett förslag till 
bolagspolicy, finanspolicy, uppdaterade bolagsordningar och särskilda 
ägardirektiv har tagits fram för Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem 
AB, Stora Brunnsvik AB, VB Kraft AB och Wessman Vatten & Återvinning 
AB.  

Förslaget har gått på remiss till bolagens styrelser och Ludvika 
kommunfastigheter har på sitt styrelsemöte den 4 september 2020 § 43 antagit 
ett yttrande över handlingarna, VB Kraft AB har på sitt styrelsemöte den 16 
september § 20045a konstaterat att bolaget inte har något att erinra mot 
upprättade förslag. WBAB har även fått handlingarna för kännedom gällande 
det nyinrättade bolaget Wessman Vatten & Återvinning AB.  

Samtliga föreslagna handlingar noterades på Ludvika Stadshus AB:s 
styrelsemöte den 6 oktober 2020. 

Bolagsordningarna har kompletterats med en ny § 5 som innebär att Ludvika 
Stadshus AB:s ställningstagande ska inhämtas vad gäller investeringar 10-50 
mkr samt köp och försäljning av fast egendom, mellan 10- 50 mkr samt att 
bolagen vid årsstämman ska notera arvodena och inte besluta om dessa.  

Kommentarer till remissvaren 
Vid remissen önskades det att Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem 
AB och Stora Brunnsvik AB lämnade förslag på soliditetskrav, resultatmål för 
både kommunala fastigheter och näringslivsfastigheter. Bolagen har inte lämnat 
några förslag på nya nivåer, men önskar att ägardialog ska ske avseende dessa 
nivåer.   

Ägarens förslag på nivåer kvarstår enligt remisshandlingarna.  

Avseende investeringsplaner ingår dessa i kommunkoncernens budgetprocess 
som bolagen ska följa.  

Ägardialog 
Ägardialog kommer att ske genom regelbundna träffar med samtliga VD:ar för 
bolagen. VD för Ludvika Stadshus AB är ansvarig för dessa träffar och är 
sammankallande. Förutom VD:ar ingår också koncernekonomichef.  

Frågeställningar som kommer att diskuteras på dessa tillfällen är bland annat det 
som Ludvika kommunfastigheter AB lyfter i sitt yttrande avseende självkostnad, 
riktlinjer för borgen och finansiella riktlinjer.  
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Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 november 2020 och beslutade att 
uppdatera samtliga bolagshandlingar med informationen att de summor som 
anges är exklusive moms. 

Beslutsunderlag 
1. Finansutskottet den 10 november 2020 § 31. 
2. Tjänsteskrivelse daterade 15 september 2020.  
3. Bolagspolicy daterad 19 oktober 2020. 
4. Bolagsordning Ludvika kommunfastigheter AB daterad 19 oktober 2020 . 
5. Särskilt ägardirektiv Ludvika kommunfastigheter AB daterad 19 oktober 

2020. 
6. Bolagsordning LudvikaHem AB daterad 19 oktober 2020. 
7. Särskilt ägardirektiv LudvikaHem AB daterad 19 oktober 2020. 
8. Bolagsordning Stora Brunnsvik AB daterad 19 oktober 2020. 
9. Särskilt ägardirektiv Stora Brunnsvik AB daterad 19 oktober 2020. 
10. Bolagsordning VB Kraft AB daterad 19 oktober 2020. 
11. Särskilt ägardirektiv VB Kraft AB daterad 19 oktober 2020. 
12. Bolagsordning Wessman Vatten & Återvinning AB daterad 19 oktober 

2020. 
13. Särskilt ägardirektiv Wessman Vatten & Återvinning AB daterad 19 oktober 

2020. 

Behandling 

Yrkanden 
Leif Pettersson (S) har två yrkanden: 

1. Lydelsen i samtliga bolagsordningar under paragrafen Kallelse till 
bolagsstämma ändras till:  

Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägaren genom brev, e-post, eller med 
digital distribution tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Övriga 
meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post. 

2. Samtliga bolagsordningar kompletteras med texten:  

Bolaget ska ha en (1) auktoriserad revisor med en (1) revisorssuppleant eller ett (1) 
registrerat revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag utses av 
bolagsstämman. 

Lars Handegard (V) yrkar: 

1. Att i bolagspolicyn ändra formuleringarna så att alla investeringar, köp 
och försäljningar överstigande 10 miljoner skall beslutas av 
kommunfullmäktige.  

2. Att i bolagspolicyn lägga till punkten ”Öppenhet i kommunala bolag” 
där följande text läggs in: ”Bolagen skall aktivt arbeta för största möjliga 
öppenhet till allmänhet och media. Protokoll och kallelser ska 
publiceras på bolagens hemsidor. Kommunens kommunal- och 
oppositionsråd skall ha närvarorätt på samtliga styrelsemöten. 
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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska ha tillgång till kallelser 
och handlingar från de kommunala bolagen.” 

3. Att bolagsordningen för LKFAB justeras och att styrelsen för LKFAB 
fastställs till 13 ledamöter.  

4. Att i ägardirektivet för LKFAB justera så målet om direktavkastning 
justeras till att inte överstiga 1 procent. 

5. Att ägardirektivet för Stora Brunnsvik AB kompletteras med följande 
skrivning: ”För eventuella koncernlån ska bolaget betala en 
marknadsmässig ränta motsvarande statslåneräntan plus två procent. 
För lån tagna i kreditinstitut ska bolaget till Ludvika kommun betala en 
borgensavgift på 0,4 procent”. (bifall Hans G) 

6. Avslag på finansutskottets förslag till ägardirektiv för LudvikaHem och 
bifall till Vänsterpartiets förslag, se bilaga 

För övrigt yrkar Lars Handegard bifall till Leif Petterssons ändringsyrkanden. 

