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Kommunstyrelsen 

 

Kommunövergripande rapportering av 
verksamhetsmål och ekonomi, uppföljningstillfälle 1, 
år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering. 

2. De nämnder som saknar heltäckande handlingsplaner för att anpassa 
driftkostnaderna till tilldelad årsbudget, uppmanas att besluta om sådana 
planer vid nästa rapporteringstillfälle. 

Sammanfattning 
Denna rapportering avser januari−februari 2021, med en prognos till årets slut. 
Verksamhetsmål. De fem målen mäts med 17 resultatmått, varav fyra med ett 
månadsutfall kan följas upp per februari. Tre av dessa mått har förbättrats och 
tre av fyra väntas nå sitt målvärde vid årets slut. 
Driftkostnader. Under perioden var nämndernas totala nettokostnader 10 mnkr 
högre än budget. Störst överskridande finns för VON och SUN Utbildning. 
Prognosen för helåret är att den samlade driften kommer förbruka 39 mnkr 
mer än tilldelad budget, varav VON 18 mnkr. Även KSU, SUN IFO, SUN 
Utbildning och VBU tros överskrida sin budget. Överskridandena uppstår trots 
handlingsplaner med åtgärder på totalt nära 7 mnkr.  
Investeringar. Av nämndernas totala anslag på 82 mnkr har 9 mnkr bokförts 
under perioden. Enligt prognos kommer hela anslaget upparbetas till årets slut. 
Ekonomiskt resultat. Det blev ett underskott för perioden på 21 mnkr. Det är 
13 mnkr sämre än budget och orsaken är lägre skatteintäkter och statsbidrag. 
Enligt prognos bli det ett resultat, liksom ett balanskravsresultat, på 27 mnkr. Det är 
9 mnkr mindre än budgeterade 35 mnkr. Avvikelsen beror på nämndernas kostnads-
överskridande med 39 mnkr. Det vägs dock delvis upp av ett högre netto av 
skatteintäkter och statsbidrag på 23 mnkr och högre finansiella intäkter på 6 mnkr. 
Finansiella mål. I år har kommunen fyra mål, varav två väntas att nås. Målet om 
ett resultat efter finansiella poster på minst 2 procent väntas inte komma att nås, med en 
prognos på 1,5 procent. Målet om oförändrad skattesats är uppfyllt. Det underliggande 
resultatet för femårsperioden 2017−2021 tros bli 1,8 procent, så målet om minst 
2 procent tros inte nås. Kring 85 procent av investeringarna perioden 2017−2021 tros 
komma att ha finansierats med egna medel, så målet om minst 80 procent tros nås.  
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Nämndernas åtgärder. För att årets överskottsmål på 35 mnkr ska nås behöver 
nämnderna genomföra åtgärderna på 7 mnkr. Därutöver behövs åtgärder på 
9 mnkr för att anpassa verksamhetsvolymerna till tilldelad driftbudget.  
Coronapandemin ger osäkra prognoser. Osäkerheten är fortsatt stor. 

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 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 
kommunkoncernen ska nämnder och bolag tre gånger under pågående år 
rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Koncern-
ekonomichefen ska rapportera kommunens resultat och balanskravsresultat 
liksom hur det går med de finansiella målen. Kommunstyrelsens förvaltning 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 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 målen. Vid avvikelser mot driftbudgeten som 
väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande 
åtgärder. 

Verksamhetsmål  
De fem målen för 2021−2025 är inte direkt mätbara. Därför finns 17 resultatmått 
(målindikatorer) som visar viktiga aspekter av målen och som vid uppföljningar 
används för att bedöma hur väl de nås. Ambitionsnivån för vad som ska uppnås 

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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och när framgår genom att det för varje mått finns ett målvärde för slutåret 2025 
(önskat läge på fem års sikt) och ett för 2021 (etappmål). 

Fyra av måtten kan med ett månadsutfall följas upp för perioden januari− 
februari. Även om detta inte ger hela bilden av måluppfyllelsen, kan uppfölj-
ningen bidra med tidiga signaler på eventuella avvikelser för det som mäts. 

Antal barn i familjer med ekonomiskt bistånd. Sista februari hade antalet 
sjunkit till 540, jämfört med 572 vid årsskiftet 2020/2021 (12-månaderssnitt i 
bägge fallen). Målvärdet 580 ser ut att kunna nås till slutet av 2021. 

Antal invånare. Sista februari hade folkmängden ökat till preliminärt 26 612, 
jämfört med 26 604 vid årsskiftet 2020/2021. Trots det ser det inte ut som att 
målvärdet 26 750 kommer nås till slutet av 2021. 

Mat- och restavfall. Sista februari hade det insamlade avfallet minskat till 187 
kilo per person, jämfört med 189 kilo vid årsskiftet 2020/2021 (12-månaderssnitt 
i bägge fallen). Målvärdet 195 kilo ser ut att kunna nås till slutet av 2021. 

Energianvändning i lokalerna. Sista februari hade energianvändningen stigit till 
149 kWh/kvadratmeter, jämfört med 147 kWh vid årsskiftet 2020/2021. Trots 
ökningen väntas målvärdet 149 kWh kunna nås till årets slut. Utfallet för februari 
avser ett normalårskorrigerat trendmått för den senaste 12-månadersperioden. 

Eftersom målen, måtten och målvärdena fastställdes sent år 2020 har de varken 
legat till grund för 2021 års verksamhetsplanering eller budgetbeslut.  

Nämndernas driftkostnader 
Under perioden var nämndernas nettokostnader för den löpande verksamheten 
totalt 10,3 mnkr högre än det budgeterade beloppet 307,7 mnkr (negativ 
avvikelse). Intäkterna var 5,1 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan 
bruttokostnaderna överskreds med 15,5 mnkr (negativ avvikelse). 

Prognosen för helåret är att den samlade driftbudgeten kommer överskridas med 
38,6 mnkr. Detta trots åtgärder i nämndernas handlingsplaner på totalt 6,8 mnkr. 

Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse för perioden med 2,1 mnkr. 
Prognosen för helåret är att budgeten kommer hållas utan avvikelser. 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har en negativ avvikelse för perioden 
med 0,2 mnkr. Prognosen för helåret är att budgeten kommer att överskridas med 
3,6 mnkr, på grund av en obudgeterad medfinansiering för projektet Genomfart 
Ludvika. Utan ytterligare åtgärder skulle det till årets slut ha blivit en större negativ 
avvikelse. I en handlingsplan lämnas korrigerande åtgärder.  

Social- och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse för perioden med 
0,2 mnkr för verksamhetsområdet IFO, men en negativ avvikelse på 3,8 mnkr 
för Utbildning efter en negativ förändring av personalskulderna som väntas 
minska och gå mot noll till årets slut. Den slutgiltiga prognosen för helåret är att 
driftbudgeten kommer överskridas med 6,1 mnkr för IFO och 5,0 mnkr för 
Utbildning. Utan ytterligare åtgärder skulle det till årets slut ha blivit en negativ 
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avvikelse på 9,7 mnkr för IFO och 5,0 mnkr för Utbildning. Därför lämnar 
IFO, men inte Utbildning, en handlingsplan med korrigerande åtgärder.  

Vård- och omsorgsnämnden har en negativ avvikelser för perioden med 
8,6 mnkr netto, efter merkostnader för covid-19 och en negativ förändring av 
personalskulderna som väntas minska och gå mot noll till årets slut. Prognosen 
för helåret är att budgeten kommer att överskridas med 18,0 mnkr, utifrån mer-
kostnader för pandemin. Ingen handlingsplan med korrigerande åtgärder lämnas, 
i avvaktan på eventuella besked om statlig kompensation för merkostnader.  

För perioden finns ingen avvikelse för revisionen och inte heller för 
kommunens kostnad för Räddningsnämnden Dala Mitt (RDM) eller 
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU). Men VBU rapporterar att 
årets budgeterade medlemsbidrag kommer överskridas med 2,8 mnkr.  

Nämndernas investeringar 
Av nämndernas investeringsanslag på 81,7 mnkr har 9,1 mnkr bokförts under 
årets två första månader. Merparten av kostnaderna bokförs under andra halvåret 
och hela anslaget (100 procent) väntas vara bokfört till årets slut. 

Ekonomiskt resultat 
För helåret 2021 är det budgeterat ett resultat (överskott) efter finansiella poster 
på 35,4 mnkr, motsvarande 2 procent av budgeterade skatteintäkter och 
generella statsbidrag på 1,8 miljarder kr. Men för perioden januari−februari är 
det budgeterat ett underskott på 8,4 mnkr, bland annat eftersom de finansiella 
intäkterna väntas först senare under året. 

För januari−februari blev det ett underskott på 21,3 mnkr, vilket är 12,8 mnkr 
sämre än periodens budgeterade underskott på 8,4 mnkr. Den negativa avvikelsen 
beror på lägre skatteintäkter och statsbidrag. 

Prognosen för helåret är ett plusresultat på cirka 27 mnkr, vilket dock är 9 mnkr 
mindre än budgeterat. Den negativa avvikelsen beror på att nämnderna, trots 
åtgärder på 7 mnkr, tros förbruka 39 mnkr mer än sina tilldelade medel för den 
löpande driften. Det vägs dock delvis upp av ett högre netto av skatteintäkter 
och statsbidrag på 23 mnkr och högre finansiella intäkter på 6 mnkr. 

Det prognosticeras också ett positivt balanskravsresultat på 27 mnkr. 

För att nå kommunens överskottsmål på 35 mnkr behöver nämnderna i ett första 
steg genomföra handlingsplanernas åtgärder på 7 mnkr. Därutöver behövs åtgärder 
på 9 mnkr för att anpassa verksamhetsvolymerna till tilldelad driftbudget. 

Överskott behövs främst för att finansiera investeringar. De närmaste åren finns 
utmaningar när det gäller just investeringsbehoven, hur mycket kommunen orkar 
med att låna samt de förändringar i verksamhetsvolymer som väntar genom 
befolkningsutvecklingen. 
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Finansiella mål 
I två beslut har det fastställts fyra finansiella mål för 2021, varav två enligt 
prognos väntas uppnås. Ett fastställdes i budgetbeslutet i juni 2020. Övriga finns i 
de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fastställdes i december 2020. 

Budgetbeslutets mål är att resultatet efter finansiella poster ska uppgå till 
minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Överskottsmålet 
väntas inte nås, med en prognos på 1,5 procent. 

Riktlinjerna ska ge långsiktiga inriktningar för kommunens utveckling. De 
finansiella målen styr hur mycket pengar som kan gå till löpande verksamhet och 
vad som behöver läggas undan i form av ett överskott. Målen styr också 
investeringarnas omfattning och finansiering. 

Riktlinjernas första mål är att skattesatsen ska vara oförändrad. Målet är 
uppnått, eftersom skatten i år varken har höjts eller sänkts. 

Riktlinjernas andra mål är att det underliggande resultatet under en 
rullande femårsperiod ska vara minst 2 procent av periodens summa av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Baserat på prognosen för 2021 kommer det underliggande 
resultatet för femårsperioden 2017−2021 bli 1,8 procent, vilket innebär att 
överskottsmålet om minst 2 procent inte nås. 

Riktlinjernas tredje mål är att minst 80 procent av kommunens 
nettoinvesteringar under en rullande femårsperiod ska finansieras med 
egna medel – det vill säga med avskrivningar och resultat. Baserat på 
prognosen för 2021 kommer 85 procent av investeringarna på 482 mnkr 
2017−2021 att ha finansierats med egna medel, vilket innebär att målet om 
minst 80 procent överträffas i år. Målet avser enbart investeringar inom den 
verksamhet som huvudsakligen finansieras med skatter och statsbidrag. 

Eftersom riktlinjerna fastställdes sent år 2020 har dess tre mål varken legat till 
grund för 2021 års verksamhetsplanering eller budgetbeslut.  

Pandemin ger osäkra prognoser 
Osäkerheten är fortsatt stor i de prognoser som lämnas i denna rapportering. 
Troligen kommer pandemin ha stor inverkan även 2021. Praktiskt taget all 
verksamhet har behövt tänka nytt och anpassas för att hantera och bromsa 
smittspridningen. Ekonomiskt innebär pandemin både minskade skatteintäkter 
och ökade kostnader. Under 2020 sköt staten till pengar som kompensation. 

Osäkerheten är stor om hur länge pandemin och restriktionerna kommer pågå – 
och vad det innebär för vår verksamhet och ekonomi. En viktig faktor är hur det 
går med den vaccinering som har påbörjats i landet och även här i kommunen. 
Det är också oklart vilka statliga stöd som kommunerna kommer få i år. 

Den prognos som lämnas i denna rapportering bygger på kända förhållanden per 
dagens datum, bland annat SKR:s skatteunderlagsprognos per 18 februari 2021. 
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Bilagor 
I bilaga 1 finns en sammanställning i tabellform av all rapportering. De 
rapporteringar som nämnderna och bolagen har lämnat finns i bilaga 2–7. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikael Müller 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 
1. Sammanställning av rapporteringen, uppföljningstillfälle 1 år 2021 
2. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1 år 2021 
3. Kultur- samhällsutvecklingsnämndens rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021 
4. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021 
5. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering av driftkostnader 

och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021 
6. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021 
7. Bolagens rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1 år 2021 

Beslut skickas till 
Samtliga förvaltningar och nämnder för kännedom 
Kommundirektören för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Ekonomienheten för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten
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Sammanställning av rapporteringen, uppföljningstillfälle 1,  år 2021 

Övergripande verksamhetsmål 

Resultatmått, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 Utfall Målvärde Bedömning 

av om 

målvärdet 

kommer nås 

vid årets slut 

 
2019 2020 

Februari 

2021 

Förändring 

2021 
2021 

En av landets bästa 

skolkommuner 
      

Genomsnittligt meritvärde 

avgångselever åk 9 (max=340) 
213 213 − − 214 − 

Genomsnittlig betygspoäng gymnasiets 

avgångselever (max=20) 
13,1 13,3 − − 13,5 − 

Andel elever som är trygga i skolan 90 % 89 % − − 91 % − 

Andel personal inom förskolan med 

förskollärarlegitimation 
35 % 39 % − − 40 % − 

En bra kommun att växa upp i       

Andel ungdomar med möjl. att påverka 

dem som bestämmer i kommunen 
17 % 22 % − − 20 % − 

Antal ungdomar som sommarjobbar i 

kommunkoncernens verksamheter 
184 217 − − 220 − 

Antal barn i familjer med ekon. bistånd 628 572 540  580 Ja 

En tillväxtkommun       

Antal invånare 26 898 26 604 26 612  26 750 Nej 

Antal arbetstillfällen 12 700 − a − − 13 000 − 

Företagarnas sammanfattande omdöme 

om det lokala företagsklimatet 
3,2 3,0 − − 3,1 − 

En bra kommun att leva i       

Andel nöjda invånare med kommunen 

som en bra plats att bo och leva på 
− b − b −  −  − b  − b 

Andel nöjda invånare med utbudet av 

aktiviteter o det lokala kultur- o nöjeslivet 
− b − b −  −  − b  − b 

Andel nöjda äldre inom äldreomsorgen 85 % 93 % − − 88 % − 

En hållbar kommun       

Mat- och restavfall, kilo per person 209 189 187  195 Ja 

Matsvinn i kommunens serveringar, 

gram per portion 
50 45 − − 42 − 

Antal fordon i kommunkoncernen som 

går på fossilfria drivmedel 
− − − − − c − 

Energianvändning i kommunkoncernens 

lokaler (kWh/kvadratmeter) 
155 147 149  149 Ja 

a. Publiceras i november 2021. 

b. Måttet hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Eftersom den görs om 2021 saknas utfall för tidigare år. 

c. Inget målvärde har fastställts för 2021, eftersom det saknas utfall för tidigare år att basera ett målvärde på. 
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Nämndernas intäkter, kostnader och investeringar 

Totalt för alla nämnder, intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Intäkter mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 
 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 53,5 58,6 5,1 348,9 351,5 2,6

Kostnader 350,8 366,3 15,5 2 111,3 2 152,5 41,2

Netto 297,3 307,7 10,3 1 762,4 1 801,0 38,6

Januari-februari 2021 Helår 2021

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 14,5 17,0 2,5 94,3 96,7 2,4

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden
11,4 8,3 -3,1 73,2 70,8 -2,4

Social- och utbildnings-

nämnden, IFO
0,9 1,9 1,0 6,2 6,8 0,5

Social- och utbildnings-

nämnden, Utbildning
12,6 15,2 2,7 89,9 91,9 2,0

Vård- och 

omsorgsnämnden
14,2 16,2 2,0 85,3 85,3 0,0

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Räddningstjänsten 

Dala Mitt (RDM)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Revisionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt 53,5 58,6 5,1 348,9 351,5 2,6

Årsbudget 2021Januari-februari 2021
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Kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Nettokostnad mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 32,5 33,0 0,5 206,4 208,8 2,4

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden
45,5 42,6 -2,8 253,8 258,2 4,4

Social- och utbildnings-

nämnden, IFO
29,2 30,0 0,7 175,9 182,5 6,6

Social- och utbildnings-

nämnden, Utbildning
91,2 97,7 6,5 567,3 574,3 7,0

Vård- och 

omsorgsnämnden
113,4 124,0 10,6 682,7 700,7 18,0

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU)
33,4 33,4 0,0 190,1 192,9 2,8

Räddningstjänsten 

Dala Mitt (RDM)
5,6 5,6 0,0 33,9 33,9 0,0

Revisionen 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0

Totalt 350,8 366,3 15,5 2 111,3 2 152,5 41,2

Januari-februari 2021 Årsbudget 2021

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 18,0 15,9 -2,1 112,1 112,1 0,0

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden
34,1 34,3 0,2 180,6 187,4 6,8

Social- och utbildnings-

nämnden, IFO
28,3 28,1 -0,2 169,7 175,8 6,1

Social- och utbildnings-

nämnden, Utbildning
78,7 82,5 3,8 477,4 482,4 5,0

Vård- och 

omsorgsnämnden
99,2 107,8 8,6 597,4 615,4 18,0

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU)
33,4 33,4 0,0 190,1 192,9 2,8

Räddningstjänsten 

Dala Mitt (RDM)
5,6 5,6 0,0 33,9 33,9 0,0

Revisionen 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0

Totalt 297,3 307,7 10,3 1 762,4 1 801,0 38,6

Januari-februari 2021 Årsbudget 2021
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Nämndernas strukturplaner, mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 
 

 

Nämndernas handlingsplaner med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 

2021, mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 
 

  

2021 2022 2023

Kommunstyrelsen 2,1 0,0 0,0 2,1

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden
2,4 0,0 0,0 2,4

Social- och utbildnings-

nämnden, IFO
1,4 0,0 0,0 1,4

Social- och utbildnings-

nämnden, Utbildning
10,3 0,7 0,0 11,1

Vård- och 

omsorgsnämnden
13,9 0,0 0,0 13,9

Totalt 30,0 0,7 0,0 30,7

Ekonomisk effekt 2021−   

2023

Effekt i hel-

årsprognos

2021 2022 2023 2024 2021

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden
3,2 0,0 0,0 0,0 3,2

Social- och utbildnings-

nämnden, IFO
3,6 0,0 0,0 0,0 3,6

Social- och utbildnings-

nämnden, Utbildning
5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vård- och 

omsorgsnämnden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt 11,8 0,0 0,0 0,0 6,8

Ekonomisk effekt
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Nämndernas investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

  

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

Kommunstyrelsen 19,3 0,0 19,3 0,6 -18,7 19,3 0,0

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden
56,4 0,0 56,4 8,4 -48,0 56,4 0,0

Social- och utbildnings-

nämnden, IFO
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Social- och utbildnings-

nämnden, Utbildning
4,0 0,0 4,0 0,0 -4,0 4,0 0,0

Vård- och 

omsorgsnämnden
2,0 0,0 2,0 0,1 -1,9 2,0 0,0

Totalt 81,7 0,0 81,7 9,1 -72,6 81,7 0,0

Januari-februari 2021 Helår 2021
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Bolagens intäkter, kostnader och investeringar 

Totalt för alla bolag, intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Intäkter mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 137,0 138,9 1,9 812,4 812,4 0,0

Kostnader 130,9 131,8 -0,9 808,0 807,7 0,4

Resultat 6,0 7,1 1,1 4,4 4,7 0,4

Januari-februari 2021 Helår 2021

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,1 0,0 -0,1 0,7 0,7 0,0

LKFAB 35,1 35,1 0,0 208,0 208,0 0,0

LudvikaHem AB 34,7 34,7 0,0 208,6 208,6 0,0

Stora Brunnsvik AB 0,4 0,4 0,0 2,5 2,5 0,0

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
0,8 0,8 0,0 4,9 4,9 0,0

VB Kraft AB 6,4 10,9 4,5 30,6 30,6 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
20,4 18,7 -1,7 122,6 122,6 0,0

WBAB 39,1 38,2 -0,9 234,5 234,5 0,0

Totalt 137,0 138,9 1,9 812,4 812,4 0,0

Årsbudget 2021Januari-februari 2021

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,2 0,0 0,2 0,8 0,8 0,0

LKFAB 23,3 27,7 -4,4 205,7 205,7 0,0

LudvikaHem AB 41,7 39,8 1,9 208,1 207,7 0,4

Stora Brunnsvik AB 0,9 0,8 0,1 5,2 5,2 0,0

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
0,9 0,9 0,0 4,8 4,8 0,0

VB Kraft AB 4,1 4,6 -0,4 24,3 24,3 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
20,8 19,8 1,0 124,7 124,7 0,0

WBAB 39,1 38,2 0,9 234,5 234,5 0,0

Totalt 130,9 131,8 -0,9 808,0 807,7 0,4

Januari-februari 2021 Årsbudget 2021

18



Ludvika kommun 
Datum 
2021-04-13 

      
      

Sida 

7(10) 

 

 

Resultat mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

LKFAB 11,8 7,4 -4,4 2,3 2,3 0,0

LudvikaHem AB -7,0 -5,1 1,9 0,6 0,9 0,4

Stora Brunnsvik AB -0,4 -0,4 0,1 -2,7 -2,7 0,0

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
-0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

VB Kraft AB 2,2 6,3 4,1 6,3 6,3 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
-0,4 -1,1 -0,8 -2,1 -2,1 0,0

WBAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt 6,0 7,1 1,1 4,4 4,7 0,4

Januari-februari 2021 Årsbudget 2021

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LKFAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LudvikaHem AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stora Brunnsvik AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VB Kraft AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
73,8 0,0 65,9 4,6 -61,2 71,2 5,3

WBAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt 73,8 0,0 65,9 4,6 -61,2 71,2 5,3
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetens 

intäkter
53,5 58,6 5,1 348,9 351,5 2,6

Verksamhetens 

kostnader 
-350,9 -353,3 -2,4 -2 096,4 -2 137,6 -41,2

Avskrivningar -3,0 -4,8 -1,8 -33,9 -33,9 0,0

Verksamhetens 

nettokostnader
-300,5 -299,5 1,0 -1 781,5 -1 820,1 -38,6

Skatteintäkter 197,4 188,5 -8,9 1 231,3 1 259,2 27,9

Generella statsbidrag 

och utjämning
94,6 89,8 -4,8 567,6 563,1 -4,5

Verksamhetens 

resultat 
-8,5 -21,2 -12,7 17,4 2,2 -15,2

Finansiella intäkter 0,8 0,2 -0,7 22,5 29,0 6,5

Finansiella kostnader -0,8 -0,2 0,6 -4,5 -4,5 0,0

Resultat efter 

finansiella poster 
-8,4 -21,3 -12,8 35,4 26,7 -8,7

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat eft. finans.

som andel av skatte-

intäkter och statsbidrag

-8,7

1,5% -0,5

Januari-februari 2021

2,0%-2,9% -7,6% -4,8

35,4-8,4 -21,3 -12,8

Helår 2021

26,7Resultat

p.e.p.e. p.e.
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Kommunens balanskravsutredning mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 
 

Finansiellt resultatmål mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021.                                 
Kommunens underliggande resultat ska under en rullande femårsperiod vara minst 2 procent av periodens 

summa av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 

 
 
Finansiellt investeringsmål mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021.                                
Minst 80 procent av kommunens nettoinvesteringar ska under en rullande femårsperiod finansieras med 

egna medel 

  

Januari-

februari 2021

Utfall Budget Prognos Avvikelse

Redovisat resultat -21,3 35,4 26,7 -8,7

Balanskravsjusteringar -0,1 0,0 -0,1 -0,1

Resultat efter 

balanskravsjusteringar
-21,4 35,4 26,6 -8,8

Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0

Balanskravsresultat -21,4 35,4 26,6 -8,8

Helår 2021

2017 2018 2019 2020 2021 2017−21

Skattintäkter, generella 

statsbidrag o utjämning
1 632,5 1 639,3 1 688,3 1 770,0 1 822,3 8 552,4

Balanskravsresultat 28,2 22,7 37,9 35,1 26,7 150,6

Extraordinära poster 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0

Underliggande resultat 28,2 22,7 44,9 35,1 26,7 157,6

Underliggande 

resultat (%)
1,7% 1,4% 2,7% 2,0% 1,5% 1,8%

Utfall Prognos

2017 2018 2019 2020 2021 2017−21

Investeringar netto, 

skattefinansierad vht
120,3 111,9 97,4 70,6 81,7 481,9

Avskrivningar, 

skattefinansierad vht
58,3 61,6 55,4 32,5 33,9 241,7

Resultat efter 

finansiella poster
28,2 22,7 53,8 36,7 26,7 168,1

Finansiering med egna 

medel 
86,5 84,3 109,2 69,2 60,6 409,8

Självfinansierings-

grad
72% 75% 112% 98% 74% 85%

Utfall Prognos
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Maria Skoglund 

Kommundirektör 

Mikael Müller 

Verksamhetscontroller 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-23 
 

 

  
 

 

§ 54  Dnr 2021/107 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1, år 2021 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering, enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga 1 daterad den 16 mars 2021. 

2. Kommunstyrelsen fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2 daterad den 16 mars 2021. 

3. Kommunstyrelsen fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 3 daterad den 

16 mars 2021. 

4. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Beskrivning av ärendet 

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−februari 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna 

strukturplan (tjänsteskrivelsens bilaga 2) och handlingsplan (tjänsteskrivelsens 

bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 2,1 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst 

avvikelse för arbetsmarknad- och integrationsenheten.  

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar struktur- och 

handlingsplanens åtgärder – är att budgeten kommer att hållas. 

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 19,3 mnkr har 

0,6 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer hela anslaget att 

upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2021 inklusive bilagor: 

1. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 16 mars 2021. 

2. Kommunstyrelsens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, 
uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 16 mars 2021. 

3. Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi 
i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 16 mars 2021. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningschefen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Datum 

2021-03-16 
Diarienummer 

KS  2021/107 

  

 

 

 
Kommunstyrelsen 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 

daterad den 16 mars 2021. 

2. Kommunstyrelsen fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, enligt bilaga 2 daterad den 16 mars 2021. 

3. Kommunstyrelsen fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra 

till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad den 16 mars 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−februari 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna 

strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 2,1 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst 

avvikelse för arbetsmarknad- och integrationsenheten.  

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar struktur- och 

handlingsplanens åtgärder – är att budgeten kommer att hållas. 

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 19,3 mnkr har 

0,6 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer hela anslaget att 

upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 

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. 
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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−februari 2021 

Denna rapportering av kommunstyrelsens egna driftkostnader och investeringar 

avser perioden januari−februari 2021 och innefattar en prognos till årets slut 

(bilaga 1). Det finns även en strukturplan med långsiktiga effektiviseringsåtgärder 

(bilaga 2) samt en handlingsplan med eventuella bidragande åtgärder för att få 

nämndens och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). 

Prognosen för driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av 

nämnda struktur- och handlingsplan. 

Driftkostnader 

För helåret 2021 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på 

netto 112,1 miljoner kr (mnkr). För perioden januari−februari är det budgeterat 

ett belopp på 18,0 mnkr. 

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 statsbidrag
2)

Oförändrad kommunal skattesats
3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−2021
3)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−2021
3)

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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Under årets två första månader var driftkostnaderna netto totalt 2,1 mnkr lägre 

än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 2,5 mnkr 

högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 0,5 mnkr 

högre (negativ avvikelse). 

Större delen av periodens avvikelse på intäkter och kostnader härrör till AMI 

och deras projektmedel. 

Väsentliga avvikelser under perioden: 

− Saknar en del större fakturor, 1,1 mnkr positiv avvikelse. 

− Ej använd budget för kurs och konferens, 0,4 mnkr positiv avvikelse. 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder 

– är att driftbudgeten kommer hållas utan avvikelser. 

Investeringar 

För helåret 2021 har nämnden ett investeringsanslag på 19,3 mnkr. 

Under perioden januari−februari har 0,6 mnkr av anslaget upparbetats och 

bokförts. 

Prognosen för helåret är att hela anslaget (100 procent) kommer upparbetas och 

bokföras. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Maria Skoglund 

Förvaltningschef  

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 16 mars 2021 

2. Kommunstyrelsens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 
2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 16 mars 2021 

3. Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 
ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 
16 mars 2021 

Beslut skickas till 
Förvaltningschefen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

 

BILAGA 1 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-16 
 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

 

 

 

Maria Skoglund 

Förvaltningschef 

 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 14,5 17,0 2,5 94,3 96,7 2,4

Kostnader 32,5 33,0 -0,5 206,4 208,8 -2,4

Netto 18,0 15,9 2,1 112,1 112,1 0,0

Januari-februari 2021 Helår 2021

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

19,3 0,0 19,3 0,6 -18,7 19,3 0,0

Januari-februari 2021 Helår 2021
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 Kommunstyrelsens förvaltning BILAGA 2   2021-03-16

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 0,000

1.2 Ansvar 140 Näringslivsenheten- Utträde ur Falun-Borlänge regionen 0,613 0,613 0,000

1.3 Ansvar 112 Säkerhet - Lägre kostnader beräknas för Rakel jämfört med 2020. 0,400 0,400 0,000

1.4

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

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 0,000

3.2 Ansvar 111 Kommunikation - Senarelägger anställning av kommunikatör med 6 mån. 0,338 0,338 0,000

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

3.4

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

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

Övrigt

TOTALT

Kommunstyrelsens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021

Startdatum

Inköpsstyrning

Bemanningsoptimering

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

Lokalkostnadsoptimering

Filnamn: Rapportering-ekonomi-strukturplan-2021-tillfälle1-KS Flik: År Uppföljning 2021      Sida 1(1)729



 Kommunstyrelsens förvaltning BILAGA 3   2021-03-16

Löp.

nr

Verksamhet 

som berörs
Beskrivning Ev. mål

Förvaltning 

eller nämnd?
Datum 2021 2022 2023 2024

 

Ja/

Nej
Belopp

1.1
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

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

2.1
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

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

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

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

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

Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 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
Vilken realistisk ekonomisk effekt har 

åtgärden? Mnkr, två decimaler

TOTALT

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Filnamn: Rapportering-ekonomi-handlingsplan-2021-tillfälle1-KS Flik: År 2021      Sida 1(1)830
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(4) 

2021-03-25 
 

 

  
 

 

§ 32  Dnr 2021/346 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar 

uppföljningstillfälle 1, år 2021 

Beslut 

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 17 

mars 2021. 

2. Nämnden fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 17 mars 2021. 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 17 mars 2021. 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens 

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 kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ekonomiska 

läge avser perioden januari−februari 2021, och innefattar en prognos till årets slut 

(bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av 

föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 0,2 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 

avvikelse för verksamhetsområde teknik och projekt. Utan ytterligare åtgärder 

väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 6,8 mnkr. Därför 

föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för 

helåret – som beaktar struktur- och handlingsplanens åtgärder – är att 

driftbudgeten kommer överskridas med 3,6 mnkr. 

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 56,4 mnkr har 

8,4 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 56,4 mnkr av 

anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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−februari 2021 

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser 

perioden januari−februari 2021 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Det finns även en strukturplan med långsiktiga effektiviseringsåtgärder (bilaga 2) 

samt en handlingsplan med eventuella bidragande åtgärder för att få nämndens 

och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). Prognosen för 

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 statsbidrag
2)

Oförändrad kommunal skattesats
3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−2021
3)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−2021
3)

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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driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda struktur- 

och handlingsplan. 

Driftkostnader 

För helåret 2021 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på 

netto 253,8 miljoner kr (mnkr). För perioden januari−februari är det budgeterat 

ett belopp på 45,5 mnkr. 

Under årets två första månader var driftkostnaderna netto totalt 0,2 mnkr högre 

än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 3,1 mnkr 

lägre än budget (negativ avvikelse), medan bruttokostnaderna var 2,8 mnkr 

lägre (positiv avvikelse). 

Väsentliga avvikelser under perioden: 

− Lägre intäkter med 3,1 mnkr i huvudsak för personal och fordon inom 

verksamhetsområde teknik och projekt. 

− Lägre kostnader med 2,8 mnkr beroende på lägre lönekostnader för 

vakanser, tjänstledighet och sjukskrivning. Men även på lägre kostnader  

övriga kostnader för bl.a. bostadsanpassningsbidrag, konsult, och 

utbildning.  

− Kapitalkostnaderna är 0,7 mnkr högre än budget. 

− Förvaltningen har under perioden fått kännedom om att 

medfinansiering av genomfart Ludvika kommer att belasta område 

Teknik och projekt med totalt 3,6 mnkr per år i 25 år. Denna 

medfinansiering saknas i budget. 

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse 

mot driftbudgeten på 6,8 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande 

åtgärder. 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder 

– är att driftbudgeten kommer överskridas med 3,6 mnkr. Orsaken till detta är 

medfinansieringsavtalet med Trafikverket. 

Investeringar 

För helåret 2021 har nämnden ett investeringsanslag på 56,4 mnkr. 

Under perioden januari−februari har 8,4 mnkr av anslaget upparbetats och 

bokförts. 

Prognosen för helåret är att 56,4 mnkr av anslaget (100 procent) kommer 

upparbetas och bokföras. 

Inga väsentliga avvikelser. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den ekonomiska konsekvensen är att Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

kommer att vid årets slut ha ett underskott på sammanlagt 3,6 mnkr på grund 

av medfinansieringsavtalet med Trafikverket för genomfart Ludvika. 
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Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 17 mars 2021. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens rapportering av 
driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 
17 mars 2021 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens strukturplan med 
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021, 
daterad 17 mars 2021 

4. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens handlingsplan med åtgärder 
för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 
2021, daterad 17 mars 2021 

5. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 mars 

2021 § 25. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

Jan Lundberg, 0240-866 26 

jan.lundberg@ludvika.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2021-03-17 
Diarienummer 

KSU  2021/346-04 

  

 

 

 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 17 

mars 2021. 

2. Nämnden fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 17 mars 2021. 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 17 mars 2021. 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens 

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 kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ekonomiska 

läge avser perioden januari−februari 2021, och innefattar en prognos till årets slut 

(bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av 

föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 0,2 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 

avvikelse för verksamhetsområde teknik och projekt. Utan ytterligare åtgärder 

väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 6,8 mnkr. Därför 

föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för 

helåret – som beaktar struktur- och handlingsplanens åtgärder – är att 

driftbudgeten kommer överskridas med 3,6 mnkr. 

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 56,4 mnkr har 

8,4 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 56,4 mnkr av 

anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-17 

Diarienummer 
KSU 2021/346-04 

Sida 

2(4) 

 

 

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−februari 2021 

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser 

perioden januari−februari 2021 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Det finns även en strukturplan med långsiktiga effektiviseringsåtgärder (bilaga 2) 

samt en handlingsplan med eventuella bidragande åtgärder för att få nämndens 

och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). Prognosen för 

driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda struktur- 

och handlingsplan. 

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 statsbidrag
2)

Oförändrad kommunal skattesats
3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−2021
3)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−2021
3)

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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Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-17 

Diarienummer 
KSU 2021/346-04 

Sida 
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Driftkostnader 

För helåret 2021 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på 

netto 253,8 miljoner kr (mnkr). För perioden januari−februari är det budgeterat 

ett belopp på 45,5 mnkr. 

Under årets två första månader var driftkostnaderna netto totalt 0,2 mnkr högre 

än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 3,1 mnkr 

lägre än budget (negativ avvikelse), medan bruttokostnaderna var 2,8 mnkr 

lägre (positiv avvikelse). 

Väsentliga avvikelser under perioden: 

− Lägre intäkter med 3,1 mnkr i huvudsak för personal och fordon inom 

verksamhetsområde teknik och projekt. 

− Lägre kostnader med 2,8 mnkr beroende på lägre lönekostnader för 

vakanser, tjänstledighet och sjukskrivning. Men även på lägre kostnader  

övriga kostnader för bl.a. bostadsanpassningsbidrag, konsult, och 

utbildning.  

− Kapitalkostnaderna är 0,7 mnkr högre än budget. 

− Förvaltningen har under perioden fått kännedom om att 

medfinansiering av genomfart Ludvika kommer att belasta område 

Teknik och projekt med totalt 3,6 mnkr per år i 25 år. Denna 

medfinansiering saknas i budget. 

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse 

mot driftbudgeten på 6,8 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande 

åtgärder. 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder 

– är att driftbudgeten kommer överskridas med 3,6 mnkr. Orsaken till detta är 

medfinansieringsavtalet med Trafikverket. 

Investeringar 

För helåret 2021 har nämnden ett investeringsanslag på 56,4 mnkr. 

Under perioden januari−februari har 8,4 mnkr av anslaget upparbetats och 

bokförts. 

Prognosen för helåret är att 56,4 mnkr av anslaget (100 procent) kommer 

upparbetas och bokföras. 

Inga väsentliga avvikelser. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Den ekonomiska konsekvensen är att Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

kommer att vid årets slut ha ett underskott på sammanlagt 3,6 mnkr på grund 

av medfinansieringsavtalet med Trafikverket för genomfart Ludvika. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-17 

Diarienummer 
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Sida 
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Jan Lundberg 

Förvaltningschef  

Bilagor 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens rapportering av 

driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 
17 mars 2021 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens strukturplan med 
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021, 
daterad 17 mars 2021 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens handlingsplan med åtgärder 
för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, 
daterad 17 mars 2021 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

 

BILAGA 1 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-17 
 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens rapportering av 

driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 

2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

 

 

 

Jan Lundberg 

Förvaltningschef 

 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 11,4 8,3 -3,1 73,2 70,8 -2,4

Kostnader 45,5 42,6 2,8 253,8 258,2 -4,4

Netto 34,1 34,3 -0,2 180,6 187,4 -6,8

Januari-februari 2021 Helår 2021

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

56,4 0,0 56,4 8,4 -48,0 56,4 0,0

Januari-februari 2021 Helår 2021
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 Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen BILAGA 2   2021-03-17

Filnamn: Rapportering-ekonomi-strukturplan-2021-tillfälle1-KSU.xlsx Flik: År Uppföljning 2021      Sida 1(2)

Löp.
nr

Verksamhet som 
berörs Beskrivning 2021 2022 2023

2021− 
2023

2021 2022 2023
2021− 

2023

1.1 Fritid o idrott
Sänkt föreningsbidrag idrottsföreningar 90 tkr, sänt STIM budget 150 tkr samt sänkt 
utbildningsbudget 10 tkr

2021-01-01 0,250 0,250 0,250 0,250

1.2 Kultur o ungdom
Sänkt föreningsbidrag Studieförbunf 50 tkr, kulturföreningar 30 tkr samt sänkt 
utbildningsbudget 10 tkr

2021-01-01 0,090 0,090 0,090 0,090

1.3 Övriga verks KSU Utbliven uppräkning av bidrag, vinterväghållning, beläggningsunderhåll, belysning och 
utbildning.

2021-01-01 0,748 0,748 0,748 0,748

1.4

1,088 0,000 0,000 1,088 1,088 0,000 0,000 1,088

2.1 Fritid o idrott Lägre kostnad för hyror då höjningen blev lägre än beräknat 2021-01-01 0,094 0,094 0,094 0,094

2.2 Kultur o ungdom Lägre kostnad för hyror då höjningen blev lägre än beräknat 2021-01-01 0,025 0,025 0,025 0,025

2.3 Övriga verks KSU Lägre kostnad för hyror då höjningen blev lägre än beräknat 2021-01-01 0,021 0,021 0,021

2.4

0,140 0,000 0,000 0,140 0,140 0,000 0,000 0,119

3.1 Planering Studieledig och föräldraledig personal 2021-01-01 0,800 0,800 0,800 0,800

3.2 Teknik o projekt Föräldraledig personal 2021-01-01 0,325 0,325 0,325 0,325

3.3

3.4

1,125 0,000 0,000 1,125 1,125 0,000 0,000 1,125

4.1

4.2

4.3

4.4

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

2,353 0,000 0,000 2,353 2,353 0,000 0,000 2,332

Övrigt

TOTALT

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021

Startdatum

Inköpsstyrning

Bemanningsoptimering

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

Lokalkostnadsoptimering
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 Kommunstyrelsens förvaltning BILAGA 2   2021-03-XX

Filnamn: Rapportering-ekonomi-strukturplan-2021-tillfälle1-KSU.xlsx Flik: År Planerad effekt 2021-23 enl KF      Sida 2(2)

2021 2022 2023
2021− 

2023

Inköpsstyrning 0,383 0,262 0,262 0,907

Lokalkostnadsoptimering 0,140 0,261 0,261 0,662

Bemanningsoptimering 0,261 0,261 0,261 0,783

Genrellt 1,569 1,569 2,510 5,648

TOTALT 2,353 2,353 3,294 8,000

KSU:s strukturplan 2021−2023
Planerad ekonomisk effekt (mnkr)
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 Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen BILAGA 3   2021-03-17

Filnamn: Rapportering-ekonomi-handlingsplan-2021-tillfälle1-KSU.xlsx Flik: År 2021      Sida 1(1)

Löp.
nr

Verksamhet 
som berörs Beskrivning Ev. mål

Förvaltning 
eller nämnd? Datum 2021 2022 2023 2024

 
Ja/
Nej

Belopp

1.1 Förvaltning Utbildning, resor, logi Nämnd 2021-03-25 Planerad 2021-04-01 2,00 0,00 0,00 0,00 Ja effekten ingår i prognosen 2,00

1.2 Förvaltning Inköp Nämnd 2021-03-25 Planerad 2021-04-01 0,60 0,00 0,00 0,00 ja effekten ingår i prognosen 0,60

1.3 Förvaltning Vikarier, övertid Nämnd 2021-03-25 Planerad 2021-04-01 0,60 0,00 0,00 0,00 ja effekten ingår i prognosen 0,60

3,20 0,00 0,00 0,00 3,20

2.1
Teknik 
/projekt

Medfinansiering genomfart TRV 3,6 mnkr Nämnd 2021-03-25 0,00 0,00 0,00 0,00 nej
effekten är inte tillräckligt 
sannolik för att beaktas i 
prognosen

0,00

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

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

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

3,20 0,00 0,00 0,00 3,20TOTALT

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Vilken realistisk ekonomisk effekt har 
åtgärden? Mnkr, två decimaler

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 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

1242
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Social- och utbildningsförvaltningen 

Barbro Forsberg Nystedt, 0240-866 36 

barbro.nystedt@ludvika.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2021-03-18 
Diarienummer 

SUN  2021/89 - 04 

  

 

 

 
Social- och utbildningsnämnden 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar för 

IFO, uppföljningstillfälle 1, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, 

enligt bilaga 1 daterad 12 mars 2021. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med effektivise-

ringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 15 mars 2021. 

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder 

för att bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 15 

mars 2021. 

4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verk-

ställa strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljnings-

tillfälle. 

5. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verk-

ställa handlingsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppfölj-

ningstillfälle. 

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 social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för 

verksamhetsområdet IFO avser perioden januari−februari 2021, och innefattar 

en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de 

åtgärder som framgår av föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan 

(bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verk-

samheten totalt 0,2 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst nega-

tiv avvikelse för Barn- och ungdomsvården. Utan ytterligare åtgärder väntas det 

till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 9,7 mnkr. Därför föreslås i 

en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret – 

som beaktar struktur- och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten 

kommer överskridas med 6,1 mnkr. 

345



Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-18 

Diarienummer 
SUN 2021/89 - 04 

Sida 

2(4) 

 

 

Investeringar. IFO har inget investeringsanslag detta år. 

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 rap-

portera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma till-

fällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och balans-

kravsresultat 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 avvi-

kelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. Vid av-

vikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på 

eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

Denna rapportering avser perioden januari−februari 2021 

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar för verksam-

hetsområdet IFO avser perioden januari−februari 2021 och innefattar en pro-

gnos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en strukturplan med långsiktiga effek-

tiviseringsåtgärder (bilaga 2) samt en handlingsplan med eventuella bidragande åt-

gärder för att få nämndens och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut 

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 statsbidrag
2)

Oförändrad kommunal skattesats
3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−2021
3)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−2021
3)

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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Ludvika kommun 
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2021-03-18 

Diarienummer 
SUN 2021/89 - 04 

Sida 

3(4) 

 

 

(bilaga 3). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som 

framgår av nämnda struktur- och handlingsplan. 

Driftkostnader 

För helåret 2021 har nämndens verksamhetsområde IFO en driftbudget för den 

löpande verksamheten på netto 169,7 mnkr. För perioden januari−februari är 

det budgeterat ett belopp på 28,3 mnkr. 

Under årets två första månader var driftkostnaderna netto totalt 0,2 mnkr lägre 

än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 1,0 mnkr 

högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 0,7 mnkr 

högre (negativ avvikelse). 

Avvikelsen på periodens intäkter beror bland annat på ett bidrag från Mi-

grationsverket till stödboendet, ersättning för sjuklön samt momsintäkter. Avvi-

kelsen på periodens kostnader beror främst på att vi har ett antal uppväxtplace-

rade barn samt placeringar av våldsutsatta som det inte finns budget för.  

Väsentliga nettoavvikelser under perioden: 

− Personal 0,3 mnkr sämre än budget  

− IFO drift 0,7 mnkr bättre än budget 

− Ekonomiskt bistånd 0,1 mnkr bättre än budget 

− Barn- och ungdomsvård 0,8 mnkr sämre än budget 

− Beroendevård 0,7 mnkr bättre än budget 

− Övrig vuxen 0,6 mnkr sämre än budget 

− Stödboendet 0,4 mnkr bättre än budget 

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 0,3 mnkr men utan 

personalskuldsförändringen blir avvikelsen istället positiv, 0,2 mnkr. Avvikelsen 

beror främst på att tjänsten som verksamhetsutvecklare inte tillsatts ännu. För 

närvarande finns  en konsult inhyrd till utredningsenheten. Årsprognos 0,9 

mnkr positiv avvikelse. 

IFO drift visar en positiv avvikelse på 0,7 mnkr som främst beror på att ett 

IOP-bidrag ej blivit utbetalt samt att vi saknar fakturor från Borlänge kommun 

för bland annat gemensam socialjour och familjerådgivning. Årsprognos 0 

Ekonomiskt bistånd visar en positiv avvikelse på 0,1 mnkr som främst beror på 

att utbetalt försörjningsstöd ligger inom budget för perioden. Här finns också 

en negativ avvikelse som rör sent inkomna hyresfakturor för sociala kontrakt 

som borde ha bokförts på 2020 samt en något högre ersättning från Migrations-

verket avseende december jämfört med uppbokat belopp. Ersättningen för 

januari uppgick till 0,1 mnkr och prognostiseras att minska. Årsbudget för  

ersättningen är lagd på 1,0 mnkr. Årsprognos 2,0 mnkr positiv avvikelse. 

Barn- och ungdomsvården visar en negativ avvikelse på 0,8 mnkr som främst 

beror på högre kostnader än budgeterat för köp av konsulentstödda familje-

hemsplatser samt vårdplatser på institution. Vissa platser kostar mer än den 

ersättning vi får från Migrationsverket. Årsprognos 7,3 mnkr negativ avvikelse. 

547



Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-18 

Diarienummer 
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Beroendevården visar en positiv avvikelse på 0,7 mnkr. Detta är endast tillfälligt 

eftersom det finns domar på två LVM som inte ännu blivit verkställda under 

februari. Årsprognos 0,7 mnkr negativ avvikelse. 

Övrig vuxen visar en negativ avvikelse på 0,6 mnkr som beror på att det har 

gjorts fler placeringar än det finns budget för. Placeringarna avser våld i nära 

relationer. Årsprognos 1,0 mnkr negativ avvikelse. 

Stödboendet visar en positiv avvikelse på 0,4 mnkr som beror på att en grun-

dersättning från Migrationsverket bokförts på februari medan budgeten är peri-

odiserad på tolv månader. Årsprognos 0. 

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse 

mot driftbudgeten på 9,7 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande 

åtgärder. 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder 

– är att driftbudgeten kommer överskridas med 6,1 mnkr. 

Investeringar 

Verksamhetsområdet IFO har inget investeringsanslag 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Barbro Forsberg Nystedt 

Förvaltningschef  

Bilagor 
1. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av driftkostnader 

och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 12 mars 2021 

2. Social- och utbildningsnämnden IFO:s strukturplan med effektivise-
ringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 15 
mars 2021 

3. Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder för 
att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, 
daterad 15 mars 2021 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Social- och utbildningsförvaltningen 

 

BILAGA 1 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-12 
 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av 

driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 

2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

 

 

 

Barbro Forsberg Nystedt 

Förvaltningschef 

 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 0,9 1,9 1,0 6,2 6,8 0,5

Kostnader 29,2 30,0 -0,7 175,9 182,5 -6,6

Netto 28,3 28,1 0,2 169,7 175,8 -6,1

Januari-februari 2021 Helår 2021

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Januari-februari 2021 Helår 2021
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 Social- och utbildningsförvaltningen BILAGA 2   2021-03-15

Löp.

nr

Verksamhet som 

berörs
Beskrivning 2021 2022 2023

2021− 

2023
2021 2022 2023

2021− 

2023

1.1 Stödboendet Borttagen budget för utbetalning av försörjningsstöd. 0,101 0,101 0,101 0,101

1.2

1.3

1.4

0,101 0,000 0,000 0,101 0,101 0,000 0,000 0,101

2.1 Stödboendet Färre och billigare lägenheter 0,122 0,122 0,122 0,122

2.2

2.3

2.4

0,122 0,000 0,000 0,122 0,122 0,000 0,000 0,122

3.1 Personal 1 tjänst inom Verksamhetschefens område, ej ersattt mellan 2020 och 2021 0,635 0,635 0,635 0,635

3.2 Stödboendet Sänkt lönebudget främst för vikarier 0,059 0,059 0,059 0,059

3.3 Personal 1 tjänst inom Försörjningsstöd ersätts ej 0,459 0,459 0,459 0,459

3.4

1,153 0,000 0,000 1,153 1,153 0,000 0,000 1,153

4.1

4.2

4.3

4.4

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

1,376 0,000 0,000 1,376 1,376 0,000 0,000 1,376

Övrigt

TOTALT

Social- och utbildningsnämnden IFO:s strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021

Startdatum

Inköpsstyrning

Bemanningsoptimering

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

Lokalkostnadsoptimering

Filnamn: Rapportering-ekonomi-strukturplan-2021-tillfälle1-SUN-IFO Flik: År Uppföljning 2021      Sida 1(1)850



 Social- och utbildningsförvaltningen BILAGA 3   2021-03-15

Löp.

nr

Verksamhet 

som berörs
Beskrivning Ev. mål

Förvaltning 

eller nämnd?
Datum 2021 2022 2023 2024

 

Ja/

Nej
Belopp

1.1 Personal
Tjänsten som verksamhetsutvecklare 

ersätts ej
2021-01-01 0,70 ja effekten ingår i prognosen 0,70

1.2 Personal Bilsamordnare 2 st 4 mån 2021-09-01 0,20 ja effekten ingår i prognosen 0,20

1.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

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

2.1 Barn o Unga
Intäkter via Statsbidrag till den sociala 

barnavården
2021-04-01 0,70 ja ja 0,70

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

0,70 0,00 0,00 0,00 0,70

3.1
Ekonomiskt 

bistånd

Utbetalningen av försörjningsstöd 

förväntas fortsätta sjunka.
2021-01-01 2,00 ja Effekten Ingår i prognos 2,00

3.2 Effekten Ingår i prognos 0,00

3.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

4.1 0,00

4.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

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

3,60 0,00 0,00 0,00 3,60

Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 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
Vilken realistisk ekonomisk effekt har 

åtgärden? Mnkr, två decimaler

TOTALT

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Filnamn: Rapportering-ekonomi-handlingsplan-2021-tillfälle1-SUN-IFO Flik: År 2021      Sida 1(1)951
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Social- och utbildningsförvaltningen 

Barbro Forsberg Nystedt, 0240-866 36 

barbro.nystedt@ludvika.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(5) 

Datum 

2021-03-17 
Diarienummer 

SUN  2021/89 - 04 

  

 

 

 
Social- och utbildningsnämnden 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar för 

Utbildning, uppföljningstillfälle 1, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, 

enligt bilaga 1 daterad 12 mars 2021. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med 

effektiviseringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 17 mars 

2021. 

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder 

för att bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 17 

mars 2021. 

4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

verkställa strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa 

uppföljningstillfälle. 

5. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

verkställa handlingsplanens 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 social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för 

verksamhetsområdet Utbildning avser perioden januari−februari 2021, och 

innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna 

beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna strukturplan (bilaga 2) och 

handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 

verksamheten totalt 3,8 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 

avvikelse för personalskuldsförändring om 7,2 mnkr. Utan ytterligare åtgärder 

väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 5,0 mnkr. Därför 

föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för 

helåret beaktar struktur- men inte handlingsplanens åtgärder och visar att 

driftbudgeten kommer överskridas med 5,0 mnkr.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-17 

Diarienummer 
SUN 2021/89 - 04 

Sida 

2(5) 

 

 

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 4,0 mnkr har 

4,0 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 4,0 mnkr av 

anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 

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−februari 2021 

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar för 

verksamhetsområdet Utbildning avser perioden januari−februari 2021 och 

innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en strukturplan med 

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 statsbidrag
2)

Oförändrad kommunal skattesats
3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−2021
3)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−2021
3)

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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Diarienummer 
SUN 2021/89 - 04 

Sida 

3(5) 

 

 

långsiktiga effektiviseringsåtgärder (bilaga 2) samt en handlingsplan med 

eventuella bidragande åtgärder för att få nämndens och/eller kommunens 

ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). Prognosen för driftkostnaderna beaktar 

de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda strukturplan, dock är 

handlingsplanen ej ännu inarbetad i prognosen. 

Driftkostnader 

För helåret 2021 har nämndens verksamhetsområde Utbildning en driftbudget 

för den löpande verksamheten på netto 477,4 miljoner kr (mnkr). För perioden 

januari−februari är det budgeterat ett belopp på 78,7 mnkr. 

Under årets två första månader var driftkostnaderna netto totalt 3,8 mnkr högre 

än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 2,7 mnkr 

högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 6,5 mnkr 

högre (negativ avvikelse). 

