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Förord 

Denna årsredovisning visar hur det gick för vår kommun 2021.  

Vi är mycket stolta över det som görs i våra många verksamheter. En kommun 

är ju en stor diversefabrik, där det pågår hundratals uppdrag som alla är viktiga 

för en fungerande helhet. Vi jobbar för att ge bra service till invånarna i allt vi 

gör. 

Vi är särskilt tacksamma för allt som våra medarbetare åstadkom under ännu ett 

tufft pandemiår. Mycket tid och resurser har lagts på att hålla i gång skola, 

äldreomsorg och alla andra verksamheter på ett tryggt och säkert sätt. Det har 

varit ansträngt på flera håll och slitsamt för många.  

Vi ser också tillbaka på tolv månader där vår kommun fortsatte att växa och 

utvecklas. Särskilt när det gäller jobb och butiker händer det nu mycket positivt 

och den känslan tar vi med oss in i 2022. 

 

Ludvika i mars 2022 

 

  

 

 

 Leif Pettersson Maria Skoglund 

 Kommunstyrelsens ordförande (S) Kommundirektör och 

  VD för Ludvika kommun Stadshus AB  
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 Vi tog emot 1 500 barn på förskolan 
 

 Vi utbildade fler än 3 000 elever i 

grundskolan och 650 på gymnasiet 
 

 Vi gav insatser till 1 200 pensionärer 

inom äldreomsorgen och 300 

personer med funktionsnedsättning 
 

 Vi serverade dagligen 5 000 

portioner mat inom förskola, skola 

och äldreomsorg 
 

 Vi tillhandahöll 6 400 datorer till 

elever och personal 
 

 Vi gav 7 miljoner kronor i bidrag till 

100 föreningar inom idrott, kultur 

och fritid och till 10 studieförbund 
 

 Vi tog emot 275 sommarjobbande 

ungdomar 

 Vi betalade för bredbandsutbyggnad 

i glesbebyggda områden 

 

  

 

 

 

 

 Vi samlade in 1 291 ton matavfall 

som blev bränsle som en biogasbil 

kan åka 64 varv runt jorden för 
 

 Vi producerade 89 GWh miljövänlig 

el i vattenkraftverk, motsvarande års-

förbrukningen för nära 4 500 villor 
 

 Våra bibliotek hade över 100 000 

besök och gjorde mer än 100 000 

utlån 

 Vi gjorde markarbeten och annat 

på handelsområdet Lyviksberget 

inför etableringar av nya butiker 
 

 Vi fortsatte infrastrukturprojektet 

Genomfart Ludvika för säkrare 

trafik och ökad framkomlighet i och 

genom tätorten (tillsammans med 

Trafikverket) 

 Vi hyrde ut 3 250 bostäder  
 

Våra 2 700 anställda ger service och tjänster inom en 

rad olika områden. Barnomsorg, skola, socialtjänst och 

äldreomsorg är det vi lägger mest pengar på. Kultur, 

fritidsgårdar, miljötillsyn, återvinning, vägar, 

näringslivsfrågor och uthyrning av bostäder är andra 

frågor vi sysslar med – och det finns många fler. 

Några exempel på det vi gjorde 2021 

Småbåtshamnen Väsmanstrand 
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Kolada 

En öppen och kostnadsfri databas med nyckeltal om landets kommuner och regioner.                     

Kolada.se drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). 

Definitioner 
Affärsdrivande 

verksamhet 

Kommunal verksamhet som huvudsakligen eller fullt ut verkar på en konkurrens-

utsatt marknad och som därmed finansieras av dem som köper tjänsten. 

Amortering Avbetalning på lån. Belopp som betalas av på en skuld.  

Anläggningstillgång Tillgång som ska användas en längre tidsperiod. Till exempel byggnad eller väg. 

Ansvarsförbindelse 
Ekonomiskt åtagande som inte redovisas som skuld eller avsättning i 

balansräkningen. 

Avgiftsfinansierad 

verksamhet 

Kommunal verksamhet som huvudsakligen eller fullt ut finansieras med avgifter 

(taxor) som betalas av dem som använder tjänsten. 

Avskrivning 
Planmässig värdeminskning av en anläggningstillgång för att fördela 

anskaffningskostnaden över tillgångens ekonomiska livslängd. 

Avsättning 
Post i balansräkningen. Förpliktelse som är sannolik eller säker, men som är 

obestämd antingen i fråga om belopp eller om tidpunkt. 

Balanskravsresultat 
Årets redovisade resultat, rensat från poster som inte härrör från den egentliga 

verksamheten, vilket i praktiken oftast handlar om realisationsvinster och -förluster 

Balansräkning Finansiell rapport som visar den finansiella ställningen vid en viss tidpunkt. 

Budget Ekonomisk plan som visar hur de pengar som kommer in ska användas. 

Budgetavvikelse Skillnad mellan det faktiska ekonomiska utfallet och det budgeterade beloppet. 

Eget kapital Post i balansräkningen. Tillgångar minus skulder. 

Extraordinär post Intäkt eller kostnad som inte hör till den normala verksamheten. 

Finansiell intäkt Ränteintäkter, aktieutdelningar, vinst vid försäljning av värdepapper och liknande. 

Finansiell kostnad Räntekostnader på lån, förlust vid försäljning av värdepapper och liknande. 

Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. 

Generella statsbidrag Bidrag från staten som kan användas fritt efter lokala prioriteringar 

Kapitalkostnad 
Kostnad för den värdeminskning och den finansiering som en anläggningstillgång 

(investering) orsakar. Avskrivningar och räntekostnader. 