Hans Gleimar (C) yrkar bifall till Lars Handegards första och femte yrkande 
och avslag till hans tredje yrkande. Vidare yrkas bifall till Leif Petterssons 
ändringsyrkanden. 

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med egna 
ändringsyrkanden samt avslag till samtliga Lars Handegards yrkanden. 

Beslutsgång 

Beslutspunkt 1 – Fastställande av bolagspolicy 
Ordföranden ställer Lars Handegards ändringsyrkande (1) gällande formulering 
i bolagspolicyn mot föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt föreliggande förslag. 

Ordföranden ställer Lars Handegards tilläggsyrkande (2) om att lägga till en 
punkt i bolagsordningen mot föreliggande förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.  

Beslutspunkt 2 - Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt 
ägardirektiv för Ludvika kommunfastigheter AB 
Ordföranden ställer Lars Handegards yrkande (3) gällande LKFAB:s 
bolagsordning mot föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt föreliggande förslag.  

Ordföranden ställer Lars Handegards yrkande (4) gällande LKFAB:s 
ägardirektiv mot föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt föreliggande förslag.  
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Beslutspunkt 3 - Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt 
ägardirektiv för LudvikaHem AB daterade 19 oktober 2020. 
Ordföranden ställer Lars Handegards yrkande (6) gällande LudvikaHems 
ägardirektiv mot föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt föreliggande förslag. 

Beslutspunkt 4 - Fullmäktige fastställer bolagsordning och särskilt 
ägardirektiv för Stora Brunnsvik AB daterade 19 oktober 2020. 
Ordföranden ställer Lars Handegards kompletteringsyrkande (5) mot 
föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande 
förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige 
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§ 23  Dnr 2021/235 

 

Antagande av riktlinjer för hantering av gåvor och 
belöningar 

Personalutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar de reviderade riktlinjerna ”Hantering av gåvor och 
belöningar från utomstående” daterad 14 juni 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Lagparagrafer som nuvarande riktlinje hänvisar till är flyttade eller borttagna. 
Hänvisningar till att läsa mer i frågan var ålderdomliga och felaktiga. Med 
anledning av detta har nuvarande riktlinje daterad 20 februari 2008 reviderats.  

Beslutsunderlag 
Reviderad riktlinje ”Hantering av gåvor och belöningar från utomstående” 
daterad 14 juni 2021 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

 

Antagande av riktlinje för hantering av gåvor och 
belöningar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar de reviderade riktlinjerna ”Hantering av gåvor och 
belöningar från utomstående” daterad 14 juni 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Lagparagrafer som nuvarande riktlinje hänvisar till är flyttade eller borttagna. 
Hänvisningar till att läsa mer i frågan var ålderdomliga och felaktiga. Med 
anledning av detta har nuvarande riktlinje daterad 20 februari 2008 reviderats.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Susan Ludvigsson 
HR-chef 

Bilagor 
Reviderad riktlinje ”Hantering av gåvor och belöningar från utomstående” 
daterad 14 juni 2021 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Kommunens helägda bolag 
Styrdokument 
Akten 
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Diarienummer 
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Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Riktlinjer för hantering av 
gåvor och belöningar 
 

Dokumentnamn 
Riktlinjer för hantering av gåvor och 
belöningar 

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Omfattning 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
HR-chef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Om styrdokumentet knyter an till några lagar kan du skriva dem här, ange vid behov även §.   
 
Beslutad 
Skriv datum då beslut 
tagits av t.ex. KF; KF 

Bör revideras senast 
Skriv då dokumentet 
senast måste 
revideras, senast vart 
4:e år 

Beslutsinstans 
T.ex. KS, KF; SUN 

Diarienummer 
2021/235 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid 
revideringen 

Skriv datum och § Klicka eller tryck här för att ange text. Ange dnr vid revidering 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för de 
styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  
Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssä
tt till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktig
e 

Tillsvidare Minst en gång per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång per 
mandatperiod 
eller då riktlinjen 
upphör att gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 

Tillsvidare 
eller 

Minst en gång per 
mandatperiod 
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sätta tydliga 
gränser.  

eller respektive 
nämnd 

beslutad 
period.  

eller då reglerna 
upphör att gälla 
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Riktlinjer för hantering av gåvor och belöningar 

1 Riktlinjer för hantering av gåvor och belöningar 
från utomstående  

1.1 Inledning 
Ludvika kommun är en offentlig verksamhet där samtliga arbetstagare arbetar i 
förtroende till medborgarna. Med arbetstagare likställs även förtroendevalda 
och uppdragstagare och omfattas av lagstiftningen om korruptionsbrott 
(Brottsbalken, 10 kap.). I relation till att organisationen tillhör offentlig sektor 
förutsätter det att medarbetarna tar sin ställning på stort allvar. I stycke 5 under 
avsnittet om studieresor, konferenser och kurser bör det även tas i beaktning att 
förtroendevalda kan befinna sig i ett sammanhang där ordförande eller 
kommunalråd ger den förtroendevalda att inom ramen för sitt uppdrag utses att 
representera kommunen. 

Medborgarnas förtroende för vår organisation och verksamhet är en del i 
tilltron till det offentliga och demokratiska samhällssystemet. Kommunens 
anställda och förtroendevalda ska genom sitt förhållningssätt och agerande 
undvika att göra sig skyldiga till korruptionsbrott. Riktlinjerna ska göras kända 
för förvaltningens medarbetare och förtroendevalda. 

