
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

STYRELSEPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2023-03-07 
 

  

Styrelsemöten 
  

 
Plats och tid  Tingshuset kl. 08:00 – 9:33 

Beslutande ledamöter 
 

Leif Pettersson (S) 
HåGe Persson (M) 
Åsa Bergkvist (S) 
Håkan Frank (M) 
Ingvar Henriksson (S) 
Roland Johansson (DD) 
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Maria Skoglund, kommundirektör 
Åsa Grans, koncernekonomichef 
Magnus Rindeskär, koncerncontroller 
Maria Östgren, kommunsrekterare 

 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 1-12 
 Maria Östgren  

 Ordförande   
 Leif Pettersson  

 Justerande   
 Håkan Frank   
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen 
 
Protokoll från Styrelsemöten 

Sammanträdesdatum 2023-03-07 Paragrafer § 1-12 

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på Stadshusets kanslienhet. 
 

   

  

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 
Sammanträdesdatum 

2023-03-07 
 

  

Styrelsemöten   
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 
 
§ 1 Val av justeringsman  3 
§ 2 Godkännande av dagordning  4 
§ 3 Föregående protokoll  5 
§ 4 Bokslut för Ludvika kommun Stadshus 

AB 2022 
2023/2 6 

§ 5 Bolagsstyrningsrapport 2023/3 7 - 10 
§ 6 Bokslutsdispositioner 2022 2023/9 11 
§ 7 Likviditet och upplåning 2023/5 12 
§ 8 Beslut att starta bredbandsbolag 2023/8 13 
§ 9 Investeringar över 10 miljoner kronor 2023/6 14 
§ 10 Fastställande av datum för styrelsemöten 

2023 
2023/7 15 

§ 11 Övrig information  16 
§ 12 Nästa sammanträde  17 

 

2



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2023-03-07 
 

  

Styrelsemöten 
  

 
 

§ 1   

 

Val av justerare 

Beslut 
Styrelsen utser Håkan Frank att justera dagens protokoll. 
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-07 
 

  

Styrelsemöten 
  

 
 

§ 2   

 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen godkänner dagordningen. 
______ 
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2023-03-07 
 

  

Styrelsemöten 
  

 
 

§ 3   

 

Föregående protokoll 

Beslut 
Styrelsen godkänner föregående protokoll och lägger det till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden går igenom protokollet från 8 december 2022.  
______ 
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2023-03-07 
 

  

Styrelsemöten 
  

 
 

§ 4  Dnr 2023/2 

 

Bokslut för Ludvika kommun Stadshus AB 2022 

Beslut 
Styrelsen godkänner rapporteringen om bokslut för Ludvika kommun Stadshus 
AB 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Koncerncontroller föredrar ärendet.  

Utdrag ur system av resultat- och balansräkning från bokföringsprogrammet 
efter bokning av bokslutsdispositioner samt årets resultat för styrelsens 
kännedom gällande moderbolagets ställning och resultat för räkenskapsåret 
2022. 

Beslutsunderlag 
1. BR 2022 prel LKSAB 
2. RR 2022 prel LKSAB 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Ludvika kommun Stadshus AB 

6



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(4) 
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§ 5  Dnr 2023/3 

 

Bolagsstyrningsrapporter 

Beslut 
Ludvika kommun Stadshus AB noterar inkomna bolagsstyrningsrapporter och 
överlämnar denna skrivelse med bilagor till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Koncerncontroller föredrar 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. 
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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. 

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? 

Delårsrapport, rapportering om 
bolagens resultat och årsprognos 
enligt kommunkoncernens 
rapporteringstillfällen. 

Behöver kommunstyrelsen vidta några 
åtgärder? 

Koncernledningsgruppen ska under 
året fortsätta arbeta med 
koncernstrukturen, samt föreslå 
eventuella förändringar i denna.  
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. Samtliga bolag har lämnat in en bolagsstyrningsrapport. 

Ludvika Kommunfastigheter AB 
Leif Carlzon avslutade sitt uppdrag som ledamot 2022-11-30 och ersattes av 
HåGe Persson från och med 2023. 

Inga materiella avvikelser eller väsentliga noteringar har avrapporterats från de 
valda lekmannarevisorerna, varken löpande under året eller i samband med 
granskningen av årsbokslutet. 