Kassaflöde Flödet av in- och utbetalningar under en viss period. 

Kassaflödesanalys Finansiell rapport som visar flödet av in- och utbetalningar under en viss period. 

Kommunalekonomisk 

utjämning 

System som omfördelar pengar mellan landets kommuner, för att skapa likvärdiga 

förutsättningar att leverera service. De generella statsbidragen är inbakade i systemet. 

Ett positivt netto i utjämningen kan användas fritt efter lokala prioriteringar. 

Likviditet 
Finansiellt nyckeltal som visar den kortsiktiga betalningsförmågan, alltså att kunna 

betala löner, fakturor och andra utgifter. 

Löneskatt Skatt som arbetsgivaren betalar på pensionskostnader till anställda. 

Nettoinvestering Bruttoinvesteringar minus eventuell finansiering med offentliga bidrag. 

Realisationsvinst/-förlust Skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde. 

Resultat Intäkter minus kostnader. Överskott eller underskott. 

Resultaträkning Finansiell rapport som visar intäkter och kostnader (=resultat) under en viss period. 

Riktade statsbidrag Öronmärkta bidrag från staten som bara kan användas till de områden som pekas ut. 

Självfinansieringsgrad 

investeringar 

Finansiellt nyckeltal som visar hur stor del av nettoinvesteringarna under en viss 

period som har finansierats med eget kapital, det vill säga utan att låna. 

Skattefinansierad 

verksamhet 

Kommunal verksamhet som huvudsakligen eller fullt ut finansieras med 

skatteintäkter och statsbidrag. 

Soliditet 
Finansiellt nyckeltal som visar den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor 

del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital, det vill säga utan att låna. 

Tjänstepension Pension som arbetsgivaren betalar för sina anställda. 

LKFAB Ludvika Kommunfastigheter AB 

RDM Räddningstjänsten Dala Mitt 

SCB Statistikmyndigheten SCB 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner 

Stadshus AB Ludvika kommun Stadshus AB 

VA Vatten och avlopp 

VBU Västerbergslagens utbildningsförbund 

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 

0 
Uppgift finns, men har avrundats 

till noll 

.. 
Uppgift finns, men redovisas inte 

av integritetsskäl 

− Uppgift saknas 

Alla belopp 

har 

avrundats 
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1 Vår vision och våra mål som ska nås 

1.1 Vision och övergripande mål 
Vi jobbar för att ge bra service till invånarna i alla våra verksamheter.  

Vi har en vision som pekar ut vår långsiktiga färdriktning. Den säger vad vi ska 

sträva efter och vad som ska prägla vårt arbete varje dag. 

Vision Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun 

Vi prioriterar barn och unga, arbete och näringsliv samt invånarnas livsmiljö.  

Vi har också mål för hur våra verksamheter ska utvecklas, och vad vi ska satsa 

särskilt på, för att gynna invånarna och kommunen som helhet. 

Mål för god ekonomisk hushållning 2021 

Våra nämnder och bolag 

bidrar till att målen uppnås, 

med fokus på de områden 

där man har störst 

möjlighet att påverka. 

Vi har också mål för 

ekonomin. De styr 

skatteintäkterna och hur 

mycket av de pengar vi får in 

som kan gå till löpande 

verksamhet och vad vi behöver lägga undan i form av överskott. De styr också hur 

mycket vi kan investera för. 

De finansiella målen ingår i de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som ska 

ge långsiktiga inriktningar för kommunens utveckling. Där sägs att volymer och 

ambitionsnivåer för verksamheten behöver anpassas till de ekonomiska 

förutsättningarna. Riktlinjerna och målen ligger till grund för vår planering och 

budgetprocess. 

Det finns en koppling mellan målen och det som kallas god ekonomisk 

hushållning, som handlar om att planera och styra för att på kortare och längre 

sikt klara både verksamhet och ekonomi (avsnitt 2.6.1).  

Verksamhets-

mål 

En av landets bästa skolkommuner 

En bra kommun att växa upp i 

En tillväxtkommun 

En bra kommun att leva i 

En hållbar kommun 

Finansiella 

mål 

 

 

Oförändrad skattesats 

Tillräckliga ekonomiska överskott 

Tillräckligt stor del av investeringarna ska 

finansieras med egna medel 
 

Vi vill ge bra service till invånarna i allt vi gör. 

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. 

Det är vår vision och långsiktiga inriktning. 

Vi har också mål som ska uppnås. Målen för verksamheten 

visar vad vi prioriterar och satsar särskilt på, för att utveckla 

och förbättra oss och kommunen i stort. Målen för ekonomin 

innebär att ambitionsnivåer och kostnader för verksamheten 

behöver anpassas till de ekonomiska förutsättningarna. 
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1.2 Verksamhetsmål 
Det finns fem mål för perioden 2021−2025.  

Det finns en kort beskrivning av vad varje mål står för. Det finns också 

konkreta resultatmått (målindikatorer) som visar vad vi särskilt vill ska 

förbättras och uppnås, för att man ska kunna säga att målen är på väg att nås. 

Se även kapitel 4. 

 

Det här menar vi med målet 
Det här jobbar vi 

särskilt för 
Vi prioriterar barn och unga. 

För att kunna trivas och prestera 

behöver barn och unga känna sig trygga. 

Vi satsar på skolan – från förskolan för 

de allra minsta till grundskolan och 

gymnasiet. 

Utbildningen och kunskaperna ska 

förbättras, så att ungdomar efter 

avslutad skolgång står väl rustade för 

fortsatta studier eller jobb.  