1.2 Syfte 
Syftet med riktlinjerna är vägleda Ludvika kommuns medarbetare vid 
uppkomna jävssituationer och förhindra risken för mutbrott i samband med att 
eventuella gåvor överlämnas. Riktlinjerna syftar också till att tydliggöra 
kommunens inställning för hur gåvor och förmåner inom anställningen ska 
hanteras. Kommunens förvaltningar rekommenderas att göra en egen analys 
och bedömning av vilka förmåner som kan anses tillåtna respektive otillåtna i 
enlighet med riktlinjerna.  

1.3 Särskilt krav på opartiskhet 
Myndighetsutövande och personal som handlägger olika tillståndsärenden som 
t.ex. alkoholtillstånd, bygglov, livsmedelsinspektioner, inköp av varor och 
tjänster har extra integritetskänsliga funktioner. Dessa personer har en särskild 
känslig ställning vilket gör att gåvor eller förmåner av mycket ringa värde ska 
hanteras med stor försiktighet. Om gåvor eller förmåner ändå förekommer 
anses gränsen gå vid i princip noll kronor. Det är viktigt att komma ihåg att 
beloppsgränsen inte är någon formellt och sanktionerad fastställd gräns vilket 
medför att en gåva kan anses otillbörlig även om värdet betraktas som ringa. 
Utgångspunkten är att alla förmåner och gåvor ska betraktas som otillbörliga. 

2 Mutor 
Korruptionsbrott kännetecknas av risken av otillbörlig påverkan i en handling 
som riktar sig på tjänsteutövaren. Reglerna för mutor regleras i Brottsbalken 10 
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kap. I lagstiftningen finns tagande av muta, tidigare mutbrott (10 kap 5 a § BrB) 
och givande av muta, tidigare bestickning (10 kap 5 b § BrB).  

Med tagande av muta menas att en arbetstagare för egen eller annans räkning 
tar emot eller en muta eller annan otillåten förmån för sin tjänsteutövning.  

Med givande av muta menas att utlova, erbjuda eller lämna otillbörlig förmån. 
Om en arbetstagare för utövningen av anställning eller uppdraget begär eller 
låter sig utlovas en otillbörlig förmån kan denne dömas för mutbrott. Detta 
gäller även den som accepterar eller tar emot en förmån.  Detta innebär att det 
är otillåtet att acceptera ett löfte eller framställan om en muta.  

Förmåner som tas emot av partner, nära vän, eller en organisation som 
medarbetaren kan sammankopplas med, kan även likställas med förmån som 
tas emot av medarbetaren själv. I de rättsfall som finns så kan det konstateras 
att domstolarna ställer särskilt höga krav på anställda inom offentlig sektor vid 
bedömning om en förmån eller gåva är tillbörlig eller otillbörlig.  

3 Otillbörlig påverkan  
Otillbörlig påverkan i en arbetstagares tjänsteutövning beror på 
omständigheterna i det enskilda fallet. I bedömningen utreds förmånens 
karaktär, integritetskänslighet och kopplingen mellan tjänsteutövningen och 
förmånen. Det är klart otillåtet att ge eller ta emot en förmån som förknippas 
eller kan sättas i samband med att det förväntas att någon i sitt arbete ska 
handla på ett visst sätt. Förmånen betraktas som otillåten om den kan antas 
påverka mottagarens handlande i tjänsten. Huvudregeln är att värdet sett ur 
mottagarens synpunkt avgör om en förmån är tillåten eller inte. Oavsett om 
risken är liten att mottagaren låter sig påverkas är handlingen otillåten. Det 
spelar ingen roll om kommunen lider någon skada eller inte. Det behöver inte 
heller bevisas att man faktiskt påverkats av förmånen eller skulle kunna 
påverkas av förmånen. Några beloppsgränser för vad som kan anses vara en 
godkänd förmån eller otillbörlig muta finns inte angivet i lagtexten. Därför har 
Ludvika kommun som huvudregel att helt undvika att ta emot gåvor och 
förmåner från utomstående för att undvika gränsdragningsproblem. Nedan 
följer exemplifieringar när korruptionsbrott kan bli aktuellt. 

4 Kontanter och lån 
Förmåner i form av kontanter eller lån är aldrig godtagbart oavsett belopp. 

5 Studieresor, konferenser och kurser 
Studieresor, kurser eller konferenser bör alltid betalas av arbetsgivaren i 
samband med arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar. Om resan betalas av 
någon annan så måste resan vara seriöst upplagd, d.v.s. att det ska i princip 
uteslutande handla om arbete och ovidkommande nöjesarrangemang och 
oproportionerligt stora middagar får inte förekomma. Inbjudan ska vara riktad 
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till arbetsgivaren och arbetsgivaren ska kunna välja ut de som ska delta vid 
arrangemanget.  

6 Tjänster och sidoleveranser 
Tjänster eller sidoleveranser från kommunens leverantörer är också otillbörliga, 
t ex bil- eller husreparationer till låg eller ingen kostnad. 

7 Bonusförmåner och rabatter 
Bonusförmåner, t ex rabatter eller andra förmåner som ges på grund av 
kundtrohet eller liknande och som bekostats av arbetsgivaren är inte tillåtna. 
Bonuspoäng eller bonuserbjudande för tjänsteresor etc. tillfaller alltid 
kommunen och får endast utnyttjas i tjänsten. 

8 Semester och fritidsförmåner 
Semester- och fritidsförmåner t ex förmånligt lån av fritidshus, båt eller bilar av 
en affärspartner, deltagaravgifter till exempelvis golftävlingar under helger och 
semestrar som bekostas av en leverantör, är också betraktas som otillbörliga.  