Väsentliga avvikelser under perioden, per verksamhetsområde: 

Administration 

- +1,6 mnkr i statsbidragsintäkter och motsvarande kostnader (avser 

riktade statsbidrag som inte budgeteras) 

− +0,2 mnkr i bidrag från staten för sjuklöneersättningar 

− +1,5 mnkr i lönekostnader som väntar på omkontering (tillhör nya vht 

för pedagogisk ledning samt stödfunktioner under Förskola resp 

Grundskola) 

− -0,4 mnkr i personalskuldsförändring (intäkt) 

− -0,4 mnkr i IT-kostnader som ännu ej debiterats  

 

Förskola 

- +1,6 mnkr i personalskuldsförändring (kostnad) 

- -0,9 mnkr i lönekostnader – dock ska löner motsvarande 0,8 mnkr för 

pedagogisk ledning och stöd omkonteras hit från 

administrationsverksamheten, samtidigt som löner för timvikarier släpar 

med en månad varför egentligt utfall bedöms ligga högre än budget 

- +0,3 mnkr i SoU-interna intäkter och motsvarande kostnader för 

resursfördelning 

- -0,4 mnkr i eftersläpande städkostnader 

- -0,1 mnkr i IT-kostnader som ännu ej debiterats  

 

Grundskola 

- +6,0 mnkr i personalskuldsförändring (kostnad) 

- -0,9 mnkr i lönekostnader – dock ska löner motsvarande 0,7 mnkr för 

pedagogisk ledning och stöd omkonteras hit från 

administrationsverksamheten, samtidigt som löner för timvikarier släpar 

med en månad varför egentligt utfall bedöms ligga högre än budget 
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- +0,8 mnkr i SoU-interna intäkter och motsvarande kostnader för 

resursfördelning 

- +0,6 mnkr i  kostnad för flerspråkighetstjänster 

- -0,4 mnkr i eftersläpande städkostnader 

- -0,4 mnkr i IT-kostnader som ännu ej debiterats  

 

Gällande helårsprognos har förvaltningens sammanställning och jämförelse, av 

lagda budgetposter gentemot IT-center enligt tidigare debiteringsprinciper 

kontra förvaltningens tilldelade poster enligt den nya finansieringsmodellen, 

visat att kostnader enligt ny modell överskrider budgetposterna med 3,2 mnkr. 

Posten har i lagd prognos delats upp under de olika verksamhetsområdena 

utifrån hur stor andel respektive verksamhetsområde nyttjar sagda tjänster.  

Vidare har en uppdatering av förväntat elevintag till särskolan nyligen gjorts i 

samband med verksamhetsbeskrivningen för 2022, och den visar på ett stort 

tillflöde av elever, dels fortlöpande nu under vårterminen, dels till årets 

hösttermin, utifrån aktuella bedömningar av de remisser som just nu handhas 

av habilitering och skolpsykologer. Helårsprognosen för särskoleverksamheten 

överskrider därmed budget med 1,8 mnkr. 

I den redan mycket hårt ansträngda budget som gäller för 2021, ser 

förvaltningen ingen som helst möjlighet att balansera dessa 

prognosöverskridanden med neddragningar i någon annan del av verksamheten 

utan att dessa skulle drabbas orimligt hårt, bortom gränsen för att en 

grundläggande kvalitetssäkrad verksamhet alls ska kunna bedrivas. Den 

handlingsplan som presenteras har därför som enda åtgärd att tillkommande 

budgetmedel behöver äskas, och då detta är ett beslut som ligger utanför 

förvaltningens och nämndens ramar, har handlingsplanen inte inarbetats i 

liggande prognos.  

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som ej ännu beaktar handlingsplanens 

åtgärder – är att sålunda att driftbudgeten kommer överskridas med 5,0 mnkr. 

 

Investeringar 

För helåret 2021 har verksamhetsområdet ett investeringsanslag på 4,0 mnkr. 

Under perioden januari−februari har 0 mnkr av anslaget upparbetats och 

bokförts. 

Prognosen för helåret är att 4,0 mnkr av anslaget (100 procent) kommer 

upparbetas och bokföras. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut medför att en begäran om tillkommande 

budgetmedel om 5,0 mnkr kommer tillställas KS. 
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Barbro Forsberg Nystedt 

Förvaltningschef  

Bilagor 
1. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering av 

driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 
12 mars 2021 

2. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings strukturplan med 
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021, 
daterad 17 mars 2021 

3. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings handlingsplan med åtgärder 
för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, 
daterad 17 mars 2021 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Social- och utbildningsförvaltningen 

 

BILAGA 1 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-12 
 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering av 

driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 

2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

 

 

 

Barbro Forsberg Nystedt 

Förvaltningschef 

 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 12,6 15,2 2,7 89,9 91,9 2,0

Kostnader 91,2 97,7 -6,5 567,3 574,3 -7,0

Netto 78,7 82,5 -3,8 477,4 482,4 -5,0

Januari-februari 2021 Helår 2021

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

4,0 0,0 4,0 0,0 -4,0 4,0 0,0

Januari-februari 2021 Helår 2021
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 Social- och utbildningsförvaltningen BILAGA 2   2021-03-17

Löp.

nr

Verksamhet som 

berörs
Beskrivning 2021 2022 2023

2021− 

2023
2021 2022 2023

2021− 

2023

1.1 Alla Neddragen budget inom området förebyggande hälsa och anpassning 2021-01-01 0,400 0,400 0,400 0,400

1.2

1.3

1.4

0,400 0,000 0,000 0,400 0,400 0,000 0,000 0,400

2.1 Fritidshem Flytt av fritids till skollokaler 2021-07-01 0,125 0,125 0,250 0,100 0,100 0,200

2.2 Förskola Stängning av en avdelning vardera i Saxdalen samt Gonäs utifrån sjunkande barnantal 2021-01-01 0,340 0,340 0,305 0,075 0,380

2.3 Alla Minskad uppräkning hyror jmf budgetdirektiv 2021-01-01 0,335 0,335 0,335 0,335

2.4

0,800 0,125 0,000 0,925 0,740 0,175 0,000 0,915

3.1 Administration Neddragning 1 tjänst 2021-01-01 0,350 0,350 0,185 0,560 0,745

3.2 Administration Neddragen budget facklig verksamhet 2021-01-01 0,100 0,100 0,100 0,100

3.3 Alla Minskad uppräkning löner jmf budgetdirektiv 2021-04-01 0,800 0,800 0,800 0,800

3.4 Förskola och skola
Andel av tillfälligt statsbidrag  "skolmiljarden" som vigs år upprätthållande av 

verksamhet vid öppna förskolan, nattis samt kulturskoleaktiviteter
2021-01-01 0,995 0,995 1,220 1,220

2,245 0,000 0,000 2,245 2,305 0,560 0,000 2,865

4.1 Alla
Åtgärder inarbetade i budget - sänkningar barn- och elevpeng samt 

flerspråkighetsmedel
2021-01-01 6,890 6,890 6,890 6,890

4.2

4.3

4.4

6,890 0,000 0,000 6,890 6,890 0,000 0,000 6,890

10,335 0,125 0,000 10,460 10,335 0,735 0,000 11,070

Övrigt

TOTALT

Social- och utbildningsnämnden Utbildnings strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021

Startdatum

Inköpsstyrning

Bemanningsoptimering

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

Lokalkostnadsoptimering

Filnamn: Rapportering-ekonomi-strukturplan-2021-tillfälle1-SUN-Utbildning Flik: År Uppföljning 2021      Sida 1(1)960



 Social- och utbildningsförvaltningen BILAGA 3   2021-03-17

Löp.

nr

Verksamhet 

som berörs
Beskrivning Ev. mål

Förvaltning 

eller nämnd?
Datum 2021 2022 2023 2024

 

Ja/

Nej
Belopp

1.1 Alla

Begäran om tillskott budgetmedel från KS/KF  för 

utökade IT-kostnader m a a ny 

finansieringsmodell IT-center

Nämnd 2021-03-24 Planerad 3,20 Nej
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

3,20 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Särskola
Begäran om tillskott budgetmedel från KS/KF  för 

volymökning särskola
Nämnd 2021-03-24 Planerad 1,80 Nej 

effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

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

1,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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 
0,00

4.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 
0,00

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

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALT

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Vilken realistisk ekonomisk effekt har 

åtgärden? Mnkr, två decimaler

Social- och utbildningsnämnden Utbildnings handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 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-tillfälle1-SUN-Utbildning Flik: År 2021      Sida 1(1)1061
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-29 
 

 

  
 

 

§ 30  Dnr 2020/1 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1 år 2021  

Beslut 

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 12 

mars 2021. 

2. Nämnden fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 12 mars 2021. 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 12 mars 2021. 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att lämna handlingsplanen utan 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Beskrivning av ärendet 

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 vård- och omsorgsnämndens ekonomiska läge avser 

perioden januari−februari 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna 

strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader.  

Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten 

totalt 8,6 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för 

merkostnader med anledning av covid-19 på 5,3 mnkr och personallöneskuld 

på 4,1 mnkr. Utan att få kompensering för merkostnader med anledning av 

pandemin väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 

18,0 mnkr. Därför föreslås i handlingsplan inga korrigerande åtgärder som kan 

bidra till en ekonomi i balans 2021. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som 

beaktar att ingen kompensation för merkostnader med anledning av covid-19 

kommer gå att återsöka– är att driftbudgeten kommer överskridas/ med 

18,0 mnkr  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Investeringar.  

Av nämndens totala investeringsanslag för året på 2,0 mnkr har 0,06 mnkr 

bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 2 mnkr av anslaget att 

upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent) 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2021. 

2. § 24 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 mars 2021. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningsledning 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2021-03-22 
Diarienummer 

VON  2021/1 

  

 

 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 12 

mars 2021. 

2. Nämnden fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 12 mars 2021. 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 

ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 12 mars 2021. 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 

åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att lämna handlingsplanen utan 

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 vård- och omsorgsnämndens ekonomiska läge avser 

perioden januari−februari 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna 

strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader.  

Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten 

totalt 8,6 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för 

merkostnader med anledning av covid-19 på 5,3 mnkr och personallöneskuld 

på 4,1 mnkr. Utan att få kompensering för merkostnader med anledning av 

pandemin väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 

18,0 mnkr. Därför föreslås i handlingsplan inga korrigerande åtgärder som kan 

bidra till en ekonomi i balans 2021. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som 

beaktar att ingen kompensation för merkostnader med anledning av covid-19 

kommer gå att återsöka– är att driftbudgeten kommer överskridas/ med 

18,0 mnkr  
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-22 

Diarienummer 
VON 2021/1 

Sida 

2(4) 

 

 

 

Investeringar.  

Av nämndens totala investeringsanslag för året på 2,0 mnkr har 0,06 mnkr 

bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 2 mnkr av anslaget att 

upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent) 

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. 

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 statsbidrag
2)

Oförändrad kommunal skattesats
3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−2021
3)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−2021
3)

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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Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-22 

Diarienummer 
VON 2021/1 

Sida 

3(4) 

 

 

Denna rapportering avser perioden januari−februari 2021 

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser 

perioden januari−februari 2021 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 

Det finns även en strukturplan med långsiktiga effektiviseringsåtgärder (bilaga 2) 

samt en handlingsplan med eventuella bidragande åtgärder för att få nämndens 

och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). Prognosen för 

driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda struktur- 

och handlingsplan. 

Driftkostnader 

För helåret 2021 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på 

netto 597,4 miljoner kr (mnkr). För perioden januari−februari är det budgeterat 

ett belopp på 99,2 mnkr. 

Under årets två första månader var driftkostnaderna netto totalt 8,6 mnkr högre 

än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 2,0 mnkr 

högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 6,5 mnkr 

högre/ (negativ avvikelse). 

Väsentliga avvikelser under perioden: 

− 4,1 mnkr kopplat till personallöneskulden 

− 5,3 mnkr avseende merkostnader kopplat till Covid-19 

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse 

mot driftbudgeten på 18,0 mnkr. Inga korrigerande åtgärder föreslås i 

handlingsplanen som kan bidra till en budget i balans 2021. Förvaltningens 

merkostnader med anledning av Covid 19 kan inte korrigeras utan annan 

möjlighet än att det ges möjlighet att återsöka kompensation. 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar att ingen kompensation för 

merkostnader med anledning av covid-19 kommer gå att återsöka– är att 

driftbudgeten kommer överskridas med 18,0 mnkr. 

Investeringar 

För helåret 2021 har nämnden ett investeringsanslag på 2,0 mnkr. 

Under perioden januari−februari har 0,06 mnkr av anslaget upparbetats och 

bokförts. 

Prognosen för helåret är att 2,0 mnkr av anslaget (100 procent) kommer 

upparbetas och bokföras. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Eva Björsland 

Förvaltningschef  
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-22 

Diarienummer 
VON 2021/1 

Sida 

4(4) 

 

 

Bilagor 
1. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 12 mars 2021 

2. Vård- och omsorgsnämndens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 
2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 12 mars 2021 

3. Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra 
till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 12 
mars 2021 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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BILAGA 1 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-12 

 
       

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader 
och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 
 
 

 

Eva Björsland 
Förvaltningschef 
 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 14,2 16,2 2,0 85,3 85,3 0,0

Kostnader 113,4 124,0 -10,6 682,7 700,7 -18,0

Netto 99,2 107,8 -8,6 597,4 615,4 -18,0

Januari-februari 2021 Helår 2021

Årsbudget

Extra 
beviljat + 
överfört 

under året

Totalt 
anslag för 

året
Utfall för 
perioden

Periodens 
avvikelse 
mot totalt 
anslag för 

året Prognos

Prognosen
s avvikelse 
mot totalt 
anslag för 

året

2,0 0,0 2,0 0,1 -1,9 2,0 0,0

Januari-februari 2021 Helår 2021
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 Vård- och omsorgsförvaltningen BILAGA 2   2021-03-XX

Löp.

nr

Verksamhet som 

berörs
Beskrivning 2021 2022 2023

2021− 

2023
2021 2022 2023

2021− 

2023

1.1 Alla Avtals- och leverantörstrohet 2021-01-01 2,326 2,326 2,326 2,326

1.2

1.3

1.4

2,326 0,000 0,000 2,326 2,326 0,000 0,000 2,326

2.1 Alla Lägre hyreskostnader 2021-01-01 0,300 0,300 0,300 0,300

2.2

2.3

2.4

0,300 0,000 0,000 0,300 0,300 0,000 0,000 0,300

3.1 Alla Samplanering och minskade vikariekostnader, ökad frisknärvaro 2021-01-01 2,000 2,000 2,000 2,000

3.2

3.3

3.4

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

4.1 Genomföra boendeförändringar 2,051 2,051 2,051 2,051

4.2 Utveckla kontinuitets- och bemanningsplanering 6,000 6,000 6,000 6,000

4.3 Utveckla trygga nattinsatser 0,700 0,700 0,700 0,700

4.4 Stärka personalförsörjningen inom kosten 0,500 0,500 0,500 0,500

9,251 0,000 0,000 9,251 9,251 0,000 0,000 9,251

13,877 0,000 0,000 13,877 13,877 0,000 0,000 13,877

Övrigt

TOTALT

Vård- och omsorgsnämndens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021

Startdatum

Inköpsstyrning

Bemanningsoptimering

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

Lokalkostnadsoptimering

Filnamn: Kopia av Rapportering-ekonomi-strukturplan-2021-tillfälle1-VON Flik: År Uppföljning 2021      Sida 1(1)869



 Vård- och omsorgsförvaltningen BILAGA 3   2021-03-17

Löp.

nr

Verksamhet 

som berörs
Beskrivning Ev. mål

Förvaltning 

eller nämnd?
Datum 2021 2022 2023 2024

 

Ja/

Nej
Belopp

1.1 Alla
Återsökning av kostnader med anledning av covid-

19
Förvaltning 0,00 Ja effekten ingår i prognosen 0,00

1.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

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

2.1
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

2.2 0,00

2.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALT

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Vilken realistisk ekonomisk effekt har 

åtgärden? Mnkr, två decimaler

Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 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-2021-tillfälle1-VON-tjänsteskrivelse-bilaga3 Flik: År 2021      Sida 1(1)
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Kommunstyrelsens förvaltning 

 

 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-04-13 
 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Bolagens rapportering av intäkter, kostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 1, år 2021 

Totalt för de rapporterande bolagen, intäkter och kostnader mnkr,   

uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Intäkter mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 
  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 137,0 138,9 1,9 812,4 812,4 0,0

Kostnader 130,9 131,8 -0,9 808,0 807,7 0,4

Resultat 6,0 7,1 1,1 4,4 4,7 0,4

Januari-februari 2021 Helår 2021

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,1 0,0 -0,1 0,7 0,7 0,0

LKFAB 35,1 35,1 0,0 208,0 208,0 0,0

LudvikaHem AB 34,7 34,7 0,0 208,6 208,6 0,0

Stora Brunnsvik AB 0,4 0,4 0,0 2,5 2,5 0,0

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
0,8 0,8 0,0 4,9 4,9 0,0

VB Kraft AB 6,4 10,9 4,5 30,6 30,6 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
20,4 18,7 -1,7 122,6 122,6 0,0

WBAB 39,1 38,2 -0,9 234,5 234,5 0,0

Totalt 137,0 138,9 1,9 812,4 812,4 0,0

Årsbudget 2021Januari-februari 2021
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-04-13 
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Kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 

Resultat mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 
  

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,2 0,0 0,2 0,8 0,8 0,0

LKFAB 23,3 27,7 -4,4 205,7 205,7 0,0

LudvikaHem AB 41,7 39,8 1,9 208,1 207,7 0,4

Stora Brunnsvik AB 0,9 0,8 0,1 5,2 5,2 0,0

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
0,9 0,9 0,0 4,8 4,8 0,0

VB Kraft AB 4,1 4,6 -0,4 24,3 24,3 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
20,8 19,8 1,0 124,7 124,7 0,0

WBAB 39,1 38,2 0,9 234,5 234,5 0,0

Totalt 130,9 131,8 -0,9 808,0 807,7 0,4

Januari-februari 2021 Årsbudget 2021

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

LKFAB 11,8 7,4 -4,4 2,3 2,3 0,0

LudvikaHem AB -7,0 -5,1 1,9 0,6 0,9 0,4

Stora Brunnsvik AB -0,4 -0,4 0,1 -2,7 -2,7 0,0

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
-0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

VB Kraft AB 2,2 6,3 4,1 6,3 6,3 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
-0,4 -1,1 -0,8 -2,1 -2,1 0,0

WBAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt 6,0 7,1 1,1 4,4 4,7 0,4

Januari-februari 2021 Årsbudget 2021
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Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 1 år 2021 

 
 

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

Ludvika kommun 

Stadshus AB
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LKFAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LudvikaHem AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stora Brunnsvik AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VB Kraft AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wessman Vatten & 

Återvinning AB
73,8 0,0 65,9 4,6 -61,2 71,2 5,3

WBAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt 73,8 0,0 65,9 4,6 -61,2 71,2 5,3
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LudvikaHem AB Projektrapport -upparbetat per projekt 2021-01-31
Antal Utfall Budget -Diff Ack. Utfall - 

proj.nr Benämning Projekt 2021-01-31 PBUDGET PPROGNOS PPROGNOS

Totalt 37 145 144 060 174 677 900 173 422 900 28 553 056

SUMMA 14 144 269 844 172 822 900 172 822 900 28 553 056

SUMMA 11 871 640 1 855 000 600 000

SUMMA 12 2 576 0 0

SUMMA 9 0 0 0

INVESTERINGSBUDGET

Planerade ej påbörjade projekt

PROJEKT <0,125 Mkr 

PROJEKT > 0,125 Mkr < 0,9 Mkr

Varav PROJEKT > 0,9Mkr

4474



Antal Utfall Budget - Diff Ack. Utfall - 
proj.nr Benämning Projekt 2021-01-31 PBUDGET PPROGNOS PPROGNOS

Totalt 78 43 010 278 61 538 000 62 111 600 19 965 372

SUMMA 17 40 744 628 60 608 000 60 460 000 19 965 372

SUMMA 40 2 074 416 930 000 1 651 600

SUMMA 21 191 234 0 0

SUMMA 25 0 0 0

PROJEKT <0,125 Mkr 

Planerade ej påbörjade projekt

INVESTERINGSBUDGETLKF AB Projektrapport -upparbetat per projekt 2021-01-31

Varav PROJEKT > 0,9Mkr

PROJEKT > 0,125 Mkr < 0,9 Mkr
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§ 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-05 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 1 år 2021 

Rörelsekostnader lägre än budget till följd av att reparations- och 

underhållsprojekt startat senare på året än planerat vid budgettillfället. 

Finansiella kostnader lägre än budget till följd av amortering och därav lägre 

räntekostnaden än planerat vid budgettillfället. 

 

Ulf Rosenqvist 

VD LudvikaHem AB  
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RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-16 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 1 år 2021 

Rörelsekostnader högre än budget till följd av att reparations- och 

underhållsprojekt startat tidigare på året än planerat vid budgettillfället. 

 

Ulf Rosenqvist 

VD Ludvika Kommunfastigheter AB  
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RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-12 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 1 år 2021 

Under perioden har inga större transaktioner skett. Prognosen beräknas hålla 

enligt plan.   

 

Maria Skoglund 

VD Ludvika kommun Stadshus AB  
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RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-05 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 1 år 2021 

Räntekostnader kommer att belasta Brunnsvik men tas med vi nästa tillfälle. 

Ulf Rosenqvist 

VD Stora Brunnsvik AB  
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RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-05 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 1 år 2021 

Inga kommentarer 

Ulf Rosenqvist 

VD Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB  
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§ 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-12 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 1 år 2021 

 

Något lägre driftskostnader för verksamheterna under årets första två månader. 

Då WBAB debiterar sina ägarbolag enligt självkostnadsprincipen är resultatet 

noll. 

Sabine Dahlstedt 

VD WBAB  
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RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-16 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 1 år 2021 

 

Under perioden har en relativt stor budgetavvikelse uppstått av det positiva 

slaget. Avvikelsen grundar sig i att vi uppnått en hög produktion i våra 

anläggningar samtidigt som elpriset på den Nordiska Elbörsen vart högt. 

Vi ser dock att trenden inte kommer att bestå under kommande månader, utan 

kommer att avta. Vi kan då konstatera i det här läget att vi för vara nöjda med 

att vi fått en bra start på året. 

 

Mattias Holmström 

VD VB Kraft AB  
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RAPPORTERING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-16 
      

 

 Kommunstyrelsen 

 

Rapportering skriftlig kommentar tillfälle 1 år 2021 

Något lägre driftskostnader för både va och återvinning under dessa två första 

månader. Även intäkterna var något lägre än budget vilket är normalt med 

tanke på säsongen (budgeten är jämnt fördelad över året).   

 

Sabine Dahlstedt 

VD Wessman Vatten & Återvinning AB  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikael Müller, 0240-860 49 
mikael.muller@ludvika.se  

Datum 

2021-04-11 
Diarienummer 

KS  2021/39-00 
 
 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av kommunens resultat i Kommunens 
kvalitet i korthet 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av Ludvika kommuns resultat i 
KKiK 2020, enligt bilaga 1 daterad den 11 april 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens resultat för 2020 i SKR:s årliga undersökning KKiK redovisas. 
Mer än 260 av landets 290 kommuner deltog. 

SKR vill med undersökningen stärka de förtroendevalda i att styra mot resultat 
och att föra dialog med invånarna. 

Med 42 utvalda mått inom tre områden ger undersökningen en samlad bild av 
vad kommunerna åstadkommer i termer av kvalitet och resultat för invånarna. 
De tre områdena är Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. 

Jämfört med övriga kommuner har Ludvika kommun i flertalet fall resultat i 
mittskiktet och i övrigt något fler starka än svaga resultat (bilaga 1). Två 
exempel på jämförelsevis starka resultat är att många gymnasieelever tar examen 
och att många brukare är nöjda med sitt särskilda boende inom äldreomsorgen. 

Många kommuner använder KKiK i sin styrning, ledning och verksamhets-
utveckling. I vårt fall används två mått från KKiK 2020 för att följa upp 
fullmäktiges övergripande verksamhetsmål 2020: företagens betyg på 
kommunens service samt andelen ekologiska livsmedel. Ytterligare mått 
används som stöd i nämndernas verksamhetsutveckling. 

Mer information om undersökningen finns att läsa i SKR:s och RKA:s rapport 
med Ludvika kommuns resultat 2020 (bilaga 2) och på SKR:s hemsida skr.se. 
All statistik finns på kolada.se. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikael Müller 
Verksamhetscontroller 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-04-11 

Diarienummer 
KS 2021/39-00 

Sida 

2(2) 

Bilagor 
1. Resultat i KKiK 2020, den 11 april 2021 

2. SKR:s och RKA:s kommunspecifika rapport 2020 för Ludvika 
kommun, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar, för kännedom inklusive bilaga 1 och 
bilaga 2 
Styrelserna och bolagsledningarna för WBAB, Ludvika kommunfastigheter AB, 
LudvikaHem AB samt VB Kraft AB, för kännedom inklusive bilaga 1 och 
bilaga 2 
Förbundsdirektionen och ledningen för VBU, för kännedom inklusive bilaga 1 
och bilaga 2 
Kommundirektören för kännedom  
Verksamhetscontrollern vid kommunstyrelsens förvaltning för kännedom 
Akten 
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Resultat i KKIK 2020

Verksamhetscontroller Mikael Müller
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2021-04-11 KKiK 2020Sida 2

SKR:s resultatrapport för Ludvika kommun

Mer information om 

KKiK finns på SKR:s 

hemsida.              

Klicka på denna länk.

All statistik finns        

på kolada.            

Klicka på denna länk.
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− Samlad bild av vad kommunerna 
åstadkommer i termer av resultat
och kvalitet för invånarna

− pådrivande

− Vill stärka de förtroendevalda i att styra 
mot resultat och att föra dialog med invånarna

− 42 mått inom tre områden

− 264 av landets 290 kommuner deltog 2020

− Många kommuner använder mått från KKiK i sin 
målstyrning och verksamhetsutveckling

− Ludvika kommun deltar sedan 2011

Sida 3

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

KKiK 2020

Ger inte svar 

på allt, 

men en 

lägesbild

2021-04-11 88



Sida 4

Ludvikas resultat i KKiK 2020

Alla 

42 mått

KKiK 20202021-04-11 89



Sida 5

Avvikande resultat för Ludvika i KKiK 2020

KKiK 20202021-04-11

Företagen ger höga betyg på kommunens service

Höga kostnader för IFO

Få miljöbilar (kommun och bolag)

Många gymnasieelever tar examen inom 4 år

Några starka resultat vs andra kommuner

Få som lämnar etableringen går till arbete eller studier

Nöjda brukare inom äldreomsorgens särskilda boende

Några svaga resultat vs andra kommuner

90



Sida 6

Fokus på invånarna och skattebetalarna

− Effekter, kvalitet och resultat för dem 

som verksamheterna är till för 

(elever, brukare, klienter, kunder osv)

− Vad kostar det?

− Vad får man för pengarna?

KKiK 20202021-04-11 91



Principer för KKiK

 KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och 

medborgardialog i fokus

 KKiK utvecklas i samarbete mellan SKL, RKA och medlemmarna 

 Nyckeltalens antal ska vara begränsat 

 Nyckeltalen ska spegla kvalitet och beröra såväl välfärdsuppdraget som utveckling av 

samhället 

 Nyckeltalen ska vara jämförbara 

 Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska inte 

användas
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Sida 8

42 mått inom tre områden

1. Barn och unga

2. Stöd och omsorg

3. Samhälle och miljö

KKiK 20202021-04-11 93



Sida 9

42 mått inom fem kategorier

1. Resultat

2. Upplevd kvalitet

3. Väntetid

4. Utbud

5. Resurs

Hierarki

KKiK 20202021-04-11 94



Sida 10

Två sätt att visa Ludvika kommuns resultat

1. Absolut nivå
– Ex. 94% av pensionärerna i särskilt 

boende är mycket eller ganska nöjda

2. Relativ nivå
– Ludvikas andel var                                 

7:e högsta bland de                                           
284 kommuner gjorde                                    
samma mätning = 

– Ludvika var bland bästa fjärdedelen

Bästa 25 procent

Mellersta 50 procent

Sämsta 25 procent

KKiK 20202021-04-11 95



Sida 11

25 %      50 %      25 %

EXEMPEL NÖJDA BRUKARE I SÄRSKILT BOENDE 2020

Andel pensionärer som är mycket eller ganska nöjda, (%)

De 25% sämsta 

kommunerna

De 50% av kommunerna 

i mitten

De 25% bästa 

kommunerna

Ludvika
94 % nöjda =

7:e bäst av 284 

kommuner

KKiK 20202021-04-11 96



Sida 12

Ludvikas resultat i KKiK 2020

Barn och 

unga

Stöd och 

omsorg

Samhälle och 

miljö

KKiK 20202021-04-11 97



Sida 13

Barn och unga, Ludvikas resultat KKiK 2020

Barn och 

unga

KKiK 20202021-04-11 98



Sida 14

Barn och unga, Ludvikas resultat KKiK 2020

KKiK 20202021-04-11

Personal i förskolan. I förhållande till antal inskrivna barn 5 barn/åa 2019 Resurs

Kostnad förskola. Kr/inskrivet barn 147 094 kr 2019 Resurs

Nationella prov åk 3. Andel elever som klarat alla delprov för ämnesproven i SV och Sv2 78 % 2019 Resultat

Betyg matematik åk 6. Andel elever med godkänt betyg i matematik 84 % 2020 Resultat

Betyg åk 9. Andel elever med betyg som ger behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, kommunala skolor 87 % 2020 Resultat

Betyg åk 9. Andel elever med betyg som ger behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, hemkommun 85 % 2020 Resultat

Nöjda elever i åk 9. Andel som är nöjda med sin skola 56 % 2020 Upplevd kvalitet

Betyg åk 9. Andel elever med godkänt betyg i idrott och hälsa 91 % 2020 Resultat

Kostnad grundskola F-9. Kr/elev hemkommun 107 665 kr 2019 Resurs

Examen gymnasiet. Andel elever med examen inom 4 år, kommunala skolor 79 % 2020 Resultat

Examen gymnasiet. Andel elever med examen inom 4 år, hemkommun 70 % 2020 Resultat

Frånvaro gymnasiet. Andel elever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor 2 % 2019 Resultat

Kostnad gymnasieskola. Kr/elev hemkommun 131 143 kr 2019 Resurs

Aktiviteter för barn och unga på bibliotek.  Antal per 1.000 invånare 0-18 år 57 st 2019 Resultat

Deltagartillfällen i idrottsföreningar för barn och unga.  Antal per invånare 7-20 år 27 st 2019 Resultat

Elevplatser i musik- eller kulturskola.  Antal per invånare 7-15 år ─ ─ Utbud
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Sida 15

Stöd och omsorg, Ludvikas resultat KKiK 2020

Stöd och 

omsorg

KKiK 20202021-04-11 100



Sida 16

Stöd och omsorg, Ludvikas resultat KKiK 2020

KKiK 20202021-04-11

Brukarnöjdhet IFO. Andel som tycker de har fått en förbättrad situation efter kontakt med IFO 80 % 2020 Resultat

Socialtjänst. Andel personer som ett år efter avslutat försörjningsstöd som inte längre har stöd 52 % 2020 Resultat

Handläggningstid försörjningsstöd. Från första tillfället för ansökan till beslut (nybesök) 18 dagar 2020 Väntetid

Kostnad IFO. Kr/invånare 6 450 kr 2019 Resurs

Väntetid LSS-boende. Från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum ─ Väntetid

Brukarbedömning LSS gruppbostad. Andel som alltid trivs hemma 79 av 100 2020 Upplevd kvalitet

Brukarbedömning LSS daglig verksamhet. Andel som får bestämma om viktiga saker 60 % 2020 Upplevd kvalitet

Kostnad funktionsnedsättning (kommunens kostnad). Kr/invånare 7 063 kr 2019 Resurs

Väntetid äldreomsorg särskilt boende. Från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum 40 dagar 2020 Väntetid

Personalkontinuitet äldreomsorgens hemtjänst. Antal olika personal under 14 dagar 18 personer 2020 Resultat

Kvalitetsaspekter äldreomsorg särskilt boende. Andel av maxpoäng 52 av 100 2020 Utbud

Brukarnöjdhet äldreomsorgens särskilda boende. Andel som är nöjda  som helhet 94 av 100 2020 Upplevd kvalitet

Brukarnöjdhet äldreomsorgens hemtjänst. Andel som är nöjda som helhet 92 av 100 2020 Upplevd kvalitet

Kostnad äldreomorg. Kr/invånare 80+ år 232 697 kr 2019 Resurs
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Sida 17

Samhälle och miljö, Ludvikas resultat KKiK 2020

Samhälle 

och miljö

2020-02-20 KKiK 2020102



Sida 18

Samhälle och miljö, Ludvikas resultat KKiK 2020

KKiK 20202021-04-11

Svarstid mejl . Andel som får svar inom en dag ─ ─ Väntetid

Svarstid telefon. Andel som får ett direkt svar på en enkel fråga ─ ─ Väntetid

Bemötande telefon. Andel som upplever ett gott bemötande ─ ─ Upplevd kvalitet

Möjlighet för invånarna att delta i kommunens utveckling . Andel av maxpoäng ─ ─ Utbud

Kommunal arbetsmarknadsverksamhet.  Andel som efter avslut börjat arbeta/studera 100 % 2020 Resultat

SFI. Andel av nybörjare två år tidigare som klarat minst två kurser 62 % 2019 Resultat

Etableringsuppdraget/nyanlända. Andel som 90 dagar efter avslut börjat arbeta/studera 26 % 2019 Resultat

Företagens betyg på kommunens service. Betyg på myndighetsutövningen (0-100) 82 av 100 2019 Upplevd kvalitet

Handläggningstid bygglov.  Från när ansökan betraktas som fullständig till beslut (median), nybyggnad av en- och 

tvåbostadshus
16 dagar 2019 Väntetid

Insamlat hushållavfall. Kg/justerat invånarantal 525 kg 2019 Resultat

Förekomst av miljöbilar . Andel i kommunen och bolagen (personbilar+lätta lastbilar) 13 % 2020 Resultat

Förekomst av ekologiska livsmedel . Andel i kommunorganisationens verksamheter 37 % 2019 Resultat
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Sida 19

Koppling mellan KKiK och vår målstyrning

Ludvika kommun använder 2 mått från 

KKIK 2020 i KF:s målstyrning 2020

1. Företagens betyg på kommunens service

2. Andel ekologiska livsmedel

Ytterligare mått används i nämndernas/ 

förvaltningarnas verksamhetsutveckling  

KKiK 20202021-04-11 104



Kontakt:

Mikael Müller, verksamhets-
controller vid kommunstyrelsens 
förvaltning

0240-860 49

mikael.muller@ludvika.se
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Kommunens  
Kvalitet i Korthet (KKiK) 
Kommunspecifik rapport 2020 

Ludvika kommun 
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Ludvika kommun 

1 
 

 

  

Vad är Kommunens Kvalitet i Korthet? 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i dagsläget 

omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat 

med varandra för att utveckla kvaliteten på tjänsterna. Det utvecklas succesivt och idag kan vi med 

belägg påstå att de nyckeltal som utvecklats och används är stabila och i allra högsta grad relevanta, även 

i kristider. Men KKiK är mer än en samling relevanta nyckeltal. Det är också en arena för att och 

utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen. 

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de 

förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således ett 

politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och 

underliggande nyckeltal.  

Följande vägledande principer definierar KKiK:  

 KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och medborgardialog i fokus 

 KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna  

 Nyckeltalens antal ska vara begränsat  

 Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen av 

lokalsamhället  

 Nyckeltalen ska vara jämförbara  

 Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska helst inte användas. 

Hur kan du använda rapporten? 

I rapporten kan du ta del av just din kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de tre senaste 

åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas siffror för 2020 beror det 

troligen på at det inte finns nationell statistik för året, alternativt har din kommun inte rapporterat in. 

För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar din kommuns värde relativt 

landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst 

resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och följaktligen står röd för de 25 procent av kommunerna 

som har minst fördelaktigt resultat. Den text som följer respektive tabell ger en översiktlig, beskrivande 

analys av resultaten för nyckeltalen på en nationell nivå. 

Genom rapporten kan du dels följa din kommuns resultat över tid, dels jämföra dig med landets andra 

kommuner. Det ger dig en bra utgångspunkt för vad era utmaningar är och vad ni bör arbeta vidare med. 

För att fördjupa analysen behöver du går in i Kolada (www.kolada.se). Där kan du se skillnader mellan 

kön, jämföra din kommun med liknande kommuner och mycket, mycket mer! 

Vi hoppas att rapporten ska stimulera dig till analys och förbättringsåtgärder! Vi hoppas också att 

rapporten ska underlätta för dig att sprida resultaten bland förtroendevalda, tjänstepersoner och 

medborgare i din kommun.  

Lycka till önskar projektledningen för KKiK 

Leif Eldås, SKR 

Hanna Lundborg, SKR 

Maria Price, RKA 
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Ludvika kommun 
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 2018 2019 2020 

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal   5.0  5.0    

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn  148 168  147 094    

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 

svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 
 79  78  - 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)  86.8  86.5  84.1 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)  82.1  85.6  86.8 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)  81.4  84.6  85.5 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)  64.4       

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)  85.7  91.6  91.0 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev  108 787  107 665    

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)  83.0  83.9  78.5 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)  75.2  76.4  70.2 

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel (%)  3.2  2.0    

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev  133 619  131 143    

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år  51.0  57.5    

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år  28  27    

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)  -  -    

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner 25 % 

bästa 

50 % 

mittersta 

25 % 

sämsta 
  

Barn och unga 

Personaltätheten i förskolan sjunker något till snittet 5,2 barn per årsarbetare. Under de senaste tjugo åren 

har personaltätheten varit högre vid tre tillfällen. År 2006, 2017 och 2018 var det 5,1 barn per årsarbetare.  

Behörigheten till gymnasiet förbättras för både flickor och pojkar. Skillnaden mellan pojkars och flickors 

resultat är störst i landsbygds- och lågpendlingskommuner och minst i pendlingskommuner nära storstad 

eller större stad. Detta behöver analyseras vidare lokalt. Könsskillnaden är dock mycket mindre än den 

skillnad som finns mellan elever med grundskole- respektive högskoleutbildade föräldrar. Bara hälften av 

eleverna med grundskoleutbildade föräldrar klarar grundskolan och blir behöriga till gymnasiet. Detta är 

ett missförhållande som kräver krafttag.  

Nio av tio elever får godkänt i idrott och hälsa men här finns mycket stora variationer mellan skolenheter, 

där det i vissa skolor endast är hälften av eleverna som fått godkänt betyg. Här behövs lokal analys. 

Andelen elever som tar examen från gymnasiet inom 4 år är relativt stabilt sedan 2015 med ca 66 % för 

pojkar och 75% för flickor. I detta resultat ingår också de elever som började gymnasiet på 

introduktionsprogram, exempelvis nyinvandrade elever. 

Idrottandet minskar i landet bland såväl flickor som pojkar och i alla åldersgrupper. Ur ett 

folkhälsoperspektiv är det en negativ utveckling. Aktivitetstillfällen för barn och unga på bibliotek har ökat 

påtagligt senaste året (2019) i landet.  
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 2018 2019 2020 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)  83  82  80 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 

andel (%) 
 72  68  52 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde  23  19  18 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv  6 296  6 450    

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 

9.9, medelvärde 
         

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)  77  74  79 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel 

(%) 
 84  83  60 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv  6 956  7 063    

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 

boende, medelvärde 
 12  14  40 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde  18  18  18 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 
    40  52 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  89  82  94 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  89  87  92 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+  238 165  232 697    

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner 25 % 

bästa 

50 % 

mittersta 

25 % 

sämsta 
  

Stöd och omsorg  

Resultaten från genomförda brukarbedömningar inom området har legat stabilt de senaste fyra 

åren, sett till rikets snitt. Men vid bedömningen av hemtjänsten utifrån en helhetssyn varierar 

spridningen från 65-100% och bedömningen av särskilt boende varierar spridningen från 52-

100%. I den egna analysen är det viktigt att resultaten bryts ner på enhetsnivå, för att spåra trender 

och utvecklingsområden. 

Utifrån rikets snitt har väntetiden för beslut om försörjningsstöd ökat i förhållande till de två 

senaste åren. Så även väntetiden för plats på LSS boende, medans väntetiden för plats på särskilt 

boende för äldre har förbättrats något. Men sammantaget ligger väntetiden till särskilt boende på 

en högre nivå de två senaste åren i förhållande till en längre tidigare trend, vilket är alarmerande. 

Väntetid är för övrigt en mycket viktig trygghetsaspekt generellt sett, men framför allt för utsatta 

målgrupper. Är väntetiderna orimligt långa bör det vara ett prioriterat område att åtgärda. 

Personalkontinuiteten för äldre som har omfattande omsorgsbehov, och får stöd av hemtjänsten 

minst två gånger om dagen, har minskat i förhållande till förra året, vilket är positivt. Men 

spridningen ligger mellan 7-23 personer. I den egna kommunen är det även viktigt att analysera 

ytterfall för att vid behov kunna sätta in åtgärder för att förbättra kontinuiteten och säkra en trygg 

och värdig omsorg. 
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Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)  -  -  - 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)  -  -  - 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)  -  -  - 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 
         

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller 

studera, andel (%) 
 30  -    

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)  63  62    

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)  30  26    

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  75  82    

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för 

nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 
 13  16    

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person  519  525    

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)  17.3  13.3  12.6 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)  41  37    

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner 25 % 

bästa 

50 % 

mittersta 

25 % 

sämsta 

 

Samhälle och miljö  

Inom området arbetsmarknad och integration finns stora könsskillnader. Vad beror det på? Kvinnor klarar 

SFI bättre än män (51% jämfört med 41%), medan män i högre utsträckning kommer ut i arbete från 

kommunens arbetsmarknadsverksamhet än kvinnor (40% jämfört med 36%). När det gäller dem som 

lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera syns 2019 en klar försämring mot föregående år. 

Mindre än hälften av männen (42%) och en dryg fjärdedel av kvinnorna (28%) arbetar eller studerar efter 

att de lämnat etableringsuppdraget.  

Resultatet som avser handläggningstid för bygglov varierar stort från någon enstaka dag till över 120 dagar. 

Här finns inga geografiska mönster utan orsakerna behöver analyseras i respektive kommun.  

Företagsklimatet enligt ÖJ Insikt (där de företagare som haft kontakt med kommunen under året står för 

bedömningen) förbättras stadigt sedan 2010 och ligger nu på 73.  

Vad gäller resultaten för miljömåtten har vi senaste år sett en förbättring då mängden insamlat 

hushållsavfall minskat. Denna trend har brutits och mängden insamlat avfall har återigen ökat vilket är 

negativt.  

Andelen miljöbilar i den egna organisationen visar på stora skillnader mellan kommungrupper. I städerna 

finns den högsta andelen och på landsbygden den lägsta. Detta mönster går igen vid jämförelse med totala 

mängden bilar i kommunen geografiskt. Andelen miljöbilar sjunker något för varje år, delvis pga 

förändrade miljöbilsdefinitioner.  

Trenden för andel ekologiska livsmedel har ökat stadigt sedan 2007 men uppgången har nu planat ut. 

Spridningen mellan kommuner är stor, det lägsta värdet är 6% och det högsta 83%, vilket troligen speglar 

skilda ambitionsnivåer. 
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1(1) 

2021-04-06 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 31  Dnr 2021/30 

 

Plan för intern kontroll 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar att alla nämnder respektive berörda styrelser i 
helägda bolag har fastställt en plan för intern kontroll för år 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2020 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag ska följa upp. 

Senast 31 januari 2021 skulle varje nämnd respektive styrelse i berörda bolag 
också ha fastställt en egen plan för intern kontroll 2021, som senast samma 
datum skulle ha rapporterats till kommunstyrelsen. 

Alla nämnder respektive berörda styrelser i helägda bolag har kommit in med 
sina planer. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2021.  
2. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll för år 2021. 
3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll för 2021. 
4. Myndighetsnämndens miljö och byggs plan för intern kontroll för 2021. 
5. Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll för år 2021. 
6. Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll för år 2021. 
7. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans plan för intern 

kontroll för år 2021. 
8. Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll för år 2021. 
9. Ludvika Kommunfastigheter AB:s plan för intern kontroll för år 2021. 
______ 
 

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

Datum 

2021-03-30 
Diarienummer 

KS 2021/30-00 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av nämndernas och bolagens planer för 
intern kontroll 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar att alla nämnder respektive berörda styrelser i 
helägda bolag har fastställt en plan för intern kontroll för år 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2020 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag ska följa upp. 

Senast 31 januari 2021 skulle varje nämnd respektive styrelse i berörda bolag 
också ha fastställt en egen plan för intern kontroll 2021, som senast samma 
datum skulle ha rapporterats till kommunstyrelsen. 

Alla nämnder respektive berörda styrelser i helägda bolag har kommit in med 
sina planer. 

Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll 
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att 
säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) är syftet med den 
interna kontrollen att säkra en effektiv förvaltning och att allvarliga fel undgås.  

Intern kontroll 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. 

Kommunstyrelsens övergripande plan 
Kommunstyrelsen fastställde 27 oktober 2020 § 194 en plan för 
kommunövergripande intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma 
kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 
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1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 
– under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli 
medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande 
verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

Planen föregicks av en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter har 
inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Nämndernas och bolagens planer 
Enligt reglementet ska även nämnderna och de berörda bolagens styrelser 
årligen fastställa varsin plan för intern kontroll. Planen ska ange hur den 
kommungemensamma kontrollpunkten ska följas upp. Vidare ska planen 
omfatta särskilda nämnd- eller styrelsespecifika kontrollpunkter som också ska 
följas upp. Även nämndernas och styrelsernas särskilda planer ska föregås av en 
riskanalys. 

Senast 31 januari 2021 skulle varje nämnd respektive styrelse i berörda bolag ha 
fastställt en egen plan för intern kontroll 2021, som senast samma datum skulle 
ha rapporterats till kommunstyrelsen. 

Planer för intern kontroll för 2021 har kommit in från: 

– Kommunstyrelsen 

– Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

– Myndighetsnämnden miljö och bygg 

– Social- och utbildningsnämnden 

– Vård- och omsorgsnämnden 

– Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

– Gemensamma servicenämnden 

– Ludvika kommunfastigheter AB med dotterbolag 

Samtliga planer med nämnd- eller styrelsespecifika punkter baseras på en 
riskanalys. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikael Müller 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll för år 2021 
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll för 2021 
3. Myndighetsnämndens miljö och byggs plan för intern kontroll för 2021 
4. Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll för år 2021 
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5. Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll för år 2021 
6. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans plan för intern 

kontroll för år 2021 
7. Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll för år 2021 
8. Ludvika Kommunfastigheter AB:s plan för intern kontroll för år 2021 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom 
Kommundirektören för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-11-24 
 

 

  
 

 

§ 198  Dnr 2020/418 

 

Fastställande av kommunstyrelsens plan för intern 

kontroll 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer plan för intern kontroll 2021, enligt bilaga 1 med 

kommungemensamma kontrollpunkter daterad den 17 november 2020 och 

bilaga 2 med nämndspecifika kontrollpunkter daterad den 17 november 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för intern kontroll år 2021. 

Planen omfattar en nämndspecifik kontrollpunkt:  

1. Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då medarbetare arbetar på distans i samband med 

coronapandemin? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd och styrnings ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

– under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli 

medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande 

verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

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. 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 17 november 2020. 
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2. Bilaga 1 Kommunstyrelsens plan för intern kontroll med 
kommungemensamma kontrollpunkter 2021, daterad den 17 november 
2020. 

3. Bilaga 2 Kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med 
nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad den 17 november 2020. 

4. Bilaga 3 Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i stöd och styrnings 
ledningsgrupp den 12 november 2020. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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Sida 

1(3) 

Datum 

2020-11-17 
Diarienummer 

KS  2020/418 

 

 

 

 
Kommunstyrelsen 

 

Fastställande av kommunstyrelsens plan för intern 

kontroll 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer plan för intern kontroll 2021, enligt bilaga 1 med 

kommungemensamma kontrollpunkter daterad den 17 november 2020 och 

bilaga 2 med nämndspecifika kontrollpunkter daterad den 17 november 2020. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för intern kontroll år 2021. 

Planen omfattar en nämndspecifik kontrollpunkt:  

1. Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då medarbetare arbetar på distans i samband med 

coronapandemin? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd och styrnings ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive 

bolagsstyrelserna – under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande 

aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens 

konsekvenser i den egna löpande verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

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. 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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Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad 

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 

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. 

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 plan för intern kontroll 2021 

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021, med en 

nämndspecifik kontrollpunkt (bilaga 2): 

1. Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då medarbetare arbetar på distans i samband med 

coronapandemin? Inom kommunstyrelsens förvaltning är det förhållandevis 

många medarbetare som under coronapandemin utför sina arbetsuppgifter 

helt eller delvis på distans från hemmet. Med anledning av pandemin har 

kommunen tagit fram en tillfällig riktlinje för arbete på distans. 

Arbetsgivaren har fortfarande det övergripande arbetsmiljöansvaret och det 

är viktigt att den tillfälliga riktlinjen följs. 

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna 

från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid 

sammanträdet den 27 oktober 2020 § 194 antog kommunstyrelsen en plan för 

kommunövergripande intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma 

kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

under den senaste femmånadersperioden deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för 

att bli medvetna och uppdaterade om GDPR? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 
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Förslaget baseras på en riskanalys 

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker 

och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Riskanalysen genomfördes i stöd och styrnings ledningsgrupp där bland annat 

stöd- och styrningschefen och enhetscheferna ingår (bilaga 3). 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Maria Skoglund 

Förvaltningschef 

Laila Dufström 

Stöd- och styrningschef 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll med kommungemensamma 

kontrollpunkter 2021, daterad den 17 november 2020. 

2. Kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 
kontrollpunkter för 2021, daterad den 17 november 2020. 

3. Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i stöd och styrnings 
ledningsgrupp den 12 november 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
 

5119



LUDVIKA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Laila Dufström

 2020-11-17

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen på 

tjänste-

mannanivå 

ska senast 

vara klar 

Nämndens 

uppföljning 

ska senast 

rapporteras 

till KS

Nämndernas 

delegationsordningar

2021-08-31 2022-01-31

Bolagens VD-

instruktioner och 

attestordningar

3
Görs attesteringar av investeringsprojektens 

kostnader av rätt instans? 

Första 

halvåret 

Stickprov 

eller 

totalunder-

sökning 

beroende  

på antalet 

projekt

Förvalt-

ningschef/    

VD

2021-08-31 2022-01-312
Följs de interna reglerna att inte beslutattestera 

egna kostnader?

Första 

halvåret 
Stickprov

Förvalt-

ningschef

Ludvika kommuns 

reglemente för kontroll 

av ekonomiska 

transaktioner § 6−7

Första 

halvåret 

Totalunder-

sökning
2021-08-31

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll med kommungemensamma  kontrollpunkter för 

2021

Har alla tillsvidareanställda medarbetare − under 

nämnderna respektive bolagsstyrelserna − under 

årets fem första månader deltagit i någon 

kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna 

och uppdaterade om GDPR och förordningens 

konsekvenser i den egna löpande 

verksamheten?

2022-01-31
Förvalt-

ningschef

Bilaga 1

Kontrollpunkt

1 GDPR artikel 5

Intern-kontroll-2021-KS-fastställande-av-plan-bilaga16120



LUDVIKA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Laila Dufström

 2020-11-17

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen på 

tjänste-

mannanivå 

ska senast 

vara klar 

Nämndens 

uppföljning 

ska senast 

rapporteras 

till KS

Jan-maj

Stickprov 

på alla 

enheter

Bilaga 2

Kontrollpunkt

1

Kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika  kontrollpunkter 

för 2021

Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då 

medarbetare arbetar på distans i samband med 

coronapandemin?

2022-01-31
Förvalt-

ningschef
2021-08-31

Insidan: Tillfällig riktlinje 

för arbete på distans 

med anledning av 

coronapandemin
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LUDVIKA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Laila Dufström

2020-11-12

Bilaga 3  

                

Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Risk-

poäng

(1−4) (1−4) (1−16)

KL
Beslut fattade 

2019-2020?

Total-

undersökning
2 4 8

 Tillfälliga riktlinje 

för arbete på 

distans med 

anledning av 

coronapandemin

Jan-maj Stickprov 2 4 8

Riktlinjer för 

hantering för 

gåvor och 

belöningar från 

utomstående

2 4 8

Insidan Jan-maj

Granska 

avslutade/ 

pågående 

projekt

3 2 6

Insidan

Risk / negativ händelse / tänkbar 

kontrollpunkt

Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i stöd- opch styrnings ledningsgrupp 12 november 2020. 

Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkter för 2021

Bedömning av risken

Tidsperiod MetodSystem / process / rutin

Lag / 

förordning / 

föreskrift / 

styr-

dokument etc

Att de beslut som fattas i KS inte verkställs

Att den tillfälliga riktlinjen för arbete på distans 

med anledning av coronapandemin inte följs

Att alla medarbetare inte anmäler sina 

bisysslor

Korruptionsförebyggande … mutor, 

bestickning, jäv, bisysslor …

Att vi inte når alla medarbetare med våra 

kommunikationskanaler

Att den fastlagda projektmodellen inte 

tillämpas

Intern-kontroll-2021-KS-fastställande-av-plan-bilaga38122



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-2021-KS-fastställande-av-plan-bilaga3   2021-02-04 Riskmatris och riskanalys  2(2) Mikael Müller, verksamhetscontroller KS stab, Ludvika kommun
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2021-02-25 
 

 

  
 

 

§ 17  Dnr 2021/106 

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2021 

Beslut 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fastställer plan för intern kontroll 

2021, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 26 januari 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår en plan för intern 

kontroll år 2021. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:  

1. Kontroll av att svarsfrekvens/åtgärder på inkomna synpunkter och felanmälningar till 

förvaltningen följer godtagbara handläggningstider? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

– under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli 

medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande 

verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

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. 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 

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 

ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, 
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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. 

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 plan för intern kontroll 2021 

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021, med följande 

nämndspecifika kontrollpunkter (bilaga 2): 

1. Kontroll av att svarsfrekvens/åtgärder på inkomna synpunkter och felanmälningar 

till förvaltningen följer godtagbara handläggningstider? 

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna 

från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt 

sammanträde 27 oktober 2020 § 194 antog kommunstyrelsen en plan för 

kommunövergripande intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma 

kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

under den senaste femmånadersperioden deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för 

att bli medvetna och uppdaterade om GDPR? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker 

och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Riskanalysen genomfördes i förvaltningens ledningsgrupp där bland andra 

förvaltningschefen, verksamhetschefer och ekonomer ingår (bilaga 3). 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 26 januari 2021. 

2125



 
 
      

 
      

 

3(3) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

2. Bilaga 1, Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern 

kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2021, daterad 26 

januari 2021. 

3. Bilaga 2, Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens särskilda plan för 

intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad 

26 januari 2021. 

4. Bilaga 3, Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i Kultur- och 

samhällsutvecklingsförvaltningens ledningsgrupp 26 januari 2021. 

5. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 februari 

2021 § 9. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef KSUF 
Verksamhetschefer KSUF 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

Göran Gullbro, 0240-861 54 

goran.gullbro@ludvika.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-01-26 
Diarienummer 

KSU 2021/106  

 

 
dpl - 00 

 

 

 

 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fastställer plan för intern kontroll 

2021, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 26 januari 2021. 

Sammanfattning 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår en plan för intern 

kontroll år 2021. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:  

1. Kontroll av att svarsfrekvens/åtgärder på inkomna synpunkter och felanmälningar till 

förvaltningen följer godtagbara handläggningstider? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

– under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli 

medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande 

verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

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. 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 

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 

ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-01-26 

Diarienummer 
KSU 2021/106  

Sida 

2(3) 

 

 

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. 

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 plan för intern kontroll 2021 

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021, med följande 

nämndspecifika kontrollpunkter (bilaga 2): 

1. Kontroll av att svarsfrekvens/åtgärder på inkomna synpunkter och felanmälningar 

till förvaltningen följer godtagbara handläggningstider? 

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna 

från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt 

sammanträde 27 oktober 2020 § 194 antog kommunstyrelsen en plan för 

kommunövergripande intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma 

kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

under den senaste femmånadersperioden deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för 

att bli medvetna och uppdaterade om GDPR? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker 

och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Riskanalysen genomfördes i förvaltningens ledningsgrupp där bland andra 

förvaltningschefen, verksamhetschefer och ekonomer ingår (bilaga 3). 

Jan Lundberg 

Förvaltningschef 

Göran Gullbro 

Kanslichef/Verksamhetschef 
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Bilagor 
Bilaga 1 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern 

kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2021, 
daterad 26 januari 2021. 

Bilaga 2 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens särskilda plan för 
intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, 
daterad 26 januari 2021. 

Bilaga 3 Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningens ledningsgrupp 26 januari 2021 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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LUDVIKA KOMMUN
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Jan Lundberg

 2021-01-26

Bilaga 1 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll med
kommungemensamma kontrollpunkter för 2021

Kontrollpunkt
Lag / förordning /

föreskrift /
styrdokument etc

Tids-
period

Metod
Ansvarig
funktion

Beräknad
tidsåtgån

g

Uppfölj-
ningen på

tjänste-
mannanivå
ska senast
vara klar

Nämndens
uppföljning
ska senast
rapporteras

till KS

1

Har alla tillsvidareanställda medarbetare −
under nämnderna respektive bolagsstyrelserna
− under årets fem första månader deltagit i
någon kompetenshöjande aktivitet för att bli
medvetna och uppdaterade om GDPR och
förordningens konsekvenser i den egna
löpande verksamheten?

GDPR artikel 5 Första
halvåret

Totalunder-
sökning

Förvalt-
ningschef 2021-08-31 2022-01-31

2 Följs de interna reglerna att inte
beslutattestera egna kostnader?

Ludvika kommuns
reglemente för kontroll

av ekonomiska
transaktioner § 6−7

Första
halvåret Stickprov Förvalt-

ningschef 2021-08-31 2022-01-31

3 Görs attesteringar av investeringsprojektens
kostnader av rätt instans?

Nämndernas
delegationsordningar

Första
halvåret

Stickprov
eller

totalunder-
sökning

beroende
på antalet

projekt

Förvalt-
ningschef/

VD
2021-08-31 2022-01-31

Bolagens VD-
instruktioner och
attestordningar
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LUDVIKA KOMMUN
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Jan Lundberg

 2021-01-26

Sida 1 av 1

Bilaga 2 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens särskilda plan för intern kontroll med
nämndspecifika kontrollpunkter för 2021

Kontrollpunkt
Lag / förordning /

föreskrift /
styrdokument etc

Tids-
period

Metod
Ansvarig
funktion

Beräknad
tidsåtgån

g

Uppfölj-
ningen på

tjänste-
mannanivå
ska senast
vara klar

Nämndens
uppföljning
ska senast
rapporteras

till KS

1

Kontroll av att svarsfrekvens/åtgärder på
inkomna synpunkter och felanmälningar till
förvaltningen följer godtagbara
handläggningstider?

Förvaltningslag/Komuni
kationsstrategi

Första
halvåret Stickprov Förvalt-

ningschef 2021-08-31 2022-01-31
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LUDVIKA KOMMUN
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Jan Lundberg

2021-01-26

Andra Kopian av 4  Intern-kontroll-2021-KSU-fastställande-av-plan-bilaga3_2.xlsx

Bilaga 3  

                

Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Risk-
poäng

(1−4) (1−4) (1−16)
efecte/e-post, brev och 
telefonsamtal, 
felanmälningsapp, mfl.

första 
halvåret 

2021

totalundersö
kning 4 3 12

Utebliven handläggning av felanmälningar och 
synpunkter. Uteblivna åtgärder. Irritation och 
försämring av varumärket Ludvika kommun

Risk / negativ händelse / tänkbar 
kontrollpunkt

Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens 
ledningsgrupp 26 januari 2021. Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika 
kontrollpunkter för 2021

Bedömning av risken

Tidsperiod MetodSystem / process / rutin

Lag / 
förordning / 
föreskrift / 

styr-
dokument etc
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LUDVIKA KOMMUN
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Jan Lundberg
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Andra Kopian av 4  Intern-kontroll-2021-KSU-fastställande-av-plan-bilaga3_2.xlsx   2021-02-16Riskmatris och riskanalys  3(3) Mikael Müller, verksamhetscontroller KS stab, Ludvika kommun

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
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Ludvika kommun 
Hemsida 
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Postadress 

771 82 Ludvika 
Besöksadress 

Carlavägen 24 
771 31 Ludvika 

Telefon 

0240-860 00 
Fax 

0240-866 87 
Bankgiro 

467-5088 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2021-03-04 
Diarienummer 

2021-412  

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
Verksamhetsområde miljö och bygg   

 
 Myndighetsnämnden miljö och bygg 

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden miljö och bygg fastställer plan för intern kontroll 2021, 
enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 4 mars 2021. 

Sammanfattning 
Verksamhetsområde miljö och bygg föreslår en plan för intern kontroll år 2021. 
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:  

1. Kontroll av att svarsfrekvens/åtgärder på inkomna synpunkter och felanmälningar till 
förvaltningen följer godtagbara handläggningstider? 

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

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 
kommunövergripande planen ska följas upp: 
1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

– under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli 
medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande 
verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

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. 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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2021-03-04 

Diarienummer 
2021-412 

Sida 

2(3) 

Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad 

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 
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. 

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 plan för intern kontroll 2021 

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021, med följande 
nämndspecifika kontrollpunkter (bilaga 2): 

1. Kontroll av att svarsfrekvens/åtgärder på inkomna synpunkter och felanmälningar 
till förvaltningen följer godtagbara handläggningstider? 

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna 
från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt 
sammanträde 27 oktober 2020 § 194 antog kommunstyrelsen en plan för 
kommunövergripande intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma 
kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 
1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

under den senaste femmånadersperioden deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för 
att bli medvetna och uppdaterade om GDPR? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker 
och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 
Riskanalysen genomfördes i förvaltningens ledningsgrupp där bland andra 
förvaltningschefen, verksamhetschefer och ekonomer ingår (bilaga 3). 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-04 

Diarienummer 
2021-412 

Sida 
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Åsa Lindqvist 
Verksamhetschef bygg och miljö 

Sofia Fors 
Verksamhetsutvecklare 

Bilagor 
Bilaga 1 Myndighetsnämnden miljö och byggs plan för intern kontroll 

med kommungemensamma kontrollpunkter 2021, daterad 4 mars 
2021. 

Bilaga 2 Myndighetsnämnden miljö och byggs särskilda plan för intern 
kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad 4 
mars 2021. 

Bilaga 3 Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningens ledningsgrupp 26 januari 2021 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef bygg och miljö 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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LUDVIKA KOMMUN
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
JÅsa Lindqvist

 2021-01-26

Bilaga 1 Myndighetsnämnden miljö och byggs plan för intern kontroll med
kommungemensamma kontrollpunkter för 2021

Kontrollpunkt
Lag / förordning /

föreskrift /
styrdokument etc

Tids-
period

Metod
Ansvarig
funktion

Beräknad
tidsåtgån

g

Uppfölj-
ningen på

tjänste-
mannanivå
ska senast
vara klar

Nämndens
uppföljning
ska senast
rapporteras

till KS

1

Har alla tillsvidareanställda medarbetare −
under nämnderna respektive bolagsstyrelserna
− under årets fem första månader deltagit i
någon kompetenshöjande aktivitet för att bli
medvetna och uppdaterade om GDPR och
förordningens konsekvenser i den egna
löpande verksamheten?

GDPR artikel 5 Första
halvåret

Totalunder-
sökning

Förvalt-
ningschef 2021-08-31 2022-01-31

2 Följs de interna reglerna att inte
beslutattestera egna kostnader?

Ludvika kommuns
reglemente för kontroll

av ekonomiska
transaktioner § 6−7

Första
halvåret Stickprov Förvalt-

ningschef 2021-08-31 2022-01-31

3 Görs attesteringar av investeringsprojektens
kostnader av rätt instans?

Nämndernas
delegationsordningar

Första
halvåret

Stickprov
eller

totalunder-
sökning

beroende
på antalet

projekt

Förvalt-
ningschef/

VD
2021-08-31 2022-01-31

Bolagens VD-
instruktioner och
attestordningar
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LUDVIKA KOMMUN
Myndighetsnämnden miljö och bygg 
Åsa Lindqvist

 2021-01-26

Sida 1 av 1

Bilaga 2 Myndighetsnämnden miljö och byggs särskilda plan för intern kontroll med
nämndspecifika kontrollpunkter för 2021

Kontrollpunkt
Lag / förordning /

föreskrift /
styrdokument etc

Tids-
period

Metod
Ansvarig
funktion

Beräknad
tidsåtgån

g

Uppfölj-
ningen på

tjänste-
mannanivå
ska senast
vara klar

Nämndens
uppföljning
ska senast
rapporteras

till KS

1

Kontroll av att svarsfrekvens/åtgärder på 
inkomna synpunkter till förvaltningen följer 
godtagbara handläggningstider?

Förvaltningslag/Komuni
kationsstrategi

Första
halvåret Stickprov Verksam-

hetschef 2021-08-31 2022-01-31
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LUDVIKA KOMMUN
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Jan Lundberg

2021-01-26

Andra Kopian av 4  Intern-kontroll-2021-KSU-fastställande-av-plan-bilaga3_2.xlsx

Bilaga 3  

                

Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Risk-
poäng

(1−4) (1−4) (1−16)
efecte/e-post, brev och 
telefonsamtal, 
felanmälningsapp, mfl.

första 
halvåret 

2021

totalundersö
kning 4 3 12

Utebliven handläggning av felanmälningar och 
synpunkter. Uteblivna åtgärder. Irritation och 
försämring av varumärket Ludvika kommun

Risk / negativ händelse / tänkbar 
kontrollpunkt

Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens 
ledningsgrupp 26 januari 2021. Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika 
kontrollpunkter för 2021

Bedömning av risken

Tidsperiod MetodSystem / process / rutin

Lag / 
förordning / 
föreskrift / 

styr-
dokument etc
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2021-01-26
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Andra Kopian av 4  Intern-kontroll-2021-KSU-fastställande-av-plan-bilaga3_2.xlsx   2021-02-16Riskmatris och riskanalys  3(3) Mikael Müller, verksamhetscontroller KS stab, Ludvika kommun

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
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Social- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-12-09 
 

 

  
 

 

§ 174  Dnr 2020/91 – 00  

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2021 

Beslut 

Social- och utbildningsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2021, enligt 

tjänsteskrivelsens bilaga 1 och bilaga 2 daterade 22 oktober 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Social- och utbildningsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021. 

Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkt:  

1. Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och 

förvaltningen har avtal med? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

– under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli 

medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande 

verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

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. 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. Protokoll från arbetsutskottet den 25 november 2020, § 97. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 29 oktober 2020. 

3. Bilaga 1. Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med 
kommungemensamma kontrollpunkter 2021, daterad 22 oktober 2020. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

4. Bilaga 2. Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll 
med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad 22 oktober 2020. 

5. Bilaga 3. Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i Social- och 
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp den 2 november 2020. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, inklusive handlingar 

Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom, inklusive handlingar 

Revisorerna för kännedom, inklusive handlingar 

Kanslichef  

Akten 
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Social- och utbildningsförvaltningen 

Lena Göransson, 0240-866 38 

lena.goransson@ludvika.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-10-29 
Diarienummer 

SUN 2020/91 – 00  

 

 
 

 

 

 

 
Social- och utbildningsnämnden 

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och utbildningsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2021, enligt 

bilaga 1 och bilaga 2 daterade 22 oktober 2020. 

Sammanfattning 

Social- och utbildningsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021. 

Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkt:  

1. Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och 

förvaltningen har avtal med? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

– under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli 

medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande 

verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

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. 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. Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern 

kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-10-29 

Diarienummer 
SUN 2020/91 – 00  

Sida 

2(3) 

 

 

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. 

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 plan för intern kontroll 2021 

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021, med följande 

nämndspecifika kontrollpunkt (bilaga 2): 

1. Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och 

förvaltningen har avtal med? 

Under hösten 2020 rapporterade inköpssamordnaren de inköp förvaltningen 

gjort utanför avtal. I flera fall hänförde sig dock fakturorna till tjänster beställda 

hos Ludvika Kommunfastigheter, men utförda av deras leverantörer. 

Fakturorna hade sedan skickats till förvaltningen, trots att avtalen inte ingåtts 

med förvaltningen utan med det kommunala bolaget.  

I andra fall var orsaken att ingen motivering gjorts till varför man hade vänt sig 

till en icke avtalsleverantör. I dessa fall var inköpen förklarliga, men en 

anteckning vid konteringen hade missats. 

Eftersom det fortfarande finns okunskap kring inköp, avser förvaltningen att 

åter ha samma kontrollpunkt som hela kommunen hade under 2019. Efter 

2019, när ett arbete hade gjorts med informationsinsatser, kunde en avsevärd 

förbättring noteras angående leverantörstroheten. Förvaltningen avser dock att 

bli ännu bättre och helt undvika att otillåtna direktupphandlingar görs. 

Uppföljning kommer att ske genom att inköpssamordnaren gör en 

totalundersökning och avger rapport varje månad under det första halvåret. 

Varje inköp som eventuellt rapporteras ha gjorts utanför avtal, kommer att 

följas upp. 

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna 

från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt 

sammanträde 27 oktober 2020 § 194 antog kommunstyrelsen en plan för 

kommunövergripande intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma 

kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 
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1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

under den senaste femmånadersperioden deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för 

att bli medvetna och uppdaterade om GDPR? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker 

och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Riskanalysen genomfördes i förvaltningens ledningsgrupp, där 

förvaltningschefen, verksamhetschefer och kanslichef ingår (bilaga 3). 

Barbro Forsberg Nystedt 

Förvaltningschef 

Lena Göransson 

Kanslichef 

Bilagor 
Bilaga 1 Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter 2021, daterad 22 
oktober 2020. 

Bilaga 2 Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern 
kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad 
22 oktober 2020. 

Bilaga 3 Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i Social- och 
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp den 2 november 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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LUDVIKA KOMMUN

Social- och utbildningsförvaltningen

Lena Göransson 

 2020-10-22

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen på 

tjänste-

mannanivå 

ska senast 

vara klar 

Nämndens 

uppföljning 

ska senast 

rapporteras 

till KS

Nämndernas 

delegationsordningar

2021-08-31 2022-01-31

Bolagens VD-

instruktioner och 

attestordningar

3
Görs attesteringar av investeringsprojektens 

kostnader av rätt instans? 

Första 

halvåret 

Stickprov 

eller 

totalunder-

sökning 

beroende  

på antalet 

projekt

Förvalt-

ningschef/    

VD

2021-08-31 2022-01-312
Följs de interna reglerna att inte beslutattestera 

egna kostnader?

Första 

halvåret 
Stickprov

Förvalt-

ningschef

Ludvika kommuns 

reglemente för kontroll 

av ekonomiska 

transaktioner § 6−7

Första 

halvåret 

Totalunder-

sökning
2021-08-31

Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma 

kontrollpunkter för 2021

Har alla tillsvidareanställda medarbetare − under 

nämnderna respektive bolagsstyrelserna − under 

årets fem första månader deltagit i någon 

kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna 

och uppdaterade om GDPR och förordningens 

konsekvenser i den egna löpande 

verksamheten?

2022-01-31
Förvalt-

ningschef

Bilaga 1

Kontrollpunkt

1 GDPR artikel 5

Bilaga 1 SUN-Intern-kontroll-nämndens-fastställande-av-plan 20216151



LUDVIKA KOMMUN

Social- och utbildningsförvaltningen

Lena Göransson

 2020-10-22

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tids- 

åtgång

Uppfölj-

ningen på 

tjänste-

mannanivå 

ska senast 

vara klar 

Nämndens 

uppföljning 

ska senast 

rapporteras 

till KS

Bilaga 2

Kontrollpunkt

1

Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 

kontrollpunkter för 2021

Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från 

de leverantörer kommunen och förvaltningen har 

avtal med?

2022-01-31
Förvalt-

ningschef
2021-09-30

Lagen om offentlig 

upphandling (LOU)               

Inköpsriktlinjer för Ludvika 

kommun (2019-12-10)

Första 

halvåret

Totalunder- 

sökning

Sida 1 av 1 Bilaga 2  SUN-Intern-kontroll-nämndens-fastställande-av-plan 20217152



LUDVIKA KOMMUN

Social- och utbildningsförvaltningen

Lena Göransson

2020-11-02

Bilaga 3  

                

Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Risk-

poäng

(1−4) (1−4) (1−16)

Beställarutbildning. Info t. samtl. 

beställare om regler. Rapport från 

inköpssamordnare varje månad. 

Diskussion m berörda.

LOU 

Kommunens 

inköps- 

riktlinjer

Första 

halvåret

Totalunder- 

sökning
2 4 8

0

0

Otillåten direktupphandling enligt LOU

Risk / negativ händelse / tänkbar 

kontrollpunkt

Internkontroll 2021; riskanalys genomförd i Social- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 2 

november 2020. Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkter för 2021

Bedömning av risken

Tidsperiod MetodSystem / process / rutin

Lag / 

förordning / 

föreskrift / 

styr-

dokument etc

Bilaga 3  SUN-Intern-kontroll-nämndens-fastställande-av-plan 20218153



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

Bilaga 3  SUN-Intern-kontroll-nämndens-fastställande-av-plan 2021   2021-02-04Riskmatris och riskanalys  2(2) Mikael Müller, verksamhetscontroller KS stab, Ludvika kommun
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-12-16 
 

 

  
 

 

§ 99  Dnr 2020/77 

 

Internkontrollplan 2021 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2021, enligt 

bilaga 1 och bilaga 2 daterade 13 november 2020 

Beskrivning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021. 

Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkt:  

1. Får de som ansökt/har behov av specialkost rätt specialkost serverad?  

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

– under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli 

medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande 

verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

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. 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. § 82 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 december 2020. 

2. Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 13 november 2020. 

______ 
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut skickas till 

Förvaltningsledningen 

Kommunstyrelsen, för kännedom 

Kommunstabens verksamhetscontroller, för kännedom 

Revisionen, för kännedom 

Akt 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-11-13 
Diarienummer 

VON 2020/77 

 

 
 

 

 

 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2021, enligt 

bilaga 1 och bilaga 2 daterade 13 november 2020 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021. 

Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkt:  

1. Får de som ansökt/har behov av specialkost rätt specialkost serverad?  

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

– under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli 

medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande 

verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

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. 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 

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 

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. 

3157



Ludvika kommun 
Datum 
2020-1X-XX 

Diarienummer 
VON 2020/77 

Sida 

2(3) 

 

 

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. 

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 plan för intern kontroll 2021 

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021, med följande 

nämndspecifika kontrollpunkt (bilaga 2): 

1. Får de som ansökt/har behov av specialkost rätt specialkost serverad? 

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna 

från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt 

sammanträde 27 oktober 2020 § 194 antog kommunstyrelsen en plan för 

kommunövergripande intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma 

kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

under den senaste femmånadersperioden deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för 

att bli medvetna och uppdaterade om GDPR? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker 

och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Riskanalysen genomfördes i förvaltningens ledningsgrupp där förvaltnings-

chefen, verksamhetschefer, ledningsstöd och verksamhetscontroller ingår 

(bilaga 3). 

Eva Björsland 

Förvaltningschef 

Cecilia Vestergaard 

Verksamhetschef 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-1X-XX 

Diarienummer 
VON 2020/77 

Sida 

3(3) 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter 2021, daterad 13 
november 2020 

Bilaga 2 Vård- och omsorgsnämndens särskilda plan för intern kontroll 
med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad 13 
november 2020 

Bilaga 3 Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i vård- och 
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 14 oktober 2020. 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
 

5159



LUDVIKA KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

 2020-11-13

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen på 

tjänste-

mannanivå 

ska senast 

vara klar 

Nämndens 

uppföljning 

ska senast 

rapporteras 

till KS

Nämndernas 

delegationsordningar

2021-08-31 2022-01-31

Bolagens VD-

instruktioner och 

attestordningar

3
Görs attesteringar av investeringsprojektens 

kostnader av rätt instans? 

Första 

halvåret 

Stickprov 

eller 

totalunder-

sökning 

beroende  

på antalet 

projekt

Förvalt-

ningschef/    

VD

2021-08-31 2022-01-312
Följs de interna reglerna att inte beslutattestera 

egna kostnader?

Första 

halvåret 
Stickprov

Förvalt-

ningschef

Ludvika kommuns 

reglemente för kontroll 

av ekonomiska 

transaktioner § 6−7

Första 

halvåret 

Totalunder-

sökning
2021-08-31

Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma 

kontrollpunkter för 2021

Har alla tillsvidareanställda medarbetare − under 

nämnderna respektive bolagsstyrelserna − under 

årets fem första månader deltagit i någon 

kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna 

och uppdaterade om GDPR och förordningens 

konsekvenser i den egna löpande 

verksamheten?

2022-01-31
Förvalt-

ningschef

Bilaga 1

Kontrollpunkt

1 GDPR artikel 5

2  MALL-Intern-kontroll-2021-nämndens-fastställande-av-plan-bilaga16160



LUDVIKA KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

 2020-11-13

Lag / förordning 

/ föreskrift / 

styrdokument 

etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen på 

tjänste-

mannanivå 

ska senast 

vara klar 

Nämndens 

uppföljning 

ska senast 

rapporteras 

till KS

2021-08-31
Rutin för hantering 

av  specialkost 

Jan-maj 

2021

Totalunder-

sökning 

(avvikelser)

2

Bilaga 2

Kontrollpunkt

1

Vård- och omsorgsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 

kontrollpunkter för 2021

Får de som ansökt/har behov av specialkost rätt 

specialkost serverad?
2022-01-31

Verksamhets-

chef /kost

4

3

Sida 1 av 1 3  MALL-Intern-kontroll-2021-nämndens-fastställande-av-plan-bilaga27161



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Gemensam nämnd för upphandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2021-02-22 

§ 5 Dnr 2021/15 

Fastställande av plan för intern kontroll 2021 

Beslut 

1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fastställer plan för 
intern kontroll 2021, enligt bilaga 1 med kommungemensamma 
kontrollpunkter daterad 4 februari 2021 och bilaga 2 med nämndspecifika 
kontrollpunkter daterad 4 februari 2021.

2. Nämnden uppdrar till ordföranden att till kommande sammanträde klargöra 
nämndens arbetsmiljöansvar kopplat till samverkansavtal och gällande 
reglemente.

Beskrivning av ärendet 

Upphandlingscenter föreslår en plan för intern kontroll år 2021. Planen 

omfattar en nämndspecifik kontrollpunkt:  

1. Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då medarbetare arbetar på distans i samband med

coronapandemin?

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd och styrnings ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från 

Ludvika kommuns övergripande plan ska följas upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive

bolagsstyrelserna – under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande

aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens

konsekvenser i den egna löpande verksamheten?

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader?

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans?

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. 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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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2021.

2. Bilaga 1, Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan plan för
intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2021, daterad
4 februari 2021.

3. Bilaga 2, Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan särskilda
plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021,
daterad 4 februari 2021.

4. Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i stöd och styrnings
ledningsgrupp den 12 november 2020.

Behandling 

Nämnden uppdrar till ordföranden att till kommande sammanträde klargöra 

nämndens arbetsmiljöansvar kopplat till samverkansavtal och gällande 

reglemente.  

______ 

Beslut skickas till 

Ordföranden för verkställighet och återrapport 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 

Revisorerna för kännedom 

Akten 

2163



 

 

 

Upphandlingscenter 

Anders Karlin, 0240-866 09 

Anders.karlin@ludvika.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-02-15 
Diarienummer 

GNU  2021/ 

 

 

 

 

 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan  

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fastställer plan för intern 

kontroll 2021, enligt bilaga 1 med kommungemensamma kontrollpunkter 

daterad 4 februari 2021 och bilaga 2 med nämndspecifika kontrollpunkter 

daterad 4 februari 2021. 

Sammanfattning 

Upphandlingscenter föreslår en plan för intern kontroll år 2021. Planen 

omfattar en nämndspecifik kontrollpunkt:  

1. Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då medarbetare arbetar på distans i samband med 

coronapandemin? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd och styrnings ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från 

Ludvika kommuns övergripande plan ska följas upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive 

bolagsstyrelserna – under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande 

aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens 

konsekvenser i den egna löpande verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

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. 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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Ludvika kommun 
Datum 
2021-02-15 

Diarienummer 
GNU 2021/ 

Sida 

2(3) 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska 

göra vad 

Enligt Ludvika kommuns reglemente för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) 

ska intern kontroll 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. 

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 plan för intern kontroll 2021 

Upphandlingscenter föreslår en plan för intern kontroll år 2021, med en 

nämndspecifik kontrollpunkt (bilaga 2): 

1. Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då medarbetare arbetar på distans i samband 

med coronapandemin? Inom Upphandlingscenter är det förhållandevis 

många medarbetare som under coronapandemin utför sina 

arbetsuppgifter helt eller delvis på distans från hemmet. Med anledning 

av pandemin har Ludvika kommun tagit fram en tillfällig riktlinje för 

arbete på distans. Arbetsgivaren har fortfarande det övergripande 

arbetsmiljöansvaret och det är viktigt att den tillfälliga riktlinjen följs. 

Upphandlingscenter föreslår vidare hur de kommungemensamma 

kontrollpunkterna från Ludvika kommuns kommunövergripande plan ska följas 

upp (bilaga 1). Vid sammanträdet den 27 oktober 2020 § 194 antog 

kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2021, 

med tre kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda 

bolag ska följa upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare under nämnderna respektive 

bolagsstyrelserna under den senaste femmånadersperioden deltagit i någon 

kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om GDPR? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-02-15 

Diarienummer 
GNU 2021/ 

Sida 

3(3) 

 

 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Förslaget till nämndspecifik kontrollpunkt baseras på en riskanalys, där risker 

och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Riskanalysen genomfördes i stöd och styrnings ledningsgrupp där bland annat 

stöd- och styrningschefen och chefen för Upphandlingscenter ingår (bilaga 3). 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Anders Karlin 

Chef Upphandlingscenter 

 

 

Bilagor 
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan plan för intern 

kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2021, daterad 
4 februari 2021 

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan särskilda plan för 
intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad 
4 februari 2021 

3. Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i stöd och styrnings 
ledningsgrupp den 12 november 2020 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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LUDVIKA KOMMUN

Upphandlingscenter

Anders Karlin

 2021-02-04

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen på 

tjänste-

mannanivå 

ska senast 

vara klar 

Nämndens 

uppföljning 

ska senast 

rapporteras 

till KS

Nämndernas 

delegationsordningar

Första 

halvåret 

Totalunder-

sökning
2021-08-31

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans plan för intern kontroll med 

kommungemensamma  kontrollpunkter för 2021

Har alla tillsvidareanställda medarbetare − under 

nämnderna respektive bolagsstyrelserna − under 

årets fem första månader deltagit i någon 

kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna 

och uppdaterade om GDPR och förordningens 

konsekvenser i den egna löpande 

verksamheten?

2022-01-31Chef

Bilaga 1

Kontrollpunkt

1 GDPR artikel 5

2021-08-31 2022-01-312
Följs de interna reglerna att inte beslutattestera 

egna kostnader?

Första 

halvåret 
Stickprov Chef

Ludvika kommuns 

reglemente för kontroll 

av ekonomiska 

transaktioner § 6−7

2021-08-31 2022-01-31

Bolagens VD-

instruktioner och 

attestordningar

3
Görs attesteringar av investeringsprojektens 

kostnader av rätt instans? 

Första 

halvåret 

Stickprov 

eller 

totalunder-

sökning 

beroende  

på antalet 

projekt

Chef

Intern-kontroll-2021-GNU-fastställande-av-plan-bilaga16167



LUDVIKA KOMMUN

Upphandlingscenter

Anders Karlin

 2021-02-04

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen på 

tjänste-

mannanivå 

ska senast 

vara klar 

Nämndens 

uppföljning 

ska senast 

rapporteras 

till KS

Jan-maj

Stickprov 

på alla 

enheter

Bilaga 2

Kontrollpunkt

1

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans särskilda plan för intern kontroll med 

nämndspecifika  kontrollpunkter för 2021

Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då 

medarbetare arbetar på distans i samband med 

coronapandemin?

2022-01-31Chef 2021-08-31

Insidan: Tillfällig riktlinje 

för arbete på distans 

med anledning av 

coronapandemin

Sida 1 av 1 Intern-kontroll-2021-GNU-fastställande-av-plan-bilaga27168



LUDVIKA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Laila Dufström

2020-11-12

Bilaga 3  

                

Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Risk-

poäng

(1−4) (1−4) (1−16)

KL
Beslut fattade 

2019-2020?

Total-

undersökning
2 4 8

 Tillfälliga riktlinje 

för arbete på 

distans med 

anledning av 

coronapandemin

Jan-maj Stickprov 2 4 8

Riktlinjer för 

hantering för 

gåvor och 

belöningar från 

utomstående

2 4 8

Insidan Jan-maj

Granska 

avslutade/ 

pågående 

projekt

3 2 6

Insidan

Att de beslut som fattas i KS inte verkställs

Att den tillfälliga riktlinjen för arbete på distans 

med anledning av coronapandemin inte följs

Att alla medarbetare inte anmäler sina 

bisysslor

Korruptionsförebyggande … mutor, 

bestickning, jäv, bisysslor …

Att vi inte når alla medarbetare med våra 

kommunikationskanaler

Att den fastlagda projektmodellen inte 

tillämpas

Risk / negativ händelse / tänkbar 

kontrollpunkt

Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i stöd- och styrnings ledningsgrupp 12 november 2020. 

Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkter för 2021

Bedömning av risken

Tidsperiod MetodSystem / process / rutin

Lag / 

förordning / 

föreskrift / 

styr-

dokument etc

Intern-kontroll-2021-GNU-fastställande-av-plan-bilaga38169



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-2021-GNU-fastställande-av-plan-bilaga3   2021-02-04 Riskmatris och riskanalys  2(2) Mikael Müller, verksamhetscontroller KS stab, Ludvika kommun
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Gemensamma servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-02-08 
 

 

  
 

 

§ 3  Dnr 2021/9 

 

Antagande av plan för Intern kontroll 2021 GSN  

Beslut 

Gemensamma servicenämnden fastställer plan för intern kontroll 2021, enligt 

bilaga 1 med kommungemensamma kontrollpunkter daterad 4 februari 2021 

och bilaga 2 med nämndspecifika kontrollpunkter daterad 4 februari 2021. 

Beskrivning av ärendet 

IT-center föreslår en plan för intern kontroll år 2021. Planen omfattar en 

nämndspecifik kontrollpunkt:  

1. Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då medarbetare arbetar på distans i samband med 

coronapandemin? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd och styrnings ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive 

bolagsstyrelserna – under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande 

aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens 

konsekvenser i den egna löpande verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

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. 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 4 februari 2021 

2. Gemensamma servicenämnden plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter 2021, daterad 4 februari 2021. 
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

3. Gemensamma servicenämnden plan för intern kontroll med 

nämndspecifika kontrollpunkter 2021, daterad 4 februari 2021. 

4. Intern kontroll 2021, riskanalys genomför i stöd- och 

styrningsledningsgrupp den 12 november 2020. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 

Revisorer för kännedom 

Akten 

2172



 

 

 

IT-center 

Vicktoria Sjöström, 0240-86327 

info@ludvika.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-02-05 
Diarienummer 

GSN  2021/9 

 

 

 

 

 
 

 
Gemensamma servicenämnden 

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Gemensamma servicenämnden fastställer plan för intern kontroll 2021, enligt 

bilaga 1 med kommungemensamma kontrollpunkter daterad 4 februari 2021 

och bilaga 2 med nämndspecifika kontrollpunkter daterad 4 februari 2021. 

Sammanfattning 

IT-center föreslår en plan för intern kontroll år 2021. Planen omfattar en 

nämndspecifik kontrollpunkt:  

1. Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då medarbetare arbetar på distans i samband med 

coronapandemin? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd och styrnings ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive 

bolagsstyrelserna – under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande 

aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens 

konsekvenser i den egna löpande verksamheten? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

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. 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 

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 

ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-02-05 

Diarienummer 
GSN 2021/9 

Sida 

2(3) 

 

 

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. 

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 plan för intern kontroll 2021 

IT-center föreslår en plan för intern kontroll år 2021, med en nämndspecifik 

kontrollpunkt (bilaga 2): 

1. Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då medarbetare arbetar på distans i samband med 

coronapandemin? Inom IT-center är det förhållandevis många medarbetare 

som under coronapandemin utför sina arbetsuppgifter helt eller delvis på 

distans från hemmet. Med anledning av pandemin har kommunen tagit 

fram en tillfällig riktlinje för arbete på distans. Arbetsgivaren har fortfarande 

det övergripande arbetsmiljöansvaret och det är viktigt att den tillfälliga 

riktlinjen följs. 

IT-center föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från 

den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sammanträdet 

den 27 oktober 2020 § 194 antog kommunstyrelsen en plan för 

kommunövergripande intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma 

kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

1. Har alla tillsvidareanställda medarbetare under nämnderna respektive bolagsstyrelserna 

under den senaste femmånadersperioden deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för 

att bli medvetna och uppdaterade om GDPR? 

2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader? 

3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans? 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Förslaget till nämndspecifik kontrollpunkt baseras på en riskanalys, där risker 

och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Riskanalysen genomfördes i stöd och styrnings ledningsgrupp där bland annat 

stöd- och styrningschefen och chefen för IT-center ingår (bilaga 3). 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-02-05 

Diarienummer 
GSN 2021/9 

Sida 

3(3) 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Förvaltningschefens namn 

Förvaltningschefens titel 

 

 

Bilagor 
1. Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter 2021, daterad 4 februari 2021 

2. Gemensamma servicenämndens särskilda plan för intern kontroll med 

nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad 4 februari 2021 

3. Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i stöd och styrnings 

ledningsgrupp den 12 november 2020 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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LUDVIKA KOMMUN

IT-center

Anna Källsved

 2021-02-04

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen på 

tjänste-

mannanivå 

ska senast 

vara klar 

Nämndens 

uppföljning 

ska senast 

rapporteras 

till KS

Nämndernas 

delegationsordningar

Första 

halvåret 

Totalunder-

sökning
2021-08-31

Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma 

kontrollpunkter för 2021

Har alla tillsvidareanställda medarbetare − under 

nämnderna respektive bolagsstyrelserna − under 

årets fem första månader deltagit i någon 

kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna 

och uppdaterade om GDPR och förordningens 

konsekvenser i den egna löpande 

verksamheten?

2022-01-31IT-chef

Bilaga 1

Kontrollpunkt

1 GDPR artikel 5

2021-08-31 2022-01-312
Följs de interna reglerna att inte beslutattestera 

egna kostnader?

Första 

halvåret 
Stickprov IT-chef

Ludvika kommuns 

reglemente för kontroll 

av ekonomiska 

transaktioner § 6−7

2021-08-31 2022-01-31

Bolagens VD-

instruktioner och 

attestordningar

3
Görs attesteringar av investeringsprojektens 

kostnader av rätt instans? 

Första 

halvåret 

Stickprov 

eller 

totalunder-

sökning 

beroende  

på antalet 

projekt

IT-chef

Intern kontroll 2021 GSN fastställande av plan bilaga16176



LUDVIKA KOMMUN

IT-center

Anna Källsved

 2021-02-04

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen på 

tjänste-

mannanivå 

ska senast 

vara klar 

Nämndens 

uppföljning 

ska senast 

rapporteras 

till KS

Jan-maj

Stickprov 

på alla 

enheter

Bilaga 2

Kontrollpunkt

1

Gemensamma servicenämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 

kontrollpunkter för 2021

Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då 

medarbetare arbetar på distans i samband med 

coronapandemin?

2022-01-31IT-chef 2021-08-31

Insidan: Tillfällig riktlinje 

för arbete på distans 

med anledning av 

coronapandemin

Sida 1 av 1 Intern kontroll 2021 GSN fastställande av plan bilaga27177



LUDVIKA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Laila Dufström

2020-11-12

Bilaga 3  

                

Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Risk-

poäng

(1−4) (1−4) (1−16)

KL
Beslut fattade 

2019-2020?

Total-

undersökning
2 4 8

 Tillfälliga riktlinje 

för arbete på 

distans med 

anledning av 

coronapandemin

Jan-maj Stickprov 2 4 8

Riktlinjer för 

hantering för 

gåvor och 

belöningar från 

utomstående

2 4 8

Insidan Jan-maj

Granska 

avslutade/ 

pågående 

projekt

3 2 6

Insidan

Att de beslut som fattas i KS inte verkställs

Att den tillfälliga riktlinjen för arbete på distans 

med anledning av coronapandemin inte följs

Att alla medarbetare inte anmäler sina 

bisysslor

Korruptionsförebyggande … mutor, 

bestickning, jäv, bisysslor …

Att vi inte når alla medarbetare med våra 

kommunikationskanaler

Att den fastlagda projektmodellen inte 

tillämpas

Risk / negativ händelse / tänkbar 

kontrollpunkt

Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i stöd- och styrnings ledningsgrupp 12 november 2020. 

Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkter för 2021

Bedömning av risken

Tidsperiod MetodSystem / process / rutin

Lag / 

förordning / 

föreskrift / 

styr-

dokument etc

Intern kontroll 2021 GSN fastställande av plan bilaga38178



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 2021 GSN fastställande av plan bilaga3   2021-03-02 Riskmatris och riskanalys  2(2) Mikael Müller, verksamhetscontroller KS stab, Ludvika kommun
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Protokoll Diarienummer 

LH2020j81 

Dokumenttitel 

Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB 

Dokumentdatum I Version 

2020-11-18 

Plats & tid 

Köpmansgatan 2 konferensrum van 2 Id 09:00 - 11:30 

Närvarande 

Styrelse: Ingvar Henriksson (S) ordförande via Teams 

Conny Bringâs (V), via Teams 

Anders Hellstrand (M) via Teams 

Alexander Trygg (SO) via Teams 

Sören Grandelius (S) 

Leif Carlzon (M) via Teams 

Magnus Pernils (S) via Teams 

Övriga: Ulf Rosenqvist 

Hans Westergren, via Teams 

Jan Hedberg 

Bengt Andersson, lekmannarevisor, via Teams 

Eva-Lena Gunningberg, via Teams 

Susanne Modin 

Lena Karlmats 

§50 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE 
Styrelsen beslutar utse Lena Karlmats sam sekreterare och Anders Hellstrand till att justera dagens 

protokoll. 

§51 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning, med en ändring, där §60 

Attestinstruktion utgâr. 

§52 GENOMGANG AV FÖREGAENDE PROTOKOLL 
Ulf Rosenqvist gar igenom föregâende protokoll fran styrelsemötet den 2020-10-07. 

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna. 

1 (5) 
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Protokoll 
Diarienummer 

LH2020j81 

Dokumenttitel 

Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB 

Dokumentdatum 

2020-11-18 

§53 RAPPORTER 

A. Hyresläget i Ludvika Kommunfastigheter AB 
Eva-Lena Gunningberg redovisar vakansläget för lokaler per den 2020-11-01, bilaga 1 (H) 

B. Finansiella rapporter 
Hans Westergren redovisar finansiella rapporter per den 2020-10-31, för Ludvika 

Kommunfastigheter AB, koncernen samt LudvikaHem AB, bilaga 2 - 4 (H) 

C. Resultat- och balansrapport inklusive likviditet 
Hans Westergren redovisar ekonomirapport avseende kontosaldo LKF, bilaga 5 

D. Investeringsprojekt, rapport 
Jan Hedberg redovisar pâgâende större investeringsprojekt i Ludvika Kommunfastigheter AB, bilaga 6 (H) 

E. Personalrapport 
Hans Westergren redovisar sjuktalen samt antal anställda i koneernen per den 2020-10-31, bilaga 7 - 8 

F. Övriga rapporter 
Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter. 

• Köpjförsäljning, bilaga 9 (H) 

• Bevakningslista, bilaga lO 

• Corona,lägesrapport 

• Seco Tools 

• Massmediapoliey, bilaga 11, utkast förslag 

• VD-assistans, bilaga 12 

• Stadshuset 

• Styrelseutbildning 

• Styrdokument - Netpublieator, bilaga 13 

Styrelsen beslutar att frâgan gällande investeringar oeh hyresavtal för Seco Tools tillskrivs Ludvika 

Stadshus AB för beslut. 

Styrelsen noterar samtliga rapporter (A-F) till protokollet. 

§54 PROGNOS 3, 2020 

Hans Westergren redovisar prognos 3, 2020 för Ludvika Kommunfastigheter AB oeh Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB, bilaga 14 -15 (H) 

Styrelsen beslutar godkänna prognoserna. 
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§55 BUDGET 2021 
Hans Westergren redovisar förslag till budget 2021 för Ludvika Kommunfastigheter AB och Tryggheten i 

Ludvika Fastigheter KB, bilaga 16 - 17 

Styrelsen beslutar godkänna budgetförslaget. 

Conny Bringäs del tar ej i beslutet. 

Conny Bringâs har lämnat in ett budgetförslag 2021 till styrelsen, bilaga 18. 

§56 INVESTERINGSPLAN 2021 - 2025 
Hans Westergren redovisar förslag pâ investeringsplan för Ludvika Kommunfastigheter AB, LudvikaHem 

AB. Stora Brunnsvik AB samt Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 19 -20 

Styrelsen beslutar anta Investeringsplan 2021 - 2025. 

§57 AFFÄRSPLAN 2021 - 2023 
Ulf Rosenqvist redovisar förslag till Affärsplan 2021-2023 för Ludvika Kommunfastigheter AB, 

LudvikaHem AB samt Stora Brunnsvik AB, bilaga 21. 

Styrelsen beslutar anta Affärsplan 2021 - 2023. 

§58 DELARSRAPPORT 2020-08-31 
Hans Westergren redovisar delärsrapporter för Ludvika Kommunfastigheter AB samt Tryggheten i 

Ludvika Fastigheter KB, bilaga 22-23. 

Styrelsen beslutar godkänna delârsrapporterna. 

§59 INTERNKONTROLL 2020 - 2021 
Hans Westergren informerar om förslag frân kommunen am fastställande av plan för 

kommunövergripande intern kontroll 2021. Kontrollpunkter som helägda bolag ska följa upp för 

tillsvidareanställda medarbetare, kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna om GDPR, interna 

regler vid beslutsattestering gällande egna kostnader. 

Egna uppföljningsönskemäl i bolagen, internkontroll gällande bisyssla, under punkt 2, bilaga 24-25. 

Styrelsen beslutar anta planen för Internkontroll 2020 - 2021. 

§60 ATTESTINSTRUKTION 
Punkten utgâr, 
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§61 ANTAGANDE AV DATASKYDDSOMBUD 
Hans Westergren informerar am att samtliga kommunala bolag behöver utse ett dataskyddsombud, till 

följd av att en ny dataskyddsförordning trädde i kraft 2018-05-25 samt en kompletterande dataskyddslag. 

Christer Granqvist föreslâs till dataskyddsombud i samtliga ìngâende bolag i Ludvika Kommunfastigheter 

AB:s koncern, bilaga 26-27. 

Styrelsen beslutar utse Christer Granqvist till dataskyddsombud för Ludvika Kommunfastigheter AB, 

LudvikaHem AB samt Stara Brunnsvik AB. 

§62 DELEGATION OMSÄTTNING AV LAN 

Styrelsen uppdrar till Karolina Strömberg. med Ulf Rosenqvist som ersättare att för företagets räkning 

omsätta län, dvs. lana upp belopp motsvarande belopp pâ de Ian sam förfaller till betalning. 

Detta beslut ersätter tidigare delegering fran protokoll 2019-03-14 LKF, §108 

§63 VILLKOR FÖR KONCERNLAN 
Conny Bringâs ställer frâgan am redovisning gällande lânebìlden mellan bolagen. Hans Westergren 

informerar am hanteringen, láneförbindelsen avgör räntebilden. Conny Brìngâs viii att enhetliga 

ränteförbindelser ska införas där aktuell internränta i koncernen redovisas. 

Leif Carlzon anser att samtliga bolag ska stâ för sina egna kostnader 

Styrelsen ger VD i uppdrag att se över Ian och rutiner runt lânebìlden, redovisning sker pâ nästa 

styrelsemöte, februari 2021.Gäller fran 1 januari 2021. 

§64 RIKTLlNJER FÖR KOMMUNENS INTEGRATIONSARBETE 
Ulf Rosenqvist informerar am att kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till riktIinjer för 

kommunens integrationsarbete. Riktlinjerna bygger pâ den integrationspolicy som har antagits i 

fullmäktige, och eftersom det är ett övergripande styrdokument sa har förslaget gâtt pâ remiss till 

samtliga helägda bolag. 

I fastighetsbolagets Affärsplan 2021-2023 är en av de övergripande huvudstrategierna att bolaget arbetar 

för ett socialt ansvar. 

Ordförande diskuterar punkt 8 i riktlinjen, "Attraktiva och varierande bostäder", och pâtalar att punkten 

ska tas bort. 

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att svara pâ remiss en. 

§65 ÖVRIGT 
Inga övriga fragor. 
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§66 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Bolagsstämma onsdagen den 2 december 2020 kl 09.00 

Vid Protokollet 

Lena Karlmats Anders Hellstrand 
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 Dokumenttitel Dokumentnummer 

Risk- & konsekvensanalys  [Dokumentnr] 

Skapat av Dokumentdatum 

Hans Westergren 2021-02-15 

 

Riskanalys för val att internkontrollområde 

 

Mot bakgrund av att efterlevnaden av regelverket rörande bisyssla ifrågasatts, i 

samband med revision av byggprojekt, vill styrelsen genomföra en särskild uppföljning 

av området Bisyssla via internkontroll 2021. 

 

Risken är att det är svårt att följa policyn. 

 

Följande områden ska följas upp 

1) Gör cheferna årligen en sammanställning av medarbetarnas bisysslor? 

2) Har cheferna tillräcklig kunskap om regelverket för att göra bedömningarna som 

krävs? 

3) Får medarbetarna någon form av information eller kunskap om risk för jäv i 

samband med situationer som uppkommer under i vardagen?  

 

Uppföljningen sker under perioden 1/1-2021 – 30/9-2021 
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1(1) 

2021-04-06 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 26  Dnr 2021/106 

 

Justerad budgetram för landsbygdsutveckling 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att omfördela budgetmedel avseende landsbygdsutveckling 
från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden område planering till 
kommunstyrelsen område näringsliv med totalt 897 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har begärt att fullmäktige beslutar om 
att omfördela budgetmedel för Landsbygdsutveckling år 2021. Organisatoriskt 
flyttade kommunens landsbygdsutvecklartjänst från kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen över till kommunstyrelsens förvaltning, 
område näringsliv den 1 januari 2021.  

Budgeten för denna tjänst samt tillhörande verksamhetsmedel behöver därför 
justeras genom en överföring från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
område planering till kommunstyrelsen område näringsliv med totalt 897 000 
kronor 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2021.  
2. Budget 2021 Landsbygdsutveckling 
3. Delegationsbeslut från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden daterat 22 

januari 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS  2021/106 
04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Christina Anders, 0240-862 13 
christina.anders@ludvika.se    

 
 

 
Fullmäktige  

 

Överföring av budgetmedel avseende 
landsbygdsutveckling 

Förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att omfördela budgetmedel avseende landsbygdsutveckling 
från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden område planering till 
kommunstyrelsen område näringsliv med totalt 897 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har begärt att fullmäktige beslutar om 
att omfördela budgetmedel för Landsbygdsutveckling år 2021. Organisatoriskt 
flyttade kommunens landsbygdsutvecklartjänst från kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen över till kommunstyrelsens förvaltning, 
område näringsliv den 1 januari 2021.  

Budgeten för denna tjänst samt tillhörande verksamhetsmedel behöver därför 
justeras genom en överföring från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
område planering till kommunstyrelsen område näringsliv med totalt 897 000 
kronor 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Förvaltningschef 

Christina Anders 
Ekonom 

Bilagor 
1. Budget 2021 Landsbygdsutveckling 
2. Delegationsbeslut från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden daterat 22 

januari 2021. 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Akten 
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Kod ansvar
vht
konto

Årsbudget

Jan 21 - Mån 13 21

Driftbudget
periodiserad

Jan 21 - Mån 13 21

Utfall

Jan 21 - Mån 13 21

Avvikelse

ansvar
240 Planeringschef 897 000 897 000 -49 830 946 830
vht
154 Landsbygdsutveckling 897 000 897 000 -49 830 946 830
konto
5 KOSTNAD FÖR ARBETSKRAFT 717 000 717 000 -49 830 766 830
6 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER 37 000 37 000 00 37 000
7 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER 143 000 143 000 00 143 000
Totaler 897 000 897 000 -49 830 946 830

LUDVIKA KOMMUN

Utskriven av : Christina Anders
Drift, månadsrapport

2021-03-29 15:20 Sida 1/1
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1(2) 

2021-04-06 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 33  Dnr 2020/433 

 

Svar på revisionsrapport gällande granskning av bygg- 
och anläggningsprojekt Solviksskolan Ludvika 
kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar Ludvika kommunfastigheter AB:s svar på 

revisionsrapporten.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2021 
som sin egen och överlämna den som svar till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionsfirman PWC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer 
genomfört en granskning av planering och genomförande av bygg- och 
anläggningsprojekt och som konkret objekt för granskningen har Solviksskolan 
valts. 

Revisionsrapporten remitterades till Ludvika kommunfastigheter AB och den 3 
februari 2021 § 84 behandlade styrelsen sitt svar på revisionsrapporten. 
Frågeställningar och kommentarer på de av revisorerna föreslagna åtgärderna 
som bolagsstyrelsen föreslås vidta återfinns i bilaga 2.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i stort i de kommentarer som 
Ludvika kommunfastigheter AB yttrar sig om.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i revisorernas bedömning om att det 
finns områden som behöver tydliggöras och förvaltningen har redan vidtagit 
vissa åtgärder. Bland annat genomförs en rekrytering av projektstrateg som 
beräknas vara klar under april månad. Hen har bland annat till uppgift att ta 
fram och säkerställa att projektstyrningsmodell och rutiner kopplade till 
modellen är välförankrade och används. När processerna är klarlagda kan det 
även finnas utrymme för att investera i ett projekstyrningsverktyg. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2021.  
2. Revisionsrapport daterad november 2020. 
3. Yttrande från Ludvika kommunfastigheter daterat 26 januari 2021. 
______ 
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1(4) 
Datum 

2021-03-22 
Diarienummer 

KS  2020/433 
29 
 

 

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

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Svar på revisionsrapport om granskning av planering 
och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar Ludvika kommunfastigheter AB:s svar på 

revisionsrapporten.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 22 mars 
2021 som sin egen och överlämna den som svar till revisorerna. 

Sammanfattning 
Revisionsfirman PWC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer 
genomfört en granskning av planering och genomförande av bygg- och 
anläggningsprojekt och som konkret objekt för granskningen har Solviksskolan 
valts. 

Revisionsrapporten remitterades till Ludvika kommunfastigheter AB och den 3 
februari 2021 § 84 behandlade styrelsen sitt svar på revisionsrapporten. 
Frågeställningar och kommentarer på de av revisorerna föreslagna åtgärderna 
som bolagsstyrelsen föreslås vidta återfinns i bilaga 2.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i stort i de kommentarer som 
Ludvika kommunfastigheter AB yttrar sig om.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i revisorernas bedömning om att det 
finns områden som behöver tydliggöras och förvaltningen har redan vidtagit 
vissa åtgärder. Bland annat genomförs en rekrytering av projektstrateg som 
beräknas vara klar under april månad. Hen har bland annat till uppgift att ta 
fram och säkerställa att projektstyrningsmodell och rutiner kopplade till 
modellen är välförankrade och används. När processerna är klarlagda kan det 
även finnas utrymme för att investera i ett projekstyrningsverktyg. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionsfirman PWC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer 
genomfört en granskning av planering och genomförande av bygg- och 
anläggningsprojekt och som konkret objekt för granskningen har Solviksskolan 
valts. Syftet med granskningen var att bedöma om bolagsstyrelsen för Ludvika 
kommunfastigheter AB säkerställer att större bygg och anläggningsprojekt 
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Sida 

2(4) 

bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet. 
Den sammanfattande revisionella bedömningen är att bolagsstyrelsen för 
Ludvika kommunfastigheter inte helt säkerställer att större bygg- och 
anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven 
ekonomi och kvalitet. Revisionsrapporten bifogas i enlighet med bilaga 1.  

Revisionsrapporten remitterades till Ludvika kommunfastigheter AB och den 3 
februari 2021 § 84 behandlade styrelsen sitt svar på revisionsrapporten. 
Frågeställningar och kommentarer på de av revisorerna föreslagna åtgärderna 
som bolagsstyrelsen föreslås vidta återfinns i bilaga 2.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i stort i de kommentarer som 
Ludvika kommunfastigheter AB yttrar sig om.  

Revisorerna rekommenderar bolagsstyrelsen att vidta några föreslagna åtgärder 
och även att kommunstyrelsen vidtar följande åtgärder. 

- Säkerställa att kommunens investeringsprocess formaliseras i olika 
styrande dokument samt att formella investeringsbeslut fattas innan 
genomförandeprocessen startar för framtida bygg- och 
anläggningsprojekt.  

- Investeringsprojekt budgeteras noggrant och successivt följs upp samt 
att rutiner tydliggör vad ett beslutsunderlag ska omfatta avseende 
exempelvis ekonomiska konsekvenser.  

- Säkerställa att tydliga rutiner för projektkalkyler avseende bygg- och 
anläggningsprojekt införs som tydliggör vad dessa ska innehålla och hur 
de ska utformas.  