 Elevernas studieresultat 

ska förbättras. 

 Eleverna ska känna sig 

trygga i skolan. 

 Utbildningen i förskolan 

ska stärkas. 

Det här menar vi med målet 
Det här jobbar vi 

särskilt för 
Våra barn och unga ska växa upp i 

trygga miljöer, må bra, känna framtids-

tro och ha möjlighet till ett rikt fritidsliv. 

Ungas drivkraft och vilja att påverka 

ska tas tillvara. 

Skolungdomar ska kunna prova på 

arbetslivet och knyta kontakter för 

framtiden, vilket även är viktigt för vår 

långsiktiga kompetensförsörjning. 

 Ungdomar ska känna att 

de kan påverka 

kommunen. 

 Ungdomar ska kunna 

sommarjobba i 

kommunkoncernen. 

 Färre barn ska leva i 

familjer med ekonomiskt 

bistånd. 

En av landets bästa skolkommuner 

 

 

 

En bra kommun att växa upp i 
 

 

 

En av landets 

bästa skol-

kommuner 

En bra 

kommun att 

växa upp i 

En tillväxt-

kommun 

En bra 

kommun att 

leva i  

En hållbar 

kommun 
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Det här menar vi med målet 
Det här jobbar vi 

särskilt för 
Vår kommun ska fortsätta växa, 

utvecklas och bli mer attraktiv.  

Tillväxten i sig skapar resurser, ökar 

attraktiviteten, ger ett ökat underlag 

för service, underlättar etableringar 

och ger nya möjligheter för framtiden. 

Ludvika ska vara en bra kommun att 

driva företag i. 
 

 Befolkningen ska växa. 

 Fler arbetstillfällen ska 

skapas. 

 Företagarna ska vara 

nöjda med det lokala 

företagsklimatet. 

Det här menar vi med målet 
Det här jobbar vi 

särskilt för 
I hela kommunen ska vi kunna bo 

bra, leva ett gott liv och ta del av 

kommunens service och insatser av 

god kvalitet. 

Kultur, idrott, mötesplatser och ett rikt 

föreningsliv är viktigt både för befint-

liga invånare och för att attrahera nya. 

Ett brett och varierat utbud av 

fritidsaktiviteter, arrangemang och 

evenemang bidrar till livskvalitet och 

stolthet för vår kommun. 

 Invånarna ska vara 

nöjda med att bo och 

leva i kommunen. 

 Invånarna ska vara 

nöjda med utbudet av 

aktiviteter och 

evenemang. 

 Äldre ska vara nöjda 

med sin äldreomsorg. 

Det här menar vi med målet 
Det här jobbar vi 

särskilt för 
För att vi ska bidra till att nå de 

globala, nationella och lokala 

miljömålen behöver alla hjälpas åt.  

Vi ska vara pådrivande när det gäller 

miljö, hållbarhet och hushållning 

med resurser. 

Vi ska både minska vår egen direkta 

miljö- och klimatpåverkan och under-

lätta för invånare och företag att min-

ska sin. Det ska vara lätt att göra rätt. 
 

 Mat- och restavfallet ska 

minska. 

 Matsvinnet ska minska i 

våra serveringar. 

 Våra fordon ska köras på 

fossilfria drivmedel. 

 Energianvändningen i 

våra lokaler ska minska. 

En hållbar kommun 
 

 

 

En tillväxtkommun 
 

 

 

En bra kommun att leva i 
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1.3 Finansiella mål 
Vi har tre mål, som hänger ihop sinsemellan och som ska ses som en helhet. En 

kort beskrivning visar vad varje mål står för och vad det innebär för vår 

planering. Se även kapitel 5. 

 
 

 
 
 

 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi för 

Skatteintäkterna utgör vår klart största 

intäktskälla. 

Nivån på den skattesatsen är en sida av 

god ekonomisk hushållning, eftersom den 

ger en begränsning för vilka verksamhets-

mässiga ambitioner som är möjliga. 

Den kommunala 

skattesatsen ska 

varken höjas eller 

sänkas, från 

nuvarande nivån 

22,07 procent. 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi för 

Ett normalår ska kommunen bedriva 

verksamhet för högst 98 procent av de 

löpande intäkterna, så att resterande 

minst 2 procent blir ett överskott. 

Överskott behövs bland annat för att 

finansiera investeringar och täcka 

oförutsedda behov. 

Genom att inte använda alla löpande 

intäkter i verksamheten skapas ett 

finansiellt handlingsutrymme som är en del 

av god ekonomisk hushållning. 

Det underliggande 

resultatet under en 

rullande femårsperiod 

ska vara minst 2 

procent av periodens 

intäkter i form av 

skatt, generella 

statsbidrag och 

kommunalekonomisk 

utjämning. 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi för 

En sida av god ekonomisk hushållning är att 

en stor del av investeringarna kan 

finansieras med egna medel, det vill säga 

med avskrivningar och årets resultat. 

Endast i undantagsfall, och då i mindre 

grad, kan det vara aktuellt att finansiera 

investeringar genom att ta upp lån. 

En hög självfinansieringsgrad visar på 

finansiell styrka och handlingsutrymme på 

både kortare och längre sikt. 

Minst 80 procent av 

kommunens 

nettoinvesteringar 

under en rullande 

femårsperiod ska 

finansieras med egna 

medel. 