9 Gåvor och testamentsförordnanden från 
vårdtagare 

Gåvor och testamentsförordnanden från vårdtagare får aldrig accepteras och tas 
emot. Det är alltid otillbörligt att ta emot något som kan framkalla tacksamhets-
skuld. Vård- och omsorgstagare ska inte få intryck av att det krävs gåvor till 
personalen för att få den vård och omsorg man är berättigad till. Om en 
anställd inom vård- och omsorgsverksamheten får vetskap om att en vårdtagare 
planerar eller tänker testamentera egendom till denne, ligger det ett ansvar att 
klargöra att för den som tänker testamentera att den anställde inte kan ta emot 
någon gåva eller förmån överhuvudtaget.  

10 Personlig vänskap  
Vid personlig vänskap mellan parterna rekommenderas alltid särskild 
försiktighet eftersom personlig vänskap anses medföra en större 
”mutkänslighet”, viket betyder att det kan finnas risk att vänskapen i sig kan 
påverka tjänsteutövningen.  Kravet på att uppträda opartiskt och sakligt ska 
alltid finnas med vid tjänsteutövningen.   

11 Godtagbara förmåner inom kommunen  
Inom kommunen är det lämpligt att uppvakta de anställda i samband med 
högtidsdagar och tacksamhet för trogen tjänst inom kommunen. Enligt 11 
kap.14 § i inkomstskattelagen finns regleringar om gränsbelopp för om en gåva 
är skattefri vilket inkluderar, julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Det ska 
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tilläggas att om ovanstående gåvor överstiger gränsbeloppet inklusive 
mervärdesskatten ska hela gåvan beskattas. 

Enstaka arbetsmåltider eller representationsmåltider som inte är allt för 
påkostade är godtagbart. Det är viktigt att notera att om middagarna är 
återkommande och riktar sig till samma person eller grupp av personer så finns 
det stor risk att dessa kan betraktas som otillbörliga. Måltiden får inte vara det 
grundläggande syftet för sammankomsten.  

11.1 Gåvotabell  
Nedanstående tabell är baserad på Skatteverkets rättsliga vägledning och utgår 
från årsutgåva 2021.5. 
                           
Gåva Värde (inkl moms) Anmärkning 
Minnesgåva 15 000 kronor Avser anställda med 

sammanlagt minst 6 års 
anställningstid. Överlåts när 
den anställda uppnått viss 
ålder, efter en längre 
anställningstid (minst 20 år), 
eller när anställningen 
upphör. 

Sedvanlig 
jubileumsgåva 

1 500 kronor Gäller samtliga anställda och 
överlåts när företaget firar 25-
, 50-, 75- eller 100-
årsjubileum. 

Julgåva 500 kronor Ska ges till alla anställda eller 
till majoritet. 

12 Rutiner för misstanke om korruptionsbrott- 
anmälan 

För att inte begå mutbrott ska en anställd eller förtroendevald omedelbart och 
med all tydlighet avvisa en muta. Det är nämligen i sig redan ett brott att 
acceptera ett löfte och erbjudande om muta. Mutförsök ska alltid rapporteras av 
medarbetaren till närmaste chef. Om förmånen kan betraktas som otillbörlig 
ska polisanmälan göras av förvaltningschef. Om det är förvaltningschefen som 
gjorts sig skyldig till mutbrott, ska kommundirektör, eller i andra hand, 
ordförande vid nämnden kontakta polismyndigheten. Har en förtroendevald 
gjort sig skyldig till mutbrott ska anmälan göras av kommunstyrelsens 
ordförande. Givande av muta riktad mot en person som är anställd eller fullgör 
uppdrag inom den offentliga sektorn faller under allmänt åtal. Det innebär att 
åklagare är skyldig att väcka åtal inför domstol.  

Om du inte tackar nej eller i tid avböjer en förmån kan det innebära mutbrott! 
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13 Jäv och intressekonflikter  
Jäv är en omständighet som på grund av en anställds intresse i ett ärende 
påverkar den anställdes opartiskhet. Jäv avseende offentliganställda regleras i 
förvaltningslagen 16–18 § och kommunallagen, 6 kap. 28–32 §. Reglerna 
beskriver när en anställd eller förtroendevald kan ha sådant intresse i ett ärende 
att det finns risk att opartiskheten rubbas. Jävsreglerna gäller vid all 
ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka 
handläggningen av ett ärende. Den som är jävig får varken ta del av 
handläggningen eller vid avgörande och beslut (Förvaltningslagen, 17 §). Om 
man känner till att det kan finnas omständigheter som kan antas sättas samman 
med jäv, så ska detta meddelas till närmaste chef. Detta ska även omedelbart 
anmälas till myndigheten i enlighet med Förvaltningslagen 18 §.  

13.1  Läs mer  
 Övergripande reglemente för intern kontroll för Ludvika kommun 
 Regeringens skrift ”Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt 

anställda  
 Skatteverkets vägledning om gåvor till anställda www.skatteverket.se 
 Riktlinjer för Ludvika kommuns representation  
 Socialstyrelsens skrift ”Om gåvor och testamenten” 
 Institutet mot mutors hemsida: www.institutetmotmutor.se  
 
Institutet Mot Mutor, IMM, är en ideell näringslivsorganisation som bildades 
1923. IMMs uppgift är att genom information och andra insatser förebygga att 
mutor och förmåner används i syfte att påverka beslut inom näringslivet och 
samhället i övrigt. 
_______ 
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Till Kommunstyrelsens Ordförande 

 

Begäran om Information 

Ludvika Kommunstyrelse den 7 september 2021 

Ludvika kommun analys, bedömning och åtgärder vid extra vattenflöden 

 

Ludvika kommun drabbades under vecka 33 av kraftiga regn under kort tid. Det 
medförde extrema vattenflöden, som orsakade allvarliga skador på bland annat 
Riksväg 50. Det stoppade tillfälligt och begränsade därefter kraftigt under en 
period vägförbindelserna till Borlänge via Riksväg 50 och parallella vägar. 