Revisorerna önskar även att kommentarer lämnas i följande matris: 

Revisorernas 
rekommendationer till 
kommunstyrelsen 

Nämnden/styrelsens 
reflektion och beslut om 
åtgärd 

När åtgärd 
planeras 
vara 
genomförd 

Ansvarig för 
implementeringen 

Säkerställa att 
kommunens 
investeringsprocess 
formaliseras i olika 
styrande dokument 
samt att formella 
investeringsbeslut fattas 
innan 
genomförandeprocessen 
startar för framtida 
bygg- och 
anläggningsprojekt. 

Införandet av en ny 
beställningsprocess 
inom 
kommunkoncernen 
kommer innebära en 
kvalitetssäkring, och 
processen kommer 
formaliseras i och med 
hela budgetprocessen.  

Q3 2021.  

 

För styrande dokument: 
Koncernekonomichef 

För kontroll av att 
formella 
investeringsbeslut 
fattats innan 
genomförandeprocessen 
startar: Respektive 
projektledare. 

Investeringsprojekt 
budgeteras noggrant 
och successivt följs upp 

Kommunstyrelsens 
förvaltning genomför 
rekrytering av 

Q4 2021 Projektstrateg 
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samt att rutiner 
tydliggör vad ett 
beslutsunderlag ska 
omfatta avseende 
exempelvis ekonomiska 
konsekvenser. 

projektstrateg vars 
uppgift bland annat är 
att säkerställa att rutiner 
och underlag kopplat till 
att genomföra projekt 
ska finnas. Det finns 
även utrymme för att på 
sikt införa ett 
projektsstyrningsverktyg.  

Säkerställa att tydliga 
rutiner för 
projektkalkyler avseende 
bygg- och 
anläggningsprojekt 
införs som tydliggör vad 
dessa ska innehålla och 
hur de ska utformas. 

Kommunstyrelsens 
förvaltning genomför 
rekrytering av 
projektstrateg vars 
uppgift bland annat är 
att säkerställa att rutiner 
och underlag kopplat till 
att genomföra projekt 
ska finnas. Det finns 
även utrymme för att på 
sikt införa ett 
projektsstyrningsverktyg. 

Q4 Projektstrateg 

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i revisorernas bedömning om att det 
finns områden som behöver tydliggöras och förvaltningen har redan vidtagit 
vissa åtgärder. Bland annat genomförs en rekrytering av projektstrateg som 
beräknas vara klar under april månad. Hen har bland annat till uppgift att ta 
fram och säkerställa att projektstyrningsmodell och rutiner kopplade till 
modellen är välförankrade och används. När processerna är klarlagda kan det 
även finnas utrymme för att investera i ett projekstyrningsverktyg. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Jessica Hedlund 
Sektionschef 

Bilagor 
1. Revisionsrapport daterad november 2020 
2. Yttrande från Ludvika kommunfastigheter daterat 26 januari 2021 
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Beslut skickas till 
Fullmäktige för kännedom 
Revisorerna 
Akten 
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Sammanfattning 
Processerna inom planering och genomförande av byggprojekt är komplexa, tidskrävande och 

innefattar många olika aktörer samtidigt som finansiella resurser måste säkerställas. Kommunen 

har ett antal pågående byggnationer. För flera av dessa har kostnaderna överskridit den 

investeringsram som kommunfullmäktige beslutat om. Revisorerna har utifrån bedömning av risk 

och väsentlighet beslutat att granska planering och genomförande av bygg- och 

anläggningsprojekt, som konkret objekt för granskningen har Solviksskolan valts. 

Under de senaste åren har organisationen avseende verksamhetslokaler förändrats så att det nu-

mera är Ludvika kommunfastigheter AB som förvaltar lokalerna och också hanterar eventuella 

behov av ny- och ombyggnationer. Syftet med granskningen är att bedöma om bolagsstyrelsen för 

Ludvika Kommunfastigheter AB säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet. 

Efter genomför granskning bedömer vi att bolagsstyrelsen för Ludvika Kommunfastigheter AB inte 

helt säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån 

perspektiven ekonomi och kvalitet.  

I tabellen nedan redovisas vår bedömning av de åtta revisionsfrågor som besvarats inom ramen 

för granskningen. Motiveringar till bedömning av respektive revisionsfråga framgår fortlöpande i 

rapporten.   

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1 - Finns politiska beslut 

om projektet och vilka underlag låg till 

grund för beslutet om projektet? 

Ej uppfylld 

 

 

Revisionsfråga 2 - Har en effektiv projekt-

organisation etablerats där resursalloke-

ring och internkommunikation inom pro-

jektet hanteras? 

Delvis Uppfylld 

 

 

Revisionsfråga 3 - Finns riktlinjer och 

rutiner för intern kontroll samt rutiner för 

riskbedömningar avseende investeringar 

och genomförande av större kommunala 

bygg-och anläggningsprojekt? 

Ej Uppfylld 

 

 

Revisionsfråga 4 – Har projektet bedrivits 
i enlighet med tecknade entreprenadav-
tal? 

Delvis Uppfylld 
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Revisionsfråga 5 - Genomförs kontroller 
för att säkerställa att en kostnadskontroll 
fungerar i samband med projektet?   

Delvis uppfylld 

 

Revisionsfråga 6 - Finns det en överens-
stämmelse mellan förkalkyl och slutkalkyl 
avseende projektet? 

Ej uppfylld 

 

Revisionsfråga 7 - Finns tydliga rutiner för 
hantering av beställning av tillägg, änd-
ringar och avgående arbete (s.k. ÄTA) 
och har dessa följts? 

Ej uppfylld 

 

Revisionsfråga 8 - Görs analys av orsaker 
till ev. kostnadsökning? Har fakturor atte-
sterats utifrån gällande regelverk? 

Delvis uppfylld 

 

Rekommendationer 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi LKFABs styrelse att:  

• Säkerställa att formella investeringsbeslut fattats innan man startar upphandlingar och/eller 

genomföra bygg- och anläggningsprojekt åt Ludvika kommun.  

• Införa ändamålsenliga systemstöd för framtagande av ekonomiska kalkyler och slutkost-

nadsprognoser avseende bygg- och anläggningsprojekt.  

• Se över behovet av att införskaffa relevanta projektstyrningsverktyg för genomförande av 

bygg- och anläggningsprojekten.  

• Inför rutiner som tydliggör vem som formellt är beställare samt beställarens ombud och 

vem som har rätt att attestera ändring- och tilläggsbeställningar (s.k. ÄTOR) under genom-

förandeprocessen.  

• Rutiner för löpande tydliga rapporteringssystem för bygg- och anläggningsprojekt bör om-

gående etableras i syfte att skapa ett så transparent informationsflöde som möjligt mellan 

olika funktioner inom bolaget och kommunen. Det behöver också tydliggöras vilka områ-

den som rapporteringen ska omfatta. 

• Rutiner för riskbedömningar, inkluderande löpande evaluering och utvärdering av såväl 

tekniska som ekonomiska risker, vid genomförande av bygg- eller anläggningsprojekt bör 

ses över. Finns redan sådana är det viktigt att kommunicera ut detta till medarbetare som 

är verksamma i projektet.  
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• Reglera beslutanderätten avseende tilldelning av kontrakt. Genom sådan delegering kan bo-

lagsstyrelsen skapa en tydlig och ändamålsenlig beslutsordning mellan de förtroendevalda i 

styrelsen och tjänstemännen inom bolaget.  

• Säkerställa att underrättelsen om tilldelning av kontrakt klargör omständigheterna som legat till 

grund för beslutet tydligt, så att en leverantör kan avgöra om den vill ansöka om överprövning 

av upphandlingen eller inte. 

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att:  

• Säkerställa att kommunens investeringsprocess formaliseras i olika styrande dokument 

samt att formella investeringsbeslut fattas innan genomförandeprocessen startar för fram-

tida bygg- och anläggningsprojekt.  

• Investeringsprojekt budgeteras noggrant och successivt följs upp samt att rutiner tydliggör 
vad ett beslutsunderlag ska omfatta avseende exempelvis ekonomiska konsekvenser. 

• Säkerställa att tydliga rutiner för projektkalkyler avseende bygg- och anläggningsprojekt in-

förs som tydliggör vad dessa ska innehålla och hur de ska utformas. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Kommuner och regioner investerar mer än de någonsin gjort tidigare. Under 2018 satsades 184 

miljarder på nya anläggningstillgångar visar en undersökning från Kommuninvest. Det är en ökning 

med 11 procent jämfört med året innan. För kommunkoncernerna var det framförallt fastigheter, 

bostäder, infrastruktur och vatten och avlopp. Den ökande investeringsvolymen medför att kom-

munerna och regionerna får det allt svårare  att säkerställa erforderlig egen specialistkompetens i 

tillräcklig omfattning.  

Processerna inom planering och genomförande av byggprojekt är komplexa, tidskrävande och 

innefattar många olika aktörer samtidigt som de finansiella resurserna är begränsade. Detta kräver 

utökad kunskap om beslutsprocessen och om genomförandet. Upphandlingar och projektstyrning 

måste präglas av systemtänkande och en förståelse för helhetssynen. 

Ludvika kommun har ett antal pågående byggprojekt. För flera av dessa har kostnaderna överskri-

dit den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat om.  

Under de senaste åren har organisationen avseende verksamhetslokaler förändrats så att det 

numera är Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) som förvaltar lokalerna och också hanterar 

eventuella behov av ny- och ombyggnationer. 

Revisorerna har utifrån bedömning av risk och väsentlighet beslutat att granska planering och ge-

nomförande av bygg- och anläggningsprojekt, som konkret objekt för granskningen har Solvikssko-

lan valts. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om bolagsstyrelsen för Ludvika Kommunfastigheter AB 

säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån per-

spektiven ekonomi och kvalitet. 

Revisionsfrågor: 
 

• Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för beslutet om pro-

jektet? 

• Har en effektiv projektorganisation etablerats där resursallokering och internkommunikat-

ion inom projektet hanteras? 

• Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för riskbedömningar avseende in-

vesteringar och genomförande av större kommunala bygg-och anläggningsprojekt? 

• Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?  

• Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar i samband med 

projektet?   

• Finns det en överensstämmelse mellan förkalkyl och slutkalkyl avseende projektet? 

• Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar och avgående arbete 

(s.k. ÄTA) och har dessa följts?  

• Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesterats utifrån gällande 

regelverk? 
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1.3. Revisionskriterier 

• Kommunallagen 6 kap 6 § 

• Lagen om offentlig upphandling 

• Delegationsordningordningar 

• Inköpspolicy 

• Riktlinjer och anvisningar för upphandling och inköp 

• Attestreglemente (reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner) 

• Kontraktsunderlag alternativt program och/eller systemhandlingar. 

• Interna besluts- och kommunikationsvägar 

• Annan relevant dokumentation 

1.4. Avgränsning 

Granskningen omfattar huvudsakligen bolagsstyrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB.  

Följande andra revisionsobjekt berörs dock även till viss del av granskningen:  

• Kommunstyrelsen (som ansvarig för beredning av investeringsbeslut med flera beslut i KS 

och KF)   

• Samhällsbyggnadsnämnden (som initialt ansvarig för projektering av byggprojektet) 

• Social- och utbildningsnämnden (som initiativtagare till byggnation och ev. krav på utform-

ning av skolan)  

1.5. Metod 

I samband med intervjuerna har vi tagit del av dokumentation som berör granskningens frågeställ-
ningar. Ett stort antal dokument och underlag har efterfrågats som del av genomförd granskning, 
se bilaga 1.  

Följande funktioner har intervjuats inom ramen för granskningen:  

• Byggchef, Ludvika kommunfastigheter AB, (LKFAB) 

• Administrativ chef, Ludvika kommunfastigheter AB, (LKFAB) 

• Styrelseordförande, Ludvika kommunfastigheter AB, (LKFAB) 

• Biträdande-rektor Solviksskolan, Social- och utbildningsnämnden 

• Rektor Hö2, Västerbergslagens Utbildningsförband (tidigare rektor Solviksskolan) 

 

Samtliga vilka medverkat i intervju inom ramen för granskningen har haft möjlighet att sakgranska 

rapportutkast inför färdigställande.   
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

2.1. Revisionsfråga 1 

 
Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för beslutet om projektet? 
 

2.1.1. Iakttagelser 
Planerings och beslutsprocessen avseende bygg- och anläggningsprojektet Nya Marnäs 

skola/Solviksskolan (fr.o.m. nu Solvikskolan) sträcker sig relativt långt tillbaka i tiden. I bilaga 1 

finns en sammanställning av de politiska beslut som har legat till grund för beställningen av Sol-

viksskolan/Nya Marnäs skola. 

Den 15 oktober 2015 begär social- och utbildningsnämnden hos kommunstyrelsen att en ny skola i 

Marnäs med plats för i storleksordningen 300 elever skulle färdigställas. I tjänsteskrivelsen till be-

slutet står att Marnässkolan är i stort behov av upprustning samt hänvisas till tidigare önskemål att 

ändra skolans utformning och behov att utöka antalet elevplatser i skolan. Inga ekonomiska kalky-

ler eller kostnadsbedömningar av projektet redovisas i beslutet. 

Den 26 november 2014 beslutar kommunfullmäktige att bevilja anslag för ett antal projekt varav en 

ny skola i Marnäs är ett av dessa. I beslutet anges inte något specifikt budgetanslag för Solviksko-

lan utan beslutet är ett rambeslut per år över perioden 2015–2018 där medel för Solviksskolan 

ingår. Av detta beslut framgår alltså inte hur stor andel av de totalt 91,5 Mkr som anslogs över 

fyraårsperioden som avser byggnationen av Solviksskolan.  

Den 3 februari 2015 beslutar kommunstyrelsen att översända ärendet till samhällsbyggnadsnämn-

den för handläggning. I beslutet anges inga ekonomiska ramar för projektet. Det ställs inte heller 

något krav på analys avseende investeringskostnaden för projektet. 

Den 28 november 2016 beslutar kommunfullmäktige att kommunen ger Ludvika kommunfastighet-

er AB (LKFAB) i uppdrag att planera för uppförande av ny skola i Marnäs 2017–2019. I beslutet 

ingår även att kommunen ska ingå borgen för LKFAB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp 

om 275 Mkr, jämte därpå löpande räntor och kostnader. Inom ramen för denna låneram ingår 

byggnation av ny skola i Marnäs (Solviksskolan). Men beslutet innehåller ingen detaljerad eller 

specifik budget för projektet. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-28 behandlas äskande av investeringsbudget 

2017–2019 avseende social- och utbildningsnämndens verksamhet, i vilken ingår 90 Mkr år 2017 

samt 30 Mkr år 2018 för nybyggnation av skola i Marnäs. Av protokollet framgår dock att kom-

munfullmäktige beslutar att ej inkludera dessa medel i investeringsanslag.  

Den 7 december 2016 beslutar LKFAB:s styrelse att öka bolagets låneskulder under perioden 

2017-01-01 – 2018-09-30 med totalt 125 Mkr för nyproduktion av ny skola i Marnäs.  

Granskningen visar att uppdraget till LKFAB att starta planeringen för uppförande av ny skola i 

Marnäs givits efter endast informella samtal mellan representanter från bolagsstyrelsen och kom-

munfullmäktige.  
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Totalt har 8 entreprenörer1 upphandlats för byggnationen av Solviksskolan. Tilldelningsbeslut av-

seende antagna entreprenader har fattats av Byggchef vid LKFAB efter att beslut om antagande 

av vinnande anbud tagits av bolagsstyrelsen. I samband med sakgranskning har det framkommit 

att tilldelningsbeslut inte är ett formellt beslut inom bolaget utan är att betrakta som information till 

anbudslämnare avseende vem som tilldelats entreprenaden. Inget tilldelningsbeslut anges formellt 

ha fattats avseende entreprenaden för markarbeten, finplanering med anledning av att det endast 

inkom ett anbud. Av tilldelningsbesluten framgår ej skälen för besluten. Mark- och grundläggnings-

entreprenör (entreprenad 1) antogs av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott vid samman-

trädde 2016-11-09 § 115. LKFABs bolagsstyrelse har sedan beslutat att anta entreprenader 2-7 

vid sammanträdde daterat 2017-02-08. Bolagsstyrelsen har även antagit entreprenad avseende 

markarbeten, finplanering vid sammanträdde 2018-04-11.   

2.1.2. Bedömning Revisionsfråga 1 
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.   

Bedömningen baseras på: 

• Granskningen kan inte belägga att kalkyl avseende uppskattade kapitalkostnader 
och driftkostnader utgjort underlag inför beslut, vilket är en brist.  

• Granskningen visar att uppdraget till LKFAB att starta planeringen för uppförande 
av ny skola i Marnäs getts efter informella samtal mellan representanter från bo-
lagsstyrelsen och kommunfullmäktige.  

• Tilldelningsbeslut inte är ett formellt beslut inom bolaget. Bolaget har inte reglerat 
beslutanderätten avseende beslut om tilldelning av kontrakt i någon delegations-
ordning.  

• Tilldelningsbesluten saknar uppgiften om skälen till besluten. Om tilldelningsbe-
slutet är ofullständigt kan det leda till att avtalsspärren inte börjar löpa. 

2.2. Revisionsfråga 2 

 
Har en effektiv projektorganisation etablerats där resursallokering och internkommunikation inom 
projektet hanteras? 
 

2.2.1. Iakttagelser 
Under perioden 2017–2019 övergick ägande och ansvar att driva investeringsprojekt och förvalta 

kommunen fastighetsbestånd till Ludvika Kommunfastigheter AB (LKF AB). Projektet Solviksskolan 

har genomförts av LKF AB. Bolaget ingår i av Ludvika skapad koncern och är ett helägt dotterbo-

lag inom denna koncern. 

Styrgrupp 

Granskningen av de politiska besluten om projektet visar att det inte utsågs någon formell styr-

grupp för projektet för att bistå projektet med klargöranden om genomföranden och vara besluts-

mässig vid frågeställningar om exempelvis hur resurser ska tilldelas projektet och att realistiska 

krav ställs utifrån projektets förutsättningar. Enligt intervju har dock löpande avstämningar om pro-

jekts resultat gjorts med politiskt ansvariga genom så kallade presidiemöten. 

 
1 Följande entreprenader har upphandlats för byggnation av Solviksskolan: Mark- och grundläggningsarbeten, 

byggnadsarbeten, ventilation, el, VS, rör, hiss och styr, regler och övervakning samt markarbeten, finplane-
ring.  
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Presidiemöten mellan samhällsbyggnadsnämnden, social- och utbildningsnämndens och LKF AB 

har varit det centrala mötesforum genom vilken information om status för pågående bygg- och 

anläggningsprojekt delades och samordning åstadkoms för hur uppkomna frågor skulle hanteras. 

Presidiemöten har hållits under ett flertal år. Vi har tagit del av minnesanteckningar från presidie-

möten gällande perioden 2016-12-05 – 2020-05-29.  

Av minnesanteckningarna framgår att så väl ledande politiker (presidierna) som centrala tjänste-
män för respektive nämnd/bolag löpande har medverkat vid dessa möten. Presidiemöten har inte 
endast syftat till att behandla Solviksskolan utan också andra aktuella frågor och projekt har be-
handlats vid dessa möten. En översiktlig genomgång av erhållna minnesanteckningar visar att 
centrala frågor för projektet löpande behandlats vid dessa möten. Till exempel har frågan om att 
det inte gick att bygga ett källarplan på grund av för högt grundvattenläge samt den första fram-
tagna hyreskalkylen för skolan redogjorts för vid sammanträde 2016-08-11 respektive 2017-04-20. 
Vi noteras att frågor om och utmaningar för leverans av en färdig skola enligt initial tidplan löpande 
behandlas vid presidiemöten. Vidare behandlades t. ex. frågan om hyresavtal för skolan vid möte 
2019-01-11. Mötena uppges i intervju inte fungerat som ett formellt beslutsforum utan har syftat till 
att dela information och samordna pågående projekt.  
 
Projektgrupp 

Granskningen visar att LKFAB, i egenskap av byggherre, etablerade en projektorganisation för 

såväl projekteringsskedet som produktionsskedet. I projekteringsskedet bestod projektgruppen av 

representanter från LKF AB, kommunen och upphandlade tekniska konsulter. Från LKFAB deltog 

projektledare, ekonom samt byggchef som också ledde projektgruppen. Till projektgruppen har 

även knutits externa resurser som byggledare, delprojektledare och konsulter. Externa konsulter 

har bistått projektet med teknisk kompetens inom olika områden, till exempel VVS, EL, Hiss, Mark 

och Brand.  

Från beställarsidan inom Ludvika kommun är två fastighetsförvaltare vid samhällsbyggnadsförvalt-

ningen inkluderade i projektgruppen vilka fungerat som kontakter mellan projektet och berörd verk-

samhet. I intervju med verksamhetsrepresentanter beskrivs att även dåvarande rektor för Solviks-

skolan medverkat aktivt i projektet under projekteringsfasen. Mer övergripande beskriver såväl 

personal vid LKFAB som berörd verksamhet att berörd verksamhetspersonal överlag har varit 

inkluderade i projektet under projekteringsskedet på ett tillfredställande sätt. I produktionsskedet 

var projektet organisatoriskt mer uppdelat i en organisation där LKFAB har rollen som beställare 

gentemot upphandlad byggentreprenör, vilken tillika fungerade som samordnande generalentre-

prenör för 5 av 8 entreprenader2. Projektets organisation beskrivs i intervju ha kunnat bibehållas 

genom projektet, även på individnivå. Utmaningar relaterade till projektets organisation beskrivs 

inte som en försvårande faktor i framdriften av projektet.  

Projektplan 

Det har inte upprättats någon projektplan för projektet. I en projektplan läggs bland annat gemen-

samma mål och riktlinjer för projektet, övergripande beskrivning av projektets omfattning, tidplan, 

synpunkter och klagomål, uppföljning och rapportering samt hur ansvar och befogenheter för pro-

jektansvariga ska fördelas mellan parterna i projektet. 

2.2.2. Bedömning Revisionsfråga 2 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.   

Bedömningen baseras på:  

• Projektets organisation beskrivs i intervju ha kunnat bibehållas genom projektet, även på 

individnivå. Utmaningar relaterade projektets organisation uppges inte som en försvårande 

faktor i framdriften av projektet.  

 
2 Byggentreprenör fungerade som samordnande generalentreprenör för följande entreprenader inom pro-

jektet: Byggnadsarbeten, ventilation, el, VS, hiss och styr, regler och övervakning. 
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• Det har inte utsetts någon styrgrupp för projektet, dock har regelbundna presidiemöten hål-

lits där projektet har behandlats. Av minnesanteckningar från dessa möten framgår att mö-

tena har fungerat som ett forum för informationsdelning, samordning och informellt besluts-

fattande.  

• En annan brist är att det inte finns en projektplan för projektet. 

2.3. Revisionsfråga 3 

 

Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för riskbedömningar avseende investe-
ringar och genomförande av större kommunala bygg-och anläggningsprojekt? 

 

2.3.1. Iakttagelser 
Ludvika kommun och LKFAB saknar centrala styrdokument såsom policy/riktlinjer för investerings-

styrning eller riktlinjer för genomförande och slutredovisning av kommunala bygg- och anlägg-

ningsprojekt. Enligt intervju saknade även LKFAB, i projektets inledande skede stöddokument för 

hur bygg- och anläggningsprojekt ska genomföras, vilka kalkylunderlag som ska tas fram och hur 

dessa ska följas upp under projektets gång. Framtagande av mallar för kostnadskalkyler och hy-

resberäkningar beskrivs i intervju ha drivits på eget initiativ av byggchef vid LKFAB.  

I egenskap av helägt kommunalt bolag omfattas LKFAB av Reglemente för intern kontroll, beslutat 

av kommunfullmäktige 2016-08-29 § 137, vilket är Ludvika kommuns centrala styrande dokument 

avseende intern kontroll. Av reglementet framgår att kommunstyrelsen svarar för att årligen fast-

ställa en kommunövergripande plan för intern kontroll. Denna skall föregås av en riskanalys. Risk-

områden upptagna i den kommunövergripande plan ska följas upp av kommunens samtliga nämn-

der och helägda bolag, däribland LKFAB.  

Respektive nämnd och styrelsen för helägt kommunalt bolag har det yttersta ansvaret för den in-

terna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. För detta skall nämnderna/styrelsen årligen fast-

ställa en plan för intern kontroll, i vilken anges hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från 

den kommunövergripande planen ska följas upp. Vidare ska denna plan omfatta specifika kontroll-

punkter som också skall följas upp under året. Den bolagsstyrelsespecifika internkontrollplanen 

ska föregås av en riskanalys.  

I LKFAB:s gällande Riktlinje för intern styrning och kontroll, antaget av VD 2016-06-16, anges att 

ledningsgruppen årligen ska anta en särskild plan för granskning/uppföljning av den intern kontrol-

len. VD anges vara skyldig att löpande rapportera till styrelsen om hur den interna kontrollen fun-

gerar. Resultat av den interna kontrollen ska rapporteras till ledningsgruppen och styrelsen i den 

omfattning som fastställs i internkontrollplanen. Genomgången av LKFAB:s internkontrollplaner 

åren 2017–2019 visar att kontroll av Solviksskolan inte är inkluderats i någon av internkontrollpla-

nerna.  

Av internkontrollplanerna framgår vidare ej med vilken frekvens och när uppföljning av resultat ska 

göras till ledningsgrupp och styrelse. Det saknas dokumenterade riskanalys som underlag till de 

risker som inkluderats i LKFAB:s internkontrollplan.  

Riskanalyser Solviksskolan 

Inget styrdokument har erhållits av vilket framgår om och i så fall när och hur riskbedömningar 

inom enskilda investeringsprojekt ska göras. Vidare saknades vid tid för projektets genomförande 

styrande eller stödjande dokument vilka anger när och under vilka förutsättningar uppföljning av 

risker i investeringar och eller större kommunala bygg- och anläggningsprojekt skall återrapporte-

ras till LKFAB:s styrelse, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Såväl Ludvika kommun som 

LKFAB saknar både formella och informella dokument som anger hur mycket ett projekt får avvika 

från anslagen budget eller tidplan innan återrapportering till angivna politiska instanser måste  

208



 

12 
 

göras. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av någon övergripande teknisk riskinven-

tering kopplad till analys och uppföljning av ekonomiska risker i projekt och hur dessa ska beaktas  

under projektets genomförande.  

Nedan redogörs för de tre konsekvensanalyser avseende olika aspekter av projektet som erhållits 

inom ramen för granskningen. Samtliga konsekvensanalyser avser placering och utformning av 

den planerade nybyggnaden av Solviksskolan. Samtliga har upprättat under projektets projekte-

ringsfas. 

Av erhållna underlag för projektet framgår att en analys tagits fram av social- och utbildningsför-

valtningen, daterad 2015-03-19, vilken redogör för fördelar respektive nackdelar med olika place-

ringar av nybyggd skola och idrottshall i Marnäs (Solviksskolan). Analysen är ingen strikt riskanalys 

men redogör ändå implicit för risker kopplade till de två placeringsalternativ som behandlas. Fokus 

för analysen är inte på genomförandet av bygg- och anläggningsprojektet direkt utan behandlar 

för- och nackdelar med de olika platsalternativen utifrån de två platsernas fysiska och tekniska 

förutsättningar. Ingen kalkyl över förväntade ekonomiska effekter av att välja ett av de två alternati-

ven ingår i analysen.  

Konsultfirman Structor har även på uppdrag av LKFAB tagits fram dokumentet Konsekvensanalys 

option tillbyggnad nya Marnässkolan, upprättad 2016-06-20. Bakgrund till analysen beskrivs vara 

en föreliggande option på en tillbyggnad av en huskropp i två plan innehållande en avdelning per 

våningsplan för ny Marnässkolan. Genomförd konsekvensanalys visade att det är förmånligast ur 

kostnadssynpunkt att endast förbereda befintlig byggnad för en tillbyggnad enligt Structors utred-

ning. Analysens resultat visar att skolan bör byggas i max två plan.  

Structor har även tagit fram en konsekvensanalys avseende omprojektering av entré nya Marnäs-

skolan, daterad 2016-12-07. Bakgrunden till analysen är av Ludvika kommun önskar se över om 

entrévindfång på Solviksskolan kan utökas. Analysen omfattar uppskattning av ekonomiska och 

tidsmässiga effekter på projektet. Resultat av konsekvensanalysen ger vid handen att det tillkom-

mer projekterings- och hanteringskostnader om ca. 200 tkr samt dessutom en sannolik förskjutning 

av färdigställandetiden. Vidare anges att effekten av en utökning av entrévindfånget i merkostna-

der för mark- och grundläggnings samt byggentreprenaderna ej går att bedöma utifrån tillgängliga 

underlag.  

2.3.2. Bedömning Revisionsfråga 3 
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld. 

Bedömningen baseras på: 

• Såväl Ludvika kommun som LKFAB saknar centrala styrdokument såsom Policy/riktlinjer 

för investeringsstyrning. 

• System eller rutin för inventering, analys, uppföljning eller återrapportering av riskanalyser 

är inte dokumenterade i styrande- eller stödjande dokument.  

• Ingen övergripande teknisk riskinventering som är kopplad till analys och uppföljning av 

ekonomiska risker och hur dessa ska beaktas i projektets genomförande har genomförts. 

• Vidare har ingen efterhandsanalys genomförts för någon del av projektet under åren 

2017–2018 då Solvikskolan i huvudsak byggdes. Detta trotts att projektet både försenades 

i tid och överskred initial budgetkalkyl.   

• Risker kopplade till projektet Solviksskolan har ej berörts i Ludvika kommuns övergripande 

riskanalyser eller internkontrollplan åren 2017–2019.  

• Risker kopplade till projektets Solviksskolan har ej berörts i LKFAB:s egna riskanalyser el-

ler internkontrollplan åren 2017–2019.  
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2.4. Revisionsfråga 4  

 
Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal? 
 

2.4.1. Iakttagelser 
Upphandling av de 8 huvudsakliga entreprenadavtalen för byggnation av Solviksskolan genomför-

des genom separata upphandlingar. Upphandlingarna, avtalsdatum samt avtalad entreprenad-

kostnad till fast pris, exklusive moms och utan indexering fastställda i avtal redovisas i tabell 2.  

Tabell 2: Entreprenadkostnad, fast pris, enligt entreprenadavtal, i kr 

Entreprenader Avtalsdatum Entreprenadkostnad 
(fast pris, exkl. indexre-
glering och moms) enligt 
avtal, i kr 

1. Mark- och grundarbeten  2016-11-24 8 384 000  

2. Byggarbeten (tillika generalentreprenör för 
entreprenader 2-6) 

2017-02-23 59 885 412  

3. Hiss 2017-02-23 576 700  

4. Ventilation 2017-02-23 5 950 000  

5. El  2017-02-23 7 595 000  

6. Styr, regler och övervaknings (SÖR) 2017-02-23 890 000  

7. Rör (VS) 2017-02-23 3 275 000  

8. Finplanering, markarbeten 2018-05-16 13 185 329  

Summa entreprenadkostnader  99 741 441  

Byggherrekostnader   11 777 565  

Total summa entreprenadkostnader &  
byggherrekostnader 

 111 519 006  

Sex entreprenader (1, 2, 4, 5, 7 och 8) upphandlades som utförarentreprenader. Två entreprena-

der, hissentreprenaden och styrning-, regler och övervakningsentreprenaden, upphandlades som 

totalentreprenader. Att dessa 2 entreprenader (3 och 6) upphandlades som totalentreprenader 

beskrivs i intervju var baserat på tidigare erfarenheter av att inhyrda konsulter inte är lika skickliga 

på dessa områden som upphandlad entreprenör är. 

Entreprenadavtal med entreprenör för finplanerings- och markarbeten avser utöver markarbeten 

relaterade Solviksskolans skolgård även till cirka 50 procent markarbeten för den nya multisporta-

renan. Den nya multisportarenan uppfördes i anslutning till skolområdet men i övrigt inte ingår i 

budget för projektet Solviksskolan.  

Upphandlad entreprenör för byggarbeten har efter genomförd upphandling övertagit LKFAB:s roll 

som samordningsansvarig för samtliga upphandlande entreprenörer med några undantag. Entre-

prenaden för mark- och grundarbeten har upphandlats separat och ingår inte i den samordnade 

generalentreprenaden utan har varit sidoentreprenader. LKFAB har agerat byggherre för entrepre-

nad 1 (mark- och grundarbeten) samt entreprenad 8 (finplanering, markarbeten), eftersom dessa 

entreprenader upphandlades och genomfördes i huvudsak före respektive efter den samordnade 

generalentreprenaden.  

Vidare lyftes rörentreprenaden ur den samordnade generalentreprenaden i samband med avtals-

genomgång på begäran av byggentreprenör, utifrån motivering att byggentreprenör och rörentre-
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prenör tidigare haft samarbetssvårigheter. LKFAB har efter detta haft samordningsansvaret för 

rörentreprenader.  

Vid genomgång av avtal samt startmötesprotokoll framgår när tidplaner, betalplaner och egenkon-

trollplaner för respektive entreprenad tagits fram. En översiktlig genomgång av erhållna byggmö-

tesprotokollen för de olika entreprenaderna visar att dessa underlag har delgivits LKFAB samt att 

uppföljning av utfall mot dem har gjorts löpande under projektgenomförandet. Av byggmötesproto-

kollen framgår även att beställaren och entreprenörerna löpande behandlar tekniska frågor, sam-

ordningsfrågor, ÄTOR, tekniska frågor samt status för entreprenadens ekonomi och utfall mot tid-

plan. Vid projektstartmötet 2017-02-23 fastställdes även en projektorganisation. 

Av erhållet underlag framgår att byggmötena har hållits med två veckors mellanrum. Byggmöten 

har haft en enhetlig struktur och det noteras vid mötet vem som skall ansvara för de olika punkter 

som behandlas. Tidplan, ekonomi, handlingar, hinder och störningar m.m. är stående punkter i 

byggmötesprotokoll. Av byggmötesprotokollen framgår att även frågor om ÄTOR löpande behand-

las vid byggmöten.  

Utöver byggmöten noterades i startmötesprotokollet  att samordningsmöten ska hålls veckovis 

samt att separat ekonomimöten kan hållas inom ramen för entreprenaderna. Den samordnande 

generalentreprenör är sammankallande för samordningsmötena. Även LKFAB kan kalla till eko-

nomimöten. Fem samordningsmötesprotokoll har erhållits, samtliga daterade till perioden septem-

ber-november 2018. Vid samordningsmötena har de närvarande avhandlat status för pågående 

entreprenader samt stämt av tidplanen för att säkerställa att dessa delars färdigställande synkroni-

seras med huvudtidplanen.  

Av en översiktlig genomgång av erhållna byggmötesprotokoll framgår att generalentreprenören 

fortlöpande efterfrågar att separata ekonomimöten ska hållas. Separata ekonomimöten har enligt 

intervju hållits och är dokumenterade. Protokollen från dessa möten har sparats i pappersform, 

vilka vi har efterfrågat att ta del av, men bolaget har inte kunnat leverera protokollen med hänvis-

ning till det bolaget saknar möjlighet att skanna in dokumenten. 

Av byggmötesprotokollen framgår att mark- och grundarbetena försenades mot initial tidplan. Ent-

reprenaden skulle enligt beställning vara färdig vecka 8 år 2017. Entreprenaden försenades dock, 

enligt av konsultfirman Structor framtagen ÄTA-analys med 12 veckor samt att parallella arbeten 

som berörde mark- grund- och byggentreprenaderna nödgades pågå i ytterligare 12 veckor. Orsak 

till detta anges i byggmötesprotokoll samt intervju vara sent levererade och även felaktiga bygg-

handlingar (ritningar) samt att markförhållandena var annorlunda mot projekteringsunderlaget. Till 

exempel stämde inte projektering av markhöjd med fasader så att sockeln fick lov att projekteras 

om. Ett annat exempel uppges vara den av LKFAB beställd geoundersökning missade så kallade 

bergstoppar under marken som försvårade både pålning för husgrund och nedläggning av VA-

ledningar. Detta upptäcktes när markarbetena startade. Då upptäcktes även rester från en gammal 

huskropp vilken medförde ytterligare försening.  

Förseningen av mark- och grundentreprenaden medförde att hela projektet försenades. Av beställ-

ning av byggentreprenaden framgår att start för entreprenaden ursprungligen satts till vecka 8 år 

2017 med färdigställande vecka 25 år 2018. I den övergripande tidplan för generalentreprenaden 

daterad 2017-06-15 anges startdatum till vecka 22 år 2017 och slutdatum till januari 2019. I intervju 

framkom att generalentreprenaden i huvudsak färdigställdes till årsskiftet 2018/2019 och att inflytt-

ning i Solviksskolan kunde ske till vårterminen 2019.  

I administrativa föreskrifter för entreprenaderna anges att beställaren vid försening är berättigad till  

vite för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av entreprenaden försenats. För mark- och 

grundläggningsentreprenaden och markarbeten, finplaneringsentreprenaden uppgår vitet till 50 tkr 

per vecka och för den samordnade generalentreprenaden till 100 tkr per vecka. Detta avser dock 

förseningar orsakade av entreprenören och inte förseningar orsakade av beställaren. Avseende 

Solviksskolan uppges i intervju samt framgår av analys av uppstådda ÄTA-kostnader genomförd 
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av anlitad konsultfirma Structor att förseningar i huvudsak är orsakade av beställaren, aningen 

genom ofullständiga bygghandlingsunderlag eller genom tillkommande beställningar under entre-

prenaden. Inget vite har utkrävts från någon entreprenör.  

I intervju beskriver såväl representant från LKFAB som verksamhetsrepresentanter att Solvikssko-

lan att skolan vid färdigställande i allt väsentligt motsvarar uppställda funktionskrav på ett tillfred-

ställande sätt.  

2.4.2. Bedömning Revisionsfråga 4 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

Bedömningen baseras på: 

• Inget under våra intervjuer eller vid genomgång av erhållet kontraktsmaterial visar annat 

än att arbetena bedrivits enligt uppgjorda avtal. 

- Vår granskning av diverse byggmötesprotokoll och gjorda intervjuer indikerar inget an-

nat än att samtliga entreprenaden har hanterats branschmässigt på ett korrekt sätt. Av 

byggmötesprotokoll har avstämning kunnat göras att tidplaner och betalplaner relate-

rat de olika entreprenaderna har tagits fram och följts upp mellan entreprenör och be-

ställare under entreprenadernas genomförande. 

• Verksamhetsrepresentanter anger att Solviksskolan vid färdigställande motsvarar upp-

ställda funktionskrav på ett tillfredställande sätt.  

• Färdigställandet av  projektet har förskjutits i tid och kostnaderna har ökat i förhållande till 

ursprungliga avtalshandlingar.  

• Inom ramen för genomförda entreprenader har så väl startmöten som regelbundna bygg-

möten hållits. Vi noterar dock att samordningsmötena inte hållits i den frekvens som anges 

i startmötesprotokollet.  

2.5. Revisionsfråga 5  

 
Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar i samband med projektet? 
   

2.5.1. Iakttagelser 
Projektstyrningsverktyg för löpande uppföljning av projekt har saknats under projektet genomfö-

rande. Det har inte heller funnits någon annan typ av stödsystem för hantering av dokumentation 

inom projektet eller för att kunna göra kostnadsprognoser. 

LKFAB:s ekonomisystem beskrivs i intervju som det enda system genom vilket projektledare och 

projektansvariga har kunnat följa upp projektets ekonomi. I intervju beskrivs att det pågår ett arbete 

med att implementera ett nytt ekonomisystem ”Akrabi” inom LKFAB. Inom ramen för det beskrivs 

att arbete pågår med att implementera en modul för projektredovisning. Implementeringen är dock 

per september 2020 inte fullt ut färdig. Tidigare ekonomisystem beskrivs i egentlig mening endast 

kunnat användas för att följa upp fakturahantering inom projektet och genom det vilka kostnader 

som belastat projektet vid olika tidpunkter. Slutkostnadsprognoser har fåtts göras separat och då 

manuellt för hand.  

Enligt intervju har projektledaren vid LKFAB i avsaknad av systemstöd under projektets gång arbe-

tat fram egna interna stödverktyg för projektuppföljning och uppföljning av projektets ekonomi. 

Stödmaterial för genomförande av kostnadskalkyler och prognoser för slutkostnad beskrivs suc-

cessivt ha arbetats fram under projektets genomförande av byggchef vid LKF AB, tillika projektchef 

för Solviksskolan. Byggchef har under projektets genomförande arbetat med en egen kalkyl vilken 
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beskrivs ha uppdaterats löpande vartefter projektet fortskridit. Kalkylunderlag har erhållits vilket 

senast reviderats 2019-06-05. Av kalkylunderlagen, som är i Excel-format, framgår kalkyl och fak-

tiskt kostnader för olika delar av markentreprenaden och byggentreprenaden, tillika den samord-

nade generalentreprenaden. Även kostnader för projektering, bygg/projektledning och övriga 

byggherrekostnader ingår i kalkylen. Entreprenaden finplanering, markarbeten är inte tydligt angi-

ven i kalkylen. Dock anges posten ”skolgård kalkyl” en kalkylkostnad om 7 Mkr men att anbud 

inkommit uppgående till ca. 13,3 Mkr. När erhållen kalkyl senast reviderades hade inte entrepre-

naden finplanering, markarbeten slutförts varför utfall för denna entreprenad ej var känt. I kalkylen 

anges utfall för projektet till 158,3 Mkr.  

Information om projektet till LKFAB:s styrelse beskrivs i intervju ha genomförts löpande men inte 

enligt en fastlagd rutin med bestämda tidsintervall. Genomgång av mötesprotokoll från LKFAB:s 

styrelse visar att återrapporteringar har gjorts vid flera tillfällen från år 2016 till och med år 2020. Av 

erhållna bolagsstyrelseprotokoll framgår att ärendepunkten: ”Uppföljning av pågående projekt” har 

behandlats vid tio tillfällen under en period om 2016-02-11 – 2020-06-10. Det framgår inte av pro-

tokoll att Solvikskolan behandlats vid samtliga dessa tillfällen. I intervju anges dock att Solvikssko-

lan har behandlats genom muntlig redogörelse av projektets status vid samtliga dessa tillfällen. 

Uppföljningen har enligt det underlag vi haft tillgängligt endast gjort genom muntliga återrapporte-

ring och inga underlag har bilagts föredragningar. Det är därför inte möjligt att ytterligare följa upp 

denna uppföljnings omfattning och kvalitet. I intervju beskriver bolagets styrelseordförande att upp-

följning till LKFAB:s styrelse varit av god kvalitet och tillräckligt omfattande.  

Det saknas, inom såväl Ludvika kommun som LKFAB, styrande dokument vilka anger under vilka 

förutsättningar och i vilken form ett projekt ska återrapporteras till bolagsstyrelse eller till kommu-

nen i dennes egenskap av beställare. Ingen formell återrapportering till styrelse, nämnd eller kom-

munfullmäktige inom Ludvika kommun uppges i intervju ha genomförts inom ramen för projektet.  

2.5.2. Bedömning Revisionsfråga 5 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

Bedömningen baseras på: 

• Det saknas skriftliga riktlinjer eller rutiner för när och hur kostnadskontroller ska genomfö-

ras för ett pågående investeringsprojekt. Vidare är det inte tydliggjort när återrapportering 

av uppstådda avvikelser mot till exempel budget och eller avvikelser i beslutad tidplan ska 

ske till ansvariga och eller berörda politiska instanser 

• Riktlinjer och regler för återrapportering till LKFAB:s styrelse är inte tydliggjort i styrande el-

ler stödjande dokument. Återrapportering till LKF AB:s bolagsstyrelse har gjorts muntligen. 

Återrapporteringen beskrivs av bolagets styrelseordförande varit av ändamålsenlig kvalitet 

och omfattning.  

• Det har under projektet saknats såväl systemstöd för projektuppföljning som för projekt-

styrning. Verktyg för översiktlig projektuppföljning och projektkalkylering har arbetats fram 

inom projektet över tid.  
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2.6. Revisionsfråga 6 

 
Finns det en överensstämmelse mellan förkalkyl och slutkalkyl avseende projektet? 
 

2.6.1. Iakttagelser 
Av erhållen sammanställning över projektets utfall framgår att projektets slutkostnad uppgår till 

cirka 160,7 Mkr jämfört med den initiala kostnadsbedömningen om 125 Mkr. Detta motsvarar en 

ökning om cirka 28,6 procent. Vad den initiala kostnadsbedömningen för projektet om 125 Mkr 

bygger på är inte helt klarlagt. I erhållet presentationsmaterial Ekonomisk redovisning projektet 
Solviksskolan framtaget av byggchef år 2019 presenteras en kalkyl vilken uppskattar produktions-

kostnaden till 113,5 Mkr. Kalkylen omfattar en schablon för kostnad per kvadratmeter om 24 500 

kr, vilken multipliceras med kvadratmeterantal enligt lokalprogram: 4 300 m2 LOA3. Kalkylen note-

ras dock endast vara en uppskattning eftersom detaljplan ännu ej var färdig. Bedömd BTA4 ytan för 

projektet uppskattades i detta skede till 5 092 m2. 

Denna kostnadsuppskattning omfattade en uppskattning av endast byggkostnaderna och omfat-

tande ingen kalkyl för resterande kostnader. Ej heller av driftkostnader eller prognos över de hy-

reskostnader som projektet medför. Kostnadsbedömningen togs fram innan detaljprojektering hade 

påbörjats.  

Kostnadsökningen om 35,7 Mkr från 125 Mkr till 160,7 Mkr föranledde att ytterligare nyupplåning 

för projektet blev nödvändig. LKFAB:s styrelse beslutade 2019-05-22 att godkänna ytterligare        

nyupplåning om 225 Mkr, varav 40 Mkr, motsvarande cirka 32 procent av initialt upplåningsvärde, 

avsåg projektet. Denna ökade nyupplåning för LKFAB föranledde inte några nya beslut i kommun-

fullmäktige eller kommunstyrelsen i Ludvika kommun.  

Kvadratmeterantal för Solviksskolan kom under projektets gång att utökas från 4 300 m2 LOA år 

2015 till 4 658 m2 LOA år 2018 och från 5 092 m2 BTA år 2015 till 6 097 m2 BTA år 2018.  

Ökningen föranleddes i huvudsak av att det vid förprojekteringen framkom att tekniska utrymmen, 

vilka initialt planerades lokaliseras i byggnadens källare, på grund av för hög grundvattennivå inte 

kunde placeras där. Det blev då nödvändigt att bygga ut en tredje våning på skolan, vilken i hu-

vudsak består av icke-uthyrningsbara ytor. Det beskrivs också vara detta som i huvudsak förklarar 

skillnaden mellan ökningen i BTA-yta jämfört LOA-yta från 2015 till 2018.  

I tabell 3 nedan redovisas snittkostnad per kvadratmeter LOA, BTA samt den procentuella skillna-

den mellan dem i kalkyler baserade på kvadratmeterantal 2015 respektive 2018.  

Tabell 3: Snittkostnad per kvadratmeter, LOA respektive BTA, kalkyler 2015 oh 2018, kr/m2 

Kalkyl år LOA kr/ m2 BTA kr/ m2 

2015  29 070 24 548 

2018 34 500 26 357 

   

Avvikelse kostnad 2015 jmf. 
2018, procent 

18,7 % 7,4 % 

 

 

 
3 LOA betyder lokalarea och representerar den yta som är uthyrbar.  
4 BTA betyder bruttoarea. Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslu-
tande byggnadsdelarnas utsida. 
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Av tabell 3 ovan framgår att om hänsyn tas till ökningen i kvadratmeteryta från initial kalkyl till slut-

kostnadsprognos är kostnadsökningen per kvm BTA 7,4 procent. Kostnadsökningen per kvm LOA 

uppgår till 18,7 procent. Den högre kostnaden per kvm LOA jämfört kvm BTA förklaras i huvudsak 

av att merkostnader uppstod i och med bygget av de tekniska utrymmena på plan 3 i skolan och 

att dessa utrymmen till stor del inte är uthyrbara.  

Slutkalkyl för projektet är inte framtagen per september 2020. I intervju anges att plan är att ta fram 

en slutkalkyl under oktober månad 2020. Anledningen till att slutkalkyl inte tagits fram beror enligt 

intervju på att samtliga delar av entreprenaden finplanering, markarbeten avslutades först under 

augusti-september 2020.  

Tillkommande kostnader Solviksskolan  

Av tabell 2 i revisionsfråga 4 framgår entreprenadkostnader för de 8 entreprenaderna upphandlade 

för byggnationen av Solviksskolan. I tabell 2 redovisas vidare beräknad byggherrekostnad förknip-

pad med projektet. I tabell 4 nedan redovisas utöver dessa kostnader ytterligare identifierade kost-

nader inom projektet. 

Tabell 4 – Identifierade kostnader inom projektet Solviksskolan, kr 

Kostnad Belopp, kr 

Summa entreprenadkostnader enligt avtal 99 741 441 

Byggherrekostnader enligt initial kalkyl 11 777 565 

Summa: 111 519 006 

  

Tillkommande kostnader  

Övriga byggherrekostnader  1 669 979 

Projektering 6 184 090 

Köp av mark  1 516 000 

Solceller på taket, netto, inkl. erhållet statsbidrag  957 998 

Sanering husgrund 2 000 000 

Merkostnader Samordnad generalentreprenad  29 644 602 

Merkostnader Rörentreprenad 790 860 

Merkostnader Mark- och grundläggningsentreprenad 5 095 766 

Merkostnader Markarbeten, finplaneringsentreprenad  1 329 472 

Summa tillkommande kostnader 49 188 677 

  

Totala kostnader  160 707 683 

 

Utöver ovan redovisning av projektets totala kostnader tillkommer eventuellt kostnad för omdrag-

ning av kraftkabel, uppgående till 3 800 tkr. I intervju framkom det dock inte vara helt tydliggjort om 

denna kostnad kommer att belasta projektet Solviksskolan varför den inte inkluderas i tabellen 

ovan. 

Av tabell 4 ovan framgår att de huvudsakliga kostnadsposterna inom projektet Solvikskolan, vid 

sidan av entreprenadkostnader enligt avtalshandlingar och byggherrekostnader har varit merkost-

nader förknippade till de upphandlade entreprenaderna. Dessa kostnader består i huvudsak av 

ÄTA-kostnader. Hantering av ÄTA-kostnader beskrivs mer utförligt under revisionsfråga 7 nedan 

Hyreskalkyler kontra hyreskontrakt 

Tre olika hyreskostnadsprognoser för beräknad årshyra har upprättats av byggchef vid LKF AB 

och är daterade 2017-04-18, 2018-05-03 respektive 2019-10-03. Ingen årshyreskostnadsprognos 

togs fram innan beslut om projektets genomförande. Årshyresberäkningen daterad 2017-04-18 

prognostiserade en årshyra för Solviksskolan (4 562 m2 LOA) om 7 071 100 kr, motsvarande en 
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kostnad om 1 550 kr/m2 LOA. Årshyran för tillagningsköket (214 m2 LOA) uppgår i prognosen till 

381 990 kr, motsvarande en kostnad om 1 785 kr/ m2 LOA.  

Av hyresavtalen avseende perioden 2020-01-01 – 2039-12-31 framgår att årshyran för Solvikssko-

lan (4 444 m2 LOA, exklusive tillagningskök) år 2020 uppgår till 8 732 460 kr, motsvarande en 

kostnad per LOA om 1 965 kr/m2. Årshyran för tillagningsköket (214 m2 LOA) uppgår till 665 540 

kr, motsvarande en kostnad om 3 110 kr/m2.  

Av ovan redogörelse framgår att den faktiska hyreskostnaden förknippad med tillagningsköket blev 

väsentligt högre än den initialt prognostiserade kostnaden år 2017, trots att kvadratmeterantalet 

inte förändrats. Vi har ej fått någon tydlig förklaring till detta. Årshyreskostnaden förknippad med 

Solviksskolan är även den högre än prognostiserat år 2017. Den procentuella hyresökningen per 

kvadratmeter mellan prognos från april 2017 jämfört hyresavtal från oktober 2019 är cirka 26,8 

procent. Den procentuella hyresökningen för tillagningsköket per kvadratmeter mellan prognos från 

april 2017 jämfört hyresavtal från oktober 2019 är cirka 74,2 procent.  

2.6.2. Bedömning Revisionsfråga 6 
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.  

Bedömningen baseras på: 

• Initial kalkyl vilken har legat till grund för budgetering av projektet är mycket övergripande 

och baserad på erfarenhetsnyckeltal.  

• Slutkalkyl för projektet har ej genomförts vid tid för granskning.   

• Projektet har överskridit initial kalkyl med cirka 35,7 Mkr, motsvarande en ökning om cirka 

28,6 procent. Vi noterar dock att kostnadsökningen inte är lika hög om hänsyn tas till för-

ändringar i kvadratmeterantal under projektets gång.  

• Årshyreskostnaden för Solviksskolan är 26,8 procent högre än den initialt prognostiserade 

år 2017. Årshyreskostnaden för tillagningsköket är 74,2 procent högre än initialt prognosti-

serad årshyreskostand.   

2.7. Revisionsfråga 7 

 
Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar och avgående arbete (s.k. 
ÄTA) och har dessa följts? 
 

2.7.1. Iakttagelser 

Rutiner och regler för hantering av ÄTA 

Projektet har överskridit de 125 Mkr som LKF AB:s styrelse godkänt i nyupplåning för projektets 

genomförande med cirka 35,7 Mkr. Detta ledde till att ytterligare nyupplåning motsvarande 28,6 

procent av initial nyupplåning blev nödvändigt. Inget beslut avseende att tillskjuta ytterligare medel 

för projektet har fattats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  

Av erhållen rutinbeskrivning, gällande för projektledare inom byggavdelningen inom LKFAB och 

antagen av byggchef 2015-03-05 framgår att det i projektledares befogenhet ingår att besluta om 

beställningar och godkänna ÄTA. Hänvisning görs i samband med detta till att dessa beslut ska 

fattas inom ramen för delegation samt enligt upprättad Attestinstruktion, antagen av styrelserna 

LKF AB/LudvikaHem AB 2018-06-14. Vi har inom ramen för granskningen ej erhållit en delegat-

ionsordning avseende LKFAB, som omfattar beslut om ÄTA. I intervju anges att beloppsgränser för 
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beslut om ÄTA följer attestinstruktion. I bilaga till Attestinstruktion framgår att byggchef för beviljade 

projekt har attesträtt för enskilda fakturor uppgående till 13 mnkr. I intervju anges att Solvikskolan 

är ett beviljat projekt. Se revisionsfråga 8 nedan.   

Varken Ludvika kommun eller LKFAB har utarbetat interna riktlinjer för hur kostnader avseende 

uppkomna ÄTOR ska hanteras inom pågående byggprojekt. I intervju beskrivs att riktlinjer och 

regler för hantering av ÄTA inom pågående projekt istället regleras genom administrativa föreskrif-

ter som underlag för upphandling samt inom upprättad projektorganisation.  Av de administrativa 

föreskrifterna för så väl mark- och grundarbeten, den samordnade generalentreprenaden som 

finplanering, markarbeten framgår endast att underrättelse om ÄTA enligt AB 04 kap 2 § 7 och ska 

lämnas skriftligen, vilket avser endast entreprenörens skyldighet gentemot beställaren men ingen-

ting om det förekommer inskränkningar i de befogenheter som beställarens ombud förväntas ha 

enligt AB (Allmänna Bestämmelser, AB04 alt. ABT06). I de olika administrativa förskrifterna anges 

vidare vid vilka mötesforum entreprenör ska kunna delge beställare fullständiga underlag samt 

redovisa samtliga pågående ÄTA-arbeten. Beroende på entreprenad ska detta göras vid separata 

ekonomimöten eller vid byggmöten. De administrativa föreskrifterna reglerar vidare hur ersättning 

för ÄTA-arbeten ska hanteras och vilket ÄTA- eller entreprenörsarvode som kan knyttas till ÄTA-

arbeten. Generellt anges att ÄTA ska genomföras till överenskommet fast pris, enligt i anbudsfor-

mulär fastställt á-pris eller om något av dessa inte är möjligt enligt beräknat självkostnadspris. 