Tillräckliga ekonomiska överskott 
 

 

 

Oförändrad skattesats 
 

 

5 

Tillräckligt stor del av investeringarna ska 
finansieras med egna medel 
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2 Förvaltningsberättelse 

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas 

kommun. Det är den vision som pekar ut vår långsiktiga 

inriktning och som anger vad som ska prägla arbetet på 

både kortare och längre sikt. 

I denna förvaltningsberättelse ges en övergripande bild 

av hur det gick för Ludvika kommunkoncern under 2021. 

Koncernen är kommunens nämnder, de samarbeten 

med andra kommuner vi ingår i samt våra bolag. 

Vår verksamhet, ekonomi och personal beskrivs, med 

några tillbakablickar och framtidsbedömningar. Bland 

annat görs en bedömning av om våra mål uppnåddes. 

Spårdragning vid Ljungåsens skidanläggning, Grängesberg 

Fredriksberg som invigdes 2020 
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2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Även 2021 präglades starkt av pandemin. Praktiskt taget all vår verksamhet har 

behövt anpassas för att hantera och bromsa smittspridningen. Trycket har varit 

hårt på flera områden, samtidigt som vi på andra håll har tvingats gå på 

sparlåga. Det har varit tufft för många medarbetare, och pandemin har även fått 

ekonomiska konsekvenser. Merkostnader för skyddsutrustning är ett exempel. 

Att vi behövde ta in mer vikarier i förskolan, skolan och omsorgen är ett annat. 

Koncernen som helhet hade intäkter på 2,9 miljarder kronor och kostnader på 

3,0 miljarder kronor. Koncernen består av våra nämnder, de samarbeten med andra 

kommuner vi ingår i samt våra bolag. Kommunen avser nämnderna och 

kommunsamarbetena, men däremot inte bolagen. 

Både koncernen och kommunen gjorde ekonomiska underskott. Detta efter 

den ekonomiska slutreglering som nu gjordes av det mångåriga investerings-

projektet kring vattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg. Regleringen 

innebar en extraordinär engångskostnad, som alltså inte orsakades i den 

normala löpande verksamheten 2021 (avsnitt 2.4). Utan denna kostnad hade det 

i stället blivit överskott för både koncernen och kommunen. 

Den kommunala koncernen 

För koncernen blev det ett underskott på 111 miljoner kronor, men ett 

överskott på 31 miljoner kronor om man räknar bort kostnaden för 

vattenledningsprojektet.  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Intäkter (miljoner kronor) 2 583 2 701 3 044 2 885 2 900 

Kostnader (miljoner kronor) −2 523 −2 668 −2 960 −2 763 −3 011  

Skatteintäkter och statsbidrag (miljoner kr) 1 663 1 639 1 689 1 770 1 834 

Resultat (miljoner kronor) 59 36 84 123 −111 

Investeringar netto (miljoner kronor) 325 348 467 372 204 

Investeringarnas självfinansieringsgrad (%) 56 49 47 66 84 

Investeringar per invånare (kronor) 12 047 12 907 17 375 13 997 7 715 

Låneskuld (miljoner kronor) 1 577 1 810 2 402 2 202 2 134 

Soliditet (%) 28 26 26 26 26 

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 8 9 12 12 10 

Anställda (antal månadsavlönade) − − 2 714 2 719 2 740 

Förbättringar syns för de flesta av de indikatorer som används 

för att visa hur det går med våra verksamhetsmål.  

Både kommunen och koncernen gjorde ekonomiska 

underskott, efter en engångskostnad i ett mångårigt 

investeringsprojekt. Men underliggande blev det fortsatta 

överskott, främst tack vare större skatteintäkter än väntat och 

positiva resultat i våra energibolag. 

Investeringstakten var lägre än de föregående åren.  
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Koncernen investerade för lite mer än 200 miljoner kronor. Det är en nedgång 

jämfört med nivån under senare år. Några större projekt 2021: bostadsbyggande 

vid Laggarudden, insatser i VA-systemet samt förberedelser för nya butiker på 

handelsområdet Lyviksberget. 

För andra året i rad minskade låneskulden efter avbetalningar. Under några år 

tillbaka finansierades en stor del av investeringarna med lån, och koncernens 

låneskuld steg 2017−2019 från nära 1,6 miljarder kronor till 2,4 miljarder 

kronor. Men efter avbetalningar 2020 och 2021 har nu den minskat till            

2,1 miljarder kronor. 

De senaste åren har koncernens finansiella ställning varit förhållandevis stabil, 

mätt med soliditet. Nyckeltalet mäter det långsiktiga handlingsutrymmet – ju 

högre soliditet, desto starkare ställning. 

Kommunen gjorde ett underskott på 98 miljoner kronor. Men det blev ett 

överskott på 36 miljoner kronor om man räknar bort alla extraordinära poster. 

Det är mer än målet som var ett resultat, där extraordinära poster inte räknas 

med, på 35 miljoner kronor. 

Kommunen  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Invånare (antal) 26 992 26 946 26 898 26 604 26 497 

Skattesats (%) 22,54 22,07 22,07 22,07 22,07 

Intäkter (miljoner kronor) 2 186 2 246 2 469a 2 244 2 242 

Kostnader (miljoner kronor) −2 158 −2 224 −2 215 −2 207 −2 340 

Skatteintäkter och statsbidrag (miljoner kr) 1 663 1 639 1 689 1 770 1 834 

Resultat (miljoner kronor) 28 23 223 37 −98 

Underliggande resultat (miljoner kronor)1 28 23 45a 35 42b 

Investeringar netto (miljoner kronor) 174 158 227 142 65 

Investeringarnas självfinansieringsgrad (%)2 72 75 112 98 103 

Låneskuld (miljoner kronor) 597 649 326 315 118 

Soliditet (%) 43 40 48 48 54 

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 11 12 22 23 24 

Anställda (antal månadsavlönade) − − 2 264 2 276 2 288 

1. Det underliggande resultatet = årets resultat rensat för poster som inte är kopplade till den egentliga verksamheten och som stör bilden av 

den underliggande förmågan att skapa överskott över tid. Det som rensas bort är främst realisationsvinster, realisationsförluster, extraordinära 

intäkter och extraordinära kostnader. 