Historiskt kan vi påminna oss om 1977, som var en snörik vinter utan mildväder. I 
slutet av april kom en kraftig värmebölja tillsammans ned ymnigt regn, vilket 
snabbt ökade vattenmängden i Väsman. För att kontrollera vattenflödena 
nedströms i Kolbäcksån gav Länsstyrelsen ett tillfälligt tillstånd att öka 
dämningsnivån i Väsman, vilket medförde att stora ytor blev översvämmade i 
Ludvika. Ytterligare preventiva åtgärder fick akut genomföras i Smedjebacken för 
att undvika att större skador och åtföljande kostnader i Surahammar och 
Hallstahammar kommuner  

Det är sannolikt att händelser med extrema regn med följande stora vattenflöden 
kommer att bli mer frekventa inom Ludvika kommun. 

Jag önskar, att Kommunstyrelsen informeras om Ludvika kommuns aktuella 
analys, bedömning och åtgärder för att förhindra eller mildra skador vid extrema 
vattenflöden. 

 

Ludvika den 25 augusti 2021 

 

Hans Gleimar (C)   

2:e vice ordförande KS 
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Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 167  Dnr 2021/5 

 

Ordförandeinformation  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden informerar om:  
 Kommande hantering av ärendet gällande vattenledningen. 
 Frågan från Hans Gleimar (C) om kommunens analys, bedömning och 

åtgärder vid extra vattenflöden besvaras vid kommande sammanträde. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 

 
 

 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Månadsrapport kommunstyrelsen oktober 2021 

Personalfrågor  
- Rekrytering HR generalist är klar – Anders Nohrstedt på plats senast 

december 2021 

- Förhandlingschefen Jonas kommer att sluta i början på sommaren 2022. 
Planering för ersättare har påbörjats 

- Utvecklingskoordinator avslutar sin tjänst, planering för ersättare har 
påbörjats 

Viktiga verksamhetshändelser 

Corona 

- En plan för återgång till arbetsplatsen har tagits fram och beslutats av 
kommundirektören. Återgången kommer att ske successivt för de som 
har jobbat på distans med början i oktober. Planen utgår från att vi ska 
kunna hålla avstånd i gemensamma utrymmen och på möten i och med 
att smittspridningen fortfarande pågår i samhället 

Dataskyddsombud (DSO) 

- Med anledning av den förfrågan som inkom från enskild till 
kommunens digitala brevlåda den 23/7 med begäran om registerutdrag 
baserat på den enskildes uppgivna IP-adress så har åtgärdsarbete i form 
av undersökningar av www.ludvika .se fortgått och fördjupats under 
september. DSO rekommenderar att förvaltningarna tar fram 
gemensamma rutiner för GDPR-granskning innan nya funktioner läggs 
till eller att befintliga ändras på förvaltningsnivå på hemsidan 

- Regleringen i form av biträdesavtal (PUB-avtal) mellan Ludvika 
kommun och kommunens bolag och kommunalförbund påbörjades 
innan semesterperioden 

- Ny modul för GDPR-registerförteckning infördes i EVOLUTION 
dokument- och diariesystem under april. Information om behövliga 
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arbetsinsatser, utbildning av dataskyddshandläggare och av chefer 
planeras att föredras i kommundirektörens ledningsgrupp den 28 
september. DSO är kallad 

- Arbetet med riktlinje för informationssäkerhet föranleder en översyn av 
äldre styrdokument. DSO granskningar av nu gällande styrdokument 
finns beskriven i en granskningsrapport lämnad av DSO till 
kommunstyrelseförvaltningen 

- En sårbarhet i operativsystemet IOS på iPhone och iPad m.fl. 
produkter från företaget Apple rapporterades av MSB under september. 
En angripare skulle kunna avläsa innehåll i dessa enheter samt aktivera 
kamera och mikrofon för avlysning. Äldre iPhones (och förmodligen 
alla andra fabrikat av mobiler) som inte kan uppgraderas till den senaste 
säkerhetsuppdateringen medför en allvarlig informationssäkerhetsrisk. 
DSO avråder därför generellt ifrån att använda surfplattor och 
mobiltelefoner som inte kan följa med i tillverkarens 
säkerhetsuppdateringar 

Projekt 

Ludvikamodellen 

Ludvikamodellen avslutas som projekt och går över till ordinarie verksamhet 
med en implementeringsfas på 6 månader som ett särskilt uppdrag 

Näringslivsenheten 

- Pågår planering för att starta igång fysiska företagsforum igen 

- Projekt för samverkan kring brott/otrygghet 

- Projekt för tidig dialog kring upphandlingar 

Kanslienheten 

- Planering för valadministrationen har påbörjats  

- Kravställning för direktupphandling av närvaroregistrering, votering 
och Webbsändning av fullmäktigesammanträden har i princip 
färdigställts. Kravställning för direktupphandling avläsning microfish 
har påbörjats 

- Kravställning för rättsdatabas har färdigställt och annonsering sker i 
november 

- Utbildningar som riktat sig i första hand till kommunstyrelsen 
förvaltning i att skriva tjänsteskrivelser och använda Evolution 