ÄTA-fakturering ska innehålla erforderliga tidssedlar och underlag för arbetena, samt godkänd 

ÄTA-beställning.  

Granskning erhållna ÄTA-underlag 

Av en översiktlig genomgång av erhållna byggmötesprotokoll framgår att ÄTA rapporteras genom 

byggdagbok samt att de löpande behandlas vid byggmöten. Det noteras dock inte i byggmötespro-

tokoll vilka underlag som bilagts anmälda ÄTOR. Separata ekonomimöten anges ha hållits under 

vilka ÄTOR anges ha diskuterats mer utförligt. Som redogjorts för under revisionsfråga 4 har vi inte  

tagit del av underlag för dessa möten.  

Separata ÄTA-sammanställningar har inom ramen för revisionen erhållits för samtliga entreprena-

der. En översiktlig genomgång av dessa underlag visar att det i ett flertal fall, dock inte i samtliga, 

finns övergripande dokumenterade skriftliga underlag till presenterade ÄTOR av vilka framgår vad 

ÄTA avser inklusive beräkning av kostnader. I vissa men inte samtliga fall finns även bilagda kom-

pletterande underlag (till exempel fakturaunderlag för materialkostnader).  

Den huvudsakliga ÄTA-journal som finns avseende projektet Solviksskolan är ÄTA-Journal Mar-

nässkola, daterad 2018-06-13. ÄTA-journal anges omfatta majoriteten av ÄTA-kostnader som 

härrör från den samordnade generalentreprenaden. Journalen innehåller bland annat information 

om ÄTA-nummer, status (åtgärdat, Godkänt/Utgår/Åtgärdas, Enligt beslut/Ej anmäld) samt datum 

då ÄTA inkom. Vidare innehåller ÄTA-journalen uppgift om ersättningsform och begärt belopp 

förknippad med anmäld ÄTA, samt vilket belopp som godkänts av beställare och vilket datum detta 

skett.  

Totalt omfattar ÄTA-journalen 102 ärenderader om ett totalt godkänt belopp om cirka 21,5 Mkr. En 

översiktlig genomgång av erhållna underlag till dessa ÄTOR visar att underlag för majoriteten men 

inte samtliga ÄTA finns i form av dokumentation från byggdagbok. Av dokumentation i byggdagbok 

framgår vad ÄTA avser samt översiktligt beräkningsunderlag för ÄTA-kostnad.  

Beräkningsunderlaget inkluderar, beroende på vad ÄTA:n avser, uppgifter om nedlagda arbets-

timmar, timpris per nedlagd timme samt kostnader för inköpt material för vilket fakturaunderlag 

generellt är bilagt. Ett stickprovsurval om 6 anmälda ÄTA har granskats för att kontrollera att erfor-
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derliga underlag till ÄTA:n finns och beslut avseende den dokumenterats. ÄTOR som omfattas av 

stickprovskontrollen avser: PM1 (ÄTA B1), väntetid tjänstemän (ÄTA B7), väntetid hantverkare 

(B19), omfattningar runt fönsteröppningar (B43), ställningskostnad mot budget (B70) samt fukt-

spärr på betongytor (B90). Resultat redovisas i tabell 5 nedan:  

Tabell 5 – Utvärdering stickprov ÄTA byggentreprenad 

ÄTA nr Godkänt 
belopp, i 
tkr 

Skriftligt un-
derlag i bygg-
dagbok 

Beräkningsunderlag 
kostnad finns  

ÄTA godkänd av 
byggchef eller pro-
jektledare 

B1 2 527 Nej Nej -*  

B7 1 120 Nej Nej -* 

B19 1 968 Ja Ja Ja** 

B43 632,3 Ja  Ja Ja 

B70 2 246 Ja Nej Ja 

B90 864 Ja Delvis*** Ja** 

     

Sammanställt 
resultat 

9 357,3 4 av 6 2 av 6  6 av 6 

* ÄTOR:na anges i intervju ha godkänts av byggchef, vi har dock endast kunnat stämma av detta mot doku-

menterat beslut i ÄTA-journal Marnässkolan, daterad 2018-06-13.  

** Vi noterar att ÄTA har godkänts av byggchef vid LKFAB men att det i samband med detta inte anges det 

godkända beloppet. 

*** Endast dokumentation i byggdagbok samt mejl från byggentreprenör som anger pris per kvadratmeter för 

insatsen som ÄTA omfattar. Ytterligare underliggande beräkningsunderlag saknas.  

 

Som framgår av tabell 4 ovan saknas så väl skriftligt underlag som beräkningsunderlag till två av 

de stickprovskontrollerade ÄTOR:na. Vidare framgår att det för ytterligare två ÄTA-stickprov sak-

nas fullständiga beräkningsunderlag till ÄTA:n och att det för två ÄTA-stickprov saknas dokumente-

rat beslut av ÄTA där godkänt belopp framgår i byggdagbok.  

2.7.2. Bedömning Revisionsfråga 7 
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.  

Bedömningen baseras på: 

• Varken Ludvika kommun eller LKFAB har utarbetat egna riktlinjer eller rutiner för hur kost-

nader avseende uppkomna ÄTA ska hanteras inom pågående byggprojekt.  

• Övergripande riktlinjer för ÄTA-arbeten anges normalt i Administrativa Föreskrifter samt i 

allmänna bestämmelser. Översiktlig genomgång visar att ÄTOR behandlats vid byggmö-

ten.  

• Översiktlig genomgång av erhållna ÄTA-sammanställningar och ÄTA-underlag visar att 

underlag till ÄTOR finns i flertalet fall men att det av erhållna underlag inte går att säker-

ställa att ÄTA-underlag och beslut finns dokumenterat för samtliga ÄTA-kostnader inom 

projektet. Stickprovskontroll av ÄTA inom ramen för samordnad generalentreprenad visar 

på vissa brister i dokumenterade underlag till ÄTA.  
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2.8. Revisionsfråga 8  

 
Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesterats utifrån gällande regel-
verk? 
 

2.8.1. Iakttagelser 

Analys av kostnadsökningar 

Konsultbolaget Structor har under delar av projektet upphandlats som stöd till LKFAB och har ge-

nomfört en analys av orsaker till kostnadsökningar till följd av uppkomna ÄTOR. Analysen är date-

rad 2019-02-19. I analysen behandlas ÄTA-kostnader uppdelade på när i projektprocessen dessa 

uppstod och eller vad dessa avser. I analysen redogörs för det totala ÄTA-beloppet förknippat med 

området samt beskrivs orsak till uppstådd ÄTA-kostnad. Analysen omfattar ÄTA-kostnader exklu-

sive entreprenaden markarbeten, finplanering samt byggherrekostnader uppgående till 26 939 tkr. 

Inklusive byggherrekostnader samt  ÄTA-kostnader relaterat entreprenaden Markarbeten och  

Finplanering, vilken vid analysens upprättande inte var färdigställd uppgår till 30 199 tkr. Störst 

ÄTA-kostnader är förknippade med ”Hinder/forcering” (totalt cirka 9,3 Mkr) samt ”Byggkostnader” 

(totalt cirka 9,1 Mkr). I Structors redogörelse för orsakerna till de uppstådda ÄTA-kostnaderna re-

dovisas ÄTORNA på en övergripande nivå kompletterat med vissa specificerade orsaker till 

ÄTA´ns uppkomst.  

Av Structors analys framgår att de huvudsakliga orsakerna till uppstådda ÄTA-kostnader är att 

undergrundens oväntade beskaffenhet innebar en försening av mark och grundentreprenaden 

med 10 veckor. Vidare noterades felaktigheter i genomförd projektering vilket uppskattats ha bi-

dragit till totalt 8 veckors försening av mark och grundentreprenaden. Totalt uppskattas att mark- 

och grundentreprenaden försenades med 12 veckor samt att resterande entreprenader på grund 

av det blev förseningar med ytterligare 12 veckor. Orsaken står att finna i att arbetsutrymmen be-

hövde delas mellan mark- och grundentreprenaden och byggentreprenaden, vilket gjorde att fram-

driften i entreprenadarbetena under en period minskade. Försening gjorde bland annat att bygg-

entreprenaden fick börja i fel ända av byggnaden och under tiden då mark- och grundarbetena 

pågick kom man inte åt husdelen med mest installationer. Angivna huvudorsaker till ÄTA-

kostnader relaterade till byggentreprenaden anges i Structors analys bero på brister i projektering-

en samt vissa beslut om ändringar av utförandet.  

Byggchef vid LKF AB har tagit fram ett underlag till återrapportering av projektet till LKFAB:s sty-

relse daterad 2020-03-17. I dokument görs ingen tydlig analys av orsaker till noterad kostnadsök-

ning i projektet. Det redogörs dock för förändringar i skolans yta under projektet gång. Denna yta-

ökning beskrivs i intervju som en orsak till noterad kostnadsökning. Ingen mer omfattande slutre-

dovisning eller annan typ av analys av kostnadsökningar inom projektet har tagits fram för gransk-

ning fram till september 2020. I intervju anges dock att slutkostnadsavstämning avseende projektet 

planeras att genomföras under oktober 2020.   

Attest av fakturor 

Av attestinstruktionen framgår att grundregeln är att leverantörsfakturor på belopp över 1 Mkr be-

slutsattesteras av administrativ chef eller VD, men att byggchef har rätt att attestera fakturor med 

ett högre belopp för beviljade projekt och underhållsåtgärder. Solviksskolan anges i intervju vara 

ett sådant. Av bilaga 1 till attestinstruktionen framgår beloppsgränser för attestberättigade, där-

ibland byggchef. Attesträtten gäller beslutsattest för enstaka fakturor i systemet, inom ramen för 
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fastlagd budget. Byggchef anges i bilaga 1 ha attesträtt för enstaka fakturor upp till 13 Mkr för be-

viljade projekt. 

Kontroll av inkomna fakturor för attestering ska enligt attestrutin göras i tre steg: sakgranskning, 

kontering och beslutsattest. Dessa steg får ej utföras av samma person och ska minst utföras av 

två olika personer. Beslutsattest görs alltid av attestansvarig, denne ansvarar också för att mottag-

ningsattestant/fakturamottagaren har fullgjort sitt kontrolluppdrag på korrekt sätt (sakgranskning 

och kontering).  

Attestberättigade personer skall enligt attestinstruktion ha ett attestkort med namntecknings- och 

signaturprov. Av attestkortet ska framgå det kostnadsställe som ansvarsområdet omfattar. Bygg-

chef anges i intervju ha godkänt och beslutsattesterat de flesta inkomna leverantörsfakturor och 

ÄTA avseende projektet Solviksskolan. På erhållet attestkort för byggchef vid LKFAB är ej angivet 

vilket/vilka kostnadsställen denna har befogenhet att attestera. I intervju anges att det inte har fun-

nits någon begränsning avseende vilka fakturor relaterade projektet Solvikskolan som byggchef 

har kunnat beslutsattestera.  

En stickprovskontroll omfattande 5 fakturor till ett totalt belopp om 14,6 Mkr har genomförts med 

avseende på att mottagningsattest och beslutsattest är gjorda av olika personer samt att faktura 

attesterats av behörig beslutsattestant. Kontrollen genomfördes utan anmärkning. Stickprovskon-

trollen visar att byggchef har beslutsattesterat 4 av 5 fakturor och att tidigare administrativ chef vid 

LKFAB har beslutattesterat 1 faktura. Avstämning har gjorts mot beloppsgränser i attestinstruktion 

2.8.2. Bedömning Revisionsfråga 8 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

Bedömningen baseras på: 

• En analys av orsaker till uppstådda ÄTA-kostnader inom projektet har genomförts av 

LKFAB upphandlad konsult Structor. Analysen tydliggör övergripande vilka typer av ÄTA-

kostnader som uppstått inom projektet, deras påverkan på projektets ekonomi och orsa-

ker.  

• Byggchef har enligt uppgift, utifrån ett övergripande underlag för projektets förlopp över 

åren 2015–2019 samt projektets ekonomi, muntligen redogjort för projektet för LKFAB:s 

styrelse. Av framtaget underlag för denna redogörelse framgår inte en analys till upp-

stådda kostnadsökningar. Ingen mer omfattande slutredovisning eller annan typ av analys 

av kostnadsökningar har tagits fram för projektet.  

• Regler för attest av inkomna fakturor är tydliggjorda i LKFAB:s attestinstruktion.  

• På erhållet attestkort för byggchef vid LKFAB och vilken tillika har godkänt och besluts-

attesterat fakturor avseende projektet Solviksskolan är ej angivet vilket/vilka kostnadsstäl-

len denna har befogenhet att attestera. Vidare är det ej tydliggjort att Solviksskolan är ett 

beviljat projekt inom ramen för vilket byggchef har rätt att attestera leverantörsfakturor över 

1 Mkr.  

• Fem stickprov avseende korrekt attest av leverantörsfakturor för projekt har genomförts 

utan väsentliga avvikelser.    
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 Revisionell bedömning 
Efter genomförd granskning bedömer vi att bolagsstyrelsen för Ludvika Kommunfastigheter AB 

inte helt säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 

utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet. Så väl LKFAB som Ludvika kommun saknar centrala 

styrande och stödjande dokument avseende både investeringsprocessen i stort och hur enskilda 

investeringsprojekt ska drivas. Inget formellt beslut att uppdra åt LKFAB att starta upphandlingen 

och genomföra byggnation av Solviksskolan har fattats utan uppdraget har kommunicerats infor-

mellt.  

Projektet har överskridit både ursprunglig budget och ursprunglig tidplan. Vi noterar dock att för-

ändringar i projektets omfattning och förutsättningar, uppdagade under projektets planering-, och 

genomförandeskeden, förklarar delar av noterad kostnadsökning och förskjutning i tid. Ändamåls-

enliga systemstöd för såväl ekonomisk prognostisering och kalkyl av projektet och ändamålsenligt 

projektledningsverktyg har saknats under projektets genomförande. Rutiner för hantering av ÄTA 

samt under vilka förutsättningar återrapportering av uppstådda avvikelser mot budget och/eller 

tidplan ska återrapporteras till ansvariga politiska instanser anges inte i styrande eller stödjande 

dokument.  

3.1. Rekommendationer 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi LKFABs styrelse att:  

• Säkerställa att formella investeringsbeslut fattats innan man startar upphandlingar och/eller 

genomföra bygg- och anläggningsprojekt åt Ludvika kommun.  

• Införa ändamålsenliga systemstöd för framtagande av ekonomiska kalkyler och slutkost-

nadsprognoser avseende bygg- och anläggningsprojekt.  

• Se över behovet av att införskaffa relevanta projektstyrningsverktyg för genomförande av 

bygg- och anläggningsprojekten.  

• Inför rutiner som tydliggör vem som formellt är beställare samt beställarens ombud och 

vem som har rätt att attestera ändring- och tilläggsbeställningar (s.k. ÄTOR) under genom-

förandeprocessen.  

• Rutiner för löpande tydliga rapporteringssystem för bygg- och anläggningsprojekt bör om-

gående etableras i syfte att skapa ett så transparent informationsflöde som möjligt mellan 

olika funktioner inom bolaget och kommunen. Det behöver också tydliggöras vilka områ-

den som rapporteringen ska omfatta. 

• Rutiner för riskbedömningar, inkluderande löpande evaluering och utvärdering av såväl 

tekniska som ekonomiska risker, vid genomförande av bygg- eller anläggningsprojekt bör 

ses över. Finns redan sådana är det viktigt att kommunicera ut detta till medarbetare som 

är verksamma i projektet.  

• Reglera beslutanderätten avseende tilldelning av kontrakt. Genom sådan delegering kan 

bolagsstyrelsen skapa en tydlig och ändamålsenlig beslutsordning mellan de förtroende-

valda i styrelsen och tjänstemännen inom bolaget.  

• Säkerställa att underrättelsen om tilldelning av kontrakt klargör omständigheterna som le-

gat till grund för beslutet tydligt, så att en leverantör kan avgöra om den vill ansöka om 

överprövning av upphandlingen eller inte. 
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Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att:  

• Säkerställa att kommunens investeringsprocess formaliseras i olika styrande dokument 

samt att formella investeringsbeslut fattas innan genomförandeprocessen startar för fram-

tida bygg- och anläggningsprojekt.  

• Investeringsprojekt budgeteras noggrant och successivt följs upp samt att rutiner tydliggör 
vad ett beslutsunderlag ska omfatta avseende exempelvis ekonomiska konsekvenser. 

• Säkerställa att tydliga rutiner för projektkalkyler avseende bygg- och anläggningsprojekt in-

förs som tydliggör vad dessa ska innehålla och hur de ska utformas. 
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Bilagor 
3.2. Bilaga 1 – Granskade underlag 

Följande underlag har genomgåtts som del av granskningen:  

● Politiska beslutsprotokoll där projektet behandlats. 

● Mål och budget 

● Förkalkyl och slutkalkyl 

● Ekonomistyrningsregler 

● Internkontrollreglemente 

● Dokumentation riskanalyser 

● Eventuell projekthandbok 

● Arbetsbeskrivning för projektledare 

● LOU och kommunens inköps- och upphandlingspolicy samt förfrågningsunderlaget 

● Riktlinjer och rutiner för avrop  

● Avtal med totalentreprenören och dessa bilagor 

● Riktlinjer för kostnadsuppföljning 

● Riktlinjer för bemanning av projekt 

● Eventuella riktlinjer mot mutor och annan otillbörlig påverkan  

● Eventuellt ramverk av handledningar och rutinbeskrivningar för hur arbetet med byggkost-
nadskalkyler ska genomföras 

● Protokoll/lägesrapporter från projektmöten/byggmöten; 

        - Ekonomiska rapportering gällande projektet samt prognoser 

        - Dokumentation av ÄTOR. 

        - Dokumenterad kostnadsuppföljning/kontroll av kommunen. 

● Anläggningsregister gällande investeringar 
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3.3. Bilaga 2 – Sammanställning av politiska beslut 

Sammanställning av politiska besluten om investeringen av Solviksskolan 

m  Pa-

ragr

af 

nde Beslut Underlag  

2014-10-15 § 

117 

Byggande av ny skola i  

Marnäs. 

Social- och utbildnings-

nämnden begär hos kom-

munstyrelsen att en ny 

skola i Marnäs med plats 

för i storleksordningen 300 

elever färdigställs. 

Inga dokument är bilagda 

ärendet. Ärendebeskriv-

ningen för ärendet anger 

bakgrund till beslutet uti-

från nämndens identifierat 

lokalbehov.  

2014-11-26 § 23 Beslut om driftbudgetar, 

inklusive investerings-

ramar åren 2015–2018 

för lista över angivna 

investeringsprojekt. 

Kommunfullmäktige be-

slutar bevilja anslag för 

följande projekt*:  

- Nybyggnation skola i Mar-

näs. 

Investeringar 2015–2018: 

År  Tkr  

2015 7 100 

2016 43 450 

2017 38 500 

2018 2 450 

 91 500 
 

Framgår ej av ärendet 

vilka eventuella underlag 

som delgetts i samband 

med ärendet. 

2015-02-03 § 48 Byggande av ny skola i  

Marnäs. 

Kommunstyrelsen noterar 

att ärendet behandlats i 

budgetberedning och beslu-

tades i kommunfullmäktige 

den 26 november 2014 § 

23 och översänder ärendet 

till samhällsbyggnads-

nämnden för handläggning.  

Inget underlag är bilagt 

ärendet.  

2016-11-28 § 

205 

Budget 2017–2019 - 

Generella beslut  

Kommunfullmäktige be-

slutar att: 

7. Ludvika kommun ger 

Ludvika kommunfastigheter 

i uppdrag att planera för 

uppförande av följande 

(flera investeringsobjekt 

ingick i beslutet) investe-

ringsobjekt 2017–2019: 

- Nybyggnation av skola i 

Marnäs 2017–2018**. 

13. Såsom för egen skuld 

ingå borgen för Ludvika 

Kommunfastigheter AB:s 

låneförpliktelser upp till ett 

totalt lånebelopp om 275 

Bilagda handlingar till 

beslutet är Resultat och 

finansieringsbudget.  

224



 

28 
 

Mkr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader.   

2016-12-07 § 

296 

Marnäs nya skola Styrelsen (LKF AB:s) 

uppdrar Anette Lindberg, 

med Ulf Rosenqvist som 

ersättare att från och med 

den 2017-01-01 till och med 

den 2018-09-30, för företa-

gets räkning nyupplåna, 

dvs. öka företagets skulder 

under perioden 2017-01-01 

– 2018-09-30, med totalt 

125 mnkr för nyproduktion 

av ny skola i Marnäs.  

Kommunfullmäktiges be-

slut 2016-11-28 § 205 

redogjort för ovan hänvi-

sas till som underlag för 

styrelsens beslut.   

2017-01-30 § 7 Ram för upptagande av 

krediter med anledning 

av Marnäs nya skola. 

Styrelseordförande LKF 

AB redovisar beslut från 

Kommunfullmäktige 

(KF) 2016-11-28 § 205 

beträffande utökad bor-

gensram till 275 mkr, 

samt uppdrag om bygg-

nation av Marnäs nya 

skola.  

Stämman beslutar om utö-

kad ram för upptagande av 

krediter till 275 mkr. 

Kommunfullmäktiges be-

slut 2016-11-28 § 205 

redogjort för ovan.   

2019-05-22 § 14 Ärendet avser uppta-

gande av ny lån för 

genomförandet av inve-

steringsprojekt. Av bi-

laga till ärendet framgår 

att Solviksskolan är ett 

av dessa och att nyupp-

låning om 40 Mkr be-

hövs förprojektet.  

Styrelsen beslutar att god-

känna ny upplåning i enlig-

het med tidigare underlag 

och beslut.  

Bilagor 2 och 3. Bilaga 2 

redogör för ärendets histo-

rik. Bilaga 3 redovisar för 

vilka investeringsprojekt 

nyupplåningen görs. Sol-

viksskolan är ett av dessa.  

*Listan på projekt omfattar Ny skola i Marnäs (Solviksskolan) samt flera andra projekt. I beslutet anges ej 

specifikt budgetanslag för Solvikskolan utan beslutet är ett rambeslut per år över perioden 2015–2018 där 

medel för Solviksskolan ingår.  

** Ytterligare investeringsprojekt anges under beslutspunkt och omfattas av kommunens borgensåtagande 

enligt punkt 13. 
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2020-10-20 
 
 
 
 
Marie Lindblad 

  
 
 
 
 
Said Ashrafi 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Ludvika kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de 

förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-02-27. PwC ansvarar inte utan särskilt 

åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Ookum enttitel 

Svar pâ remiss 
Ookumentdatum 

2021-01-26 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Dnr KS2020/433 

Remiss, handlingar för yttrande avseende: 
"Granskning av bygg- och anläggningsprojekt 
Solviksskolan Ludvika kommun" dat 2020-11-26. 

Styrelsen för Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB har fâtt rubricerade handlingar pâ 

remiss och har behandlat ärendet pâ styrelsemötet 2021-02-03 §84 

Styrelsen lämnar sina kommentarer i bifogat missiv pâ sidan 3-5. 

/ 
Ludvika Kommunfastighe 'er AB 

LudvikaHem AB 

1 (1) 
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Missiu 
Revisorerna 

i Ludvika kommun 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 
Bolagsstyrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom) 
Social- oeh utbildningsnämnden (för kännedom) 

Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt 

PwC har pâ uppdrag av Ludvika kommuns revisorer genomfört en granskning av planering och 

genomförande av bygg- och anläggningsobjekt, som konkret objekt för granskningen har Solviksskolan 

valts. Under de senaste âren har organisationen avseende verksamhetslokaler förändrats sa att det 
numera är Ludvika Kommunfastigheter AB som förvaltar lokalerna och ocksâ hanterar eventuella 
behov av ny- och ombyggnationer. 

Syftet med granskningen är att bedöma om bolagsstyrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB 
säkerställer att större bygg och anläggningsprojekt bedrivs pâ ett ándamâlsenligt sätt utifrân 

perspektiven ekonomi och kvalitet. Den sammanfattande revisionella bedömningen är att 
bolagsstyrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB inte helt säkerställer att större bygg- och 
anläggningsprojekt bedrivs pâ ett ändamâlsenligt sätt utífrân perspektiven ekonomi och kvalitet. 

Bedömningen baseras pâ följande kontrollmâl: 

Revisìonsfrâga 1: Finns politiska be slut om projektet och vilka underlag lag till grund för 
beslutet om projektet? 
Bedöms som ej uppfylld. 

Revisìonsfrâga 2: Har en effektiv projekt-organisation etablerats där resursallokering och 
internkommunikation inom projektet hanteras? 
Bedöms som delvis uppfylld. 

Revisionsfr-äga 3: Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för 
riskbedömningar avseende investeringar och genomförande av större kommunala bygg-och 
anläggningsprojekt? 
Bedöms som ej uppfylld. 

Revisìonsfrâga 4: Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal? 
Bedöms som delvis uppfylld. 

Revisîonsfr-âga 5: Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar i 
samband med projektet? 
Bedöms som delvis uppfylld. 

Revìsionsfrâga 6: Finns det en överensstämmelse mellan förkalkyl och slutkalkyl avseende 
projektet? 
Bedöms som ej uppfylld. 

Revisionsfrâga 7: Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar och 
avgâende arbete (s.k. ÄTA) och har dessa följts? _ \ 
Bedöms som ej uppfylld. ~ 

'\0 
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Revisionsfrâga 8: Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesterats 
utifrân gällande regelverk? 
Bedöms som delvis uppfylld. 

Efter genomförs granskning rekommenderar vi LKF ABs styrelse att: 

• Säkerställa att formella investeringsbeslut fattats innan man startar upphandlingar och/eller 
genomföra bygg- och anläggningsprojekt at Ludvika kommun. 

• Införa ändamâlsenliga systemstöd för framtagande av ekonomiska kalkyler och slutkostnadsprognoser 

avseende bygg- och anläggningsprojekt. 

• Se över behovet avatt införskaffa relevanta projektstyrningsverktyg för genomförande av bygg- och 
anläggningsprojekten. 

• Inför rutiner som tydliggör vern som formellt är beställare samt beställarens ombud och vern som har 
rätt att attestera ändring- och tilläggsbeställningar (s.k. ÄTOR) under genomförandeprocessen. 

• Rutiner för löpande tydliga rapporteringssystem för bygg- och anläggningsprojekt bör omgâende 

etableras i syfte att skapa ett sa transparent informationsflöde som möjligt mellan olika funktioner 
inom bolaget och kommunen. Det behöver ocksâ tydliggöras vilka omrâden som rapporteringen ska 

omfatta. 

• Rutiner för riskbedömningar, inkluderande löpande evaluering och utvärdering av sâväl tekniska som 
ekonomiska risker, vid genomförande av bygg- eller anläggningsprojekt bör ses över. Finns redan 

sâdana är det viktigt att kommunicera ut detta till medarbetare som är verksamma i projektet. 

• Reglera beslutanderätten avseende tilldelning av kontrakt. Genom sâdan delegering kan 
bolagsstyrelsen skapa en tydlig och ändamâlsenlig beslutsordning mellan de förtroendevalda i styrelsen 

och tjänstemännen inom bolaget. 

• Säkerställa att underrättelsen om tilldelning av kontrakt klargör omständigheterna som legat till grund 
för beslutet tydligt, sa att en Ieverantör kan avgöra om den vilI ansöka om överprövning av 

upphandlingen eller inte. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att kommunens investeringsprocess formaliseras i olika styrande dokument samt att 
formella investeringsbeslut fattas innan genomförandeprocessen startar för framtida bygg- och 
anläggningsprojekt. 

• Investeringsprojekt budgeteras noggrant och successivt följs upp samt att rutiner tydliggör vad ett 

beslutsunderlag ska omfatta avseende exempelvis ekonomiska konsekvenser. 

• Säkerställa att tydliga rutiner för projektkalkyler avseende bygg- och anläggningsprojekt införs som 
tydliggör vad dessa ska innehâlla och hur de ska utformas. 

Reoisorerna önskar bolagsstyrelsenj'ör Ludvika kommunJastigheter AB och 
kommunstyrelsens svar pà hur de avser att litgärda de j'örbättringsomrlidenjbrister som 

plitalas i reoisionsrapporten, senast 2021-05-01 ~ 

Ludvika den 26 november 2020 ~\ 

Torbjörn Âker 

Ordförande 

229



3 

Revisorernas Nämnden/ styrelsens När âtgärd Ansvarig 
rekommendationer till reflektion och beslut planeras vara förimple- 
LKF ABs styrelse om âtgärd omförd mentering 

Säkerställa att formella Införandet av den nya Kommunstyrelsens Kommunstyrel 

investeringsbeslut fattats innan beställningsprocessen inom förvaltning sens 

man startar upphandlingar kommunkoncernen kommer ansvarar för förvaltning. 

och/eller genomföra bygg- och innebära en kvalitetssäkring i införandet och 

anläggningsprojekt at Ludvika hela processen. Det innebär att beslutet om en 

kommun Kommunfullmäktige och/ eller koncerngemensam 

resp nämnd mäste ha fattat ett beställningsprocess 

tydligt formellt beslut innan 

beställning kan utföras pâ en 

investering hos LKFAB. 

Besluten mâste bygga pâ ett 

strukturerat beslutsunderlag 

som baseras pâ: 

Behovsanalys - bakgrund och 

orsaksbeskrivning 

Risk- och konsekvensanalys 

Alternativa lösningar 

Livscykelanalys 

Miljö- och hâllbarhetsanalys 

Fastighetsbeskrivning - ev 

befintlig byggnad, mark, vatten, 

avlupp, sanering, servitut, etc 

Ekonomi- och finansanalys - 

skaI! innehâlla hyrestillägg och 

driftkostnad för bestäl!aren och vid 

finansiering via län skaI! en 

amorteringsplan upprättas 

Slutsats/Förslag till be slut 

Om omfattningen av projektet 

under genomförande ändras, 

eller ökar i kostnad över 

projektbudget skall beslutande 

instans förnya sitt beslut om 

projektet. 

Införa ändamâlsenliga Inom LKFAB används nu --------- -------- 
systemstöd för framtagande kalkylprogrammet Bidcon. 

av ekonomiska kalkyler och 

slutkostnadsprognoser Slutkostnadsprognoser görs 

avseende bygg- och idag av projektledare/ 

anläggningsprojekt byggavdelningen i excel. 
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Byggkonsulter använder 

liknande/rnotsvarande 
program. 

För ekonomisk 

projektuppföljning och 

prognoser används inom 

LKF AB Akribi Financials 

(ekonomisystemet). 

Mânadsvisa rapporter lämnas 

till styrelsen för LKF AB för de 

projekt som hanteras inom 

fastighetsbolagen som 

överstiger 5,0 Mkr. 

Se över behovet av att införskaffa LKF AB arbetar efter en tydlig 2021-06-30 LKFAB 
relevanta projektstyrningsverktyg projektmodell idag och kan 
för genomförande av bygg- och ansvara för en genomlysning 
anläggningsprojekten. av vilka relevanta 

projektstyrningsverktyg som 

behövs. 

Även här anser vi att en 

koncernövergripande översyn 

bör göras kring behovet av ett 

gemensamt verktyg som även 

kan användas av 

Samhällsbyggnadsförvaltninge 

n, WBAB, VB-kraft mfl. 

Inför rutiner som tydliggör vern Styrelsen för LKF AB beslutar i Kommunstyrelsens Kommunstyrel 

som formellt är beställare samt samband med respektive förvaltning sens 

beställarens ombud och vern som investeringsbeslut med ansvarar för förvaltning. 

har rätt att attestera ändring- och utgângspunkt frân underlag i införandet och 

tilläggsbeställningar (s.k. ÄTOR) beställningsprocessen, vern beslutet om en 

under genomförandeprocessen som är beställare respektive koncerngemensam 

beställarens ombud. beställningsprocess 

I förslag till ny beställnings- LKF AB ansvarar för LKFAB 

process ska framgâ att säkerställa att reviderar och 

beloppsgränser för tillâtna beställare och fastställer 

ändrings- och tilläggsarbeten beställarens ombud rutin för 

(ÄTOR) inom fastlagd budget. blir tydligt uttryckt beställnings- 

Om beslutad budget behöver i respektive beslut processen i 

överskridas mäste beslutande och beställning. samrâd med 

instans förnya sitt beslut med kommun- 

utgângspunkt fran framtaget 2021-08-31 koncernens 

underlag. projektstrateg 

Rutiner för löpande tydliga LKF AB kan ansvara för en 2021-12-31 LKFABhar 
rapporteringssystem för bygg- genomlysning av vilka idag en 
och anläggningsprojekt bör relevanta rapportmodell 
omgâende etableras i syfte att projektstyrningsverktyg som mom 
skapa ett sa transparent behövs. Dessa ska även klara fastighetskonc 
informationsftöde som möjligt av att generera rapporter. Dvs ernen. 
mellan olika funktioner inom 

budgetnivâ, tidplan, ÄTOR etc. 
bolaget och kommunen. Det 
behöver ocksâ tydligzöras vilka 
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omrâden som rapporteringen ska Rapporteringsmodell för Kommunkonc 

omfatta. projekt inom LKF AB finns idag ernens 

till bolagets styrelse avseende projektstrateg 

projekt > 5,0 Mkr. bör ansvara för 

framtagandet 

En gemensam rapportmodell aven 

bör införas i hela koncerngemen 

kommunkoncernen med sam 

beloppsgränser och rapportmodell. 

rapportstruktur. 

Rutiner för riskbedömningar, Se svar pâ första 2021-06-30 LKFAB 
inkluderande löpande evaluering rekommendationen ovan fastställer 
och utvärdering av sâvâl tekniska rörande beslutsunderlag i rutin för detta 
som ekonomiska risker, vid beställningsprocessen. i anslutning till 
genomförande av bygg- eller beställnings- 
anläggningsprojekt bör ses över. Erforderlig tid behöver processen. 
Finns redan sâdana är det viktigt 

avsättas i projekteringsfasen 
att kommunicera ut detta till 

för att fastställa och tydliggöra 
medarbetare som är verksamma i 

projektet. 
förutsättningar och omfattning 

av ett bygg- eller 

anläggningsprojekt. När dessa 

förutsättningar sedan ändras 

och beslutas i projektet 

behöver tydlig information om 

orsak till förändringen nâ ut 

transparant för at skapa 
förstâelse för kostnads- 

förändringen. 

I risk- och konsekvensanalysen 2021-12-31 Kommunens 

bör detta belysas utifrân projektstrateg 

fastlagda omrâden. ansvarar för 

Koncerngemensam modell för att ta fram 

detta bör framtagas. gemensam 

modell för 

risk. Och 

konsekvens- 

analys. 

Reglera beslutanderätten Inom LKF AB finns idag detta ------- ------- 

avseende tilldelning av kontrakt. reglerat i form av: 
Genom sâdan delegering kan 

bolagsstyrelsen skapa en tydlig Bolagsordning och styrelsens 
och ândamâlsenlig arbetsordning (styrelsens 
beslutsordning mellan de ansvar) 
förtroendevalda i styrelsen och 

tjänstemännen inom bolaget. 
Vd-instruktion (vd ansvar) 

Attestinstruktion (tjänsteman 

ansvar) 

Beställningar över 5,0 Mkr 

beslutas av styrelsen och i 

beslutet tilldelar styrelsen vd 
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ansvaret för tilldelning av 
kontrakt. 

Kostnader understigande 5,0 
Mkr hanteras av vd enligt ABL, 
8 kap, 7 § 

Motsvarande förtydligande av 
ansvar bör fastställas för heIa 
kommunkoncernen. 

SäkerstäIIa att underrättelsen om Kriterierna för utvärdering av ------- -------- 

tilldelning av kontrakt klargör anbud presenteras i 
omständigheterna som legat till förfrâgningsunderlaget för 
grund för beslutet tydligt, sa att respektive upphandling. 
en leverantör kan avgöra om den 
viII ansöka om överprövning av 
upphandlingen eller inte. 
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Revisorernas Nämndenf styrelsens När âtgärd Ansvarig 
rekommendationer till reflektion oeh beslut planeras vara förimple- 
kommunstyrelsen om âtgärd omförd mentering 

Säkerställa an kommunens 
investeringsprocess formaliseras i 

olika styrande dokument samt att 
formella investeringsbeslut fattas 

innan genomförandeprocessen 
startar för framtida bygg- och 

anläggningsprojekt. 

Investeringsprojekt budgeteras 
noggrant och successivt följs upp 

samt att rutiner tydliggör vad ett 
beslutsunderlag ska omfatta 

avseende exempelvis ekonomiska 
konsekvenser. 

Säkerställa att tydliga rutiner för 
projektkalkyler avseende bygg- 
och anläggningsprojekt införs 
som tydliggör vad dessa ska 
innehâlla och hur de ska 

utformas. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-04-06 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 32  Dnr 2021/71 

 

Revidering av samarbetsavtal för den gemensamma 
servicenämnden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att anta reviderat samarbetsavtal för den gemensamma 
servicenämnden, daterat 15 mars 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Den gemensamma servicenämnden har på sitt sammanträde den 8 februari 
2021 § 8 föreslagit ändringar i reglementet. Ändringarna som föreslås är 
följande: 

Avsnitt 9 ekonomi 
 IT- center fick i uppdrag att ta fram en ny finansieringsmodell, vilket 

gjordes under 2020. Som följd av detta kan konstateras att kommunerna 
fortfarande till stor del har separata kostnader för sin IT-infrastruktur. 
Därför behöver avsnittet ekonomi förtydligas. 

Avsnitt 10 organisation 
 Förtydliganden har gjorts avseende organisation och förvaltning. 

Avsnitt 12 samordning 
 Förtydligande har gjorts att kommunchef/kommundirektör utser 

representanter till samordningsgruppen.  

Avsnitt 15 utvärdering 
 Borttagen del avseende utvärdering ska ske vid det första mötet efter 

årsskiftet.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning av nämndens beslut att 
fullmäktige fastställer ett nytt samarbetsavtal för den gemensamma 
servicenämnden. Det uppdaterade avtalet är daterat 15 mars.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021.  
2. Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden daterat 15 mars 

2021. 
______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Revidering av samarbetsavtal för den gemensamma 
servicenämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att anta reviderat samarbetsavtal för den gemensamma 
servicenämnden, daterat 15 mars 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Den gemensamma servicenämnden har på sitt sammanträde den 8 februari 
2021 § 8 föreslagit ändringar i reglementet. Ändringarna som föreslås är 
följande: 

- Avsnitt 9 ekonomi 
IT- center fick i uppdrag att ta fram en ny finansieringsmodell, vilket 
gjordes under 2020. Som följd av detta kan konstateras att kommunerna 
fortfarande till stor del har separata kostnader för sin IT-infrastruktur. 
Därför behöver avsnittet ekonomi förtydligas. 

- Avsnitt 10 organisation 
Förtydliganden har gjorts avseende organisation och förvaltning. 

- Avsnitt 12 samordning 
Förtydligande har gjorts att kommunchef/kommundirektör utser 
representanter till samordningsgruppen.  

- Avsnitt 15 utvärdering 
Borttagen del avseende utvärdering ska ske vid det första mötet efter 
årsskiftet.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning av nämndens beslut att 
fullmäktige fastställer ett nytt samarbetsavtal för den gemensamma 
servicenämnden. Det uppdaterade avtalet är daterat 15 mars.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut med för inte några kostnader. 
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Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden

1 Avtalsparter/medlemmar 
Samarbetsparter: Ludvika kommun och Smedjebackens kommun. Deltagande 
kommuner överenskommer om att från och med den 1 januari 2020 bilda en 
gemensam nämnd enligt kommunallagen 3 kap. 9 §.  

2 Bakgrund  
Fullmäktige i Ludvika beslutade den 6 maj 2019, § 62,  och i Smedjebacken den 
29 april 2019, § 18, att bilda en gemensam nämnd inom verksamhetsområdet IT 
mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner. 

Att ha en gemensam nämnd är ett alternativ som är mest lämpligt enligt 
kommunallagen. Med en gemensam nämnd finns även möjligheten att 
samverka inom ytterligare områden alternativt med fler kommuner.  

3 Syfte 
Syftet med detta samarbetsavtal är att reglera parternas samarbete i den nya 
gemensamma nämnden för att säkerställa att parterna gemensamt och inom 
ramen för den kommunala kompetensen bereds möjlighet att nyttja resurser 
som tillgodoser parternas behov av IT-tjänster. 

4 Giltighetstid och uppsägning 
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2020 från att avtalet undertecknats av 
behöriga firmatecknare och tillsvidare. Avtalet förlängs därefter årligen med ett 
år i taget såvida avtalet inte uppsagts skriftligen senast den 30 december året 
innan avtalstidens utgång.  

5 Nya medlemmar 
Parternas respektive fullmäktige beslutar om fler medlemmar får tillkomma.  

6 Ändring och omförhandling 

6.1 Omförhandling 
Om det efter dagen där detta avtals ikraftträdande sker väsentliga förändringar 
av de förutsättningar som avtalet baseras på, har vardera parten rätt att begära 
förhandling om ändring av de delar av avtalet som påverkas därav. Med 
väsentliga förändringar avses förändringar som ligger utanför parts kontroll och 
som part inte rimligen kunnat förutse vid avtalets ingående och som medför 
väsentliga negativa konsekvenser för part som inte på annat sätt regleras i detta 
avtal.  
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Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden

6.2 Tillägg eller förändring av avtalet 
Tillägg eller förändring av avtalet beslutas av samverkande parters fullmäktige.  

7 Tvist 
Tvister angående tolkning och/eller tillämpningen av detta avtal, och övriga 
överenskommelser mellan de samverkande parterna, ska i första hand lösas 
genom förhandlingar mellan parterna. För den händelse överenskommelse inte 
kan träffas ska tvister avgöras i allmän domstol. 

8 Omfattning 
För samarbetet ska det finnas en gemensam organisation bestående av en 
nämnd. Förvaltningen av IT-tjänster sker genom en IT-organisation som är 
underställd nämnden. Denna IT-organisation ska för ingående parters räkning 
utföra IT-tjänster avseende: 

 Drift av IT-infrastrukturen i respektive kommun samt bolag och 
kommunalförbund. 

 Medverka till att effektivisera kommunens administration och 
verksamhet med hjälp av IT (exempelvis, e-förvaltning) 

 Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och 
standardisering inom IT-driften samt bidra till ökad 
kostnadseffektivisering. 

 Vara stöd i kommunernas, bolagens och kommunalförbundets digitala 
utveckling. 

9 Ekonomi 
Samverkanskommunerna fördelar sina kostnader genom en finansieringsmodell 
som har i syfte att: 

 Säkerställa att kostnaden tas där värdet uppstår.  

 Tydliggöra vad verksamheten får för pengarna. 

 Skapa underlag för budgetering och uppföljning. 

 Minimera administration hos IT-center samt verksamhet. 

9.1 Kostnader och fördelningsnyckel 
Finansieringsmodellen är upp uppbyggd via ett medlemsbidrag och en 
tjänstekatalog. 

Medlemsbidraget reglerar de gemensamma fasta kostnaderna och 
fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel. Medlemsbidrag och 
fördelningsnyckel justeras och beslutas av servicenämnden i mars varje 
år. 
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Tjänstekatalogen reglerar de verksamhetsspecifika kostnaderna och 
avropas från verksamheterna.  

9.2 Underskott/överskott i verksamheten 
Kommunspecifika kostnader regleras separat under året. Eventuellt underskott 
eller överskott analyseras inför årsbokslut och regleras baserat på 
fördelningsnyckel som nämnden beslutar.  

9.3 Budget och verksamhetsplan 
Arbetsprocess inför budget, årsredovisning och delårsrapport följer 
värdkommunens övergripande process. 

9.4 Lokal 
Värdkommunen upplåter, mot marknadsmässig ersättning, erforderliga lokaler 
för den gemensamma nämnden och dess verksamhet.  

9.5 Inventarier 
Värdkommunen upplåter, mot marknadsmässig ersättning, erforderliga 
inventarier till den gemensamma nämnden och dess verksamhet. 
Värdkommunen ansvarar för nya investeringar avseende inventarier, för vilka 
den gemensamma nämnden erlägger ersättning till värdkommunen. 

10 Organisation  

10.1 Gemensamma Servicenämnden 
Den gemensamma Servicenämnden bemannas av kommunalråden i respektive 
kommun. Nämnden ansvarar för att fastställa budget för medlemsbidrag, 
fördelningsnyckel, verksamhetsplan 

10.2 Förvaltning 
Ludvika kommun är värdkommun för den gemensamma servicenämnden och 
IT-organisationen. Organisationen har sitt arbetsställe och säte i Ludvika 
kommun. Den gemensamma organisationens namn är IT-center.  

Värdkommunens förvaltning svarar för administrativ service samt beredning 
och verkställighet inom nämndens ansvarsområden.  

Värdkommunen ansvarar för att tillhandahålla en IT-organisation och 
samordna de personalresurser som ingår i denna. IT-centers organisation 
redovisas i verksamhetsplanen. Ludvika kommun har fullt arbetsgivaransvar för 
den personal som ingår i IT-center. 

Ansvarig chef för IT-center ska beredas möjlighet att vid behov delta i 
respektive kommunledningsgrupp i de samverkande kommunerna. 
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11 Ansvar  
Värdkommunen ansvarar för att efterfrågade IT-tjänster följer lagar och 
bestämmelser samt för att verksamheten uppfyller de myndighetskrav och 
rekommendationer som finns. 

Värdkommunen förbinder sig att mot myndigheter och andra fullgöra de 
skyldigheter som verksamheten föranleder vid varje tillfälle.  

Om det uppstår behov av att betala självrisk eller andra uppkomna kostnader 
ska det delas mellan kommunerna. 

12 Samordning  
Den gemensamma IT-organisationens beslutande organ är den gemensamma 
servicenämnden. Till nämndens förfogande ska det inrättas en 
samordningsgrupp och ett digitaliseringsråd. Nämnden ansvarar för att fastställa 
vilka uppgifter samordningsgruppen och digitaliseringsrådet ansvar för. 

Samordningsgruppen består av representanter från respektive kommun. 
Kommuncheferna i Ludvika och Smedjebackens kommuner utser dessa 
representanter. 

Digitaliseringsrådet består av tjänstemän från respektive kommun samt bolag 
och kommunalförbund.  

Inom IT-center ska en ansvarig chef finnas. 

13 Insyn  
Samtliga medlemmar har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning 
avseende den gemensamma nämnden och dess verksamhet. Den gemensamma 
nämnden ansvarar för att till respektive fullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas samt för den ekonomiska ställningen i verksamheten. 

14 Arkivhantering  
Värdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas i enlighet med 
bestämmelserna i arkivlagen. För tillsyn över nämndens arkivverksamhet svarar 
arkivmyndigheten i värdkommunen. 

15 Utvärdering  
Utvärdering av verksamheten ska göras årsvis och redovisas för 
digitaliseringsrådet, samordningsgruppen och den gemensamma 
servicenämnden. Utvärderingen ska belysa kvalitativa och kvantitativa värden. 
De mål och syften som är fastställda av Servicenämnden ska kunna utläsas i 
utvärderingen. Utvärderingen belyser bland annat hur samverkan har avlöpt. 
Det ska även levereras en årsredovisning för verksamheten till de samverkande 
kommunerna 
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16 Verksamhetens upphörande  
För de fall att den gemensamma verksamheten upphör kvarstår inventarier och 
lokaler hos värdkommunen. Anställda i verksamheten kvarstår med 
värdkommunen som arbetsgivare.  

Kostnader för avveckling samt tillgångar i verksamheten fördelas enligt den 
fördelningsnyckel som nämnden beslutar. Samtliga avvecklingskostnader ska 
vara reglerade senast sex månader efter verksamhetens upphörande. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
  

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Bolagsstyrningsrapporter 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar bolagsstyrningsrapporterna. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommuns bolagspolicy fastställdes av fullmäktige den 7 december 
2020 § 174. I den framkommer följande:   

Bolag organiserade under bolagskoncernen ska lämna en bolagsstyrnings-
rapport en gång varje år om bolagsstyrningsfrågor. Syftet med rapporten är att 
informera ägaren om styrningen av bolaget. Den ska lämnas från bolagets 
styrelse och innehålla följande: 

 Beskrivning av hur bolagets verksamhet varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 
enligt bolagsordningen. Beskrivningen ska bland annat omfatta 
frågeställningarna inför kommunstyrelsens årliga bedömning gällande 
uppsiktsplikt enligt avsnitt 3.2.1. 

 Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret - hur 
bolaget tillgodosett allmänhetens rätt till insyn i verksamhet som bedrivits 
av privata utförare. 

 Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 

 Hur den interna kontrollen fungerat, det vill säga:  

 Uppfyllande av bolagets ändamål  
 Av ägaren beslutade mål  
 Bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur det 

fungerat. 
 Dialog med revisorer och lekmannarevisorer 

 Beskrivning av ärenden som lämnats till fullmäktige för ställningstagande. 

Rapporten ska skickas, för dotterbolagen, till LKSAB:s VD senast i februari. 
VD:n sammanställer sedan en rapport för hela koncernen som lämnas till 
kommunstyrelsen i mars. 
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Samtliga bolag har lämnat in en bolagsstyrningsrapport.  

I samma policy framkommer också följande: 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen fatta beslut årligen och pröva om 
verksamheten som bolaget bedrivit under förgående kalenderår varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  

Följande bedömning av uppsiktplikten bör besvaras:  

Kontrollområde Resultat 
Har verksamheten för respektive bolag 
bedrivit varit förenlig med det fastställda 
ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheternas?  

Ja 

Hur beskrivs årets viktiga händelser i 
bolagens delårsrapport och 
årsredovisning?  

I tillräcklig omfattning 

Hur beskrivs det kommunala ändamålet 
och uppfyllandet av de kommunala 
befogenheterna i bolagens 
styrdokument?  

I tillräcklig omfattning 

Har annan rapportering skett till 
kommunstyrelsen under året från 
bolagen? 

Nej  
Bolagen har deltagit i budgetberedning. 
Från och med 2021 ska bolagen 
rapportera ekonomi och verksamhet 
löpande i enlighet med bolagspolicyn.  

Behöver kommunstyrelsen vidta några 
åtgärder? 

Koncernledningsgruppen ska under året 
fortsätta arbeta med koncernstrukturen 
och dess former, samt föreslå eventuella 
förändringar som kan optimera 
koncernstrukturen.  
Kommunstyrelsen kommer att hållas 
underrättade.   

Har fullmäktige tagit ställning till beslut 
enligt deras rätt? 

Ja 

 

Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisningen lämna en 
bolagsstyrningsrapport till fullmäktige om sin bedömning av bolagets 
verksamhet under året. Om bolaget inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen 
ställa krav på åtgärder. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör  

Bilagor 
1. Bolagsstyrningsrapport LudvikaHem AB. 
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2. Bolagsstyrningsrapport LKFAB daterad 3 februari 2021. 
3. Bolagsstyrningsrapport SBAB daterad 3 februari 2021. 
4. Bolagsstyrningsrapport WBAB. 
5. Bolagsstyrningsrapport VB-Kraft daterad 16 februari 2021. 
6. Protokoll Ludvika kommun stadshus AB, styrelsemöte den 2 mars 2021. 

Beslut skickas till 
Akten 
Bolagen 
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Ludvika kommun  PROTOKOLL 1 (2) 
Stadshus AB  
  
 

  Justerandes sign 

Styrelsemöte    § 1-6 

Dag/tid  Tisdag den 2 mars 2021, kl. 16.20-16.30 
Plats Sessionssalen och distans via Netpublicator Videomeet 

Närvarande styrelseledamöter/beslutande 
Leif Pettersson  
HåGe Persson (distans) 
Håkan Frank (distans) 
Roland Johansson (distans) 
Ingvar Henriksson (distans) 
Åsa Bergkvist (distans) 
Hans Gleimar  

 
Övriga 
Maria Skoglund, VD (distans) 
Åsa Grans, koncernekonomichef (distans) 
Maria Östgren, kommunsekreterare 
Ulrika Lindquist, sekreterare 
 
 
 
 
Ordförande   
 Leif Pettersson 

 
Ordförande   
 Åsa Bergkvist 

_____________________________________________________________________________
  

§ 1 Val av justerare  

Styrelsen beslutar att välja Åsa Bergkvist till justerare.  

§ 2 Anmälan om extra ärenden 

Följande ärende läggs till på dagordningen: VD informerar. 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställs. 
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Ludvika kommun  PROTOKOLL 2 (2) 
Stadshus AB  
  
 

  Justerandes sign 

§ 4 Bolagsstyrelserapporter 2020 

Ludvika Stadshus AB noterar inkomna bolagsstyrningsrapporter och överlämnar denna 
skrivelse med bilagor till kommunstyrelsen. 

 

§ 5 VD informerar 

Styrelsen noterar informationen. 

VD informerar om gemensam rapportering från bolagen och kommunens verksamheter. 

§ 6 Avslutande 

 Mötet avslutas. 
 

 
 

 

 

Sekreterare 

 

Ulrika Lindquist 

 
 
Ordförande Justerare 

 

Leif Pettersson Åsa Bergkvist
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 Dokumenttitel Dokumentnummer 

Bolagsstyrningsrapport - 
LudvikaHem AB 

x 

Skapat av Dokumentdatum 

Ulf Rosenqvist 2021-01-01 

Inledning  
Bolagen ska en gång per år upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor för att säkerställa 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. Rapporten ska skickas in från bolagets styrelse och 

innehålla nedan beskrivna rubriker och innehåll.  

Rapporten ska skickas, för dotterbolagen, till VD på Ludvika kommun Stadshus AB (LKSAB) senast i 

februari . VD sammanställer sedan en rapport för hela koncernen som lämnas till kommunstyrelsen i 

mars. 

Denna rapport omfattar bolaget LudvikaHem AB. 

För 2020 upprättas för första gången bolagsstyrningsrapporter i samtliga helägda kommunala bolag. 

Bolagsstyrningsrapporten är en sammanställning av året som gått, där styrelserna sammanfattat hur 

arbetet bedrivits i bolagen och avrapporterat hur de efterlevt styrande direktiv så som ändamål, 

befogenheter, ägardirektiv och intern kontroll. Bolagets bolagsstyrningsrapport utgör, tillsammans med 

den löpande uppsikten under året, ett underlag för kommunstyrelsens beslut. 