2. Enligt den definition som används för kommunens finansiella mål (kapitel 5). 

a. 2019 års redovisade resultat på 223 miljoner kronor påverkades av 185 miljoner kronor i engångsbelopp, i form av dels en reavinst på     

176 miljoner kronor efter en intern aktieöverlåtelse från kommunen till ägarbolaget Stadshus AB, dels en extraordinär nettokostnad på 

7 miljoner kronor. Utan dessa engångsposter hade det blivit ett resultat på 45 miljoner kronor. 

b. 2021 års redovisade resultat på −98 miljoner kronor påverkas av 134 miljoner kronor i extraordinära nettokostnader, i form av dels engångs-

kostnader på 143 miljoner kronor efter slutregleringen av det mångåriga vattenledningsprojektet, dels en engångsintäkt på 9 miljoner kronor 

efter en intern återbetalning från LudvikaHem till kommunen. Resultatet påverkades även av en reaförlust på 6 miljoner kronor vid en 

fastighetsförsäljning. Utan dessa engångsposter hade det blivit ett resultat på 42 miljoner kronor. 
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2.2 Den kommunala koncernen 

2.2.1 Kommunkoncernen som helhet  

Kommunen har ansvar för flera viktiga samhällsfunktioner och verksamheter – 

varav många måste utföras enligt lag, medan andra är frivilliga. Inom vissa 

ramar kan fullmäktige välja hur verksamheterna ska utföras och organiseras. 

Vår kommunkoncerns samlade verksamhet bedrivs i: 

− egen regi i våra nämnder 

− sex gemensamma nämnder, tillsammans med andra kommuner 

− två kommunalförbund, tillsammans med andra kommuner 

− en bolagskoncern med elva hel- respektive delägda bolag 

Det mesta vi gör sker i nämnderna, men över tid har mer och mer lagts i 

samarbeten och i bolag. Vi anlitar inte privata utförare i någon större 

omfattning. 

Knutna till nämnderna, förbunden och bolagen finns förvaltningar med 

anställda medarbetare och chefer som sköter den dagliga driften. 

 

 
 

Organisationsschemat gäller för den 31 december 2021. 

 Ordf: Åsa Bergqvist (S)

Gemensamma nämnden  för 

alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel

 Ordf: Håkan Frank (M)

 Förvaltn.chef: Camilla Sömsk

Social- och utbildnings-

nämnden

Vård- och omsorgsnämnden

 Förvaltn.chef: Eva Björsland

Hjälpmedelsnämnden 

Dalarna

Språktolknämnden                 

i Dalarna

Gemensamma 

överförmyndarnämnden

 Miljö- o byggchef: Åsa Lindqvist

Nämnder

Revisionen

KoncernbolagKommunalförbund

 Kommunstyrelsen
Ludvika kommun             

Stadshus AB (100 %)

 Förbundschef: Mikael Fältsjö

Fullmäktige

Gemensamma

 nämnder

Räddningstjänsten              

Dala Mitt (17 %)

Gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan

Gemensamma 

servicenämnden

 Styr.ordf: Leif Pettersson (S)

 VD: Maria Skoglund

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (76 %)

 Ordf: Staffan Bruzelius (M)

 Förvaltn.chef: Jan Lundberg

 Ordf: Leif Pettersson (S)

 Chef: Anders Karlin

 Ordf: Leif Pettersson (S)

 IT-chef: Anna Källsved

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden

Myndighetsnämnden         

miljö och bygg

 Ordf: Leif Pettersson (S)

 Förvaltn.chef: Maria Skoglund

 Ordf: Sören Finnström (S)

 Förvaltn.chef: Jan Lundberg

 Ordf: Yvonne Persson (S)

Kommunen är politiskt styrd med fullmäktige som högsta 

instans. Större delen av verksamheten sker i egen regi i 

nämnder med olika ansvarsområden, men över tid har mer och 

mer lagts i samarbeten med andra kommuner och i bolag. Allt 

detta sammantaget kallas för Ludvika kommunkoncern. 
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Maria Strömkvist (S) är fullmäktiges ordförande och Leif Pettersson (S) är 

kommunstyrelsens ordförande. Som kommundirektör är Maria Skoglund 

högsta ansvariga tjänsteperson. 

2.2.2 Nämnder 

Merparten av verksamheten bedrivs i egen regi, i egna nämnder med olika 

ansvarsområden. Exempelvis svarar social- och utbildningsnämnden för främst 

skola, förskola och socialtjänst. Vård- och omsorgsnämnden sköter bland annat 

äldreomsorgen. Det är i dessa områden som de flesta anställda jobbar. 

Nämnder 

 Verksamhet 

Kommunstyrelsen 

● Kommunens verkställande organ, med övergripande ansvar för hela koncernens 

utveckling och ekonomiska ställning. Ska se till att fullmäktiges beslut blir 

genomförda. Ansvarar även för näringslivsfrågor och integration samt bedriver 

intern service som HR, ekonomi, IT, upphandling och administration. 