- Inom ramen för verkställande av scenario 3 har nämndsekreterarna 
färdigställt gemensamma rutiner och ersättarschema. Registratorerna 
har påbörjat ett liknande arbete 

- Projekt avseende e-arkivering av Evolution har dragit igång, arbetet sker 
i nära samarbete med E-arkivcentrum Säter  
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Utveckling och kommunikation  

- Delårsrapport 2021 (koncernövergripande). Har börjat skrivas, 
tillsammans med ekonomienheten 

- Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024, som utvecklas 
tillsammans med ekonomienheten. Nytt mål- och budgetdokument, 
som kommer bli kommunens stora plandokument för verksamhet och 
ekonomi för kommande treårsperiod. Utgår från tidigare KF-beslut om 
verksamhetsmål samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning med 
finansiella mål. Ersätter och kompletterar det traditionella 
budgetdokument som tidigare har gått upp för beslut till KF 

- Årsredovisning 2021 (koncernövergripande). På uppdrag av 
kommundirektören har gruppen tillsammans med ekonomienheten 
bildat en arbetsgrupp för att tillsammans med förvaltningar och bolag 
planera nästa koncernövergripande redovisning 

- Medborgarundersökning 2021. Genomförs av SCB aug-nov 

- Kommunens kvalitet i korthet 2021 (KKiK). Förberedelser gjorda inför 
årets interna mätningar som genomförs på förvaltningarna sept-okt 

- Genomförd pressträff om det förändrade ansvaret för vägarna 

- I anslutning till Facebookinlägg om vaccinering och vidare via 
telefonsamtal, kom kommentarer av konspirationsteoretisk art. Detta 
rapporteras vidare till kommunikationsnätverket inom länsstyrelsen 

- Genomförda aktiviteter under Europeiska trafikantveckan; 
frukostutdelning och cykelservice för att uppmuntra gångtrafikanter och 
cyklister, samt tävling för att uppmuntra cykelpendling till arbetsplatsen 

- Planerad kommunikation under krisberedskapsveckan för att öka 
allmänhetens hemberedskap 

Säkerhetsenheten 

- Problemet med samlingar av personer som fyller väntsalen vid 
järnvägsstationen och festar till, börjar tillta i takt med att hösten gör sig 
påmind. Troligen kommer det att förvärras ytterligare när Doktor.se 
stänger sin verksamhet vecka 40 

- Utbildningen i grundläggande brandskydd är öppen för anmälan via 
räddningstjänstens hemsida 

- Ett möte med styrelsen vid moskén på Ludvika Gård har genomförts 
tillsammans med representant från regionen med målet att kunna 
erbjuda vaccination på plats 

Verksamhetsområde ekonomi 

- Delårsrapport 2021 (koncernövergripande) 
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- Utveckling av ett helt nytt plandokument för kommunkoncernen, under 
arbetsnamnet Strategisk plan 2022-2024 är pågående. Dokumentet utgår 
från kommunens övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål, 
samt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Kommunens 
verksamhetscontroller håller i arbetet tillsammans med koncerncontroller 
och chef för förvaltningsstöd 

- Årsredovisning 2021 (koncernövergripande). På uppdrag av 
kommundirektören har ekonomi tillsammans med utveckling bildat en 
arbetsgrupp för att tillsammans med förvaltningar och bolag planera nästa 
koncernövergripande redovisning 

- Arbete med strukturplan 

- Fortsatt arbete med implementering av nytt e-handelssystem. Fler och fler 
kommuner hör av sig gällande Ludvikas organisation för inköpsstyrning, nu 
senast Älvdalen och Finnspång. Leverantörstroheten per sista juni för 
kommunen var 81 %, varav kommunstyrelsen 91 %. Att 
leverantörstroheten sjunkit beror till stor del på att vissa avtal ej har hunnit 
registrerats i systemet 

Verksamhetsområde HR 

- Utbildningar i det nya samverkansavtalet och rutinen för SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) till alla anställda fortskrider 

- Förberedelse för uppföljning av arbetsmiljöverkets uppföljning av 
inspektion 2020 pågår 

- Förberedelser för upphandling av HR system har kommit långt och vi 
hoppas kunna påbörja upphandlingen under vintern 

- Arbetsgrupp för upphandling och implementering av en 
visselblåsarfunktion påbörjas v 38 

- Arbete med lönekartläggningen pågår 

Verksamhetsområde arbetsmarknad- och integration 

- AMI Arbete hade i augusti månad 65 deltagare inskrivna plus 10 deltagare 
gemensamt med AMI Studier och majoriteten av dessa är ute i 
språkpraktik.  Under månaden avslutades totalt 20 deltagare. Av dessa gick 
3 stycken vidare till måluppfyllelse (dvs. arbete eller studier i minst 6 
månader), 1person på grund av flytt till annan kommun och 16 deltagare 
avslutades då de gick till insats/aktivitet på arbetsförmedlingen med 
aktivitetsstöd. Via snabbspåret skrevs 5 nya deltagare in 

- AMI Studier har haft ett lågt inflöde till AMI studier under sommaren men 
den 29 september kommer en grupp om 10 personer att testas för att 
placeras i grupp ute på Brunnsvik. Med den nya rutinen/samverkan 
IFO/AMI ser vi fram emot ett större inflöde per vecka 

 
- Integration planerar för Mångkulturdagen den 25 oktober. En satsning görs 

tillsammans med Ungdomsstrategen med fokus på unga på högstadiet och 
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gymnasiet. Värdegrundssamordnaren kommer att finnas på skolorna för att 
prata värdegrund och normer under veckan. Ett program med föreläsning 
och aktiviteter riktad till allmänheten äger rum på Folkets Hus. Hela 
programmet presenteras inom kort 