Beskrivning av bolagets verksamhet  
Ludvika Kommunfastigheter AB är 100 % ägare av LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB och 

komplementär för Tryggheten i Ludvika KB. Ludvika kommunfastigheter bildar tillsammans med sina tre 

dotterbolag en fastighetskoncern. Bolagen i fastighetskoncernen är helägda av Ludvika kommun Stadshus 

AB viket i sin tur ägs av Ludvika Kommun. 

LudvikaHem har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun förvärva, äga, bebygga, 

förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande 

kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter.  

Verksamhetsföremål och ändamålet med bolagets 
verksamhet  
LudvikaHem ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 

främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 

boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras, förutom genom lag och författning, genom 

bolagsordning och ägardirektiv. Ägardirektivet antas av kommunfullmäktige och bekräftas på bolagets 

årsstämma. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som 

anges i kommunstyrelsens reglemente.  

Ägaren utser och tillsätter styrelsen i bolaget. Varje år i oktober genomför styrelserna för 

fastighetskoncernen gemensamma strategidagar. Då framlägger vd förslag på affärsplan som behandlats 

av fastighetskoncernens ledningsgrupp. Styrelserna uttalar strategier kring utvalda områden.  
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Affärsplanen och budget antas på bolagsstämman i december. Affärsplanen ligger till grund för hela 

organisationens målstyrning och bygger på fyra perspektiv : Kund, Ekonomi, Personal samt Verksamhet. 

Målen bryts ned på respektive avdelning och enhet och bildar de måltavlor som används i den löpande 

verksamheten. Uppföljning, mätning och korrigering sker genom regelbundna enkäter och via nyckeltal. 

Styrelsemöten sker månadsvis. Därutöver genomförs bolagsstämma i december och årsstämma i maj. Vid 

stämmorna samt under höstens budgetprocess och vårens bokslutsarbete träffar bolagets ledning ägaren 

för rapportering och återkoppling kring mål och uppföljning av bolagets verksamhet. Som ingående 

styrdokument i processen för bolagsstyrningen finns även Styrelsens arbetsordning, Vd-instruktion, 

Intern styrning och kontroll samt Riktlinje för värdegrund. 

Fastighetskoncernens ledningsgrupp består utöver verkställande direktören av cheferna för respektive 

avdelning (Administrativa avdelningen, Byggavdelningen, Driftavdelningen samt Marknadsavdelningen). 

Ledningsgruppen sammanträder två gånger per månad för att följa upp verksamheten och diskutera 

koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till strategier, affärsplan och budget som verkställande 

direktören förelägger styrelsen för beslut. 

LudvikaHem efterlever gällande lagar, förordningar och föreskrifter för kommunägda aktiebolag, ägarens 

direktiv, mål och budgetramar samt övriga i kommunen tillämpliga styrdokument för bolagets uppdrag. 

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:  

• Av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget 

• Bolagspolicy och övriga styrdokument 

• Ägardirektiv och uppdrag 

• Aktuella lagar och föreskrifter 

Dokumenten betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas löpande in i den årliga 

affärsplanen (bilaga 1). 

Utvärdering av styrelsearbetet  
Styrelsen utses av fullmäktige och detta sker på mandatperioder om fyra år. Fullmäktige utser också 

ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

LudvikaHems styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sju och högst nio ledamöter utan 

suppleanter. Styrelsen består av sju styrelseledamöter: Ingvar Henriksson, ordförande (S), Anders 

Hellstrand, vice ordförande (M), Sören Grandelius (S), Conny Bringås (V), Alexander Trygg (SD), Leif 

Carlzon (M) och Magnus Pernils (S). 

PwC är vald av bolagsstämman till revisionsbolag med huvudansvarig revisor Emil Forsling samt 

revisorssuppleant av PwC utsedd person. Lekmannarevisor för fastighetskoncernen är Bengt Andersson, 

ordinarie och Inez Knudsen, suppleant.  

Lekmannarevisorerna har genomfört två granskningsinsatser under året. Dessa avsåg Solviksskolan 

(projektstyrning, beslut mm) och en upphandlingsgranskning av ramavtal. Under 2021 sker avlämningen 

av dessa granskningsrapporter.  

Inga materiella avvikelser eller väsentliga noteringar har avrapporterats från de valda 

lekmannarevisorerna, varken löpande under året eller i samband med granskningen av årsbokslutet. 
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Verkställande direktör för fastighetskoncernen är Ulf Rosenqvist, han leder verksamheten i koncernen 

inom de ramar som styrelsen lagt fast. Verkställande direktören tar fram besluts- och 

informationsunderlag inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning bereds av och diskuteras med 

styrelsens ordförande samt vice ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.  

Styrelsearbetet regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen. Därutöver beskrivs styrelsearbetet i 

”Riktlinje - Styrelsens arbetsordning för Ludvika Kommunfastigheter AB inkl. dotterbolag.” 

Styrelsen anser att arbetsformerna i styrelsearbetet är goda och fungerar tillfredsställande. Erforderlig tid 

finns avsatt för respektive möte, kallelser sker enligt fastlagda rutiner, protokoll, dokumentation och 

verkställande sker utan anmärkning. En årlig utvärdering av styrelsen och vd skall genomföras enligt 

bolagspolicyn och detta kommer ske under 2021. En styrelseutbildning är också planerad för 2021 vilket 

styrelsen välkomnar. Historiskt har alltid en styrelseutbildning genomförts minst en gång per 

mandatperiod.  

Styrelseutbildningen är ett viktigt led i arbetet att skapa samstämmighet kring uppdraget som 

styrelseledamot, att bredda kunskapen kring ABL och det personliga ansvaret i styrelsearbetet. Men också 

en möjlighet för styrelsemedlemmar att kunna landa i en tydligare strategisk inriktning i frågor som tex 

handlar om balansen mellan affärsmässighet, samhällsnytta, kommunnytta och bolagsnytta. 

Styrelsen har i övrigt en bred, god och tillfredsställande kompetens för sitt uppdrag.    

Under 2020 har styrelsen i LudvikaHem haft åtta ordinarie sammanträden och ett extra 

styrelsesammanträde, en årsstämma och två bolagsstämmor. Närvarande ledamöter (extra styrelsemöten, 

årsstämmor och bolagsstämmor är inte inräknade):  

Styrelse   Närvaro/Totalt antal möten 

Ingvar Henriksson, ordförande 8/8 

Anders Hellstrand  8/8 

Conny Bringås   8/8 

Gaby Back*   5/6 

Leif Carlzon*   2/2 

Alexander Trygg  8/8 

Magnus Pernils  6/8 

Sören Grandelius  8/8 

*Gaby Back avslutade sitt uppdrag som ledamot och ersattes av Leif Carlzon.  

En av bolagets valda lekmannarevisor, Bengt Andersson, har deltagit på fem av de ordinarie 
styrelsesammanträdena under 2020. Sekreterare på styrelsemötena har varit Lena Karlmats. De ärenden 
som bolagets styrelse bland annat behandlat på sina sammanträden framgår av bilaga 2-3. 

Följande beslut tagits sedan förgående rapportering 
Bifogat (bilaga 4) finns sammanställning över de ärenden (inkl. paragrafnummer och datum) som 

styrelsen behandlat under verksamhetsåret 2020. Utöver specifika ärenden har respektive styrelsemöte 

ett fastlagt rapportinnehåll som följer beslutad rapportinstruktion. Merparten av de bolagsgemensamma 

rapporterna avhandlas på styrelsemötet inom Ludvika Kommunfastigheter och behöver därför inte 

redovisas flera gånger då styrelsen består av samma styrelsemedlemmar. 
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Uppfyllande av bolagets ändamål  
I bolagsordningen anges att LudvikaHem ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 

kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och erbjuda 

hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Bolagsordningen har under 2019-2020 ändrats med uppdatering till den nya kommunallagen. Bolaget är 

vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt 

ägaren/i ägarens ställe. Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året. 

LudvikaHem följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart är verksamt inom Ludvika kommun.  

Nedan beskrivs några händelser för att uppfylla ändamålen för bolaget.   

Tidigt under 2020 drabbades Sverige kraftigt av det ännu pågående Corona/Covid-19 viruset. För 

bolagets del har effekterna i första hand handlat om uteblivna lokalhyresintäkter och ett förändrat 

arbetssätt. Tack vare efterlevnaden av de restriktioner som beslutats har smittspridningen hindrats och 

effekterna mildrats. Ett fortsatt intensivt arbete för att följa av myndigheter beslutade åtgärder följde 

under hela 2020 och fortsätter under 2021.      

Styrelsen beslutade i april 2020 att godkänna försäljning av kv. Pluto 9, kv. Heimdal 4 samt kv. Älgkon 20, 

samtliga i Ludvika, till fastighetsbolaget Holmsund Invest AB. Den totala försäljningssumman uppgick till 

205 Mkr. Kommunfullmäktige i Ludvika har godkänt affären. Tillträdet genomfördes 16 oktober 2020.     

Under första halvåret 2020 har byggnationen fortsatt av det nya flerfamiljshuset i kvarteret Tjädern i 

Ludvika. Här har bolaget byggt 52 centrala hyreslägenheter som var klara för inflyttning 1 december 

2020. 

Under våren 2020 har också 14 nya seniorlägenheter i före detta kommunalhuset i Grängesberg 

färdigställts och blivit uthyrda.  

Under 2019 startade markarbetet för den etapp 1 med åtta marklägenheter på bostadsområdet 

Laggarudden norr om Ludvika. Projektet har nu tillfälligt stoppats men är planerat att återupptas under 

2021.   

LudvikaHem arbetar aktivt med miljöfrågor och är en föregångare inom många miljöområden. Bolagets 

styrelse har tidigare beslutat att ansluta bolaget till Allmännyttans Klimatinitiativ. Målet är nu att under 

2019-2025 investera minst 35 mkr i åtgärder som minskar bolagets klimatpåverkan.  

Vidare har Ludvika kommun beslutat att införa komposttaxa i kommunen. Det har inneburit att bolaget 

under 2018-2019 genomfört förberedande arbeten i bostadsområdena för att kunna hantera separata 

kärl mm. Sorteringen fördes in under hösten 2019 och har pågått under hela 2020 med fortsättning under 

2021.  

Bostad åt alla. Under året har styrelsen beslut om lättnader i uthyrningspolicyn för att ge fler hyresgäster 

möjlighet till bostad. Tack vare att bolaget har bostäder även i de mindre orterna inom kommunen gör att 

fler hyresgäster har möjlighet till bostad hos det kommunala bostadsbolaget.  

Det pågår kontinuerlig utveckling av nya och befintliga bostadsområden. En utvecklingsgrupp har bildats 

som tillsammans med hyresgästföreningen arbetar med förbättringar. Bolaget genomför hyresgästmöten, 

bomöten för att bland annat öka tryggheten och servicen i våra bostadsområden.   
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Denna bolagsstyrningsrapport är antagen av styrelsen för LudvikaHem AB, på styrelsemötet för Ludvika 

kommunfastigheter AB 2021-02-03 §82.  
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Dokumenttitel 

Affärsplan fastighetsbolaget 2021-2023 
Skapad av Tillhörighet Version 

Vd Fastighetsbolaget 1 

Antaget av Dokumentdatum 

Styrelsen för respektive bolag 2020-11-18 2021-01-01 

   

Inledning 
Ludvika Kommunfastigheter AB är ett dotterbolag till Ludvika Stadshus AB samt ett moderbolag till 

LudvikaHem AB och Stora Brunnsvik AB.  

Affärsplanen visar planer och prognoser de kommande tre åren för Ludvika Kommunfastigheter AB 

(nedan kallad LKF), LudvikaHem AB (nedan kallad LH) och Stora Brunnsvik AB (nedan kallad SB). I de fall 

då hela fastighetskoncernen inkluderas benämns dessa vidare med fastighetsbolaget.  

Affärsplanen är fastighetsbolagets övergripande planeringsdokument och revideras varje år. Affärsplanen 

inriktas på de viktigaste strategiska frågorna som följer bolagets övergripande uppgifter och 

verksamhetsinriktning. En rad viktiga frågor styrs av policys eller andra planer som utarbetats, eller 

kommer att utarbetas av fastighetsbolaget eller kommunen. Av dessa kan särskilt nämnas: 

 Kommunövergripande fastställda mål. 

 Kommunens styrning och kontroll av fastighetsbolaget som föreligger i ägardirektivet. 

 Fastighetskoncernens kärnvärden som beskriver den gemensamma värdegrund som ska styra 

personalens agerande. 

 Policys i olika frågor, t.ex. för uthyrning, lönesättning mm.  

Dessa frågor har härigenom en tillräcklig styrning och berörs i affärsplanen bara när de berör någon av 

bolagets huvudstrategier. Affärsplanen är handlingsorienterad och starten på bolagets målstyrning. 

Ingående strategier och aktiviteter är order från styrelsen till företagsledningen.  

Grundinriktning 

LAGSTIFTNING 

LKF ska följa självkostnadsprincipen. LKF är också bundet av övriga grundläggande principer i 

kommunallagen. Särskilt relevanta är likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.  

LH ska drivas efter affärsmässiga principer, iaktta lokaliseringsprincipen och ge hyresgästerna möjlighet 

till inflytande i bolaget. För bolaget gäller Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

(2010:879) 

SB har till föremål för sin verksamhet inom Ludvika Kommun äga, avyttra, bebygga och förvalta 

fastigheterna Brunnsvik 1:68 och 3:27 och därtill hörande kollektiva anordningar samt därmed förenlig 

verksamhet. Verksamheten ska bedrivas med affärsmässiga principer. 
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Fastighetsbolaget som en del av den kommunala 

organisationen 

Fastighetsbolaget ägs av Ludvika kommun och är en del av kommunens verksamhet. Det ankommer på 

fastighetsbolagets styrelser och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv, förutsatt att de inte står 

i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.  

Förutom genom lag och författningar regleras fastighetsbolagets verksamhet och förhållande till 

kommunen genom: 

 bolagsordning 

 ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt  

 av fullmäktige och/eller av kommunstyrelsen beslutade särskilda direktiv/uppdrag beträffande 

verksamheten 

 förekommande avtal mellan kommunen och respektive bolag 

 

Fastighetsbolagets verksamhet 

Fastighetsbolagets verksamhet regleras främst av bolagsordningen och får inte bedriva verksamhet som 

inte är förenlig med denna.  

Ludvika kommun har en målmodell med tre strategiska målområden. Dessa är Barn och unga, Arbete och 

näringsliv samt Livsmiljö. Fastighetsbolaget har att förhålla sig till dessa och att implementera samt följa 

upp målen i den utsträckning de är tillämpbara i respektive verksamhet. Fastighetsbolaget omfattas av 

den vision, strategiska målområden och övergripande mål som fastställs av fullmäktige. 

 

Fastighetsbolagets inriktning 

Ludvika Kommunfastigheter AB  

FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET1  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun äga och förvalta fastigheter för att 

till självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Bolaget ska även som 

moderbolag äga och förvalta aktier i Ludvika Kommunfastigheter helägda fastighetsbolag.  

                                                                    
1 Bolagsordning §3 
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Bolaget ska inom Ludvika kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta industri- och 

näringsfastigheter med lokaler för småindustri och tjänsteföretag. Marknadsmässiga priser och principer 

ska gälla kommersiella lokaler.  

De kommunalrättsliga principerna enligt kommunallagen ska tillämpas av bolaget.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 

ägaren i ägarens ställe. 

ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET2 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda lokaler för kommunens samtliga verksamheter.  

Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen genom att aktivt medverka till att lokalbehov 

tillgodoses samt att medverka till att öka företagandet och antalet arbetstillfällen.  

Bolaget ska även verka för effektivitet i fastighetsfrågor och samordning med dotterbolag samt med 

kommunens nämnder och förvaltningar. 

 

LudvikaHem AB 

FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET3 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, 

förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva 

anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter. Med 

lokaler menas ytor som används för kommunal verksamhet eller kommersiell verksamhet.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 

ägaren i ägarens ställe. 

ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET4 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 

bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.  

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

 

 

 

                                                                    
2 Bolagsordning §4 
3 Bolagsordning §3 
4 Bolagsordning §4 
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Stora Brunnsvik AB 

FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET5 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun äga, avyttra, bebygga och förvalta 

Brunnsviksfastigheterna 1:68 och 3:27 och därtill hörande kollektiva anordningar.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 

ägaren i ägarens ställe. 

ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET6 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda lokaler för kommunens samtliga verksamheter.  

Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen genom att aktivt medverka till att dess lokalbehov 

tillgodoses samt medverka till att öka företagandet och antalet arbetstillfällen. 

 

Samhällsnyttan7  

Målsättningen för verksamheten inom kommunkoncernen ska vara att tillgodose intressen som gagnar 

kommunen i sin helhet. Det kan sammanfattas i begreppet samhällsnytta. Fastighetsbolaget ska i sin 

verksamhet ta hänsyn till den samlade effekten för den kommunala organisationen för att åstadkomma 

största möjliga samhällsnytta.  

Fastighetsbolaget ska därför i samråd med kommunens förvaltningar söka lösningar som tillgodoser 

helhetsintresset. 

 

Budget, affärs- samt finansieringsplan8 

Fastighetsbolaget ska årligen upprätta en budget för kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 

kommunstyrelsen enligt kommunens ekonomiska tidsplan. Budgeten ska, förutom en plan för ekonomi 

för budgetåret, innehålla; en affärsplan för de kommande tre åren som uppdateras årligen (planen 

används till stöd för styrelsen och VD för att utveckla och förvalta fastighetsbolaget utifrån ägarens krav 

och förväntningar) samt en investeringsplan för de närmsta fem åren. Finansiering av verksamheten ska 

även lämnas in i samband med budgeten. 

 

 

                                                                    
5 Bolagsordning §3 
6 Bolagsordning §4 
7 Företagspolicy för Ludvika kommuns helägda bolag kap. 4 
8 Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda kommunala aktiebolag 3.1.6 
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Vision 
Det bästa fastighetsbolaget – Ledstjärnan i kontakterna med våra kunder. Vi är en tillgänglig och 

engagerad serviceorganisation som med rätt kvalitet och nytänkande bygger, anpassar och förvaltar 

lokaler. 

Det bästa boendet – Ledstjärnan i kontakterna med våra kunder. Alla kundgrupper skall uppleva sitt 

boende som det bästa valet både funktionellt och servicemässigt men också med avseende på trygghet, 

säkerhet och kvalité. 

En levande och vacker plats för alla människor! - Stora Brunnsvik ska vara en levande och vacker plats med 

många olika verksamheter och boendeformer. Miljön ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och ha 

mervärden som gör Stora Brunnsvik unikt. 

 

Affärsidé 
Ludvika kommunfastigheter AB  

Eftersom LKF varit ett förvaltningsbolag finns här ingen affärsidé framtagen, detta bör tas fram under 

planperioden.  

LudvikaHem AB 

Med hög kvalitet, god service, bra underhåll och ett kundinriktat arbetssätt intar LudvikaHem en ledande 

roll som fastighetsförvaltare i regionen. Genom ett långsiktigt hållbart arbetssätt säkerställer vi företagets 

framtid. Vi bidrar därmed till Ludvika kommuns utveckling genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer ur 

ett helhetsperspektiv.  

Stora Brunnsvik AB 

Stora Brunnsvik AB ska erbjuda lokaler och bostäder till kommunala organisationer, föreningar, företag 

och privatpersoner. Konkurrenskraften är baserad på marknadsmässigt attraktiva hyror (lokaler), fina 

bostäder, anpassningsbara lösningar, geografin, miljön och närhet till vatten. Grunden för lönsamhet är 

hyresintäkter. 

 

Värdegrunder 
Värdegrunden är vår kompass för att uppnå visionen och affärsidén. Våra värdegrunder ska genomsyra 

vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, 

lokalutnyttjare och samverkanspartners. 

Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden Trygghet, Effektivitet och Affärsmässighet. 
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Plan 2021 - 2023 

PERSONALPERSPEKTIV 

LKF tar under 2021 över den sista etappen av fastighetsöverföringen från kommunen och 

fastighetsbolaget är därmed ägare till i princip samtliga kommunens bebyggda fastigheter inklusive 

LudvikaHem och Stora Brunnsviks hela fastighetsbestånd. Detta medför att kraven på organisationens 

kompetenssammansättning och arbetssätt ändras och att vissa kompetenser och arbetsmetodiker 

behöver tillföras eller utvecklas.  

Kraven på fastighetsbolaget som fastighetsägare gällande rapportering och uppföljning av 

fastighetsbeståndet medför att koncernens arbetssätt behöver utvecklas, struktureras och digitaliseras i 

ökande grad under denna planperiod. 

 

EKONOMIPERSPEKTIV  

Ludvika kommunfastigheter AB och Stora Brunnsvik AB 

LKF och SB står inför flera vägskäl där tydlighet i ägarens krav spelar en central roll, likväl som 

möjligheten att använda alla verktyg som krävs för att skapa en långsiktig ekonomisk planering för 

förvaltning och utveckling av de fastigheter som är kopplade till respektive bolags ansvar. Detta behöver 

utvecklas i samråd med ägaren där tydlighet i långsiktigt syfte och mål behöver klargöras. 

LudvikaHem AB 

Bolaget har en ekonomisk position i dag som medger flera goda utvecklingsalternativ. Kraven och målen i 

ägardirektiven är relevanta och möjligheten att påverka bolagets ekonomi finns även om det behövs ett 

långsiktigt stringent arbete för att nå målen. 

Fastighetsbolaget 

Fastighetsbolaget är i behov av möjlighet att bygga kapital för att klara investeringar som är kopplade till 

ägaransvaret, bland annat vid åtgärder i fastigheter som kommer av myndighetskrav, byte av 

byggkomponenter vid reparationer och andra insatser där en del av projekten hanteras som 

investeringar. I dagsläget har koncernen endast möjlighet till investeringsmedel som tillskjuts antingen 

via lånefinansiering eller från kunden/kommunens verksamheter.  

 

VERKSAMHETSPERSPEKTIV 

Fastighetsbolaget har nu gått ett steg till mot en enhetlig organisation där båda tidigare 

fastighetsvärdgrupperna numera är en enhet. En ny arbetsplan/kvalitetssäkring (benämnd 

”förvaltningsåret”) har upprättats, vilken nu implementeras i verksamheten. Detta för att säkerställa 

kvaliteten och göra rollen som fastighetsvärd tydligare.  
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Kompetensutbildning sker kontinuerligt och internt för att höja kunskapsnivån. Effekten av utbildningen 

blir att inköp av externa tjänster minskar samt att rollen som fastighetsvärd blir mer attraktiv.  

Fastighetsbolaget har en miljö- och energiplan. Planen ger gemensam grundsyn och konkreta åtgärder för 

ett bra miljö- och energiarbete. För att sätta ytterligare focus på dessa frågor har LudvikaHem gått med i 

Svenska allmännyttans klimat - och energiprojekt, klimatinitiativet. Fastighetsbolaget har beslutat att 

arbeta genomgående i alla bolag på samma arbetssätt med miljö - och energiarbetet.  

Arbetsgruppen Miljö och klimatsmart startades upp under 2020 och drivs av energicontroller och 

miljökoordinator. Gruppen ska ha representanter från alla avdelningar och syftet är att arbeta med olika 

miljö- och energiprojektet.  

Två drifttekniker har fått nya roller som energijägare. Syftet är att i driften hitta och upprätthålla 

energibesparande åtgärder. Energijägarna samarbetar med energicontroller och arbetsledare för 

Driftgruppen.  

En underhållsplan är under upparbetande och underhållsskulden måste sättas i fokus. Framför allt måste 

behovet av stamrenoveringar belysas och kostnader för vattenskador minskas. Viktigt är att ekonomiska 

medel istället finns för att arbeta proaktivt med underhållet. I övrigt kommer tak, fasader, inre underhåll 

(LKF) och teknisk utrustning att prioriteras. Arbetet med underhållet inkluderar även en översyn av 

utemiljön på fastigheterna inklusive parkeringar och gårdsytor. 

En teknisk förvaltare för brand, el och hissar har anställts för att möta ökande myndighetskrav. 

 

KUNDPERSPEKTIV 

En marknadsföringsplan är under upprättande. Syfte med planen är att ha en klar strategi för hur 

fastighetsbolaget, genom olika marknadsföringsinsatser och projekt, ska prioritera åtgärder och därmed 

sänka vakansgraden. En kommunikationsplan med kampanjer tas årligen fram.  

Ludvika kommunfastigheter AB 

Tidigare genomförd kundundersökning visar att kunderna väl känner till våra fastighetsvärdar och 

lokalvårdare samt är nöjda med det arbete de utför. Kunderna känner till hur man gör en felanmälan, men 

återrapportering efter utfört arbete kan förbättras. 

Kundteamet arbetar nära våra storkunder (i nuläget Ludvika kommun och VBU) med att utveckla och 

förbättra samarbetet samt att skapa ökad förståelse för kundens behov, såväl i lokalfrågor som i 

administrativa rutiner. Detta ska bidra till ökad tydlighet, framförhållning och bättre beslutsunderlag. 

Kundteamet har även en viktig roll i att synliggöra och utveckla synergieffekter mellan fastighetsbolaget 

och kunden men också mellan olika verksamheter hos kunden. 

Information till kunden ges i form av nyhetsbrev LokalNytt samt på ludvikakf.se. En ny gemensam 

webblats för LKF, LH och SB ska lanseras och därmed öka tillgänglighet och användarvänlighet. För att 

bättre nå ut med information bör nya informationskanaler ses över.  
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LudvikaHem AB 

Genomförd kundundersökning (2020) visar att våra kunder är nöjda. Resultatet blev NKI 77, målet är NKI 

80.  Analys av kundundersökning ska göras, detta för att utse fokusområden att arbeta vidare med fram 

till nästa mätning.  

Nytt för 2021 är att signering av hyresavtal ska hanteras digitalt (BankID) av våra kunder, effekten blir 

minskade besök i Bobutik samt snabbare ärendehantering. 

Under kommande år ska LudvikaHem arbeta med ett projekt där syftet är att förbättra boendestandarden. 

Stor vikt kommer ligga på trygghet och trivsel samt utemiljö. Projektet ska även innefatta sociala insatser. 

 

Stora Brunnsvik 

Stora Brunnsvik hyr idag ut lokaler och bostäder i mer än hälften av byggnaderna. Området har stor 

potential för fina bostäder och bra lokaler, men byggnaderna har ett stort underhållsbehov.  

Tidigare har bolaget avyttrat sporthall samt den obebyggda marken norr om riksväg 66. Bolaget kommer 

under planperioden att undersöka marknaden för en fortsatt avyttring av delar eller hela anläggningen i 

de fall rätt köpare framträder. En extern marknadsvärdering har under året upprättats för fastigheten. 

För att marknadsföra Stora Brunnsvik till rätt målgrupp och på ett effektivt sätt krävs det insatser i form 

av uppsökande och riktad marknadsföring.  

 

 

Övergripande huvudstrategier 
 Fastighetsbolaget arbetar för att ha en kompetent personal som trivs. (Personalperspektiv) 

 Fastighetsbolaget arbetar för att vara en aktiv och långsiktig fastighetsägare som arbetar enligt 

affärsmässiga principer. (Ekonomiperspektiv, Verksamhetsperspektiv) 

 Fastighetsbolaget arbetar aktivt för miljöförbättringar. (Verksamhetsperspektiv) 

 Fastighetsbolaget arbetar för att ta ett socialt ansvar. (Verksamhetsperspektiv) 

 Fastighetsbolaget arbetar för att våra kunder ska vara nöjda. (Kundperspektiv) 

 Fastighetsbolaget arbetar aktivt för att skapa nya kundrelationer. (Kundperspektiv) 
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Mål 

PERSONALPERSPEKTIV 

Fastighetsbolaget arbetar för att ha en kompetent personal som trivs. 

 

Resultatet från medarbetarundersökningar används för att styra personalåtgärder så att Nöjd Medarbetar 

Index (NMI) hålls på önskad nivå. Undersökningen utförs vartannat år.  

Mål P1: Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska vara minst 80. 

 

EKONOMIPERSPEKTIV 

Fastighetsbolaget arbetar för att vara en aktiv och långsiktig fastighetsägare som arbetar enligt 

affärsmässiga principer.  

 

Fastighetsbolaget ska ha en långsiktig hållbar lönsamhetsnivå och bedriva verksamheten utan 

kapitaltillskott. Det ska också finnas en tillräcklig lönsamhetsnivå för bolagets förnyelse och tillväxt. LH 

har en begränsning i vinstutdelningen till LKF. 

Mål E1: LKF - Direktavkastning på kommunala fastigheter skall ej understiga 1 %. 

Mål E2: LKF - Direktavkastning näringslivsfastigheter bör ej understiga 3 %. 

Mål E3: LKF - Långsiktig stabil soliditetsnivå som lägst bör vara 15 %. 

Mål E4: LH - Direktavkastning om 5 % per år (långsiktigt). 

Mål E5: LH – Långsiktigt tillfredställande konsolidering, 15-20% över tid. 

Mål E6: LH – Borgensavgift 0,4 % för genomsnittligt utnyttjad nivå. 

Mål E7: LH - Antalet vakanta lägenheter ska vid varje tid understiga 3 % av totala antalet beboeliga 

lägenheter (exkl. ombyggnadslägenheter, malpåsar mm). 

Mål E8: SB - Långsiktigt stabil soliditetsnivå, bör lägst vara 15 %. 

Mål E9: SB – Avkastning på fastigheter till kommunal verksamhet skall aldrig överstiga 1 %. 

Mål E10: SB – Avkastning på fastigheter till näringsliv med mera skall aldrig understiga 3 %. 
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VERKSAMHETSPERSPEKTIV 

Fastighetsbolaget arbetar för att vara en aktiv och långsiktig fastighetsägare som arbetar enligt 

affärsmässiga principer.  

 

Fastighetsbolaget ska medverka till att utveckla Ludvika till en attraktiv kommun och vara en aktiv aktör 

på fastighetsmarknaden.  

LKF och SB ska med affärsmässiga och långsiktiga principer medverka till att trygga kommunens och 

näringslivets behov av verksamhetslokaler. För att nå framgång, vara en aktiv fastighetsägare och skapa 

en sammanhållen fastighetsekonomi med en tydlig ekonomisk helhetsbild ska fastighetsbolaget äga 

merparten av de kommunala fastigheterna. 

För att undvika att kommunens expansion försvåras byggs så mycket som är ekonomiskt försvarbart med 

hänsyn till krav på affärsmässighet och behovet av balans på marknaden. Bolaget har inte ekonomiska 

möjligheter att bära nedskrivningar på grund av att vakanser uppkommer eller tillräcklig hyra inte kan tas 

ut.  

Enligt ägardirektiven ska LH vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och trygga bostadsförsörjningen. 

Efterfrågan och kostnadsläge kan över tiden ändras ganska snabbt. Genom att vara förberedd att starta 

nyproduktion ska en ”byggplanebank” med väl förberedda projekt där ritningar och beslut till stor del 

redan är färdiga finnas tillgänglig.  

Fastighetsbolaget arbetar aktivt för miljöförbättringar. 

 

Ludvika kommuns mål ”En miljövänlig kommun” och fastighetsbolagets mål finns beskrivna i miljö- och 

energiplanen.  

Fastighetsbolaget arbetar för att ta ett socialt ansvar. 

 

Fastighetsbolaget ska ta ansvar för hur vi påverkar samhället. Bolaget ska ta ett socialt ansvar men också 

ta ansvar ur etiskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Fastighetsbolaget ska arbeta med hållbar 

utveckling på lång sikt som också bidrar till Ludvika kommuns utveckling. Kommungemensamma projekt 

som bidrar till samhällsnyttan, skapa kreativa mötesplatser samt arbeta vidare med integrationsfrågor i 

våra bostadsområden är några exempel på aktiviteter.   

Mål V1: Följa, utveckla och uppdatera gällande Investerings-, Underhålls-, och Energi- och miljöplan. 

Mål V2: Arbeta fram en byggplanebank, där detaljplan tillåter byggnation, om minst fem tänkbara projekt. 

Mål V3: Implementera beställningsprocesser i samarbete med ägaren. 

Mål V4: Genomföra sociala projekt. 
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KUNDPERSPEKTIV 

Fastighetsbolagets arbetar för att våra kunder ska vara nöjda. 

 

Enligt ägardirektivet ska LH arbeta kundorienterat. 

Inom LKF tillfrågas verksamhetsnyttjarna inom de olika förvaltningarna och inom LH tillfrågas befintliga 

hyresgäster. Riktade tillfälliga enkäter utförs också vid behov.  

Enkäterna resulterar i ett Nöjd Kund Index (NKI). 

Fastighetsbolaget arbetar aktivt för att skapa nya kundrelationer. 

 

Fastighetsbolaget ska aktivt arbeta med att uppsöka potentiella kunder samt hålla en kontinuerlig god 

dialog med befintliga kunder. 

Mål K1: Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 80. 

Mål K2: Arbeta fram en kundbank om minst fem potentiella kunder för lokaler. 
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Affärsplanens användning och uppföljning 
Affärsplanen fastställs av styrelsen för att gälla för ett år i taget i samband med fastställande av årets 

budget. Affärsplanen ska förankras med ägaren inom ägardialogen. Vid ny mandatperiod görs en större 

översyn av affärsplanen. Styrelsen får två gånger om året en avrapportering av arbetet med de frågor som 

styrs av affärsplanen. Måltavla och dess handlingsplan redovisas specifikt i målstyrningen. 
 

Perspektiv Nr Mål 

Personal P1 Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska vara minst 80. 

Ekonomi 

 

E1 LKF - Direktavkastning på kommunala fastigheter skall ej understiga 1 %. 

E2 LKF - Direktavkastning näringslivsfastigheter bör ej understiga 3 %. 

E3 LKF - Långsiktig stabil soliditetsnivå som lägst bör vara 15 %. 

E4 LH - Direktavkastning om 5 % per år (långsiktigt). 

E5 LH – Långsiktigt tillfredställande konsolidering, 15-20 % över tid. 

E6 LH – Borgensavgift 0,4 % för genomsnittligt utnyttjad nivå. 

E7 LH - Antalet vakanta lägenheter ska vid varje tid understiga 3 % av totala 

antalet beboeliga lägenheter (exkl. ombyggnadslägenheter, malpåsar mm). 

E8 SB - Långsiktigt stabil soliditetsnivå, bör lägst vara 15 %. 

E9 SB – Avkastning på fastigheter till kommunal verksamhet skall aldrig 

överstiga 1 %. 

E10 SB – Avkastning på fastigheter till näringsliv med mera skall aldrig 

understiga 3 %. 

Verksamhet 

 

V1 Följa, utveckla och uppdatera gällande Investerings-, Underhålls-, och 

Energi- och miljöplan. 

V2 Arbeta fram en byggplanebank, där detaljplan tillåter byggnation, om minst 

fem tänkbara projekt. 

V3 Implementera beställningsprocesser i samarbete med ägaren. 

V4 Genomföra sociala projekt. 

Kund K1 Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 80. 

 K2 Arbeta fram en kundbank om minst fem potentiella kunder för lokaler. 
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Sammanträdesplan för styrelsen intill nästa årsstämma 2020 
 

2019 
 

Juni Onsdag 19-06-12 kl 13.00  Prognos 2 

    Planering av strategidagar 

 

Sep Onsdag 19-09-11 kl 13.00  Prognos 3 

      

 

Okt Onsdag 19-10-02 kl 13.00  Budgetförutsättningar 2020 

    Hyresförhandlingsunderlag  

 

Okt Onsd-Torsd 19-10-09--19-10-10  Strategidagar, enligt separat inbjudan 

 

Nov Onsdag 19-11-20  kl 13.00  Delårsrapport per 2019-08-31 

    Antagande av budget 2020 

    Antagande av Affärsplan 2020 

    Prognos 4 

 

Dec Torsdag 19-12-05 kl 13.00  Bolagsstämma 

     Fastställande av budget 2020  

    Fastställande av Affärsplan 2020 

    Internkontroll-uppföljning av 2019 års planer 

    Nya kontrollplaner för 2020 

 

Dec Onsdag 19-12-11 kl 13.00  Jullunch, extra styrelsemöte vid behov kl 12.00 

 

2020  
 

Feb Onsdag 20-02-05 kl 13.00  Preliminärt bokslut per bolag 2019, exkl  

    skatteberäkning 

 

Mars Onsdag 20-03-11 kl 13.00  Bokslutet klart inkl skatteberäkning per bolag. 

    Riskhantering  

    Handlingsplaner 

    Prognos 1 

     

April Onsdag 20-04-08 kl 13.00  Antagande av årsredovisning, underskrifter 

 

Maj Onsdag 20-05-06 kl 14.00  Årsstämma 

  

 Onsdag 20-05-06 kl 16.00  Konstituerande styrelse 

    Sammanträdesplan 2020-2021 

    Styrelsens arbetsordning 

     

Juni Onsdag 20-06-10 kl 13.00  Prognos 2 

    Planering av strategidagar 
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Sammanträdesplan för LKFAB och LudvikaHem AB intill nästa årsstämma 2021 
LudvikaHems styrelsemöten följer direkt efter Ludvika Kommunfastigheters. 

2020 

Juni Onsdag 20-06-10  kl 09.00  Prognos 2 
    Planering av strategidagar 

Sept Onsdag 20-09-09  kl 09.00  Prognos 3 
 
Okt Onsdag 20-10-07  kl 09.00  Budgetförutsättningar 2021 
 
Okt Onsd-Torsd 20-10-14--20-10-15 Strategidagar, enligt separat inbjudan 
 
Nov Onsdag 20-11-18  kl 09.00  Delårsrapport per 2020-08-31 

Antagande av budget 2021 
Internkontroll uppföljning av 2020 års planer 
Nya kontrollplaner för 2021 
Antagande av Affärsplan 2021 

    Prognos 4 
 
Dec Onsdag 20-12-02  kl 09.00  Bolagsstämma 

Fastställande av budget 2021 
 Fastställande av Affärsplan 2021 

 
Dec Onsdag 20-12-09  kl 13.00  Extra styrelsemöte vid behov 

 

2021  

Feb Onsdag 21-02-03  kl 09.00  Preliminärt bokslut per bolag 2020, exkl  
    skatteberäkning 

Mars Onsdag 21-03-10  kl 09.00  Bokslutet klart inkl skatteberäkning per bolag. 
    Riskhantering 

Handlingsplaner 
Prognos 1  

 
April Onsdag 21-04-07  kl 09.00  Antagande av årsredovisning, underskrifter 

 

Maj Onsdag 21-05-05  kl 13.15  Årsstämma 

 Onsdag 21-05-05  kl 15.30  Konstituerande styrelse 
    Sammanträdesplan 2021 - 2022 
    Styrelsens arbetsordning 
    Firmateckning 
    VD instruktion 
    Rapportinstruktion 
 
Juni Onsdag 21-06-09  kl 09.00  Prognos 2    
    Planering av strategidagar 

 

19269



 

 

1 (2) 
 

 Dokumenttitel Dokumentnummer 

Bolagsstyrningsrapport - 
LudvikaHem AB 

x 

Skapat av Dokumentdatum 

Ulf Rosenqvist 2021-01-01 

Bilaga 4 - Styrelsemöten 2020 LudvikaHem AB  

2020-02-05 

§59 PRELIMINÄRT BOKSLUT 2019 (EXKL SKATT)  

§60 INTERNKONTROLL 2019, 2020 

§61 STYRELSENS ARBETSORDNING 

§62 VD INSTRUKTION 

§63 RAPPORTINSTRUKTION 

§64 TIDPLAN FÖR FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER INOM LUDVIKAHEM AB 

§65 LAGGARUDDEN, ÖVERKLAGAN SAMT FÖRBISETT GRANNHÖRANDE 

2020-03-11 

§72 BOKSLUT 2019  

§73 PROGNOS 1, 2020 

§74 INVESTERINGSPROGNOS 1, 2020 

§75 INTERNKONTROLLPLAN 2020 

§76 STYRELSENS ARBETSORDNING 

§77 VD INSTRUKTION 

§78 RAPPORTINSTRUKTION 

2020-04-08 

§86 ÅRSREDOVISNING 2019 

2020-04-29 

§91 FÖRSÄLJNING AV HEIMDAL 4 PLUTO 9, SAMT ÄLGKON 20 

2020-05-07 

§4 FIRMATECKNING 

§5 SAMMANTRÄDESPLAN INTILL NÄSTA ÅRSSTÄMMA 

§6 ATTESTINSTRUKTION 

2020-06-10 

§14 PROGNOS 1 -20  

§15 LAGGARUDDEN 

§16 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN 

§17 MOTION – INFÖR KLIMATBOKSLUT FÖR LUDVIKA KOMMUN 

§18 REMISS - MILJÖPOLICY 
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§19 MOTION – ÖKAD INSYN I DE KOMMUNALA BOLAGEN 

§20 PROTOKOLL VG OFFENTLIGHET 

§21 UTHYRNINGSREGLER, REVIDERING 

2020-09-09 

§28 PROGNOS 2 -20  

§31 SOCIALA KONTRAKT 

2020-10-07 

§38 BUDGETANVISNINGAR 2021 

§39 HYRESFÖRHANDLINGAR INFÖR 2021  

2020-11-18 

§46 PROGNOS 3, 2020 

§47 BUDGET 2021 

§48 INVESTERINGSPLAN 2021 - 2025  

§49 AFFÄRSPLAN 2021 - 2023  

§50 DELÅRSRAPPORT 2020-08-31  

§51 INTERNKONTROLL 2020 – 2021 

§52 ATTESTINSTRUKTION 

§53 ANTAGANDE AV DATASKYDDSOMBUD 

§54 DELEGATION OMSÄTTNING AV LÅN 

§55 HYROR 2021 
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 Dokumenttitel Dokumentnummer 

Bolagsstyrningsrapport - Stora 
Brunnsvik AB 

x 

Skapat av Dokumentdatum 

Ulf Rosenqvist 2021-01-01 

Inledning  
Bolagen ska en gång per år upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor för att säkerställa 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. Rapporten ska skickas in från bolagets styrelse och 

innehålla nedan beskrivna rubriker och innehåll.  

Rapporten ska skickas, för dotterbolagen, till VD på Ludvika kommun Stadshus AB (LKSAB) senast i 

februari . VD sammanställer sedan en rapport för hela koncernen som lämnas till kommunstyrelsen i 

mars. 

Denna rapport omfattar bolaget Stora Brunnsvik AB. 

För 2020 upprättas för första gången bolagsstyrningsrapporter i samtliga helägda kommunala bolag. 

Bolagsstyrningsrapporten är en sammanställning av året som gått, där styrelserna sammanfattat hur 

arbetet bedrivits i bolagen och avrapporterat hur de efterlevt styrande direktiv så som ändamål, 

befogenheter, ägardirektiv och intern kontroll. Bolagets bolagsstyrningsrapport utgör, tillsammans med 

den löpande uppsikten under året, ett underlag för kommunstyrelsens beslut. 

Beskrivning av bolagets verksamhet  
Ludvika Kommunfastigheter AB är 100 % ägare av LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB och 

komplementär för Tryggheten i Ludvika KB. Ludvika kommunfastigheter bildar tillsammans med sina tre 

dotterbolag en fastighetskoncern. Bolagen i fastighetskoncernen är helägda av Ludvika kommun Stadshus 

AB viket i sin tur ägs av Ludvika Kommun. 

Stora Brunnsvik har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun äga, avyttra, bebygga och 

förvalta Brunnsviksfastigheterna 1:68 och 3:27 och därtill hörande kollektiva anordningar.  

Verksamhetsföremål och ändamålet med bolagets 
verksamhet  
Ändamålet med Stora Brunnsviks verksamhet är att erbjuda lokaler för kommunens samtliga 

verksamheter. Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen genom att aktivt medverka till att 

dess lokalbehov tillgodoses samt medverka till att öka företagandet och antalet arbetstillfällen. 

Bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras, förutom genom lag och författning, genom 

bolagsordning och ägardirektiv. Ägardirektivet antas av kommunfullmäktige och bekräftas på bolagets 

årsstämma. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som 

anges i kommunstyrelsens reglemente.  

Ägaren utser och tillsätter styrelsen i bolaget. Varje år i oktober genomför styrelserna för 

fastighetskoncernen gemensamma strategidagar. Då framlägger vd förslag på affärsplan som behandlats 

av fastighetskoncernens ledningsgrupp. Styrelserna uttalar strategier kring utvalda områden. 

Affärsplanen och budget antas på bolagsstämman i december. Affärsplanen ligger till grund för hela 

organisationens målstyrning och bygger på fyra perspektiv : Kund, Ekonomi, Personal samt Verksamhet.  
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Målen bryts ned på respektive avdelning och enhet och bildar de måltavlor som används i den löpande 

verksamheten. Uppföljning, mätning och korrigering sker genom regelbundna enkäter och via nyckeltal. 

Styrelsemöten sker månadsvis. Därutöver genomförs bolagsstämma i december och årsstämma i maj. Vid 

stämmorna samt under höstens budgetprocess och vårens bokslutsarbete träffar bolagets ledning ägaren 

för rapportering och återkoppling kring mål och uppföljning av bolagets verksamhet. Som ingående 

styrdokument i processen för bolagsstyrningen finns även Styrelsens arbetsordning, Vd-instruktion, 

Intern styrning och kontroll samt Riktlinje för värdegrund. 

Fastighetskoncernens ledningsgrupp består utöver verkställande direktören av cheferna för respektive 

avdelning (Administrativa avdelningen, Byggavdelningen, Driftavdelningen samt Marknadsavdelningen). 

Ledningsgruppen sammanträder två gånger per månad för att följa upp verksamheten och diskutera 

koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till strategier, affärsplan och budget som verkställande 

direktören förelägger styrelsen för beslut. 

Stora Brunnsvik efterlever gällande lagar, förordningar och föreskrifter för kommunägda aktiebolag, 

ägarens direktiv, mål och budgetramar samt övriga i kommunen tillämpliga styrdokument för bolagets 

uppdrag. Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:  

• Av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget 

• Bolagspolicy och övriga styrdokument 

• Ägardirektiv och uppdrag 

• Aktuella lagar och föreskrifter 

Dokumenten betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas löpande in i den årliga 

affärsplanen (se bilaga 1). 

Utvärdering av styrelsearbetet  
Styrelsen utses av fullmäktige och detta sker på mandatperioder om fyra år. Fullmäktige utser också 

ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

Styrelsen för Stora Brunnsvik ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter utan 

suppleanter. Styrelsen består av tre ledamöter: Ingvar Henriksson, ordförande (S), Anders Hellstrand, vice 

ordförande (M) och Conny Bringås (V). 

PwC är vald av bolagsstämman till revisionsbolag med huvudansvarig revisor Emil Forsling samt 

revisorssuppleant av PwC utsedd person. Lekmannarevisor för fastighetskoncernen är Bengt Andersson, 

ordinarie och Inez Knudsen, suppleant. Inga materiella avvikelser eller väsentliga noteringar har 

avrapporterats från de valda lekmannarevisorerna, varken löpande under året eller i samband med 

granskningen av årsbokslutet. 

Verkställande direktör för fastighetskoncernen är Ulf Rosenqvist, han leder verksamheten i koncernen 

inom de ramar som styrelsen lagt fast. Verkställande direktören tar fram besluts- och 

informationsunderlag inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning bereds av och diskuteras med 

styrelsens ordförande samt vice ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.  

Styrelsearbetet regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen. Därutöver beskrivs styrelsearbetet i 

”Riktlinje - Styrelsens arbetsordning för Ludvika Kommunfastigheter AB inkl. dotterbolag.” 
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Styrelsen anser att arbetsformerna i styrelsearbetet är goda och fungerar tillfredsställande. Erforderlig tid 

finns avsatt för respektive möte, kallelser sker enligt fastlagda rutiner, protokoll, dokumentation och 

verkställande sker utan anmärkning. En årlig utvärdering av styrelsen och vd skall genomföras enligt 

bolagspolicyn och detta kommer ske under 2021. En styrelseutbildning är också planerad för 2021 vilket 

styrelsen välkomnar. Historiskt har alltid en styrelseutbildning genomförts minst en gång per 

mandatperiod.  

Styrelseutbildningen är ett viktigt led i arbetet att skapa samstämmighet kring uppdraget som 

styrelseledamot, att bredda kunskapen kring ABL och det personliga ansvaret i styrelsearbetet. Men också 

en möjlighet för styrelsemedlemmar att kunna landa i en tydligare strategisk inriktning i frågor som tex 

handlar om balansen mellan affärsmässighet, samhällsnytta, kommunnytta och bolagsnytta. 

Styrelsen har i övrigt en bred, god och tillfredsställande kompetens för sitt uppdrag.    

Under 2020 har styrelsen i Stora Brunnsvik haft två ordinarie sammanträden, en årsstämma och en 

bolagsstämma. Merparten av bolagets frågor diskuterats på moderbolagets styrelsemöten. Närvarande 

ledamöter (årsstämma och bolagsstämma är inte inräknade): 

Styrelse   Närvaro/Totalt antal möten 

Ingvar Henriksson, ordförande 2/2 

Gaby Back*   1/2 

Anders Hellstrand*  1/2 

Conny Bringås   2/2 

*Gaby Back avslutade sitt uppdrag som ledamot och ersattes av Anders Hellstrand.  
 
Sekreterare på styrelsemötena har varit Lena Karlmats.  

Följande beslut tagits sedan förgående rapportering 
De ärenden (inkl. paragrafnummer och datum) som styrelsen behandlat under verksamhetsåret 2020, se 

nedan. Utöver specifika ärenden har respektive styrelsemöte ett fastlagt rapportinnehåll som följer 

beslutad rapportinstruktion. Merparten av de bolagsgemensamma rapporterna avhandlas på 

styrelsemötet inom Ludvika Kommunfastigheter och behöver därför inte redovisas flera gånger då 

styrelsen består av samma styrelsemedlemmar. 

Konstituerande styrelsesammanträde, 2020-05-07 

§4 Firmateckning 

Styrelsemöte, 2020-11-18 

§10 Prognos 3, 2020 

§11 Budget 2021  

§12 Investeringsplan 2021 – 2025 

§13 Affärsplan 2021 – 2023 

§14 Delårsrapport 

§15 Internkontroll 2020 – 2021 

§16 Attestinstruktion 

§17 Antagande av dataskyddsombud  

§18 Delegation omsättning av lån 
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Uppfyllande av bolagets ändamål  
I bolagsordningen anges att Stora Brunnsvik ska erbjuda lokaler för kommunens samtliga verksamheter. 

Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen genom att aktivt medverka till att dess lokalbehov 

tillgodoses samt medverka till att öka företagandet och antalet arbetstillfällen. Bolagsordningen har under 

2019-2020 ändrats med uppdatering till den nya kommunallagen. Bolaget är vidare skyldigt att utföra de 

uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året. 

Ludvika kommun har högt uppsatta mål för utveckling och expansion. Innevånarantalet skall öka och 

bostäderna ska bli fler. Parallellt med detta finns mål om bland annat en bättre skola, ett minskat behov av 

försörjningsstöd, en bättre integration, fler arbetstillfällen, ökat miljöfokus och en tryggare kommun. 

Nyproduktion är kostsamt och förenat med långa tidskrävande processer och i en period av tillväxt är det 

därför en framgångsfaktor att kunna erbjuda befintliga och ändamålsenliga lokaler till verksamheter som 

växer. Syftet med ett förvärv av Brunnsvik har hela tiden varit att använda anläggningen ur ett långsiktigt 

hållbart perspektiv. Det innebär vissa kostnader och anpassningar i början men ändamålsenligt och 

samhällsekonomiskt lönsamt på sikt.  

En något mattad efterfrågan på lokaler de senaste åren har dock bromsat möjligheten till uthyrning. Tidigt 

under 2020 drabbades Sverige kraftigt av det ännu pågående Covid-19 viruset. För bolagets del har 

effekterna i första hand handlat om hyresgästernas situation, uthyrningsmöjligheterna och ett förändrat 

arbetssätt. Ett fortsatt intensivt arbete för att följa av myndigheter beslutade åtgärder följde under hela 

2020 och fortsätter under 2021.      

Idag har Brunnsvik en bred detaljplan som innebär att många verksamheter är möjliga att etablera inom 

området. Trots detta är ändå anläggningens ursprung med utbildningslokaler och bostäder de 

användningsområden som lämpar sig bäst och där även efterfrågan idag är som allra störst.  

Idag är Brunnsvik uthyrt till cirka 50 %. Hela Vita huset (1000 kvm), Bikupan (2000 kvm), Smedjan (600 

kvm) och Storstugan (700 kvm) är uthyrda som utbildningslokaler till Brunnsviks Folkhögskola samt till 

Ludvika kommun. Milan, Kolet och Hyttan hyrs ut löpande som korttidsboende för studenter, föreningar 

eller som boende vid andra utbildningar. Lillstugan, Rektorsbostaden och Bonnierska huset är uthyrda till 

fastboende och möjligheterna till ett antal fler bostadsuthyrningar undersöks. 

En stor potential finns i den fortsatta dialogen med Ludvika kommun kring förutsättningarna för att 

kunna lokalisera mer kommunal verksamhet på Brunnsvik. Detta kan frigöra mer kostsamma 

lokallösningar i Ludvika och även behovet av externt inhyrda lokaler kan troligen minska. 

En fortsatt utveckling av anläggningen ökar marknadsvärdet av fastigheten (bolaget) och skapar samtidigt 

en ökad attraktion för nya verksamheter. Idag finns ett antal intressenter där bolaget för diskussioner om 

etablering. Detta gäller både inom turistsektorn men även olika typer av stödboenden och permanenta 

boenden.  

Bolaget och fastighetskoncernen har under 2020 antagit en ny gemensam affärsplan med tydliga mål för 

2021-2023 som även omfattar Brunnsvik. En extern värdering av fastigheten har utförts under 2020 som 

visar på ett marknadsvärde på cirka 18 Mkr med befintlig uthyrningsgrad.  

Denna bolagsstyrningsrapport är antagen av styrelsen för Stora Brunnsvik AB, på styrelsemötet för Ludvika 

kommunfastigheter AB 2021-02-03 §82.  
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 Dokumenttitel Dokumentnummer 

Bolagsstyrningsrapport - 
Ludvika kommunfastigheter AB 

x 

Skapat av Dokumentdatum 

Ulf Rosenqvist 2021-01-01 

Inledning  
Bolagen ska en gång per år upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor för att säkerställa 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. Rapporten ska skickas in från bolagets styrelse och 

innehålla nedan beskrivna rubriker och innehåll.  

Rapporten ska skickas, för dotterbolagen, till VD på Ludvika kommun Stadshus AB (LKSAB) senast i 

februari . VD sammanställer sedan en rapport för hela koncernen som lämnas till kommunstyrelsen i 

mars. 

Denna rapport omfattar bolaget Ludvika kommunfastigheter AB. 

För 2020 upprättas för första gången bolagsstyrningsrapporter i samtliga helägda kommunala bolag. 

Bolagsstyrningsrapporten är en sammanställning av året som gått, där styrelserna sammanfattat hur 

arbetet bedrivits i bolagen och avrapporterat hur de efterlevt styrande direktiv så som ändamål, 

befogenheter, ägardirektiv och intern kontroll. Bolagets bolagsstyrningsrapport utgör, tillsammans med 

den löpande uppsikten under året, ett underlag för kommunstyrelsens beslut. 