● Nettokostnad: 45 miljoner kronor (exklusive kostnad för gemensamma nämnder 

och kommunalförbund) 

● Förvaltning: kommunstyrelsens förvaltning  

Kultur- och 

samhällsutvecklings-

nämnden 

● 

Bedriver bland annat förvaltning och underhåll av gator och parker, lokala trafik-

föreskrifter, planering, projektering och exploatering samt miljöfrågor. Bedriver 

även verksamhetsområdena kultur och ungdom samt fritid och idrott. 

● Nettokostnad: 183 miljoner kronor 

● Förvaltning: kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

Myndighetsnämnden 

miljö och bygg 

● Myndighetsutövning med ansvar för bland annat ärenden som rör bygglov, 

bostadsanpassning, miljö, hälsoskydd, radon och livsmedel. 

● Nettokostnad: −1 miljoner kronor 

● Förvaltning: kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

Social- och 

utbildningsnämnden 

● Ansvarar för utbildning samt individ- och familjeomsorg. Till utbildning hör 

förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem. Till individ- och 

familjeomsorg hör främst ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård samt 

missbruks- och beroendevård. 

● Nettokostnad: 657 miljoner kronor 

● Förvaltning: social- och utbildningsförvaltningen 

Vård- och omsorgs-

nämnden 

● Ansvarar för äldreomsorg och stöd och service till personer med 

funktionsnedsättning, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser. Ansvarar också för 

socialpsykiatri. Svarar även för hela kommunens kostverksamhet. 

● 
Nettokostnad: 616 miljoner kronor (exklusive kostnad för Hjälpmedelsnämnden 

Dalarna) 

● Förvaltning: vård- och omsorgsförvaltningen 
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2.2.3 Samarbeten i gemensamma nämnder och kommunalförbund 

I gemensamma nämnder och kommunalförbund samarbetar vi med en eller 

flera andra offentliga parter, oftast kommuner. VBU är ett sådant fall, där vi 

driver gymnasie- och kulturskola tillsammans med Smedjebackens kommun. 

Gemensamma nämnder 

 Verksamhet 

Gemensamma 

nämnden för 

upphandlings-

samverkan 

● Samverkan inom offentlig upphandling mellan Ludvika (värdkommun), Falu, 

Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora och Säters kommun. 

● Total kostnad 20 miljoner kronor 

● Vår kostnad: 2,5 miljoner kronor (13 procent) 

Gemensamma 

servicenämnden 

● Samverkan inom IT mellan Ludvika (värdkommun) och Smedjebackens kommun. 

● Total kostnad 70 miljoner kronor 

● Vår kostnad: 54 miljoner kronor (77 procent) 

Gemensamma 

nämnden för 

alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel 

● Samverkan inom tillståndsfrågor mellan Falu (värdkommun), Ludvika, Borlänge, 

Hedemora, Smedjebackens, Säters och Gagnef kommun. 

● Total kostnad 1,7 miljoner kronor 

● Vår kostnad: 0,3 miljoner kronor (17 procent) 

Hjälpmedels-

nämnden Dalarna 

● Samverkan mellan Region Dalarna (värdkommun) och alla 15 dalakommuner. 

● Total kostnad 176,1 miljoner kronor 

● Vår kostnad: 8,7 miljoner kronor (5 procent) 

Språktolknämnden i 

Dalarna 

● Samverkan inom språktolkförmedling mellan Borlänge (värdkommun), Ludvika, 

Avesta, Falu, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Mora, Orsa, Rättviks, 

Smedjebackens och Säters kommun samt Region Dalarna. 

● Total kostnad 34 miljoner kronor 

● Vår kostnad: 1,2 miljoner kronor (4 procent) 

Gemensamma 

överförmyndar-

nämnden 

● Samverkan mellan Borlänge (värdkommun), Ludvika, Falu, Gagnefs, 

Smedjebackens och Säters kommun. 

● Total kostnad 8 miljoner kronor 

● Vår kostnad: 1,3 miljoner kronor (16 procent) 

Kommunalförbund 

 Verksamhet 

Västerbergslagens 

utbildningsförbund 

(VBU) 

● Samverkan inom gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola med mera mellan 

Ludvika och Smedjebackens kommun. 

● Total nettokostnad 250 miljoner kronor 

● Vår kostnad: 188 miljoner kronor (75 procent) 

Räddningstjänsten 

Dala Mitt (RDM) 

● Samverkan mellan Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säters kommun. 

● Total nettokostnad 170 miljoner kronor 

● Vår kostnad: 35 miljoner kronor (21 procent) 

Kommunstyrelsen är samordnande nämnd för fem av de sex gemensamma 

nämnderna och bägge kommunalförbunden. Vård- och omsorgsnämnden är 

samordnande för en gemensam nämnd. 

I en gemensam nämnd samverkar kommuner i en nämnd som organisatoriskt 

ingår i en av de samverkande parterna. Vi är värdkommun för gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan och gemensamma servicenämnden. Ett 

kommunalförbund är en egen juridisk person där de berörda kommunerna är 

medlemmar. 

Antalet samarbeten med andra kommuner har ökat. Motiven för att samarbeta 

varierar. Men den gemensamma nämnaren är att det många gånger är rationellt 

att utnyttja stordriftsfördelar och andra samordningsvinster genom att dela på 

kostnader och kompetens. Med vårt invånarantal och vår ekonomiska storlek 

kan det vara svårt att på egen hand utföra allt med tillräcklig kvalitet till en 

rimlig kostnad.  
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2.2.4 Bolag 

Vår bolagskoncern har vuxit under senare år. I bolagsform bedrivs bland annat 

återvinning, elproduktion och uthyrning av bostäder. 