- Samverkan/Högskolan Dalarna - Forskare från högskolan kommer under 
hösten att vara med i den Arabiska SO gruppen och observera det digitala 
undervisningsmomentet. Samanställning av material pågår för fullt, 
projektet avslutas vid årsskiftet 

- Projekt Föreningar för socialetablering, startade 1 september. En 
kartläggning av etniska föreningar pågår. Projektledaren har träffat 7 
föreningar som är intresserade av att vara med i arbete att hitta en 
gemensam grund/ plattform att bygga vidare på olika 
samverkansmöjligheter som gynnar föreningen/medlemmarna och 
samhället i stort och smått 

Praktiska Enheten: 

- Rehabteamet har in nuläget 37 st deltagare 

- Växthuset städar centrum alla vardagar dagar i veckan. Personalen har haft 
hand om skötsel av sommarblommorna fram till slutet av september. Viss 
skötsel av grönytor och häckar har gjorts åt KSUF och LKFAB. Hantering 
och leverans av skyddsutrustning åt VoO ut till deras verksamheter utförs 
fortfarande av växthuspersonal 

Feriearbete:  

- Under sommarens tre feriearbetsperioder räknar vi med att preliminärt 
251st ungdomar ska ha arbetat. De exakta siffrorna kommer när alla 
föreningar har slutredovisat till oss. Fördelat på: 

123 st Kommunen (KSF 21st, KSUF 30st, VOF 72st) 

 15 st VBU (KAA och Kulturskolan) 

113 st Föreningar 

Av dessa är 60st finansierade vi de statliga bidraget för feriearbetande ungdom. 

Föreningarna har inte kunnat rekrytera fullt ut för att täcka tilldelade platser. 

Extratjänst:  
Vi har totalt 8 personer på extratjänst (5 st i egna verksamheter och 3 st inom 
skola/förskola). Föreningarna har inte kunnat rekrytera ungdomar till alla 
platser de har blivit tilldelade. Vi har även några föreningar som normalt brukar 
ta emot feriearbetande ungdomar som inte gjorde det i år på grund av covid-19. 

Ungdomsjobb: 
Vi har sedan juni månad haft 12st ungdomar på ungdomsjobb (Varav två 
stycken fortfarande är pågående). Vi kommer att under oktober till december 
erbjuda några ungdomar till ungdomsjobb ett antal veckor för att använda oss 
av hela den statliga ramersättningen. 
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IT-center 

- Fokus på skolstart och semesterslut. Perioden är IT-centers mest 
intensiva period på året 

- Fortsatt planering för åtgärder kopplat till bristande kvalitet av 
nuvarande IT-infrastruktur 

- Risk och konsekvensanalyser kring förslag på ny 
datacenterfunktionalitet 

Upphandlingscenter 

- Remiss av upphandlingsplan 2022-2023 är påbörjad. UhC utför 
samordnade upphandlingar där det finns affärsnytta för våra 
samverkande kommuner. Fastställs i november 2021 av GNU 

- Arbete med upphandlingsplan 2021 för samverkande kommuner 
omfattande 225 upphandlingar/projekt. Status: Över 70 % är  
avslutade enligt fastställd upphandlingsplan 

- Ny organisation för UhC träder i kraft 1 oktober 2021. Planering  
och förberedelse pågår inför ny organisation 

Viktiga händelser inför nästa period 

Kommunchefens stab 

Projekt 

Ludvikamodellen 

Näringslivsenheten 

- Omvärldsanalys kring specifika näringslivsfrågor 

- Samverkan kring evenemang 

Kanslienheten 

- Verksamhetsplaneringsdag 

- Planering för fysiska sammanträden och utrusta festsalen med ny teknik 

Utveckling och kommunikation 

- Delårsrapport 2021 

- Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024  

- Målstyrning i nämnder och bolag. På uppdrag av kommundirektören har 
gruppen påbörjat ett uppdrag att skyndsamt bilda en arbetsgrupp som ska ta 
fram ett förslag till hur nämnder och bolag ska jobba för att bidra till att 
verksamhetsmålen nås 

- Årsredovisning 2021 

- Medborgarundersökning 2021 
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- Kommunens kvalitet i korthet 2021 (KKiK) 

Säkerhetsenheten 

Verksamhetsområde ekonomi 

- Delårsrapport 2021 

- Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024  

- Arbete med Stadshus AB:s affärsplan är startat och kommer att arbetas 
fram tillsammans med koncernens bolag 

- Fortsatt arbete med koncernfrågor, bl. a utveckling av rapportering för 
koncernens bolag med framtagande av likviditetsprognos 

- Fortsatt planering av införande av e-handel samt utbildning i systemet för 
beställare 

Verksamhetsområde HR 

- Arbetet med att arbeta fram ett nytt förslag på att ta tillvara medarbetarnas 
förslag tar längre tid än beräknat. Tid för att lämna nytt förslag beräknas till 
första kvartalet 2022 

Verksamhetsområde arbetsmarknad- och integration 

- Utökat samverkansarbete förväntas ge ett större inflöde från IFO till AMI.  
AMI insatser/verktygslåda utökas 

- Brunnsviks verksamhet flyttas till Carlavägen 2, Ludvika under hösten 2021 
- Projekt Föreningar för Social Etablering inleds 1 september 
 
FFO 
Planerat samrådsmöte 28 oktober. Plats ännu ej bestämt. Detaljer och kallelse 
sker efter avstämning med ordförande för FFO. Länsnätverket för samordnare 
inom minoritetsområden Dalarna har möte 21 september.  