Bolaget uppger att inflationen under 2002 ledde till högre kostnadsökningar än 
vad vi haft sammantaget på tio år där innan. 
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Styrelsen har beslutat om framtagandet av underhållsplaner och anser att 
strategiska diskussioner med ägaren kommer behövas för att nå en samsyn om 
hur underhållsbehovet ska kunna finansieras över tid. Projektet kommer pågå 
under hela 2023 och 2024. 

LudvikaHem AB 
Inga materiella avvikelser eller väsentliga noteringar har avrapporterats från de 
valda lekmannarevisorerna, varken löpande under året eller i samband med 
granskningen av årsbokslutet. 

Styrelsen anser att arbetsformerna i styrelsearbetet är goda och fungerar 
tillfredsställande. 

I hyresförhandlingarna under hösten 2022 var den höga inflationen och den 
kraftiga prisutvecklingen i fokus. Andra viktiga parametrar i förhandlingen är 
sedan tidigare vakansgrad, ränteutveckling, underhållsbehov och diverse taxor 
och konsumtionsavgifter. Att lyckas med en hyresförhandling när 
kostnadsprisindex nästan är 11 % samtidigt som betalningsförmågan och det 
ökade ekonomiska utrymmet bland hyresgäster är begränsat, är en stor 
utmaning enligt bolaget. 

Stora Brunnsvik AB 
Inga materiella avvikelser eller väsentliga noteringar har avrapporterats från de 
valda lekmannarevisorerna, varken löpande under året eller i samband med 
granskningen av årsbokslutet. Dock har lekmannarevisorn tidigare framhållit en 
önskan om att ägaren ska agerar för att fler av kommunens verksamheter 
bedrivs i Stora Brunnsvik AB:s lokaler samt att styrelsen och ägaren har behov 
av att finna en långsiktig hållbar ekonomisk situation för bolaget. 
Lekmannarevisorn efterlyste på bolagsstämman i november att ägaren noga 
följer vad som händer i Stora Brunnsvik AB. 

Bolaget anser att 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 inom Ludvika kommun, näringslivet samt olika typer av 
boenden. En extern värdering av fastigheten har utförts under 2022 visade på 
ett marknadsvärde på cirka 20Mkr, enligt bolaget. 

Stora Brunnsvik begärde ett villkorat aktieägartillskott på 4 Mkr under hösten 
2022, då bolaget under året redovisat ett negativt resultat och prognostiserat ett 
underskott för helåret. Även den upprättade budgeten för år 2023 visar ett 
uppskattat negativt resultat. 

För att återställa aktiekapitalet och för att få tid att framarbeta en lösning för att 
komma tillrätta med underskottet i bolaget begärde bolaget ett villkorat 
aktieägartillskott. Beslut om aktieägartillskottet tas av kommunfullmäktige i 
början av 2023. 
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VB Kraft AB 
 Styrelsen har under 2022 haft fem ordinarie styrelsemöten, årsstämma samt 

konstituerande styrelsemöte. Närvaron vid mötena har vart 100%, förutom 
vid möte 1 och möte 2, då en ledamot meddelat förhinder vid vardera 
tillfället. 

 Under 2022 har två digitaliseringsprojekt genomförts för att möjliggöra 
snabba omställningar av produktionen, samt att kunna nyttja vattnet på 
bästa möjliga sätt under de bäst betalda timmarna under dygnet. 

 Under 2022 har styrsystemsbyte startats upp vid Loforsens Kraftverk, 
projektet avslutas första halvåret 2023. I projektet har nya funktioner tillagts 
för att möjliggöra snabbare omställningar av produktionen på distans. 

 En osäkerhetsfaktor är tolkningen av EU:s Vattendirektiv och det 
medförda arbetet med framtagande av nya miljötillstånd. I det så kallade 
”Tidöavtalet” pausades samtliga omprövningar hösten 2022, för vidare 
utredning av de konsekvenser omprövningarna hittills medfört. 

Wessman Vatten & Återvinning AB 
Wessman hade åtta styrelsemöten inklusive bolagsstämman 2022. De flesta 
styrelsemötena genomfördes i samband med WBAB och Barken Vatten & 
återvinnings styrelsemöten.  

Bolagsstämman genomfördes med resterande bolag i kommunkoncernen. 