Beskrivning av bolagets verksamhet  
Ludvika Kommunfastigheter AB är 100 % ägare av LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB och 

komplementär för Tryggheten i Ludvika KB. Ludvika kommunfastigheter bildar tillsammans med sina tre 

dotterbolag en fastighetskoncern. Bolagen i fastighetskoncernen är helägda av Ludvika kommun Stadshus 

AB viket i sin tur ägs av Ludvika Kommun. 

Ludvika kommunfastigheter har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter för att till 

självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Vidare ska bolaget inom 

Ludvika kommun förvärva, avyttra, bebygga och förvalta industri- och näringsfastigheter med lokaler för 

småindustri och tjänsteföretag. Bolaget skall även som moderbolag äga och förvalta aktier i kommunens 

helägda fastighetsbolag. 

Verksamhetsföremål och ändamålet med bolagets 
verksamhet  
Ändamålet med Ludvika kommunfastigheters verksamhet är att erbjuda lokaler för kommunens samtliga 

verksamheter. Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen genom att aktivt medverka till att 

lokalbehov tillgodoses samt att medverka till att öka företagandet och antalet arbetstillfällen. Bolaget ska 

även verka för effektivitet i fastighetsfrågor och samordning med dotterbolag samt med kommunens 

nämnder och förvaltningar. 

Bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras, förutom genom lag och författning, genom 

bolagsordning och ägardirektiv. Ägardirektivet antas av kommunfullmäktige och bekräftas på bolagets 

årsstämma. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som 

anges i kommunstyrelsens reglemente.  
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Ägaren utser och tillsätter styrelsen i bolaget. Varje år i oktober genomför styrelserna för 

fastighetskoncernen gemensamma strategidagar. Då framlägger vd förslag på affärsplan som behandlats 

av fastighetskoncernens ledningsgrupp. Styrelserna uttalar strategier kring utvalda områden. 

Affärsplanen och budget antas på bolagsstämman i december. Affärsplanen ligger till grund för hela 

organisationens målstyrning och bygger på fyra perspektiv : Kund, Ekonomi, Personal samt Verksamhet. 

Målen bryts ned på respektive avdelning och enhet och bildar de måltavlor som används i den löpande 

verksamheten. Uppföljning, mätning och korrigering sker genom regelbundna enkäter och via nyckeltal. 

Styrelsemöten sker månadsvis. Därutöver genomförs bolagsstämma i december och årsstämma i maj. Vid 

stämmorna samt under höstens budgetprocess och vårens bokslutsarbete träffar bolagets ledning ägaren 

för rapportering och återkoppling kring mål och uppföljning av bolagets verksamhet. Som ingående 

styrdokument i processen för bolagsstyrningen finns även Styrelsens arbetsordning, Vd-instruktion, 

Intern styrning och kontroll samt Riktlinje för värdegrund. 

Fastighetskoncernens ledningsgrupp består utöver verkställande direktören av cheferna för respektive 

avdelning (Administrativa avdelningen, Byggavdelningen, Driftavdelningen samt Marknadsavdelningen). 

Ledningsgruppen sammanträder två gånger per månad för att följa upp verksamheten och diskutera 

koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till strategier, affärsplan och budget som verkställande 

direktören förelägger styrelsen för beslut. 

Ludvika Kommunfastigheter efterlever gällande lagar, förordningar och föreskrifter för kommunägda 

aktiebolag, ägarens direktiv, mål och budgetramar samt övriga i kommunen tillämpliga styrdokument för 

bolagets uppdrag. Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:  

• Av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget 

• Bolagspolicy och övriga styrdokument 

• Ägardirektiv och uppdrag 

• Aktuella lagar och föreskrifter 

Dokumenten betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas löpande in i den årliga 

affärsplanen (bilaga 1). 

Utvärdering av styrelsearbetet  
Styrelsen utses av fullmäktige och detta sker på mandatperioder om fyra år. Fullmäktige utser också 

ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

Ludvika Kommunfastigheters styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sju och högst nio 

ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består av sju styrelseledamöter: Ingvar Henriksson, ordförande (S), 

Anders Hellstrand, vice ordförande (M), Sören Grandelius (S), Conny Bringås (V), Alexander Trygg (SD), 

Leif Carlzon (M) och Magnus Pernils (S). 

PwC är vald av bolagsstämman till revisionsbolag med huvudansvarig revisor Emil Forsling samt 

revisorssuppleant av PwC utsedd person. Lekmannarevisor för fastighetskoncernen är Bengt Andersson, 

ordinarie och Inez Knudsen, suppleant.  

Lekmannarevisorerna har genomfört två granskningsinsatser under året. Dessa avsåg Solviksskolan 

(projektstyrning, beslut mm) och en upphandlingsgranskning av ramavtal. Under 2021 sker avlämningen 

av dessa granskningsrapporter.  
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Inga materiella avvikelser eller väsentliga noteringar har avrapporterats från de valda 

lekmannarevisorerna, varken löpande under året eller i samband med granskningen av årsbokslutet. 

Verkställande direktör för fastighetskoncernen är Ulf Rosenqvist, han leder verksamheten i koncernen 

inom de ramar som styrelsen lagt fast. Verkställande direktören tar fram besluts- och 

informationsunderlag inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning bereds av och diskuteras med 

styrelsens ordförande samt vice ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.  

Styrelsearbetet regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen. Därutöver beskrivs styrelsearbetet i 

”Riktlinje - Styrelsens arbetsordning för Ludvika Kommunfastigheter AB inkl. dotterbolag.” 

Styrelsen anser att arbetsformerna i styrelsearbetet är goda och fungerar tillfredsställande. Erforderlig tid 

finns avsatt för respektive möte, kallelser sker enligt fastlagda rutiner, protokoll, dokumentation och 

verkställande sker utan anmärkning. En årlig utvärdering av styrelsen och vd skall genomföras enligt 

bolagspolicyn och detta kommer ske under 2021. En styrelseutbildning är också planerad för 2021 vilket 

styrelsen välkomnar. Historiskt har alltid en styrelseutbildning genomförts minst en gång per 

mandatperiod.  

Styrelseutbildningen är ett viktigt led i arbetet att skapa samstämmighet kring uppdraget som 

styrelseledamot, att bredda kunskapen kring ABL och det personliga ansvaret i styrelsearbetet. Men också 

en möjlighet för styrelsemedlemmar att kunna landa i en tydligare strategisk inriktning i frågor som tex 

handlar om balansen mellan affärsmässighet, samhällsnytta, kommunnytta och bolagsnytta. 

Styrelsen har i övrigt en bred, god och tillfredsställande kompetens för sitt uppdrag.    

Under 2020 har styrelsen i Ludvika Kommunfastigheter haft åtta ordinarie sammanträden och två extra 

styrelsesammanträden, en årsstämma och två bolagsstämmor. Närvarande ledamöter (extra 

styrelsemöten, årsstämmor och bolagsstämmor är inte inräknade):  

 

Styrelse   Närvaro/Totalt antal möten 

Ingvar Henriksson, ordförande 8/8 

Anders Hellstrand  8/8 

Conny Bringås   8/8 

Gaby Back*   5/6 

Leif Carlzon*   2/2 

Alexander Trygg  8/8 

Magnus Pernils  6/8 

Sören Grandelius  8/8 

*Gaby Back avslutade sitt uppdrag som ledamot och ersattes av Leif Carlzon.  

 
En av bolagets valda lekmannarevisor, Bengt Andersson, har deltagit på fem av de ordinarie 
styrelsesammanträdena under 2020. Sekreterare på styrelsemötena har varit Lena Karlmats. De ärenden 
som bolagets styrelse bland annat behandlat på sina sammanträden framgår av bilaga 2-3. 
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Följande beslut tagits sedan förgående rapportering 
Bifogat (bilaga 4) finns sammanställning över de ärenden (inkl. paragrafnummer och datum) som 

styrelsen behandlat under verksamhetsåret 2020. Utöver specifika ärenden har respektive styrelsemöte 

ett fastlagt rapportinnehåll som följer beslutad rapportinstruktion. Merparten av de bolagsgemensamma 

rapporterna avhandlas på styrelsemötet inom Ludvika Kommunfastigheter och behöver därför inte 

redovisas flera gånger då styrelsen består av samma styrelsemedlemmar. 

Uppfyllande av bolagets ändamål  
I bolagsordningen anges att Ludvika Kommunfastigheter ska erbjuda lokaler för kommunens samtliga 

verksamheter. Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen genom att aktivt medverka till att 

lokalbehov tillgodoses samt att medverka till att öka företagandet och antalet arbetstillfällen. Bolaget ska 

även verka för effektivitet i fastighetsfrågor och samordning med dotterbolag samt med kommunens 

nämnder och förvaltningar. Bolagsordningen har under 2019-2020 ändrats med uppdatering till den nya 

kommunallagen. Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga 

avsteg har skett under året. 

Ludvika kommunfastigheter följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart är verksamt inom Ludvika 

kommun. En fastighet finns i Strömstads kommun men detta redovisas separat som ett undantag i 

bolagsordningen.  

Ludvika kommunfastigheter iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och utifrån 

marknadsanpassade villkor. Alla kostnader som bolaget har är upphandlade och konkurrensutsatta. 

Alla transaktioner i Ludvika kommunfastigheter är till självkostnad. Självkostnaden finns definierad i 

samråd med ägaren.  

Nedan beskrivs några händelser för att uppfylla ändamålen för bolaget.   

Tidigt under 2020 drabbades Sverige kraftigt av det ännu pågående Corona/Covid-19 viruset. För 

bolagets del har effekterna i första hand handlat om uteblivna lokalhyresintäkter och ett förändrat 

arbetssätt. Tack vare efterlevnaden av de restriktioner som beslutats har smittspridningen hindrats och 

effekterna mildrats. Ett fortsatt intensivt arbete för att följa av myndigheter beslutade åtgärder följde 

under hela 2020 och fortsätter under 2021.      

Den 30 december 2019 överfördes ytterligare 32 fastigheter bestående av skolor, förvaltningsbyggnader, 

äldreboenden mm. från Ludvika kommun till Ludvika Kommunfastigheter.  Försäljningen genomfördes till 

bokfört värde (ca 405 mkr) och med befintlig hyresnivå. Fastighetsöverföringen anses som den i särklass 

viktigaste åtgärden för att vända den negativa ekonomiska trenden med brist på ekonomiska medel för 

fastighetsunderhåll. Under hösten 2020 inleds arbetet med att utreda vilka övriga fastigheter (utöver 

etapp 1-2) som i en sista etapp skall överföras till bolaget.  

Under februari 2020 invigdes ett nytt LSS-boende i Marnäs med sex nya lägenheter. Under våren 2020 har 

också arbetet fortsatt med att färdigställa ytterligare tre förskoleavdelningar och storkök på kv Bäret samt 

tre förskoleavdelningar och storkök på Biskopsgården.  
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Under 2019 startade ett arbete för att framarbeta förslag på åtgärder som säkerställer 

lokalförsörjningsfrågor ur ett helhetsperspektiv. Processen är avgörande både för Ludvika kommun och 

bolaget då ansvaret för att äga, bygga, förvalta och serva lokalnyttjarna nu åligger bolaget i sin helhet. I 

detta ingår bland annat att fastlägga rutiner för arbetet med lokaleffektivisering, beställningsprocessen 

och utveckling av lokalhyresavtalen. Arbetet med detta har fortsatt under 2020. 

Bilagor 
Bilaga 1 - Affärsplan 2021-2023 

Bilaga 2 - Sammanträdesplan LKF 2019-2020 

Bilaga 3 - Sammanträdesplan LKF och LH 2020-2021 

Bilaga 4 - Styrelsemöten 2020 LKF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna bolagsstyrningsrapport är antagen av styrelsen för Ludvika Kommunfastigheter AB, 2021-02-03 §82.  
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Dokumenttitel 

Affärsplan fastighetsbolaget 2021-2023 
Skapad av Tillhörighet Version 

Vd Fastighetsbolaget 1 

Antaget av Dokumentdatum 

Styrelsen för respektive bolag 2020-11-18 2021-01-01 

   

Inledning 
Ludvika Kommunfastigheter AB är ett dotterbolag till Ludvika Stadshus AB samt ett moderbolag till 

LudvikaHem AB och Stora Brunnsvik AB.  

Affärsplanen visar planer och prognoser de kommande tre åren för Ludvika Kommunfastigheter AB 

(nedan kallad LKF), LudvikaHem AB (nedan kallad LH) och Stora Brunnsvik AB (nedan kallad SB). I de fall 

då hela fastighetskoncernen inkluderas benämns dessa vidare med fastighetsbolaget.  

Affärsplanen är fastighetsbolagets övergripande planeringsdokument och revideras varje år. Affärsplanen 

inriktas på de viktigaste strategiska frågorna som följer bolagets övergripande uppgifter och 

verksamhetsinriktning. En rad viktiga frågor styrs av policys eller andra planer som utarbetats, eller 

kommer att utarbetas av fastighetsbolaget eller kommunen. Av dessa kan särskilt nämnas: 

 Kommunövergripande fastställda mål. 

 Kommunens styrning och kontroll av fastighetsbolaget som föreligger i ägardirektivet. 

 Fastighetskoncernens kärnvärden som beskriver den gemensamma värdegrund som ska styra 

personalens agerande. 

 Policys i olika frågor, t.ex. för uthyrning, lönesättning mm.  

Dessa frågor har härigenom en tillräcklig styrning och berörs i affärsplanen bara när de berör någon av 

bolagets huvudstrategier. Affärsplanen är handlingsorienterad och starten på bolagets målstyrning. 

Ingående strategier och aktiviteter är order från styrelsen till företagsledningen.  

Grundinriktning 

LAGSTIFTNING 

LKF ska följa självkostnadsprincipen. LKF är också bundet av övriga grundläggande principer i 

kommunallagen. Särskilt relevanta är likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.  

LH ska drivas efter affärsmässiga principer, iaktta lokaliseringsprincipen och ge hyresgästerna möjlighet 

till inflytande i bolaget. För bolaget gäller Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

(2010:879) 

SB har till föremål för sin verksamhet inom Ludvika Kommun äga, avyttra, bebygga och förvalta 

fastigheterna Brunnsvik 1:68 och 3:27 och därtill hörande kollektiva anordningar samt därmed förenlig 

verksamhet. Verksamheten ska bedrivas med affärsmässiga principer. 
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Fastighetsbolaget som en del av den kommunala 

organisationen 

Fastighetsbolaget ägs av Ludvika kommun och är en del av kommunens verksamhet. Det ankommer på 

fastighetsbolagets styrelser och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv, förutsatt att de inte står 

i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.  

Förutom genom lag och författningar regleras fastighetsbolagets verksamhet och förhållande till 

kommunen genom: 

 bolagsordning 

 ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt  

 av fullmäktige och/eller av kommunstyrelsen beslutade särskilda direktiv/uppdrag beträffande 

verksamheten 

 förekommande avtal mellan kommunen och respektive bolag 

 

Fastighetsbolagets verksamhet 

Fastighetsbolagets verksamhet regleras främst av bolagsordningen och får inte bedriva verksamhet som 

inte är förenlig med denna.  

Ludvika kommun har en målmodell med tre strategiska målområden. Dessa är Barn och unga, Arbete och 

näringsliv samt Livsmiljö. Fastighetsbolaget har att förhålla sig till dessa och att implementera samt följa 

upp målen i den utsträckning de är tillämpbara i respektive verksamhet. Fastighetsbolaget omfattas av 

den vision, strategiska målområden och övergripande mål som fastställs av fullmäktige. 

 

Fastighetsbolagets inriktning 

Ludvika Kommunfastigheter AB  

FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET1  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun äga och förvalta fastigheter för att 

till självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Bolaget ska även som 

moderbolag äga och förvalta aktier i Ludvika Kommunfastigheter helägda fastighetsbolag.  

                                                                    
1 Bolagsordning §3 
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Bolaget ska inom Ludvika kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta industri- och 

näringsfastigheter med lokaler för småindustri och tjänsteföretag. Marknadsmässiga priser och principer 

ska gälla kommersiella lokaler.  

De kommunalrättsliga principerna enligt kommunallagen ska tillämpas av bolaget.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 

ägaren i ägarens ställe. 

ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET2 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda lokaler för kommunens samtliga verksamheter.  

Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen genom att aktivt medverka till att lokalbehov 

tillgodoses samt att medverka till att öka företagandet och antalet arbetstillfällen.  

Bolaget ska även verka för effektivitet i fastighetsfrågor och samordning med dotterbolag samt med 

kommunens nämnder och förvaltningar. 

 

LudvikaHem AB 

FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET3 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, 

förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva 

anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter. Med 

lokaler menas ytor som används för kommunal verksamhet eller kommersiell verksamhet.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 

ägaren i ägarens ställe. 

ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET4 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 

bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.  

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

 

 

 

                                                                    
2 Bolagsordning §4 
3 Bolagsordning §3 
4 Bolagsordning §4 
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Stora Brunnsvik AB 

FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET5 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun äga, avyttra, bebygga och förvalta 

Brunnsviksfastigheterna 1:68 och 3:27 och därtill hörande kollektiva anordningar.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 

ägaren i ägarens ställe. 

ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET6 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda lokaler för kommunens samtliga verksamheter.  

Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen genom att aktivt medverka till att dess lokalbehov 

tillgodoses samt medverka till att öka företagandet och antalet arbetstillfällen. 

 

Samhällsnyttan7  

Målsättningen för verksamheten inom kommunkoncernen ska vara att tillgodose intressen som gagnar 

kommunen i sin helhet. Det kan sammanfattas i begreppet samhällsnytta. Fastighetsbolaget ska i sin 

verksamhet ta hänsyn till den samlade effekten för den kommunala organisationen för att åstadkomma 

största möjliga samhällsnytta.  

Fastighetsbolaget ska därför i samråd med kommunens förvaltningar söka lösningar som tillgodoser 

helhetsintresset. 

 

Budget, affärs- samt finansieringsplan8 

Fastighetsbolaget ska årligen upprätta en budget för kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 

kommunstyrelsen enligt kommunens ekonomiska tidsplan. Budgeten ska, förutom en plan för ekonomi 

för budgetåret, innehålla; en affärsplan för de kommande tre åren som uppdateras årligen (planen 

används till stöd för styrelsen och VD för att utveckla och förvalta fastighetsbolaget utifrån ägarens krav 

och förväntningar) samt en investeringsplan för de närmsta fem åren. Finansiering av verksamheten ska 

även lämnas in i samband med budgeten. 

 

 

                                                                    
5 Bolagsordning §3 
6 Bolagsordning §4 
7 Företagspolicy för Ludvika kommuns helägda bolag kap. 4 
8 Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda kommunala aktiebolag 3.1.6 
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Vision 
Det bästa fastighetsbolaget – Ledstjärnan i kontakterna med våra kunder. Vi är en tillgänglig och 

engagerad serviceorganisation som med rätt kvalitet och nytänkande bygger, anpassar och förvaltar 

lokaler. 

Det bästa boendet – Ledstjärnan i kontakterna med våra kunder. Alla kundgrupper skall uppleva sitt 

boende som det bästa valet både funktionellt och servicemässigt men också med avseende på trygghet, 

säkerhet och kvalité. 

En levande och vacker plats för alla människor! - Stora Brunnsvik ska vara en levande och vacker plats med 

många olika verksamheter och boendeformer. Miljön ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och ha 

mervärden som gör Stora Brunnsvik unikt. 

 

Affärsidé 
Ludvika kommunfastigheter AB  

Eftersom LKF varit ett förvaltningsbolag finns här ingen affärsidé framtagen, detta bör tas fram under 

planperioden.  

LudvikaHem AB 

Med hög kvalitet, god service, bra underhåll och ett kundinriktat arbetssätt intar LudvikaHem en ledande 

roll som fastighetsförvaltare i regionen. Genom ett långsiktigt hållbart arbetssätt säkerställer vi företagets 

framtid. Vi bidrar därmed till Ludvika kommuns utveckling genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer ur 

ett helhetsperspektiv.  

Stora Brunnsvik AB 

Stora Brunnsvik AB ska erbjuda lokaler och bostäder till kommunala organisationer, föreningar, företag 

och privatpersoner. Konkurrenskraften är baserad på marknadsmässigt attraktiva hyror (lokaler), fina 

bostäder, anpassningsbara lösningar, geografin, miljön och närhet till vatten. Grunden för lönsamhet är 

hyresintäkter. 

 

Värdegrunder 
Värdegrunden är vår kompass för att uppnå visionen och affärsidén. Våra värdegrunder ska genomsyra 

vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, 

lokalutnyttjare och samverkanspartners. 

Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden Trygghet, Effektivitet och Affärsmässighet. 
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Plan 2021 - 2023 

PERSONALPERSPEKTIV 

LKF tar under 2021 över den sista etappen av fastighetsöverföringen från kommunen och 

fastighetsbolaget är därmed ägare till i princip samtliga kommunens bebyggda fastigheter inklusive 

LudvikaHem och Stora Brunnsviks hela fastighetsbestånd. Detta medför att kraven på organisationens 

kompetenssammansättning och arbetssätt ändras och att vissa kompetenser och arbetsmetodiker 

behöver tillföras eller utvecklas.  

Kraven på fastighetsbolaget som fastighetsägare gällande rapportering och uppföljning av 

fastighetsbeståndet medför att koncernens arbetssätt behöver utvecklas, struktureras och digitaliseras i 

ökande grad under denna planperiod. 

 

EKONOMIPERSPEKTIV  

Ludvika kommunfastigheter AB och Stora Brunnsvik AB 

LKF och SB står inför flera vägskäl där tydlighet i ägarens krav spelar en central roll, likväl som 

möjligheten att använda alla verktyg som krävs för att skapa en långsiktig ekonomisk planering för 

förvaltning och utveckling av de fastigheter som är kopplade till respektive bolags ansvar. Detta behöver 

utvecklas i samråd med ägaren där tydlighet i långsiktigt syfte och mål behöver klargöras. 

LudvikaHem AB 

Bolaget har en ekonomisk position i dag som medger flera goda utvecklingsalternativ. Kraven och målen i 

ägardirektiven är relevanta och möjligheten att påverka bolagets ekonomi finns även om det behövs ett 

långsiktigt stringent arbete för att nå målen. 

Fastighetsbolaget 

Fastighetsbolaget är i behov av möjlighet att bygga kapital för att klara investeringar som är kopplade till 

ägaransvaret, bland annat vid åtgärder i fastigheter som kommer av myndighetskrav, byte av 

byggkomponenter vid reparationer och andra insatser där en del av projekten hanteras som 

investeringar. I dagsläget har koncernen endast möjlighet till investeringsmedel som tillskjuts antingen 

via lånefinansiering eller från kunden/kommunens verksamheter.  

 

VERKSAMHETSPERSPEKTIV 

Fastighetsbolaget har nu gått ett steg till mot en enhetlig organisation där båda tidigare 

fastighetsvärdgrupperna numera är en enhet. En ny arbetsplan/kvalitetssäkring (benämnd 

”förvaltningsåret”) har upprättats, vilken nu implementeras i verksamheten. Detta för att säkerställa 

kvaliteten och göra rollen som fastighetsvärd tydligare.  
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Kompetensutbildning sker kontinuerligt och internt för att höja kunskapsnivån. Effekten av utbildningen 

blir att inköp av externa tjänster minskar samt att rollen som fastighetsvärd blir mer attraktiv.  

Fastighetsbolaget har en miljö- och energiplan. Planen ger gemensam grundsyn och konkreta åtgärder för 

ett bra miljö- och energiarbete. För att sätta ytterligare focus på dessa frågor har LudvikaHem gått med i 

Svenska allmännyttans klimat - och energiprojekt, klimatinitiativet. Fastighetsbolaget har beslutat att 

arbeta genomgående i alla bolag på samma arbetssätt med miljö - och energiarbetet.  

Arbetsgruppen Miljö och klimatsmart startades upp under 2020 och drivs av energicontroller och 

miljökoordinator. Gruppen ska ha representanter från alla avdelningar och syftet är att arbeta med olika 

miljö- och energiprojektet.  

Två drifttekniker har fått nya roller som energijägare. Syftet är att i driften hitta och upprätthålla 

energibesparande åtgärder. Energijägarna samarbetar med energicontroller och arbetsledare för 

Driftgruppen.  

En underhållsplan är under upparbetande och underhållsskulden måste sättas i fokus. Framför allt måste 

behovet av stamrenoveringar belysas och kostnader för vattenskador minskas. Viktigt är att ekonomiska 

medel istället finns för att arbeta proaktivt med underhållet. I övrigt kommer tak, fasader, inre underhåll 

(LKF) och teknisk utrustning att prioriteras. Arbetet med underhållet inkluderar även en översyn av 

utemiljön på fastigheterna inklusive parkeringar och gårdsytor. 

En teknisk förvaltare för brand, el och hissar har anställts för att möta ökande myndighetskrav. 

 

KUNDPERSPEKTIV 

En marknadsföringsplan är under upprättande. Syfte med planen är att ha en klar strategi för hur 

fastighetsbolaget, genom olika marknadsföringsinsatser och projekt, ska prioritera åtgärder och därmed 

sänka vakansgraden. En kommunikationsplan med kampanjer tas årligen fram.  

Ludvika kommunfastigheter AB 

Tidigare genomförd kundundersökning visar att kunderna väl känner till våra fastighetsvärdar och 

lokalvårdare samt är nöjda med det arbete de utför. Kunderna känner till hur man gör en felanmälan, men 

återrapportering efter utfört arbete kan förbättras. 

Kundteamet arbetar nära våra storkunder (i nuläget Ludvika kommun och VBU) med att utveckla och 

förbättra samarbetet samt att skapa ökad förståelse för kundens behov, såväl i lokalfrågor som i 

administrativa rutiner. Detta ska bidra till ökad tydlighet, framförhållning och bättre beslutsunderlag. 

Kundteamet har även en viktig roll i att synliggöra och utveckla synergieffekter mellan fastighetsbolaget 

och kunden men också mellan olika verksamheter hos kunden. 

Information till kunden ges i form av nyhetsbrev LokalNytt samt på ludvikakf.se. En ny gemensam 

webblats för LKF, LH och SB ska lanseras och därmed öka tillgänglighet och användarvänlighet. För att 

bättre nå ut med information bör nya informationskanaler ses över.  
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LudvikaHem AB 

Genomförd kundundersökning (2020) visar att våra kunder är nöjda. Resultatet blev NKI 77, målet är NKI 

80.  Analys av kundundersökning ska göras, detta för att utse fokusområden att arbeta vidare med fram 

till nästa mätning.  

Nytt för 2021 är att signering av hyresavtal ska hanteras digitalt (BankID) av våra kunder, effekten blir 

minskade besök i Bobutik samt snabbare ärendehantering. 

Under kommande år ska LudvikaHem arbeta med ett projekt där syftet är att förbättra boendestandarden. 

Stor vikt kommer ligga på trygghet och trivsel samt utemiljö. Projektet ska även innefatta sociala insatser. 

 

Stora Brunnsvik 

Stora Brunnsvik hyr idag ut lokaler och bostäder i mer än hälften av byggnaderna. Området har stor 

potential för fina bostäder och bra lokaler, men byggnaderna har ett stort underhållsbehov.  

Tidigare har bolaget avyttrat sporthall samt den obebyggda marken norr om riksväg 66. Bolaget kommer 

under planperioden att undersöka marknaden för en fortsatt avyttring av delar eller hela anläggningen i 

de fall rätt köpare framträder. En extern marknadsvärdering har under året upprättats för fastigheten. 

För att marknadsföra Stora Brunnsvik till rätt målgrupp och på ett effektivt sätt krävs det insatser i form 

av uppsökande och riktad marknadsföring.  

 

 

Övergripande huvudstrategier 
 Fastighetsbolaget arbetar för att ha en kompetent personal som trivs. (Personalperspektiv) 

 Fastighetsbolaget arbetar för att vara en aktiv och långsiktig fastighetsägare som arbetar enligt 

affärsmässiga principer. (Ekonomiperspektiv, Verksamhetsperspektiv) 

 Fastighetsbolaget arbetar aktivt för miljöförbättringar. (Verksamhetsperspektiv) 

 Fastighetsbolaget arbetar för att ta ett socialt ansvar. (Verksamhetsperspektiv) 

 Fastighetsbolaget arbetar för att våra kunder ska vara nöjda. (Kundperspektiv) 

 Fastighetsbolaget arbetar aktivt för att skapa nya kundrelationer. (Kundperspektiv) 
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Mål 

PERSONALPERSPEKTIV 

Fastighetsbolaget arbetar för att ha en kompetent personal som trivs. 

 

Resultatet från medarbetarundersökningar används för att styra personalåtgärder så att Nöjd Medarbetar 

Index (NMI) hålls på önskad nivå. Undersökningen utförs vartannat år.  

Mål P1: Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska vara minst 80. 

 

EKONOMIPERSPEKTIV 

Fastighetsbolaget arbetar för att vara en aktiv och långsiktig fastighetsägare som arbetar enligt 

affärsmässiga principer.  

 

Fastighetsbolaget ska ha en långsiktig hållbar lönsamhetsnivå och bedriva verksamheten utan 

kapitaltillskott. Det ska också finnas en tillräcklig lönsamhetsnivå för bolagets förnyelse och tillväxt. LH 

har en begränsning i vinstutdelningen till LKF. 

Mål E1: LKF - Direktavkastning på kommunala fastigheter skall ej understiga 1 %. 

Mål E2: LKF - Direktavkastning näringslivsfastigheter bör ej understiga 3 %. 

Mål E3: LKF - Långsiktig stabil soliditetsnivå som lägst bör vara 15 %. 

Mål E4: LH - Direktavkastning om 5 % per år (långsiktigt). 

Mål E5: LH – Långsiktigt tillfredställande konsolidering, 15-20% över tid. 

Mål E6: LH – Borgensavgift 0,4 % för genomsnittligt utnyttjad nivå. 

Mål E7: LH - Antalet vakanta lägenheter ska vid varje tid understiga 3 % av totala antalet beboeliga 

lägenheter (exkl. ombyggnadslägenheter, malpåsar mm). 

Mål E8: SB - Långsiktigt stabil soliditetsnivå, bör lägst vara 15 %. 

Mål E9: SB – Avkastning på fastigheter till kommunal verksamhet skall aldrig överstiga 1 %. 

Mål E10: SB – Avkastning på fastigheter till näringsliv med mera skall aldrig understiga 3 %. 
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VERKSAMHETSPERSPEKTIV 

Fastighetsbolaget arbetar för att vara en aktiv och långsiktig fastighetsägare som arbetar enligt 

affärsmässiga principer.  

 

Fastighetsbolaget ska medverka till att utveckla Ludvika till en attraktiv kommun och vara en aktiv aktör 

på fastighetsmarknaden.  

LKF och SB ska med affärsmässiga och långsiktiga principer medverka till att trygga kommunens och 

näringslivets behov av verksamhetslokaler. För att nå framgång, vara en aktiv fastighetsägare och skapa 

en sammanhållen fastighetsekonomi med en tydlig ekonomisk helhetsbild ska fastighetsbolaget äga 

merparten av de kommunala fastigheterna. 

För att undvika att kommunens expansion försvåras byggs så mycket som är ekonomiskt försvarbart med 

hänsyn till krav på affärsmässighet och behovet av balans på marknaden. Bolaget har inte ekonomiska 

möjligheter att bära nedskrivningar på grund av att vakanser uppkommer eller tillräcklig hyra inte kan tas 

ut.  

Enligt ägardirektiven ska LH vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och trygga bostadsförsörjningen. 

Efterfrågan och kostnadsläge kan över tiden ändras ganska snabbt. Genom att vara förberedd att starta 

nyproduktion ska en ”byggplanebank” med väl förberedda projekt där ritningar och beslut till stor del 

redan är färdiga finnas tillgänglig.  

Fastighetsbolaget arbetar aktivt för miljöförbättringar. 

 

Ludvika kommuns mål ”En miljövänlig kommun” och fastighetsbolagets mål finns beskrivna i miljö- och 

energiplanen.  

Fastighetsbolaget arbetar för att ta ett socialt ansvar. 

 

Fastighetsbolaget ska ta ansvar för hur vi påverkar samhället. Bolaget ska ta ett socialt ansvar men också 

ta ansvar ur etiskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Fastighetsbolaget ska arbeta med hållbar 

utveckling på lång sikt som också bidrar till Ludvika kommuns utveckling. Kommungemensamma projekt 

som bidrar till samhällsnyttan, skapa kreativa mötesplatser samt arbeta vidare med integrationsfrågor i 

våra bostadsområden är några exempel på aktiviteter.   

Mål V1: Följa, utveckla och uppdatera gällande Investerings-, Underhålls-, och Energi- och miljöplan. 

Mål V2: Arbeta fram en byggplanebank, där detaljplan tillåter byggnation, om minst fem tänkbara projekt. 

Mål V3: Implementera beställningsprocesser i samarbete med ägaren. 

Mål V4: Genomföra sociala projekt. 
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KUNDPERSPEKTIV 

Fastighetsbolagets arbetar för att våra kunder ska vara nöjda. 

 

Enligt ägardirektivet ska LH arbeta kundorienterat. 

Inom LKF tillfrågas verksamhetsnyttjarna inom de olika förvaltningarna och inom LH tillfrågas befintliga 

hyresgäster. Riktade tillfälliga enkäter utförs också vid behov.  

Enkäterna resulterar i ett Nöjd Kund Index (NKI). 

Fastighetsbolaget arbetar aktivt för att skapa nya kundrelationer. 

 

Fastighetsbolaget ska aktivt arbeta med att uppsöka potentiella kunder samt hålla en kontinuerlig god 

dialog med befintliga kunder. 

Mål K1: Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 80. 

Mål K2: Arbeta fram en kundbank om minst fem potentiella kunder för lokaler. 
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Affärsplanens användning och uppföljning 
Affärsplanen fastställs av styrelsen för att gälla för ett år i taget i samband med fastställande av årets 

budget. Affärsplanen ska förankras med ägaren inom ägardialogen. Vid ny mandatperiod görs en större 

översyn av affärsplanen. Styrelsen får två gånger om året en avrapportering av arbetet med de frågor som 

styrs av affärsplanen. Måltavla och dess handlingsplan redovisas specifikt i målstyrningen. 
 

Perspektiv Nr Mål 

Personal P1 Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska vara minst 80. 

Ekonomi 

 

E1 LKF - Direktavkastning på kommunala fastigheter skall ej understiga 1 %. 

E2 LKF - Direktavkastning näringslivsfastigheter bör ej understiga 3 %. 

E3 LKF - Långsiktig stabil soliditetsnivå som lägst bör vara 15 %. 

E4 LH - Direktavkastning om 5 % per år (långsiktigt). 

E5 LH – Långsiktigt tillfredställande konsolidering, 15-20 % över tid. 

E6 LH – Borgensavgift 0,4 % för genomsnittligt utnyttjad nivå. 

E7 LH - Antalet vakanta lägenheter ska vid varje tid understiga 3 % av totala 

antalet beboeliga lägenheter (exkl. ombyggnadslägenheter, malpåsar mm). 

E8 SB - Långsiktigt stabil soliditetsnivå, bör lägst vara 15 %. 

E9 SB – Avkastning på fastigheter till kommunal verksamhet skall aldrig 

överstiga 1 %. 

E10 SB – Avkastning på fastigheter till näringsliv med mera skall aldrig 

understiga 3 %. 

Verksamhet 

 

V1 Följa, utveckla och uppdatera gällande Investerings-, Underhålls-, och 

Energi- och miljöplan. 

V2 Arbeta fram en byggplanebank, där detaljplan tillåter byggnation, om minst 

fem tänkbara projekt. 

V3 Implementera beställningsprocesser i samarbete med ägaren. 

V4 Genomföra sociala projekt. 

Kund K1 Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 80. 

 K2 Arbeta fram en kundbank om minst fem potentiella kunder för lokaler. 
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Sammanträdesplan för styrelsen intill nästa årsstämma 2020 

 

2019 

Juni Onsdag 19-06-12  kl 09.00  Prognos 2 

    Planering av strategidagar 

Sept Onsdag 19-09-11  kl 09.00  Prognos 3 

 

Okt Onsdag 19-10-02  kl 09.00  Budgetförutsättningar 2020 

 

Okt Onsd-Torsd 19-10-09--19-10-10  Strategidagar, enligt separat inbjudan 

     

Nov Onsdag 19-11-20  kl 09.00  Delårsrapport per 2019-08-31 

Antagande av budget 2020 

Antagande av Affärsplan 2020 

    Prognos 4 

 

Dec Torsdag 19-12-05  kl 09.00 Bolagsstämma 
Fastställande av budget 2020 

 Fastställande av Affärsplan 2020 

 Internkontroll uppföljning av 2019 års planer 

 Nya kontrollplaner för 2020 

 

Dec Onsdag 19-12-11  kl 13.00  Jullunch, extra styrelsemöte vid behov kl 12:30 

2020  

Feb Onsdag 20-02-05  kl 09.00  Preliminärt bokslut per bolag 2019, exkl  

    skatteberäkning 

Mars Onsdag 20-03-11  kl 09.00  Bokslutet klart inkl skatteberäkning per bolag. 

    Riskhantering 

Handlingsplaner 

Prognos 1  

  

April Onsdag 20-04-08  kl 09.00  Antagande av årsredovisning, underskrifter 

Maj Onsdag 20-05-06  kl 13.15  Årsstämma 

 Onsdag 20-05-06  kl 15.30  Konstituerande styrelse 

    Sammanträdesplan 2020 - 2021 

    Styrelsens arbetsordning 

     

Juni Onsdag 20-06-10  kl 09.00  Prognos 2    

    Planering av strategidagar 
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Sammanträdesplan för LKFAB och LudvikaHem AB intill nästa årsstämma 2021 
LudvikaHems styrelsemöten följer direkt efter Ludvika Kommunfastigheters. 

2020 

Juni Onsdag 20-06-10  kl 09.00  Prognos 2 
    Planering av strategidagar 

Sept Onsdag 20-09-09  kl 09.00  Prognos 3 
 
Okt Onsdag 20-10-07  kl 09.00  Budgetförutsättningar 2021 
 
Okt Onsd-Torsd 20-10-14--20-10-15 Strategidagar, enligt separat inbjudan 
 
Nov Onsdag 20-11-18  kl 09.00  Delårsrapport per 2020-08-31 

Antagande av budget 2021 
Internkontroll uppföljning av 2020 års planer 
Nya kontrollplaner för 2021 
Antagande av Affärsplan 2021 

    Prognos 4 
 
Dec Onsdag 20-12-02  kl 09.00  Bolagsstämma 

Fastställande av budget 2021 
 Fastställande av Affärsplan 2021 

 
Dec Onsdag 20-12-09  kl 13.00  Extra styrelsemöte vid behov 

 

2021  

Feb Onsdag 21-02-03  kl 09.00  Preliminärt bokslut per bolag 2020, exkl  
    skatteberäkning 

Mars Onsdag 21-03-10  kl 09.00  Bokslutet klart inkl skatteberäkning per bolag. 
    Riskhantering 

Handlingsplaner 
Prognos 1  

 
April Onsdag 21-04-07  kl 09.00  Antagande av årsredovisning, underskrifter 

 

Maj Onsdag 21-05-05  kl 13.15  Årsstämma 

 Onsdag 21-05-05  kl 15.30  Konstituerande styrelse 
    Sammanträdesplan 2021 - 2022 
    Styrelsens arbetsordning 
    Firmateckning 
    VD instruktion 
    Rapportinstruktion 
 
Juni Onsdag 21-06-09  kl 09.00  Prognos 2    
    Planering av strategidagar 
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Västerbergslagens Kraft AB 
Box 840, 771 28 Ludvika 
Växel: 0240-876 00 
Org. nr. 556194-9784 
E-post: info@vbkraft.se 

Datum 
2021-02-16 
 
 
 

Bolagsstyrningsrapport 2020 
 
Inledning 
Styrelsen för Västerbergslagens Kraft AB, har av ägaren Ludvika Kommun ålagts att 
årligen inkomma med en särskild rapport som redovisar bolagets styrning. Denna 
rapport tillsänds VD för Ludvika Kommun Stadshus AB under februari månad 
gällande föregående år, för att sedan sammanställas och redovisas till 
Kommunstyrelsen. 
 

Beskrivning av bolagets verksamhet 
- Västerbergslagens Kraft AB ägs till 100% av Ludvika Kommun Stadshus AB, 

vilket i sin tur är ett bolag som till 100% ägs av Ludvika Kommun. 
- Verksamheten består av att säkerställa en långsiktigt effektiv och hållbar 

elproduktion.  
Bolaget är med sina elva vattenkraftverk och 42 dammanläggningar verksam i 
Ludvika-, Smedjebacken-, Gagnef-, Ljusnarsberg- och Lindesbergs Kommun. 
Under ett normalår produceras 83,5GWh förnyelsebar energi vid våra 
kraftverk. 
 

Verksamhetsföremål och ändamålet med bolagets verksamhet 
- Verksamheten bedrivs med stöd av Ellagen 1997:857 kap.7, vilken berör 

Kommunala elföretag, samt det tillägg som återfinns i 2017:740. 
- Bolagets verksamhetsföremål består i att säkerställa en långsiktigt effektiv och 

hållbar elproduktion. I vårt särskilda ägardirektiv, KS 2020/343, bryts detta ner 
till mer konkreta krav och mål.  

- Ägardirektivets krav och mål består bland annat av: 
- God ekonomisk hushållning med långsiktig ekonomisk planering 
- Skapa en effektiv och rationell organisation som är dimensionerad 
utifrån behoven 
- Ha en lönsamhetsnivå som är tillräcklig för att säkerställa bolagets 
förnyelse och tillväxt 

 Vi anser att vi levt upp till dessa mål och krav genom bland annat vår förnyelse 
av kraftverket i Flögfors, vilken färdigställdes under 2020. Investeringen 
tryggar vår produktion i det kraftverket under många år framöver. 
Under året har vi anställt VD på 100% tjänstgöringstid, mot tidigare 25%. Detta 
medför bland annat att vi kan utföra fler arbetsuppgifter internt, mot att köpa 
dessa externt vilket vi gjort tidigare. 
Drift och underhåll av våra anläggningar samt administration, köps in via avtal 
med Västerbergslagens Energi AB. 

 Då vi under 2020 fått vara med om historiskt låga elpriser, har bolagets 
ekonomiska resultatmål inte nåtts detta år. Bolagets resultat kan snabbt 
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Västerbergslagens Kraft AB 
Box 840, 771 28 Ludvika 
Växel: 0240-876 00 
Org. nr. 556194-9784 
E-post: info@vbkraft.se 

ändras, från ett år till ett annat, därav bör resultatutveckling ses över en serie 
år. 

 

Utvärdering av Styrelsearbetet 
- Styrelsen har under 2020 haft fem ordinarie styrelsemöten, årsstämma, 

konstituerande styrelsemöte samt ett studiebesök ute i verksamheten. 
Närvaron vid mötena har vart 100%, förutom vid ett ordinarie möte då en 
ledamot meddelat förhinder, likaså ett meddelat förhinder vid det 
konstituerande styrelsemötet. 

- Mötena har genomförts både genom fysiska möten och via videolänk. Det 
senare med anledning av att vi under året befunnit oss mitt uppe i en pandemi 
och därav tvingats att ställa om mötesformerna. De möten som genomförts via 
videolänk har fungerat väl. 

- En avvikelse i styrelsearbetet är att inbokad styrelseutbildning tvingats att 
flyttas framåt i tid, detta på grund av pågående pandemi. Utbildningen 
planeras att utföras under nästkommande år, då tillsammans med övriga 
bolag inom Stadshuskoncernen.  

 

Följande beslut har tagits sedan föregående rapportering 
- 20-03-17 §20025 Beslut angående upprättande av VD avtal 
- 20-09-16 §20045 Beslut att utse Dataskyddsombud 
- 20-11-19 §20053 Beslut om konfirmering av investering av ny tub vid Flögfors 
- 20-11-19 §20054 Beslut om fastställande av budget och affärsplan 2021 
 

Uppfyllande av bolagets ändamål 
- VB Kraft är inne i en konsolideringsfas, efter att under ett antal år 

investerat stora belopp i förnyelse av bolagets anläggningar. 

Senaste investeringen skedde 2019-2020, då vid Flögfors 

Kraftstation. 

- Priserna på el har vart varierande på senare år, där 2020 blev ett 

år med historiskt låga elpriser. Priset på elcertifikat har fallit kraftigt 

och är i dagsläget mycket låga. Stor osäkerhet råder gällande 

framtida priser på elcertifikat. 

- Vattenkraften spås få en allt större betydelse i elsystemet, med 

anledning av sin förmåga att kunna användas som reglerkraft. Av 

samma anledning ser vi större prisvariationer under dygnet, vilket 

är en möjlighet om vi har system som klarar snabba omställningar 

i produktionen. 

- En osäkerhetsfaktor är tolkningen av EU:s Vattendirektiv och det 

medförda arbetet med framtagande av nya miljötillstånd. 

- Bolagets likvida medel har minskat med 13 Mkr och utdelning har 

lämnats med 5 Mkr. Bolaget har amorterat 5 Mkr på det 

långfristiga lånet som nu uppgår till 75 (80) Mkr. Soliditeten uppgår 

till 56,9 (55,8) %. 
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 Sida 3   

1. Beskrivning av bolagets verksamhet 

 

Ägarförhållanden 
Verksamheterna utförs genom driftsbolaget 

WBAB WessmanBarken Vatten & 

Återvinning AB, nedan kallat ”WBAB”, 

som ägs Ludvika kommun till 50 %. Under 

året bildade kommunen ett moderbolag för 

kommunens bolag samt anläggningsbolaget 

Wessman Vatten & Återvinning AB (under 

namnändring), nedan kallat ”Wessman”. 

Ludvika kommun har tillsammans med 

WBAB förberett inför bolagets övertagande 

av VA- och återvinningsverksamheternas 

anläggningstillgångar per den 1 januari 

2021. Då går huvudmannaskapet över från 

Ludvika kommun till Wessman. Se den nya organisationsskissen till höger.  

WBAB ansvarar för driften av samtliga anläggningar som är kopplade till VA- och 

återvinningsverksamheterna i Ludvika kommun. 

WBABs VD är Sabine Dahlstedt, som också sitter i Ludvikas kommunkoncerns ledningsgrupp. Sabine 

är även utsedd till VD för det nya anläggningsbolaget. 

Ändamålet 
Ändamålet med WBAB är att på affärsmässiga principer och största möjliga kostnadseffektivitet, och 

med beaktande av den kommunala kompetensen i kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster 

och miljöbalken, till den del detta ej innefattar myndighetsutövning, långsiktigt ansvara för förvaltning 

och drift och underhåll samt genomförande av investeringar i delägarnas allmänna VA-anläggningar 

och kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken. 

2. Verksamhetsmål och ändamålet med bolagets verksamhet 

Syftet med att bilda WBAB har uppfyllts. Idag har Ludvika kommun en mycket starkare VA-

organisation. Det fanns mycket duktiga medarbetare som kom över från kommunen till WBAB men 

de var för få och organisationen i Ludvika var inte anpassad efter de utmaningar som finns kring VA-

anläggningarna.  

Nedan listas en översikt över VA-investeringarna som genomförts under åren 2007 till 2020 samt 

planerade insatser från 2021 till 2030. Grafen visar tydligt på effekten av bildandet av WBAB. Vi 

genomför mycket mer idag vilket kostar pengar men vi har idag en mycket säkrare drift kring 

dricksvattenproduktionen än vad vi hade 2016. Det är många utmaningar kvar och då främst kring 

ledningsnät och pumpstationer men vi har en tydlig plan som vi håller. 
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Återvinningen har genomgått stora förändringar både i Sverige som helhet men även i 

Ludvika/WBAB. Det har varit och är stora utmaningar för att ställa om till det nya sättet att gå från 

insamling av ”sopor” till att hantera ”resurser” i olika fraktioner och sälja dessa vidare.  

När vi summerar 2020 konstaterar vi att vi behöver få en budget i balans, men vi har tagit stora steg 

för att Ludvika ska nå de övergripande målen kring återvinning av material. Plockanalyser visar att vi 

gått från sämst i Dalarna till ”bäst i klassen”. Ludvikas mål att rätt källsorterat restavfall ska överstiga 

50 % uppfylls när det gäller både villor och flerbostadshus. 

Ekonomi 
VA-verksamheten har under 2020 bedrivits utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 

principer men året har kantats av oförutsägbara stora kostnader. På Återvinningssidan har vi haft 

många utmaningar på olika plan. Förutom att återvinningsverksamheten är i stor förändring i Sverige 

och osäkerheten över intäkter på materialåtervinningen är stor tog regeringen beslut om att vi 1/1 2022 

ska ta över ansvaret för returpapper. Förutom att vår omvärld och dess spelregler förändras har vår 

återvinning genomgått stora förändringar från en statisk verksamhet till en helt ny, vilket ställer helt 

andra krav på organisationen. Under 2020 påbörjade vi en genomlysning på både projektorganisation, 

drift och ledarskap och förändringar har genomförts eller initierats på alla tre områden. 

WBAB har sedan starten 2016 lämnat in kostnadsbudgeten på driften till Ludvika kommun. Inför 

budget 2020 fick vi endast två dagar på oss att göra driftbudgetar då vi glömdes bort i 

budgetprocessen. Med all hast lämnades de in och det blev inte bra. Vissa parametrar räknade vi fel på 

såsom intäkterna på materialet från förpackningarna och sedan behövde vi ytterligare ett 

insamlingsfordon samt två förare. I budgeten kom inte heller kostnader från Ludvika kommun med. 

Utgångsläget för det ekonomiska årets 2020 var inte det gynnsammaste. 

WBABs kostnader för drift av VA-verksamheten översteg budget med ca 2,6 mnkr. Underskottet 

kopplas till ökade kostnader kring slamhanteringen samt det mycket dåliga skicket på ledningsnätet 

för dricksvatten och avlopp som medför kostnader för bl.a. akuta lagningar, vägavspärrningar, inköp 

av va-material, ökat slitage och belastning på pumpstationer samt spolning av ledningar för att 

eliminera sand och grus som trängt in. 

 
Återvinning: 2020 var det första helåret med insamling via fyrfackskärl. Efter en mycket olycklig 

budgetprocess hade vi två poster som oavsett hur verksamheten sköttes medförde ett underskott på 

5 300 tkr. Ersättningar för insamlat material 2 800 tkr samt omföring av tidigare års överskott 2 500 

tkr, som inte kunde realiseras i form av intäkt för året Till det kom underskott i driften med ca 1 200 

tkr, främst pga. behov av ytterligare ett insamlingsfordon för att klara alla turer samt 

transportkostnader. Styrelsen och ledningsgruppen har under 2020 påbörjat en plan för att få en budget 

i balans. 
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Då WBAB är en driftorganisation strömmar pengarna igenom företaget. För att klara det upptogs ett 

lån på 20 Mkr. Nu när Wessman startar från 1/1 2022 kommer det rörliga lånet att lösas in när det 

löper ut den 19 mars 2021. Efter det finns inga lån i WBAB. Detta gör att vi uppfyller ett av målen i 

WBABs affärsplan. 

WBAB hade inledningsvis ett lånefinansierat rörelsekapital om 40 mnkr, vilket senare sänktes till 20 

mnkr. Nu när Wessman har bildats kommer det återstående lånet att amorteras av när det löper ut den 

19 mars 2021. Efter det finns inga lån i WBAB, vilket gör att vi uppfyller ett av målen i WBABs 

affärsplan. 

Ludvika kommuns lån som är hänförliga till VA- och återvinningskollektiven kommer tillsammans 

med anläggningstillgångarna att överföras till anläggningsbolaget under 2021. 

Miljö 
WBABs mål är att uppfattas som ett miljöföretag och ska kännetecknas av ett miljöarbete i framkant 

med stort engagemang i frågorna.  

Under slutet av 2019 infördes matavfallsinsamling och fastighetsnära insamling av förpackningar och 

returpapper för villor och fritidshus i Ludvika. Syftet var att minska restavfallet, återvinna matavfallet 

och öka materialåtervinningen. WBAB har sålt vidare material till Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen och Svensk Glasåtervinning som i sin tur återvinner materialet. Vi arbetar med 

cirkulär ekonomi, avfall blir en produkt. Utfallet på projektet har blivit en succé! 

Vi kan i och med införandet av matavfallsinsamling och bostadsnära insamling av förpackningar och 

returpapper se en tydlig minskning av totala mängder insamlat matavfall och restavfall i kommunen. 

Detta beror bland annat på att mängden förpackningar och returpapper som inte hör hemma i 

restavfallet har minskat och istället gått till materialåtervinning. Vi kan även se att sorteringen har 

förbättrats i resultat från plockanalyser som genomfördes under hösten 2020 av restavfall insamlat från 

villor och flerbostadshus. Det finns ett mål i avfallsplanen om att rätt källsorterat restavfall ska 

överstiga 50 %. Resultat från 2020 års plockanalyser visar att vi i Ludvika når målet för restavfallet 

både från villor och från flerbostadshus.  

Att införa matavfallsinsamling och fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper är 

helt i linje med Ludvikas och WBABs övergripande mål samt att det också bidrar till det globala 

hållbarhetsmålet ”Hållbara städer och samhällen”.  

Under 2020 har också införandet av matavfallsinsamling i flerbostadshus fortsatt i samarbete med 

Ludvikahem och andra fastighetsägare. Även det projektet syftar till att minska restavfallet och att 

möjliggöra återvinning av matavfallet. Projektledaren tillsammans med Ludvikahem har jobbat på bra 

och många hus har infört matavfallsinsamling under året. Innan sommaren 2021 beräknas att 

samtliga av Ludvika Hems flerbostadshus infört matavfallsinsamling. Även detta projekt är helt i 

linje med Ludvikas och WBABs övergripande mål samt att det också bidrar till det globala 

hållbarhetsmålet ”Hållbara städer och samhällen”.  

Med det insamlade matavfallet från invånarna i Ludvika kommun 2020 kan en biogasbil åka 56 

varv runt jorden. 

På Björnhyttans återvinningscentral kan kunderna lämna 

in saker till återanvändning hos återvinningsbutiken som 

drivs som ett socialt företag. Även på Fredriksbergs 

återvinningscentral finns det möjlighet att lämna saker 

till återanvändning. Genom att välja att lämna saker till 

återanvändning istället för att slänga dem rör sig 

invånarna uppåt i avfallstrappan, från energiåtervinning 

och materialåtervinning till återanvändning. Ökad 

återanvändning bidrar även till det globala 

hållbarhetsmålet ”Hållbar konsumtion och produktion” 
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Införande av matavfallsinsamling och fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper 

tillsammans med att det finns möjlighet att lämna saker till återanvändning på våra 

återvinningscentraler gör att vi tillsammans kliver högre upp i avfallstrappan. Kunderna har möjlighet 

att lämna avfall till materialåtervinning och återanvändning. 

VA har gjort många investeringar i både ledningsnät och i verken för att få en mer stabil produktion 

och distribution av dricksvatten samt rening av avloppsvatten. Arbetet med att bygga om Gonäs 

reningsverk har pågått under året och beräknas vara klart under 2021. Verket står nu väl rustat för att 

klara de utsläppskrav som ställs på våra verk. Samtliga dessa insatser går också helt i linje med 

Ludvika och WBABs övergripande mål och bidrar till det globala hållbarhetsmålet ”Hållbara städer 

och samhällen”.  