IT-center 

- Handlingsplan för åtgärder kopplat till bristande kvalitet av nuvarande 
IT-infrastruktur presenteras för Kommunledningsgrupper, nämnd samt 
Samordningsgrupp. Aktiviteterna startar omedelbart med de mest 
kritiska åtgärder. Hela renoveringsarbetet beräknas pågå i ett år. 

- Förslag på ny datacenterfunktionalitet presenteras för Gemensamma 
Servicenämnden 

- ESF-projekt för Digital Mognad planeras för verksamheterna. Efter 
beslut i Kommundirektörens ledningsgrupp om att ingå i projektet, har 
förberedelser påbörjats. Projektet erbjuds via SKR, som har fått stöd 
från ESF-rådet i finansiering  

165

https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledningstyrningorganisationdigitalisering/digitalmognad.53098.html


Ludvika kommun 
Datum 
2021-09-27 

      
KS 2021/4-00 

Sida 

8(8) 

 

 

Upphandlingscenter 

- Paketera och leverera. Upprätthålla planerad produktion av samordnade 
upphandlingar samt viktig avtalsförvaltning (prio klass A och B avtal) 

- Introduktion av nya medarbetare efter rekrytering av strategiska 
upphandlare för kategorierna varor/tjänster, entreprenad och IT 

- Skapa mera tidig dialog med lokala/regionala företag/leverantörer inför 
upphandling, tillsammans med näringslivsenheterna i kommunerna för 
regional tillväxt, enligt prioriterat inriktningsmål för 2021 

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information 

Väsentliga avvikelser mot mål/budget  

Röd flagga 
 
Maria Skoglund  Laila Dufström 
Kommundirektör  Biträdande kommundirektör 
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Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-10-05

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

113010 Personalutskottet 2021-09-21, § 21-33 Kommunstyrelsens 
personalutskott  §

2021-09-27 Kommunstyrelsens 
personalutskott 

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

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

113008 Arbetsutskottet 2021-09-21, § 78-84 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  §

2021-09-27 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

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

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2021.1563 Beredning av kommuntal för mottagande av 
anvisade nyanlända samt andelstal för mottagande 
av ensamkommande barn år 2022

Kommunstyrelsens 
ordförande  §

2021-09-01 Kommunstyrelsens 
ordförande 

KS 2021/187 Beredning av kommuntal för mottagande av 
anvisade nyanlända samt andelstal för mottagande 
av ensamkommande barn 2022

Kommunstyrelsens 
ordförande 

2021.1584 Förordnande av verksamhetschef AMI, Laila 
Dufström

Biträdande kommundirektör 
§

2021-09-06 Biträdande kommundirektör

KS 2021/98 Delegationsbeslut Förordnanden 2021

Laila Dufström

2021.1594 Beslut att ingå förlikning Kommunstyrelsens 
ordförande  §

2021-09-06 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Sidan  1 av 3

167



Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare
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KS 2018/531 Vattenledningen i Grängesberg

Kommunstyrelsens 
ordförande 

2021.1656 Förordnande av tf 
koncernekonomichef/verksamhetschef, Christer 
Karlsson

Kommundirektör  §

2021-09-27 Kommundirektör 

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Maria Skoglund

2021.1658 Förordnande av tf förvaltningschef på kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen, Göran Gullbro

Kommundirektör  §

2021-09-27 Kommundirektör 

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Maria Skoglund

2021.1659 Förordnande av tf IT-chef/verksamhetschef, Annika 
Fridlund

Biträdande kommundirektör 
§

2021-09-27 Biträdande kommundirektör

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Laila Dufström

2021.1660 Förordnande av tf verksamhetschef för 
UpphandlingsCenter, Mariana Hasselstsröm

Laila Dufström §

2021-09-27 Laila Dufström

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Laila Dufström

2021.1661 Förordnande av tf verksamhetschef för 
arbetsmarknad och integration, Per-Ragnar 
Fredriksson

Biträdande kommundirektör 
§

2021-09-27 Biträdande kommundirektör

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Laila Dufström

2021.1662 Förordnande av tf HR-chef/verksamhetschef, Jonas 
Axelsson

2021-09-27

Kommundirektör §

Kommundirektör

Maria Skoglund

2021.1663 Förordnande av tf förhandlingschef, Susan 
Ludvigsson

2021-09-27

Kommundirektör §

Kommundirektör

Maria Skoglund

2021.1664 Förordnande av tf biträdande kommundirektör, Åsa 
Grans

Kommundirektör  §
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2021-09-27 Kommundirektör 

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Maria Skoglund

2021.1675 Förordnande av tf förhandlingschef Kommundirektör  §

2021-09-27 Kommundirektör 

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Maria Skoglund

2021.1676 Förordnande av tf HR-chef/verksamhetschef Kommundirektör  §

2021-09-27 Kommundirektör 

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Maria Skoglund
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Kommunstyrelsens förvaltning 
    

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av meddelanden oktober 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
Protokoll 
a) KS 2021/50 – 10 

ATL. Protokoll fört 14 september 2021. 

b)  
Ludvika kommun Stadshus AB. Protokoll fört vid styrelsemöte 23 
september. 

Övrigt 
c) KS 2021/14–00 

Cirkulär 21:34 från Sveriges kommuner och Regioner. Budgetproposition 
för 2022. 

Kallelse 
d) KS 2021/128- -10 

Extra Medlemssamråd om hantering av riskskatten. 

Beslut skickas till 
Akten 
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