 

I flera fall är vi ensam ägare, medan det i övriga bolag även finns andra. Viss del 

av verksamheten är konkurrensutsatt och drivs på affärsmässiga villkor.  

Bolag 

 
Ägd 

andel 
Verksamhet 

Ludvika kommun 

Stadshus AB 
100 % 

● Samordnar på övergripande nivå de kommunala bolagens verksamhet. 

Moderbolag för kommunens alla övriga bolag. 

● Omsättning 0,6 miljoner kronor 

Ludvika Kommun-

fastigheter AB 
100 % 

● Äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler. Moderbolag för 

LudvikaHem, Stora Brunnsvik och Tryggheten i Ludvika Fastigheter. 

● Omsättning 219,8 miljoner kronor 

LudvikaHem AB 100 % 
● Allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut bostäder. 

● Omsättning 222,5 miljoner kronor 

Stora Brunnsvik AB 100 % 
● Äger och förvaltar fastigheter riktade till offentliga aktörer och näringsliv. 

● Omsättning 2,7 miljoner kronor 

Tryggheten i Lud-

vika Fastigheter KB 
100 % 

● Äger och förvaltar en fastighet med förskola och äldreboende. 

● Omsättning 4,9 miljoner kronor 

Västerbergslagens 

Kraft AB 
100 % 

● Energibolag som ska säkerställa en långsiktigt effektiv och hållbar 

elproduktion. 

● Omsättning 66,8 miljoner kronor 

Wessman Vatten & 

Återvinning AB 
100 % ● Huvudman för VA och har ansvar för återvinning. Moderbolag för WBAB. 

Omsättning 116,4 miljoner kronor 

WBAB Wessman-

Barken Vatten & 

Återvinning AB 

50 %a 

● Delägt driftbolag för VA och återvinning tillsammans med 

Smedjebackens kommun. 

● Omsättning 229,3 miljoner kronor 

Västerbergslagens 

Energi AB 
28,6% 

● Delägt energibolag tillsammans med Vattenfall AB o Fagersta kommun. 

Moderbolag för VB Elförsäljning och VB Elnät.  

● Omsättning 201,2 miljoner kronor 

Västerbergslagens 

Elförsäljning AB 
28,6% 

● Delägt energibolag som bedriver elhandelsverksamhet. 

● Omsättning 210,7 miljoner kronor 

Västerbergslagens 

Elnät AB 
28,6% 

● Delägt energibolag som bedriver elnätsverksamhet. 

● Omsättning 252,7 miljoner kronor 

a. Ludvika kommuns ägarandel är 50 procent och Smedjebackens kommun äger resterande 50 procent. Men år 2021 betalade vi 75 procent 

av bolagets driftkostnad, eftersom mer arbete utfördes åt oss. 

Bolagen har tillkommit steg för steg under flera årtionden, och motiven till att 

använda bolagsformen varierar från fall till fall. Exempelvis bildades WBAB för 

att samla spetskompetens kring VA och återvinning i södra Dalarna. 

Fullmäktige

Fastigheter KB

 Styr.ordf: Annika Viklund

 VD: tf Christer Johansson

Ludvika kommun

 Stadshus AB (100%)
 Styrelseordf: Leif Pettersson (S)

 VD: Maria Skoglund

Wessman Vatten &

Återvinning AB (100 %)

 Styr.ordf: Ove Boman (M)

 VD: Sabine Dahlstedt

Västerbergslagens

Energi AB (28,6 %)

 Styr.ordf: Lovisa Fricot Norén

 VD: tf Christer Johansson

Kraft AB (100 %)

Västerbergslagens

 VD: Ulf Rosenqvist

 Styr.ordf: Ingvar Henriksson (S)

fastigheter AB (100 %)

Ludvika Kommun-

 VD: Mattias Holmström

 Styr.ordf: Ove Boman (M)

Stora Brunnsvik AB

Tryggheten i Ludvika

Västerbergslagens

Elförsäljning AB

Västerbergslagens

Elnät AB

 Styr.ordf: Toni Sunding

 VD: Johan Carlsson

 Styr.ordf: Ingvar Henriksson (S)

 VD: Ulf Rosenqvist

 Styr.ordf: Ingvar Henriksson (S)

 VD: Ulf Rosenqvist

WessmanBarken Vatten

& Återvinning AB (50%)

 Styr.ordf: Ingemar Hellström (S)

 VD: Sabine Dahlstedt

LudvikaHem AB
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Vi har en bolagskoncern med Ludvika kommun Stadshus AB som moderbolag. 

Bolaget äger alla våra övriga bolag och samordnar dem. Det ger kommunen en 

tydlig ägarroll samt möjlighet till strategisk koordination för planering.             

Leif Pettersson (S) är styrelseordförande, med Maria Skoglund som VD. 

Våra största bolag 

Utöver bolagen under Stadshus AB har vi ytterligare några ägarintressen i bolag 

respektive ekonomiska intressen i föreningar och stiftelser. Här kan nämnas ett 

innehav på omkring 0,4 procent av Kommuninvest – ett kreditmarknadsbolag 

som ägs av svenska kommuner och regioner. Vid årsskiftet 2021/2022 var vår 

andel av bolagets totala förpliktelser lite drygt 2,1 miljarder kronor. Andelen av 

tillgångarna uppgick till ungefär samma belopp. Bolaget ger sina medlemmar 

finansieringslösningar i form av lån och rådgivning, och vår koncern har tagit 

alla lån därifrån. 