Leveranssäkerhet 
WBAB ska säkerställa ett säkert och robust vatten-, avlopps- och avfallssystem som ger Ludvikas 

kunder en hälso- och miljömässigt säker produkt med få driftavbrott. Under 2020 har vi börjat VA- 

saneringen i Björkås vi byter vatten och avloppsledningar samt nyanlägger dagvattenledningar så vi 

kan separera dagvattnet från spillvattnet och på så vis minimera risken för källaröversvämningar och 

de kostnader som ofta kommer från försäkringsbolagen i form av regresskrav. Sanering är även ett led 

i att minska ovidkommande vatten till Gonäs reningsverk. 

Man har under året börjat med nya genomfarten som kommer att innebära mycket jobb för vår 

projektavdelning och ledningsnätspersonal. Vi kommer att lägga om alla ledningar som berörs av 

vägbygget. Arbetet beräknas vara färdigt under 2023.  

Under året har det också genomförts andra projekt såsom utbyggnad av VA. Se projektrapport nedan. 

Projekt Nuläget 

Dröverka markledning Klart och i drift 

Landsvägsbacken TS Utförande pågår, slutbesiktning 2021-03 

Dröverka sjöledning Klart och i drift 

Kyrkviken Etapp 1 
Klart och i drift 

Kyrkviken Etapp 2 
Strandvägen 

Klart och i drift 

Saxhyttan etapp 1  
Klart och i drift 

Saxhyttan etapp 2 
Klart och i drift 

Saxhyttan etapp 3a Klart och i drift 

Saxhyttan etapp 3b Utförande pågår, Slutbesiktning 2020-22, Inkoppling under utförande 

Sunnansjö etapp 1 
Klar och i drift 

Säfsen  Kostnadsbedömning klar. Vänta på beslut om fortsättning från kund. 

Södra Saxdalen Projektering klar. Väntar på ledningsrätt. 

Upphandling kan ske för delar av område med markavtal under 2021-05. 

Norra Saxdalen Utredning av ej anslutna inom VO behövs. 

Björkås Etapp 1 Utförande nyläggning av dag- och vattenledningar samt infodring 

av spillvatten pågår. 
Översiktsplan för förnyelseplan klar. Inventering av brunnar under våren. 
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Försörjning till Spendrups Vänta beslut om ev fortsättning. 

Brittsand Utförande pågår. Slutbesiktning 2021-08  

Brandposter Flödesmätning pågår 

Västansjö Förslag till VO lämnad. Projektering börja 2021 

Halvars Förslag till VO lämnad. Projektering vänta på beslut om VO 

Majens Grängesberg Utredning 2021-04 

Ludvika genomfart Pågår 

 

Vi fortsätter att installera ”smarta vattenmätare” ute hos kunderna och kommer att fortsätta under 2021 

vilket är ett led i en säkrare vattenförsörjning i Ludvika. 

Arbete med att införa ett nytt övervakningssystem (ABB800XA) har pågått under året och kommer att 

fortsätta några år framöver, detta för att säkra en säker och bra övervakning av våra anläggningar. 

Vi har även flyttat personal från Gonäsvägen till Turbinvägen under året. Där har vi ett hyresavtal som 

sträcker sig till 2024-12-31. 

Under året har vi börjat titta på att en egen filmbuss. Vi kommer med filmbussen öka vår tillsyn av 

våra avlopp och dagvattenledningarna och därigenom få en ännu bättre bild av VA-nätet och få en än 

bättre träffbild om en läcka uppstår. Idag köper vi den tjänsten till en stor kostnad. 

Gårlångens reningsverk har fått en ny ventilationsanläggning under året. Den beräknas vara i drift i 

början av 2021 

Vid Östansbo vattenverk har en ny byggnad uppförts och nya tankar har installerats. Detta för 

hanteringen av lut som används som PH-justering innan det går till våra kunder. 

Arbetet med att säkerställa säkerheten på våra verk har fortsatt under året där vi gjort olika insatser. 

Vi har även haft revision av våra reservoarer och där framkom att vi måste bli bättre på att 

dokumentera vad vi gör. Vi har god tillsyn på dom men har inte varit så bra på att dokumentera. Nu 

ser vi över våra rutiner. 

Året avslutades med en vattenläcka i Blötberget. På grund av svårigheter att nå ledningen beslutades 

att lägga om cirka 400 m. I samråd med Spendrups  kunde vi nyttja deras ledning, den så kallade  

”Blötbergsledningen” för att överföra vattnet från Grängesberg till Saxdalen under tiden arbete pågick. 

Genom detta minimerande vi störningar för våra kunder under tiden vi lagade läckan och lade om 

ledningen. Ett tack till Spendrup att vi kunde lösa det tillsammans. 

Vi håller också på att säkerställa en avfallshantering som ska bli enkel, tillgänglig och möta både 

kundernas behov och miljö- och hälsokrav. Med införandet av det nya återvinningssystemet för villor 

och fritidshus under hösten 2019 samt införandet av matavfallsinsamling i flerbostadshusen som pågår 

nu är ett stort steg i rätt riktning. Det ska vara ”lätt att göra rätt” för våra kunder. 
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På återvinningssidan har vi under 2020 arbetat med att digitalisera faktureringen när vi tömmer 

slambrunnar och fettavskiljare hos 

kunder. När chauffören tömmer hos 

kund görs notering i vårat 

kundsystem av chauffören och vid 

fakturering som sker en gång i 

månaden kommer fakturan per 

automatik. Detta frigör tid för annat 

värdeskapande arbete för 

kundservice. 

Pandemin har också gjort att besöken 

hos våra ÅVC:er ökat och vi fått in 

mer avfall än vanligt år. Det har 

kommit ca 8 000 fler bilar till 

Björnhyttan under 2020. 

Information och dialog 
WBAB:s mål är att ha en snabb, öppen och tydlig dialog med både ägare och kunder på de sätt som 

behövs och efterfrågas och med de sätt och kanaler som finns tillgängliga genom att vi; 

- är med i olika arbetsgrupper/möten där vi tillsammans med koncernen utveckla Ludvikas 

kommun såsom gaturummet, möte med miljö, detaljplanemöten, avfallsplanegruppen m.fl. 

- är med i kommunkoncernens ledningsgrupp samt VD grupp och deltar på kommunens 

budgetdialogdagar, 

- samverkar med kommunens kommunikationsavdelning, 

- samverkar kring säkerhetsfrågor och försäkringar, 

- samverkar med kommunens IT-, ekonomi- och HR-avdelning samt UHC, 

- köper och säljer olika tjänster inom kommunkoncernen och 

- vi delar med oss av våra kunskaper.  

Gemensamma regelverk 
WBAB strävar hela tiden efter att WBAB:s ägarkommuners anläggningsbolag i största möjliga 

utsträckning ska ha lika regler, riktlinjer, arbetssätt, rutiner etc för att uppnå största möjliga 

samverkansfördelar för våra kunder. Byggnationen av anläggningsbolaget Wessman är en del i detta 

arbete samt att Smedjebacken också vill införa fastighetsnära insamling av förpackningar men har valt 

att skjuta upp införandet på grund av att TIS:en har blivit framflyttad. Andra åtgärder är att införa lika 

faktureringsrutiner, processer kring hantering av befintliga och nya kunder. 

3. Utvärdering av styrelsearbetet 
 

Beskrivning av styrelsearbetet 2020 
Styrelsen i WBAB träffades 8 gånger under styrelsemötena inkl. bolagsstämman. Under dessa möten 

föredrar tjänstemännen all information såsom verksamhetsrapport med personalrapport och avvikelser, 

ekonomiuppföljning av drift och investeringar, likviditetsrapport samt en uppföljning av 

investeringsprojekten.  

 

Under 2020 hade det nya anläggningsbolaget Wessman sitt uppstartsmöte den 30 oktober samt 

ytterligare ett sammanträde den 10 december. De tre representanter från Ludvika kommun är samma 

ledamöter i styrelsen i anläggningsbolaget. Samtliga ledamöter var närvarande vi dessa två möten. 

53 312 
60 197 62 250 

70 441 

25 791 28 542 28 301 

47 536 

10 612 9 746 10 450 10 668 

2017 2018 2019 2020

Antal fordon ÅVC

Björnhyttan Humbo/Nytäppan Nor
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På uppstartsmötet togs många beslut kring formalia såsom styrelsens arbetsordning, utsåg VD, VD-

instruktion, firmateckning, attestreglemente, lån, styrdokument samt andra beslut kring praktiska 

detaljer. 

 

På mötet den 10 december noterades budget, taxor, investeringar samt borgensramen av styrelsen.  

På det mötet noterades också styrdokument från ägaren. 

 

Protokoll från samtliga möten i både WBAB och Wessman finns tillgängliga på Netpublicator för 

samtliga styrelsemedlemmar, lekmannarevisor, kommundirektör och koncernekonomichef.  

 

Utvärdering av styrelsearbetet 
Styrelsemedlemmarna i WBAB består av tre från Ludvika kommun och tre från Smedjebackens 

kommun samt en arbetstagarrepresentant. Ordförande kommer från Smedjebackens kommun. Fyra 

från (s) och en från (c) samt en från (M), har god förankring i sina respektive partier. En har inte haft 

erfarenhet från styrelsearbete tidigare och gick under 2019 en styrelseutbildning. De andra har 

mångårig erfarenhet av styrelse arbete i bolag. Under sammanträden är samtliga aktiva i 

diskussionerna och pålästa. 

 

Närvaroförteckning 
Det finns inga ersättare till styrelseledamöterna i WBAB, vilket idag är ett modernt förfarande för att 

upprätthålla en hög närvaro. Styrelseledamöterna har mycket hög närvaro. Det är endast vid två 

sammanträden som en ledamot anmält förhinder. 

 

4. Under året har följande beslut tagits; 

Under året har det endast tagit väsentliga beslut i WBAB. Här nedan listas några av dom. Många 

beslut skickas vidare till anläggningsbolaget Barken i Smedjebacken för beslut eller vidare till 

Samhällsbyggnadsnämnden i Ludvika kommun. 

§ 20006 e Drift- och investeringsbudget Ludvika 2021  

§ 20019 a Godkännande av årsredovisning inför bolagsstämman 

§ 20029 Budget Ludvika 2020, 2021 samt 2022 

§ 20037 g Affärsplan 2020-2023 

§ 20062 a Drift- och investeringsbudget 2021, Smedjebacken 

§ 20062 b Driftbudget ÅV Ludvika 2021 

§ 20063 b Förslag till åtgärdsplan för ÅV Ludvika 

§ 20076 a Styrelseplan 2021 

Oenig styrelse 

Under 2020 har inga beslut tagits där styrelsen varit oenig. 
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5. Internkontroll – uppfyllande av bolagets ändamål 

 

Måluppföljning enligt gällande affärsplan 
Ett led att sträva efter att göra lika i båda kommunerna har gjort att WBAB skapat en gemensam 

affärsplan för både Barken och Wessman/VA/ÅV-huvudmannen i Ludvika kommun 

(Samhällsbyggnadsnämnden). Vi har tillsammans med Ludvika kommun under året byggt 

anläggningsbolaget Wessman i Ludvika vilket gör att lånet på 20 Mkr som finns i WBAB och som går 

ut 2021 kommer att lämnas tillbaka. ÅV uppfyller ett viktigt mål i avfallsplanen som vi nämnt ovan. 

Övriga mål kommer att presenteras senare i vår när vi får in alla uppgifter. 

Internkontrollen 
Ludvika kommun har en bra process kring internkontroll. WBAB har följt Ludvika kommuns 

fokusområde kring internkontroll under några år. 2020 års fokusområde handlade om vikten av att 

våra medarbetare tar ut semester vilket WBAB inte har haft några utmaningar kring under 2020 och 

tidigare år. 

Bolagets riskbedömning 
Det finns olika risker. Allt från risk för sabotage på våra verk till att säkerställa hanteringen av 

fakturor. När vi under arbetets gång upptäcker en risk tar arbetsgruppen tag i den och hittar ett nytt 

arbetssätt eller andra åtgärder för att minimera att det inträffar någonting. T ex. håller vi på att införa 

en ny APP kring störningar i arbetsmiljön. Appen gör det enkelt att dokumentera störningen/risken 

och enkelt för cheferna att arbeta med de störningar/risker som kommit in. 

Pandemin håller greppet om Sverige och resterande av världen och vi kan tacksamt konstatera att vi 

hitintills klarat oss bra och fortsatt kunnat leverera våra samhällsviktiga tjänster. Under året har vi 

vidtagit åtgärder för att medarbetare ska arbeta så isolerat som möjligt. Olika arbetsgrupper har gjort 

olika insatser för att åstadkomma detta. Under året har vi haft lägre sjukfrånvaro än tidigare år.  

Allmänhetens insyn 

WBAB samt Wessman är kommunala bolag och lyder under offentlighetsprincipen. Båda bolagen har 

diarieföring i samma system som Ludvika kommun. 

Övergripande program och policys 
WBAB och Wessman följer kommunens program och policys genom bolagsordningen och 

ägardirektiven. 

Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer  

Vi har haft en bra dialog med såväl lekmannarevisorn och revisorerna under 2020. Haft möten och 

uppföljningar. Mycket kontakt har skett vid bokslutet. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-06 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 34  Dnr 2021/118 

 

Förslag på förändringar i stadgar för stiftelsen E 
Cassels arbetarefond 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner förslag på förändringar i stiftelsen E Cassels 
arbetarefonds stadgar daterade 12 mars 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för stiftelsens E Cassels arbetarefond har vid sitt sammanträde den 12 
mars 2021 i § 7 föreslagit att stadgarna för stiftelsen ska ändras. Förslagen till 
förändringar är förankrade med Länsstyrelsen Dalarna. Efter styrelsens 
sammanträde expedierades det nya förslaget på stadgar till Länsstyrelsen och till 
Ludvika kommun för godkännande.  

De paragrafer som föreslås förändras är  §3, § 8 och §9.  

I § 3 ändras gruvindustriarbetareförbundet till IF metall samt att styrelsen väljs 
till fyra år istället för nuvarande tre år.  

I § 8 ändras att §§ 1,2 före ändringsbeslut erfordrar permutation mot tidigare §§ 
1,2 och 3.  

I § 9 har en uppdatering gjorts avseende tillsynen, det är numera stiftelselagen 
(1194:1220) som reglerar tillsyn över stiftelsen.  

Kommunstyrelsens förvaltning förslår att fullmäktige godkänner de 
ändringsförslag som styrelsen föreslagit och anta nya stadgar för Stiftelsen E 
Cassels arbetarefond.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2021.  
2. Stadgar daterade 12 mars 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-03-24 
Diarienummer 

KS  2021/118 
00 
 

 

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

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Förslag på förändringar i stiftelsen E Cassels 
arbetarefonds stadgar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner förslag på förändringar i stiftelsen E Cassels 
arbetarefonds stadgar daterade 12 mars 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för stiftelsens E Cassels arbetarefond har vid sitt sammanträde den 12 
mars 2021 i § 7 föreslagit att stadgarna för stiftelsen ska ändras. Förslagen till 
förändringar är förankrade med Länsstyrelsen Dalarna. Efter styrelsens 
sammanträde expedierades det nya förslaget på stadgar till Länsstyrelsen och till 
Ludvika kommun för godkännande.  

De paragrafer som föreslås förändras är  §3, § 8 och §9.  

I § 3 ändras gruvindustriarbetareförbundet till IF metall samt att styrelsen väljs 
till fyra år istället för nuvarande tre år.  

I § 8 ändras att §§ 1,2 före ändringsbeslut erfordrar permutation mot tidigare §§ 
1,2 och 3.  

I § 9 har en uppdatering gjorts avseende tillsynen, det är numera stiftelselagen 
(1194:1220) som reglerar tillsyn över stiftelsen.  

Kommunstyrelsens förvaltning förslår att fullmäktige godkänner de 
ändringsförslag som styrelsen föreslagit och anta nya stadgar för Stiftelsen E 
Cassels arbetarefond.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

 

Maria Skoglund  
Kommundirektör  

Jessica Hedlund 
Sektionschef 

310



Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-24 

Diarienummer 
KS 2021/118 

Sida 

2(2) 

Bilagor 
Stadgar daterade 12 mars 2021 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen för kännedom, Helle Bryn- Jensen 
Styrelsen för Cassels, Thomas Gustavsson 
Styrdokument 
Akten 

311



Antagna av styrelsen för stiftelsen E Cassels 12 mars 2021

Stadgar för stiftelse E Cassels Arbetarefond i Grängesberg 
§ 1 STIFTELSENS BENÄMNING 

Stiftelsens benämning skall vara E Cassels Arbetarefond i Grängesberg 

§ 2 Ändamål 

Stiftelsen har till ändamål att förvalta de av stiftelsen ägda fastigheterna i Grängesberg och i syfte att 
tillgodose behov hos innevånarna i Ludvika Kommun, upplåta fastigheterna för föreningsverksamhet, 
konserter, filmförevisningar, dans, idrottsaktiviteter och andra inom – och utomhusarrangemang 
enligt styrelsens bedömande. 

§ 3 Styrelser 

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och lika många 
suppleanter. Styrelsen skall utses av Ludvika kommun, varav två ledamöter och två suppleanter på 
förslag av IF Metalls lokalavdelning. Ledamöterna och suppleanterna från IF Metall skall vara lokalt 
förankrade i Ludvika kommun. 

Styrelsen väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det, då val i hela riket av 
kommunfullmäktige ägt rum. 

Styrelsen konstituerar sig själv. 

Styrelsen är beslutför då minst 3 styrelseledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den 
mening varom de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av 
ordföranden. 

Stiftelsen skall ha sitt säte i Grängesberg. 

§ 4 FIRMATECKNING 

Stiftelsens firma tecknas av styrelseledamöterna två i förening. 

§ 5 REVISORER 

För granskning av stiftelsens räkenskaper skall Ludvika kommun utse två revisorer och en 
revisorssuppleant. 

§ 6 RÄKENSKAPSÅR 

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. 

§ 7 REDOVISNING 

Styrelsen åligger att föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och 
utgifter, årligen avsluta räkenskaperna samt inom tre månader från räkenskapsårets utgång 
överlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning till revisorerna. Revisorerna skall 
inom tre månader från det att de fått del av årsredovisningen avge berättelse över sin granskning till 
Ludvika kommunfullmäktige i Ludvika kommun, som har att avgöra frågan om ansvarsfrihet. 

§ 8 STADGEÄNDRING 

Ändring av dessa stadgar beslutas av styrelsen och skall godkännas av kommunfullmäktige, varvid 
dock §§ 1,2 före ändringsbeslutet erfordrar permutation. 
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Antagna av styrelsen för stiftelsen E Cassels 12 mars 2021

§ 9 Tillsyn 

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt Stiftelselagen (1994:1220). 

_________ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-04-06 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 27  Dnr 2017/583 

 

Avslutning av uppdraget att ta fram en 
landsbygdsstrategi för Ludvika kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta uppdraget att ta fram en 
landsbygdsstrategi för Ludvika kommun.  

Beskrivning av ärendet 
Under år 2017 pågick ett arbete med att ta fram ett landsbygdsprogram (senare 
kallad landsbygdsstrategi) för Ludvika kommun. Det var dåvarande 
samhällsbyggnadsnämnden, som hade gett uppdraget till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram programmet och programmet skulle 
beskriva kommunens viljeinriktningar i arbetet med kommunens landsbygd. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 18 december 2017 § 135 att sända 
programmet till fullmäktige för antagande.  

Eftersom programmet inte hade gått på remiss till berörda nämnder och 
helägda bolag, beslöt kommunstyrelsen den 10 april 2018 § 78 att skicka 
programmet på remiss till ovannämnda instanser samt tillbaka till 
samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av ekonomisk kalkyl.  

Kommunstyrelsen behandlade landsbygdsstrategin på nytt den 19 mars 2019 § 
77 och beslöt då följande: Kommunstyrelsen återremitterar ”Landsbygdsstrategi för 
Ludvika kommun”, daterad 26 november 2018, till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
omarbetning med motiveringen att strategin tydligare ska följa riktlinjer för 
styrdokument samt ha en mer övergripande inriktning i innehållet. 

Ingen omarbetad version av landsbygdsstrategin har inkommit sedan 
återremissen. Vid årsskiftet 2020/2021 övergick ansvaret för landsbygds-
utveckling till kommunstyrelsen (näringslivsenheten) från tidigare 
samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån information från näringslivschefen är 
förslaget att avbryta arbetet med en separat landsbygdsstrategi, då bedömningen 
är att näringslivsstrategin, som är på framtagande, samt eventuell reviderad eller 
ny översiktsplan räcker för att få in landsbygdsfrågorna i nuläge. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför för kommunstyrelsen att 
uppdraget att ta fram en landsbygdsstrategi avslutas.  
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2021.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-03-18 
Diarienummer 

KS  2017/583 
01 
 

 

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

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Avslut av uppdraget att ta fram en landsbygdsstrategi 
för Ludvika kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta uppdraget att ta fram en 
landsbygdsstrategi för Ludvika kommun.  

Beskrivning av ärendet 
Under år 2017 pågick ett arbete med att ta fram ett landsbygdsprogram (senare 
kallad landsbygdsstrategi) för Ludvika kommun. Det var dåvarande 
samhällsbyggnadsnämnden, som hade gett uppdraget till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram programmet och programmet skulle 
beskriva kommunens viljeinriktningar i arbetet med kommunens landsbygd. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 18 december 2017 § 135 att sända 
programmet till fullmäktige för antagande.  

Eftersom programmet inte hade gått på remiss till berörda nämnder och 
helägda bolag, beslöt kommunstyrelsen den 10 april 2018 § 78 att skicka 
programmet på remiss till ovannämnda instanser samt tillbaka till 
samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av ekonomisk kalkyl.  

Kommunstyrelsen behandlade landsbygdsstrategin på nytt den 19 mars 2019 § 
77 och beslöt då följande: Kommunstyrelsen återremitterar ”Landsbygdsstrategi för 
Ludvika kommun”, daterad 26 november 2018, till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
omarbetning med motiveringen att strategin tydligare ska följa riktlinjer för 
styrdokument samt ha en mer övergripande inriktning i innehållet. 

Ingen omarbetad version av landsbygdsstrategin har inkommit sedan 
återremissen. Vid årsskiftet 2020/2021 övergick ansvaret för 
landsbygdsutveckling till kommunstyrelsen (näringslivsenheten) från tidigare 
samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån information från näringslivschefen är 
förslaget att avbryta arbetet med en separat landsbygdsstrategi, då bedömningen 
är att näringslivsstrategin, som är på framtagande, samt eventuell reviderad eller 
ny översiktsplan räcker för att få in landsbygdsfrågorna i nuläge. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför för kommunstyrelsen att 
uppdraget att ta fram en landsbygdsstrategi avslutas.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-18 

Diarienummer 
KS 2017/583 

Sida 

2(2) 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Beslut skickas till 
Näringslivsenheten 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-06 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 28  Dnr 2019/409 

 

Återrapport av uppdrag om utevistelsegaranti för 
samtliga brukare på vård- och omsorgsboende i 
kommunen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att vård- och 
omsorgsnämnden får återrapportera arbetet med utevistelsegarantin kvartal 1 
2022.  

Beskrivning av ärendet 
Den 2 september 2019 § 119 beslöt fullmäktige bifalla en motion om att införa 
en garanti för utevistelse för samtliga brukare på vård- och omsorgsboende i 
kommunen. Vård- och omsorgsnämnden fick i uppdrag att arbeta om 
värdighetsgarantierna och återrapportera till fullmäktige när nämnden beslutat 
om dessa. 

Kommunstyrelsens förvaltning har eftersökt återrapporten, men till följd av 
hög arbetsbelastning på vård- och omsorgsförvaltningen på grund av pågående 
pandemi har förvaltningen inte hunnit arbeta om värdighetsgarantierna. Vård- 
och omsorgsförvaltningen uppger även att de inte kan starta upp själva 
utomhusaktiviteterna med hänsyn till smittorisker. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har en förhoppning om att kunna starta upp arbetet 
under hösten 2021.   

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden 
får tid på sig till om med kvartal 1 2022 att återrapportera till fullmäktige.   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2021. 
2. Protokollsutdrag från fullmäktige den 2 september 2019 § 119.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-02-22 
Diarienummer 

KS  2019/409 
73 
 

 

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

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Återrapport av utevistelsegaranti 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att vård- och 
omsorgsnämnden får återrapportera arbetet med utevistelsegarantin kvartal 1 
2022.  

Beskrivning av ärendet 
Den 2 september 2019 § 119 beslöt fullmäktige bifalla en motion om att införa 
en garanti för utevistelse för samtliga brukare på vård- och omsorgsboende i 
kommunen. Vård- och omsorgsnämnden fick i uppdrag att arbeta om 
värdighetsgarantierna och återrapportera till fullmäktige när nämnden beslutat 
om dessa. 

Kommunstyrelsens förvaltning har eftersökt återrapporten, men till följd av 
hög arbetsbelastning på vård- och omsorgsförvaltningen på grund av pågående 
pandemi har förvaltningen inte hunnit arbeta om värdighetsgarantierna. Vård- 
och omsorgsförvaltningen uppger även att de inte kan starta upp själva 
utomhusaktiviteterna med hänsyn till smittorisker. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har en förhoppning om att kunna starta upp arbetet 
under hösten 2021.   

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden 
får tid på sig till om med kvartal 1 2022 att återrapportera till fullmäktige.   

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
Protokollsutdrag från fullmäktige den 2 september 2019 § 119.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-02-22 

Diarienummer 
KS 2019/409 

Sida 

2(2) 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden för verkställighet med återrapport 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2019-09-02 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 119  Dnr 2018/119 

 

Svar på motion - Utevistelsegaranti för alla på vård- 
och omsorgsboenden i Ludvika kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beskrivning av ärendet 
HåGe Persson (M), Johnny Karlsson (L), Jan Karlsson (C) och Ann-Christine 
Anderberg (BOP) föreslår i motion inkommen 27 mars 2018 att Ludvika 
kommun formulerar en garanti för utevistelse för samtliga brukare på vård- och 
omsorgsboende i kommunen. 

Vård- och omsorgsnämnden behandlade motionen den 24 april 2019 § 39 och 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. Nämnden konstaterar att 
trots att det finns tre värdighetsgarantier som tillsammans med den lagstadgade 
genomförandeplanen är redskap som redan idag garanterar den enskilde 
utevistelse så behöver de ses över. Motionen väcker frågan om 
värdighetsgarantier, arbetssätt och kännedom om garantierna. 

Ludvikas nuvarande värdighetsgarantier är; 

- Du erbjuds kontaktpersonal när du har fått ett beslut beviljat.  

- Du erbjuds att skriva ner din levnadsberättelse i ”Livsboken” 

- Du som flyttat till särskilt boende med helinackordering erbjuds minst en 
individuell social aktivitet per dag utifrån din genomförandeplan och 
levnadsberättelse. 

Vård- och omsorgsnämnden konstaterar också att någon specifik eller 
detaljerad garanti för utevistelse inte är nödvändig utifrån de garantier och 
arbetssätt som redan finns. Däremot finns inte detaljen om utevistelse i 
värdighetsgarantierna och det kan finnas fog för att se över dessa för att skapa 
mer detaljerade värdighetsgarantier. Därför föreslår vård- och 
omsorgsnämnden att motionens ka bifallas. Kommunstyrelsens förvaltning har 
inte något att erinra och konstaterar att om fullmäktige bifaller motionen får 
vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag att arbeta om värdighetsgarantierna 
och återrapportera till kommunfullmäktige när nämnden beslutat om dessa. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag.  
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 20 augusti 2019 och beslutade enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 20 augusti 2019 § 172. 
2. Arbetsutskottet den 6 augusti 2019 § 95.  
3. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 juli 2019.  
4. Motion inkommen 27 mars 2018. 
5. Vård- och omsorgsnämndens protokoll från 24 april 2019 § 39. 

Behandling 
HåGe Persson (M) och Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till motionen.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden för verkställighet och återrapport 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-06 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 30  Dnr 2021/87 

 

Återrapportering av uppdrag, ungdomskommittén  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar återrapporten daterad den 18 januari 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2006, § 91 bland annat att 

”Av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redan inrättade 
beredningsorgan rapporterar årligen till kommunstyrelsen, om ej annat anges.” 

”Vid tillsättande av såväl beredningsorgan, kommittéer och samverkansorgan, 
ska fortsättningsvis beslut tas om hur rapportering ska ske. En första rapport 
från en nytillsatt grupp bör lämnas senast inom sex månader från beslut om 
dess tillsättning och därefter årligen.” 

Ungdomskommittén är ett organ som enligt kommunfullmäktiges beslut årligen 
skriftligt ska rapportera om sin verksamhet till kommunstyrelsen. 
Rapporteringen avser verksamheten året innan.  

Ungdomskommittén godkände rapporten på sitt sammanträde den 19 februari 
2021 och kommitténs rapport finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021.  
2. Återrapport av ungdomskommitténs uppdrag, daterad 18 januari 2021.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-03-11 
Diarienummer 

KS  2021/87 
00 
 

 

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

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Återrapport av uppdrag från ungdomskommittén för 
år 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar återrapporten daterad den 18 januari 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2006, § 91 bland annat att 

”Av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redan inrättade 
beredningsorgan rapporterar årligen till kommunstyrelsen, om ej annat anges.” 

”Vid tillsättande av såväl beredningsorgan, kommittéer och samverkansorgan, 
ska fortsättningsvis beslut tas om hur rapportering ska ske. En första rapport 
från en nytillsatt grupp bör lämnas senast inom sex månader från beslut om 
dess tillsättning och därefter årligen.” 

Ungdomskommittén är ett organ som enligt kommunfullmäktiges beslut årligen 
skriftligt ska rapportera om sin verksamhet till kommunstyrelsen. 
Rapporteringen avser verksamheten året innan.  

Ungdomskommittén godkände rapporten på sitt sammanträde den 19 februari 
2021 och kommitténs rapport finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse.   

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
Återrapport av ungdomskommitténs uppdrag, daterad 18 januari 2021.  

Beslut skickas till 
Ungdomskommittén  
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Återrapport av ungdomskommitténs arbete år 2020 
I Ludvika kommun ligger det ungdomspolitiska arbetet på ungdomskommittén, 
det vill säga ungdomspolitiskt program, Luppenkäten (Lokal UPPföljning av 
ungdomspolitiken), ungdomsting, Dimpa (Dalarnas implementeringsprocess) 
och strategin Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion. Målgruppen för 
ungdomskommitténs arbete är, utifrån den svenska ungdomspolitiken unga 
mellan 13 och 25 år. 

Ungdomskommittén består av de båda kommunalråden, oppositionsråd, 
ordförande i social- och utbildningsnämnden, ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden, ordförande i Västerbergslagens utbildningscentrums direktion, 
samt ungdomskonsulent. Ungdomskommittén träffas minst fyra gånger per år. 

Ungdomskommittén har under året 2020 genomfört följande: 
Kommittén har haft fyra ordinarie möten (varav 3 digitala) med olika inbjudna 
deltagare. Ämnen som diskuterats är motorburen ungdom, informationskanaler 
för unga, covid-19 situationen, buss/kollektivtrafiken, Lupp med mera. 

Luppenkäten har genomförts i årskurs 8 på högstadiet och i årskurs 2 på 
gymnasiet. På frågan ”Andelen unga som anser sig kunna påverka de som 
bestämmer i kommunen” har vi ökat sedan förra årets tapp, från 18% 2019 till 
22% 2020. 

Personuppgiftbiträdes avtal har skrivits mellan MUCF, Ludvika kommun och 
Västerbergslagens utbildningscentrum för överlämnande av rådatafiler med 
luppsvaren. 

Ungdomskommittén har satt ungstämplen på två ungdomsinitiativ, plats för 
motorburen ungdom och på multiarenan i Fredriksberg. 

Klistermärken med ungstämpeln har av IT-enheten fästs på ca 2000 elevdatorer 
hittills. 

Samarbetet med elevråden har under året inte blivit som vi önskat på grund av 
pandemin. Många träffar har blivit inställda. 

Ungdomskommittén har varit en del i Rädda Barnens projekt- det handlar om 
demokrati. Där vi gemensamt arbetat med en ny metod- demokratilabb, där vi 
bjudit in elever från alla högstadie- och gymnasieskolor för att tillsammans med 
externa processledare diskutera vår kommun tillsammans med unga. Vi hann 
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med ett fysiskt labb, de andra två gjordes digitala. Demokratilabben kommer att 
fortsätta en bit in på 2021. 

Ungdomskommittén tog initiativ att tillsammans med Smedjebackens kommun 
ge alla stundeter ett presentkort och en blomma, då examen på grund av 
pandemin blev väldigt annorlunda. 

Åtta kommunutvecklare anställdes som feriearbetare under tre veckor för att ge 
sina och andra ungas syn på hur kommunen kan bli bättre på att jobba med 
ungas perspektiv.  

Ungdomskonsulent har medverkat på två Dimpa-träffar (Dalarnas 
implementeringsprocess) som Region Dalarna arrangerat och på fyra digitala 
träffar med det ungdomsstrategiska nätverket i Dalarna, med fokus på att 
revidera den ungdomspolitiska strategin ” Dalarna - Sveriges bästa 
ungdomsregion. 

Ungdomsting har genomförts på högstadieskolorna där mycket fokus blev att 
diskutera pandemin och ungas situation. 

Ungdomskommittén medverkade på invigningen av Fredriksbergsskolans 
multiarena.  

Tillsammans med kommunens kommunikatörer gjorde ungdomskommittén en 
film riktad till unga om deras situation kring pandemin och deras rättigheter. 

5000 reflexer med vågornamentet togs fram och köptes in och delades ut till 
alla elever från f-klass till och med gymnasiet med hälsningen ”Ta hand om dig 
i höst- och vintermörkret- vi är rädda om dig/ Ludvika kommun” 

Sammantaget var 2020 ett annorlunda år på grund av covid-19 och mycket har 
ställts in eller skjutits på framtiden. Bland annat elevrådsträffar, summerparty, 
utbildning för kommunanställda i barnkonventionen och ungdomsting på 
gymnasiet. 

 

Leif Pettersson 
Ordförande  

Lisa Haglund 
Ungdomskonsulent 
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Kommunstyrelsen 

 

Månadsrapport kommunstyrelsen april 2021 

Personalfrågor  
- Rekrytering av projektstrateg är i slutfasen 

- Rekrytering av HR-chef är i slutfasen 

- Rekrytering av kommunikatör är påbörjad 

- Planering för rekrytering av enhetschef för HR generalisterna är 
påbörjad 

- Rekrytering av chef för enheten utveckling- och kommunikation är 
pausad till hösten och tf chef fortsätter tills rekrytering är klar 

Viktiga verksamhetshändelser 

Utveckling- och kommunikation 

Ny organisation från och med den 1 april 2021. Tf enhetschef Jessica Hedlund. 

- Budget 2022. Tillsammans med ekonomienheten utvecklas ett helt nytt 
budgetdokument, under arbetsnamnet Strategisk plan 2022-2024 

- Dokumentet utgår från kommunens övergripande verksamhetsmässiga 
och finansiella mål, samt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning 

- Populärversion årsredovisning 2020. Tas fram tillsammans med 
kommunikation och ekonomienheten. Ska vara klar att kommunicera 
när fullmäktiga godkänner och fastställer årsredovisningen 

- Rapporteringstillfälle 1 

- Startsidan för ludvika.se har fått ett nytt utseende 
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Corona 

- Stabsarbetet för Corona fortgår och vi jobbar vidare tillsammans med 
AMI gällande bemanningen av servicepersonal 

-  Eventuellt kommer Regionen att vaccinera även på kvällar och helger 
framöver och då får vi se över bemanningsfrågan 

Projekt 

- Värdegrundsprojektet fortskrider. Nu genomförs workshops med 
ledningsgrupper och olika verksamhetsområden. Grov tidsplan är satt 
för arbetet och möten har bland annat skett med de som arbetar med 
värdegrundsfrågor inom skolan och arbetsgruppen för hållbart arbetsliv 

- Fordonsprojektet går enligt plan och en införandegrupp är tillsatt på 
Teknik och projekt. Den gruppen kommer att jobba vidare enligt den 
införandeplan som är framtagen 

Ludvikamodellen 

- Den positiva trenden med sjunkande försörjningsstöd fortsätter även 
om fick högre siffror än tidigare i år. Ser man trenden över 2020- 2021 
så har snittet per månad varit så här: 

Belopp i tkr: 
 
Kvartal 1 2020: 5886 
Kvartal 2 2020: 5630 
Kvartal 3 2020: 5599 
Kvartal 4 2020: 5044 
Kvartal 1 2021: 4877 
 
Således ligger vi 1 Mkr per månad lägre nu än för motsvarande period 2020. Ser 
man på antalet hushåll så är antalet lägre medan beloppet per hushåll ligger i 
stort sett lika. 
 

- En översyn pågår inom AMI för att se om vi kan minska antalet 
instanser och få en tydlig väg som leder framåt i planerade steg 

Dataskyddsombud 

- Under mars öppnade Ludvika kommun e-tjänsten för digital ansökan 
om skolskjuts. Efter några inledande mindre personuppgiftsincidenter 
som snabbt kunde korrigeras så verkar så här långt e-tjänsten vara 
effektiv.  

- Som kommunens dataskyddsombud framhålls vikten av att 
säkerhetstesta kommunens utveckling av e-tjänster 

- Remissvaren till SOU 2021:1 kommer att publiceras den 8 maj. D.v.s. 
regeringens, kommunernas och marknadens syn på digitalisering ur ett 
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juridiskt perspektiv kommer succesivt att klargöras inför sommaren 
2021 

- Under myndighetsnämnden miljö och bygg har man på ett föredömligt 
sätt inlett en konsekvensanalys enligt GDPR inför kommande 
upphandling av verksamhetssystem 

Näringslivsenheten 

- Omställningsprojektet pågår och flera anställda i företag har kunnat ta 
del av kompetensutveckling under permittering/varsel 

- Shoppingbudet fortsätter finansieras från näringslivsenheten till 
sommaren 

- Etableringsarbetet på Lyviksberget pågår med nya spännande 
intressenter 

Kanslienheten 

- Uppgradering av Evolution genomförd, med ny objektsmodul för 
GDPR-förteckningar, registreringsbild för styrdokument samt en 
koppling mellan ByggR och Evolution som möjliggör digital hantering 
av handlingar till myndighetsnämnden miljö- och bygg 

- Scenario 3- gemensam nämndadministration något försent med 
anledning av Covid- 19, och omprioriteringar av arbetsuppgifter 

- Avtal med VBU om arkivtjänster på plats 

- Läst in bildsamlingar i E-arkivet (möte med kommunikatörerna om fler 
bildsamlingar och filmer inplanerat) 

Säkerhet 
Resecentrum – fortfarande aktuellt med alkoholförtäring, rykten om 
narkotikaförsäljning och upplevd otrygg miljö. Insatser pågår, samverkan 
mellan flera aktörer  

Ekonomienheten 

- Populärversion av årsredovisning 2020 arbetas fram tillsammans med 
kommunikation och stab och ska vara klar att kommunicera när 
fullmäktiga godkänner och fastställer årsredovisningen den 10 maj 

- Fortsatt arbete med implementering av nytt e-handelssystem. Fler och 
fler kommuner hör av sig gällande Ludvikas organisation för 
inköpsstyrning, nu senast Sandvikens kommun. Leverantörstroheten 
per sista februari för kommunen var 91 % 

- Utveckling av kommunens drifts- och investeringskalkyldokument är 
utvecklad i Hypergene och beräknas köras skarpt nu i vårens 
budgetprocess 
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Personalenheten 

- Rapport på Uppföljande granskning av kommunstyrelsens och 
nämndernas hantering av rekrytering och avslut av anställningar har 
inkommit och arbete med åtgärder pågår 

- Fortsatt arbete med att tydliggöra arbetsuppgifter och vilken 
organisation som behövs 

- Arbete med att göra klart kravspecifikation och PUB avtal för 
upphandling av HR system pågår 

- Överläggningarna med arbetstagarorganisationerna är klara och med det 
är löneöversynen 2021 klar med alla utom lärarförbundet som förlängt 
nuvarande avtal och förhandlar om nytt 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten 

Växthus/allservice 
Städar centrum alla dagar i veckan åt Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen och sköter plock och leverans av 
skyddsmaterial åt Vård- och omsorgsförvaltningen. Utför även montering och 
snickeriarbete åt LKFAB och kommunala förvaltningar 
 
Feriearbete 
Sista ansökningsdatum var 28 mars. Så nu är alla feriearbetsplatser på gång att 
gå genom ansökningshandlingar och intervjua inför rekrytering. 
 
FFO 
Information har skickats ut till de finska föreningarna samt representanter för 
minoriteten, angående det nya beslutet och det nya arbetssättet inom FFO. De 
nämnda har även bjudits in till ett möte med tjänstemannagruppen i maj, för att 
kunna ställa frågor och få vidare information kring det arbete som påbörjats. 
Förvaltningarna, genom tjänstemannagruppen. arbetar på att lägga budget och 
verksamhet för 2021, samt mål och riktlinjer för nämnderna.  
 
AMI Arbete 

- Vi har fortsatt uppföljnings- och matchningsarbetet med 
nystartsjobbarna och för att summera resultatet hittills har totalt 9 av de 
från början 25 nystartsjobbarna fått förlängningar i verksamheten de var 
placerade i under nystartsjobbperioden eller av andra arbetsgivare. 
Ytterligare två går troligen vidare till arbete inom vård och omsorg samt 
en till kostenheten. Vi väntar besked från Arbetsförmedlingen angående 
de fem shoppingbuden vi sökt förlängning för fram till 27 maj.  

- Det nya Snabbspåret har börjat komma igång och vi har nu i AMI 
Arbete 84 deltagare varav 28 deltagare i uppföljningsgruppen (deltagare 
som gått ut i arbete eller studier och som vi följer upp i 6 månader).  
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Integration 

- Invandrarföreningar – Afghanska föreningen har fått utbildning i 
”föreningskunskap”, en kväll på Gammelgården i regi av Dalarnas 
idrottsförbund där vi arbetar vidare på att nå fler föreningar och sakta 
men säkert bygga upp något hållbart så att man skapar en röd tråd och 
ett informationsflöde mellan samhället och individen/förening 

- Allt som rör Samhällsorientering och anmälningar är nu klart på 
hemsidan medtydlig information och blankett att fylla i 

IT-center 

- Fortsatt arbete med framtagande av beslutsunderlag för uppdaterad 
Datacenterfunktionalitet. Servermiljöerna i den gemensamma 
Servicenämndens verksamhetsområde är undermåliga och behöver 
uppdateras. Beslutsunderlaget kräver tid för att hålla den höga kvalitet 
som behövs för en sådan här stor investering. Därför har åtgärder 
vidtagits för att kortsiktigt lösa den akuta problematiken med 
lagringsutrymme 

- Framtagande av rutiner för ekonomisk uppföljning och löpande 
redovisning av respektive verksamhets IT-kostnader. Internutbildning 
för ansvariga på IT-center 

- Behovskartläggning med alla verksamheter inför projektplanering kring 
upprättande av gemensam identitetsplattform. Plattformen kan stötta 
flera olika behov, kartläggningen görs för att utreda vilka behov som är 
högst prioriterade och kommer att utmynna i en projektplan för 
införande 

Upphandlingscenter 

- Samordning och uppstart av årets upphandlingsplan med ca 250 
offentliga upphandlingar av varor och tjänster 

- Särskilt uppdrag kring aktivitet för regional tillväxt och tidig dialog. 
Tidig dialog med marknad t.ex. lokala företag före upphandling och att 
annonsera planerade upphandlingar för leverantörer/företag i god tid 
innan upphandling påbörjas 

- Genomlysning och organisationsöversyn för UhC har pågått sedan 
september 2020 där organisation, bemanning, befattningar, 
avtalskategorier och ansvarsområden ingår. Översyn beräknas vara klar 
under vår/sommar 2021 

- UhC har genomfört verksamhetskritisk upphandling avseende strategisk 
IT-partner/samarbetspartner för samtliga våra samverkande 
dalakommuner. En IT-partner där leverantören ses som en strategisk 
resurs i utvecklingsfrågor kring IT. Avtal har nu tecknats med vinnande 
företag/leverantör, efter en längre tids upphandlingsarbete 
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Viktiga händelser inför nästa period 

Utveckling- och kommunikation 

- Rapporteringstillfälle 2 

Projekt 

Näringslivsenheten 

- Upphandlingsprojekt ska möjliggöra för företag att få djupare dialog 
kring hela processen 

- Rekrytering ska ske för ny näringslivsutvecklare 

- Kommunicera mer kring etableringsprocessen 

Ludvikamodellen 

Kanslienheten 

- Slutföra digitaliseringen av IFO:s möteshanering 

- Upphandling av teknik till sessionssalen och festsalen Folkets Hus 

- Projektet med inläsning av Ecos 1 till E-arkivet avslutas under april 

- Projektet med e-arkivering av PMO fortlöper (gäller VBU och 
Smedjebackens kommun, har riggat för SOU den dagen de önskar 
arkivera) 

Säkerhet 

Ekonomienheten 

- Förberedelse budgetdialogdagar 22-23 april där presentation av 
förvaltningarnas och bolagens verksamhetsbeskrivningar inför budget 
2022-2024 kommer att göras med parametrarna pris, volym och kvalitet 

- Tillsammans med stab utvecklas ett helt nytt budgetdokument, under 
arbetsnamnet Strategisk plan 2022-2024. Dokumentet utgår från 
kommunens övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål, samt 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning 

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

Personalenheten 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten 

AMI Arbete 
- Vi planerar att öka takten vad gäller flödet av deltagare mellan AMI 

Arbete och AMI Studier, t.ex. deltagare som läser svenska i AMI 
Studiers verksamhet och som AMI Arbete ordnar språkpraktikplatser 
för 
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- Det positiva samverkansmötet som ägde rum den 10 mars mellan IFO 
och AMI kommer vi att bygga vidare på under närmaste tid med möten 
inplanerade för dialog kring vårt gemensamma uppdrag 

- Samordning och bemanning av servicepersonalen för vaccinationerna 
fortsätter 

IT-center 

- Fortsatt arbete med framtagande av beslutsunderlag för uppdaterad 
datacenterfunktionalitet. Beslutsunderlaget väntas vara klart i slutet av 
maj 

- Projektplanering för gemensam identitetsplattform 

- Framtagande av beslutsunderlag för upprättande av en uppdaterad 
digital arbetsplats som ska uppfylla de krav som finns gällande 
flexibilitet, säkerhet och samverkansbehov 

Upphandlingscenter 

- Operativt arbete med upphandlingar enligt upphandlingsplan avseende 
varor och tjänster 

- Rekrytering av strategiska upphandlare med inriktning IT/digitalisering 
och entreprenad samt ev. varor och tjänster 

- Arbete med genomlysning och organisationsöversyn för 
Upphandlingscenter samt risk- och konsekvensanalys  

- Verksamhetsrapportering från UhC på sammanträde med 
kommunledning eller kommunstyrelse i några samverkande kommuner 

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information 

Väsentliga avvikelser mot mål/budget  
- Kommunstyrelsens positiva resultat beror främst på kostnader som ej 

faktureras 

-  IT-centers negativa resultat beror på att det saknas underlag för 
fakturering av nya tjänster samt licenskostnader 

Röd flagga 
- Kostnader kopplade till vattenledning Grängesberg som det inte finns 

budgeterade medel för 

- Sena besked om ökade kostnader för gemensam överförmyndarnämnd 
år 2022 

 

 

 
Maria Skoglund  Laila Dufström 
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Kommundirektör  Biträdande kommundirektör 
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Kommunstyrelsen, tkr inkl statl iga medel

Års-

prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

Kommundirektör och btr kommundirektör 45 85 -40 10 54 -44

Avgifter VBU 0 0 0 0 0 0

Avgifter RDM 0 0 0 0 0 0

Kommunikation 120 120 0 120 120 0

Säkerhet 2 771 2 771 0 0 0 0

Administration och Service 275 275 0 20 200 -180

Ekonomienhet 1 241 1 241 0 311 353 -42

Personalenhet 1 253 1 253 0 121 136 -15

Näringslivsenhet 125 125 0 32 11 21

Arbetsmarknad- och Integrationsenhet 8 561 8 561 0 2 138 4 259 -2 121

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0 0 1 522 -1 522

Totala intäkter KS 14 391 14 431 -40 2 752 6 655 -3 903

Kommundirektör och btr kommundirektör 32 883 33 023 -140 7 167 6 935 232

Avgifter VBU 190 100 190 100 0 49 025 49 063 -38

Avgifter RDM 33 869 33 869 0 8 467 8 467 0

Kommunikation 3 328 3 328 0 1 044 859 185

Säkerhet 6 153 6 153 0 1 502 1 582 -80

Administration och Service 14 468 14 468 0 3 487 3 390 97

Ekonomienhet 12 475 12 375 100 2 980 2 919 61

Personalenhet 22 593 22 593 0 5 108 4 898 210

Näringslivsenhet 8 862 8 862 0 2 306 1 680 626

Arbetsmarknad- och Integrationsenhet 22 944 22 944 0 5 043 6 380 -1 337

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0 0 1 522 -1 522

Totala kostnader KS 347 675 347 715 -40 86 129 87 694 -1 564

Kommundirektör och btr kommundirektör 32 838 32 938 -100 7 157 6 880 277

Avgifter VBU 190 100 190 100 0 49 025 49 063 -38

Avgifter RDM 33 869 33 869 0 8 467 8 467 0

Kommunikation 3 208 3 208 0 924 739 185

Säkerhet 3 382 3 382 0 1 502 1 582 -80

Administration och Service 14 193 14 193 0 3 467 3 190 277

Ekonomienhet 11 234 11 134 100 2 669 2 566 103

Personalenhet 21 340 21 340 0 4 987 4 761 226

Näringslivsenhet 8 737 8 737 0 2 274 1 669 605

Arbetsmarknad- och Integrationsenhet 14 383 14 383 0 2 906 2 121 785

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0 0 0 0

Netto KS 333 284 333 284 0 83 378 81 038 2 340

Kost-

nader

Intäkter

Årsbudget

Tillfälle 3, jan-mars 2021Tillfälle 3

Netto

Kommunstyrelsen, tkr verksamheter med gemensam nämnd

Års-

prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

Överförmyndarnämnden (GÖN) 0 0 0 0 0 0

Språktolknämnden 0 0 0 0 0 0

Alkohol, tobak, läkemedelsnämnd (GNATL) 0 0 0 0 0 0

IT-Center (GSN) 59 622 59 622 0 14 903 10 140 4 763

Upphandlingscenter (GNU) 20 268 20 268 0 5 067 5 172 -105

Totala intäkter KS 79 890 79 890 0 19 970 15 312 4 658

Överförmyndarnämnden (GÖN) 2 276 2 145 131 129 449 -320

Språktolknämnden 206 206 0 50 36 14

Alkohol, tobak, läkemedelsnämnd (GNATL) 311 311 0 63 0 63

IT-Center (GSN) 59 622 59 622 0 14 912 16 321 -1 409

Upphandlingscenter (GNU) 20 268 20 268 0 4 997 4 861 136

Totala kostnader KS 82 683 82 552 131 20 151 21 667 -1 516

Överförmyndarnämnden (GÖN) 2 276 2 145 131 129 449 -320

Språktolknämnden 206 206 0 50 36 14

Alkohol, tobak, läkemedelsnämnd (GNATL) 311 311 0 63 0 63

IT-Center (GSN) 0 0 0 9 6 181 -6 172

Upphandlingscenter (GNU) 0 0 0 -70 -311 241

Netto KS 2 793 2 662 131 181 6 355 -6 174

Netto

Kostnader

Intäkter

Årsbudget

Tillfälle 3, jan-mars 2021Tillfälle 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Vicktoria Sjöström2021-04-13

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-04-20

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

100999 Förhandlingsutskottet 2021-03-25, § 16-22 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott  §

2021-04-13 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott 

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

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

101001 Arbetsutskottet 2021-04-04, § 16-22 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  §

2021-04-13 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

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

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

99647 Förordnande av tf IT-chef/verksamhetschef Biträdande kommundirektör 
§

2021-03-23 Biträdande kommundirektör

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

Biträdande kommundirektör

99651 Förordnande av tf koncernekonomichef/ 
verksamhetschef

Kommundirektör  §

2021-03-23 Kommundirektör 

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

Kommundirektör 

99640 Förordnande av tf HR-chef/verksamhetschef Kommundirektör  §

2021-03-23 Kommundirektör 

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

Kommundirektör 
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

99643 Förordnande av tf verksamhetschef för 
upphandlingscenter

Biträdande kommundirektör 
§

2021-03-23 Biträdande kommundirektör

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

Biträdande kommundirektör

99641 Förordnande av tf verksamhetschef för 
arbetsmarknad och integration

Biträdande kommundirektör 
§

2021-03-23 Biträdande kommundirektör

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

Biträdande kommundirektör

100140 Fullmakt att föra kommunens talan i mål och 
ärenden som rör att få ut kommunens fordringar

Kommunstyrelsens 
ordförande  §

2021-03-30 Kommunstyrelsens 
ordförande 

KS 2021/135 Fullmakt att föra kommunens talan i mål och 
ärenden som rör att få ut kommunens fordringar 
2021

Kommunstyrelsens 
ordförande 

99648 Förordnande av tf förvaltningschef på kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen

Kommundirektör  §

2021-03-23 Kommundirektör 

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

Kommundirektör 

2021.644 Förordnande av tf förvaltningschef på vård- och 
omsorgsförvaltningen, Lina Ekdahl Holmström

Kommundirektör  §

2021-03-29 Kommundirektör 

KS 2021/98 Delegationsbeslut Förordnanden 2021

Maria Skoglund
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MEDDELANDEN 
Sida 

1(1) 
Datum 

2021-04-13 
 

KS 2020/461 - 00  

  

 
 

 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

Övrigt 
a) KS 2021/134 – 75 

Kvalitetsberättelse och verksamhetsberättelse social- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 2020. 

b) KS 2021/121 – 04 
Länsstyrelsens beslut gällande statsbidrag för finskt förvaltningsområde 
2021. 

Kallelser 
c) KS 2021/117 - 10 

Coompanion Dalarna. Föreningsstämma 29 april 2021. 

d) KS 2021/47 – 10 
Inera. Ägarråd 12 maj 2021. 

e) KS 2021/102 - 10 
Intresseföreningen Bergslaget. Årsmöte 12 maj 2021. 

Protokoll 
f) KS 2021/53 – 10 

Överförmyndare i samverkan. Protokoll fört 31 mars 2021.
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Muntlig information 
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Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016 § 157, att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att bilda en styrgrupp för att börja arbetet med överföring av kommunens bebyggda 
fastighetsbestånd. I gruppen ska ingå representanter från kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-
förvaltningen och Ludvika kommunfastigheter AB. 
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