Under styrelsemöten föredrar tjänstemännen all information såsom 
verksamhetsrapport med personalrapport och avvikelser, 
ekonomiuppföljning av drift och investeringar, likviditetsrapport samt en 
uppföljning av investeringsprojekten. 

Under 2022 har inga beslut tagits där styrelsen varit oenig. 

Ett långsiktigt arbete med IT-säkerhet, skalskydd samt en förbättrad 
driftövervakning har startats upp. En säkerhetsskyddschef har lagts till i 
organisationen för att bedriva och utveckla säkerhetsarbetet. 

Beslutsunderlag 
1. Bolagsstyrningsrapport – Ludvika Kommunfastigheter AB 
2. Bolagsstyrningsrapport – LudvikaHem AB 
3. Bolagsstyrningsrapport – Stora Brunnsvik AB 
4. Bolagsstyrningsrapport VB Kraft AB 
5. Wessman Bolagsstyrningsrapport 2022 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ludvika kommun Stadshus AB 
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1(1) 

2023-03-07 
 

  

Styrelsemöten 
  

 
 

§ 6  Dnr 2023/9 

 

Bokslutsdispositioner 2022 

Beslut 
Styrelsen godkänner den muntliga informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Koncerncontroller föredrar ärendet.  

Som en del av bokslutsarbetet genomförs koncerninterna transaktioner inom 
företagskoncernen. Dessa syns i de ekonomiska rapporterna med tydliggörs 
genom en grafisk presentation av koncerncontrollern. 

Beslutsunderlag 
Resultatutjämning 2022 
______ 
 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Akten 
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2023-03-07 
 

  

Styrelsemöten 
  

 
 

§ 7  Dnr 2023/5 

 

Likviditet och upplåning 

Beslut 
Styrelsen godkänner den muntliga informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Koncerncontroller föredrar ärendet. 

Styrelsen informeras om likviditeten och om finansrapport Q4 2022, avseende 
skuldportföljen. 

Beslutsunderlag 
Rapport Ludvika kommunkoncern daterad 30 december 2022 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Ludvika kommun Stadshus AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-07 
 

  

Styrelsemöten 
  

 
 

§ 8  Dnr 2023/8 

 

Beslut att starta bredbandsbolag 

Beslut 
Styrelsen noterar den muntliga informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade den 21 november 2022 § 12 att gå vidare med 
förvaltningsmodellen som innebär att utveckling och förvaltning av 
kommunens bredband hanteras inom ramen för ett kommunalt aktiebolag, 
utifrån underlaget i tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2022. 

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att implementera förvaltningsmodellen och ta 
fram nödvändig dokumentation inför beslut om bolagsbildning i fullmäktige 
kvartal 1 2023. 

Styrelsen informeras om aktuell status gällande arbetet med att ta fram underlag 
inför beslut i fullmäktige om bolagsbildningen.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2023-03-07 
 

  

Styrelsemöten 
  

 
 

§ 9  Dnr 2023/6 

 

Investeringar över 10 miljoner kronor 

Beslut 
Styrelsen godkänner rapporteringen om investeringar överstigande 10 mkr. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun Stadshus AB ska godkänna större investeringar överstigande 
10 mkr som görs av koncernbolagen.  

Inga sådana har inkommit sedan föregående styrelsemöte. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Ludvika kommun Stadshus AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-07 
 

  

Styrelsemöten 
  

 
 

§ 10  Dnr 2023/7 

 

Fastställande av datum för styrelsemöten 2023 

Beslut 
Ludvika kommun Stadshus AB fastställer datum för styrelsemöten 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till datum för 
styrelsemöten 2023 enligt nedan: 

7 mars 
28 mars 
15 maj 
12 juni (bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte) 
26 september 
5 december 

______ 
 

Beslut skickas till 
Publicering på hemsidan 
Akten 
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1(1) 

2023-03-07 
 

  

Styrelsemöten 
  

 
 

§ 11   

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden informerar om att det kommit in en granskningsrapport från 
revisorerna gällande ett av kommunens helägda bolag, Ludvika 
kommunsfastigheter AB, LKFAB.  
______ 
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§ 12   

 

Nästa sammanträde 
Nästa möte 28 mars kl 13.00 i Stadshuset.  
______ 
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