2.2.5 En alternativ indelning efter finansiering 

Så här långt har koncernen delats in efter de driftformer som har valts: 

nämnder, gemensamma nämnder, kommunalförbund och bolag. 

I bland kan det i stället vara viktigt med en indelning efter hur finansieringen går 

till: verksamhet som främst finansieras med skatter och statsbidrag, det som 

finansieras med taxor och avgifter samt affärsdrivande verksamhet. 

Koncernen indelad efter finansiering 

Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Affärsdrivande verksamhet 

Samtliga nämnder Wessman Vatten & Återvinning AB LudvikaHem AB 

Samtliga gemensamma nämnder WBAB Stora Brunnsvik AB 

Räddningsnämnden Dala Mitt  Västerbergslagens Kraft AB 

Västerbergslagens utbildn.förbund  Västerbergslagens Energi AB 

Ludvika kommun Stadshus AB  Västerbergslagens Elförsäljning AB 

Ludvika Kommunfastigheter AB  Västerbergslagens Elnät AB 

Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB   

Till det skattefinansierade området hör samtliga nämnder, gemensamma 

nämnder och kommunalförbund. Hit räknas också LKFAB och Tryggheten – 

två bolag med kommunens nämnder som helt dominerande kund. 

Wessman Vatten & Återvinning och WBAB klassificeras som avgifts-

finansierade, eftersom bägge bolagen bedrivs med taxor som betalas av de 

fastighetsägare som använder VA-systemets respektive återvinningens tjänster. 

Till affärsdrivande räknas den majoritet av bolagen som till absolut övervägande 

del, eller fullt ut, verkar på den öppna marknaden.  

 

Har hand om våra 

fastigheter: 

förskolor, skolor, 

äldreboende m.m. 

 

 
 
Hyr ut bostäder 

 

 
 
Energibolag som 

producerar 

elektricitet i elva 

vattenkraftverk 

 

 
 
Sköter sophämt-

ning, återvinning 

samt vatten och 

avlopp 

 

 
 
Energibolag som 

levererar 

elektricitet, värme 

och fiber 
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2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 

ställning 

Pandemin 

Sedan utbrottet i början av 2020 har vi påverkats på en rad olika sätt av 

pandemin samt de statliga myndigheternas och våra egna restriktioner och 

rekommendationer. Praktiskt taget all verksamhet har fått tänka nytt och 

anpassas för att hantera och bromsa smittspridningen. 

Mycket tid och resurser har lagts på att utveckla och tillämpa rutiner för att 

kunna hålla i gång verksamheterna på ett tryggt och säkert sätt. 

Även under 2021 hade vi merkostnader för exempelvis personal, 

sjukskrivningar, skyddsutrustning och förbrukningsmaterial. Det finns ingen 

ekonomisk totalsammanställning för hela koncernen. Men nämndernas 

kostnader var minst 8 miljoner kronor för personal och minst 5 miljoner 

kronor för material och tjänster, varav merparten inom vård och omsorg. 

Det har varit ett ansträngt läge på flera håll och ett slitsamt år för många 

medarbetare. Under året förbättrades först situationen. Framför allt tack vare den 

ökande vaccinationstäckningen slopades de allra flesta av de statliga 

myndigheternas restriktioner i månadsskiftet september/oktober. Stegvis kunde 

vi öppna upp mer och mer. Men mot slutet av året tilltog smittspridningen igen, 

med en hög frånvaro bland personalen och en allt större belastning på många 

områden.  

Arbetsmarknad och näringsliv 

Totalt finns kring 12 500 arbetstillfällen i kommunen, varav mer än 8 000 i 

privat sektor (SCB). Industritraditionen är stark. 

Ludvika en av mycket få kommuner med ett privat företag som största arbets-

givare. Hitachi Energy är dominerande med sin världsledande verksamhet inom 

kraftöverföring. Företaget har under senare år haft cirka 3 000 sysselsatta här, och 

är därmed också Dalarnas enskilt största privata arbetsgivare. Totalt är ännu fler 

arbetstillfällen kopplade till företaget, hos underleverantörer och partners. 

Andra större företag är Spendrups Bryggeri AB i Grängesberg och 

upplevelsedestinationen Säfsen Resort AB i Fredriksberg. 

Flera av de större företagen har meddelat satsningar som också borde innebära 

många nya arbetstillfällen 2022 och kommande år. Redan 2021 påbörjade 

Pandemin, näringslivet, befolkningsutvecklingen och 

bostadsbyggandet. Det är några förhållanden i närtid som har 

påverkat  – eller som kan komma att påverka – kommunens 

och koncernens verksamhetsvolym och ekonomi, men som 

inte redovisas i de finansiella rapporterna. 

Några risker och osäkerhetsfaktorer för verksamhet och 

ekonomi beskrivs och det redogörs för hur de hanteras. 
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Hitachi Energy rekryteringen av flera hundra nya medarbetare, efter en god 

orderingång. Även de pågående etableringarna av butiker på handelsområdet 

Lyviksberget betyder många nya jobb. Spendrups Bryggeri fortsätter satsa i 

Grängesberg. De nya jobb som nu växer fram, skapar också möjligheter för 

underleverantörer och andra företag i området. 

När fler kommer i arbete ökar skatteintäkterna och ges nya möjligheter för 

framtiden. Fler jobb bör betyda att fler väljer att bosätta sig här, vilket i sin tur 

bör ge en ökad efterfrågan på bostäder. 

Befolkningsutvecklingen 

Sveriges befolkning har vuxit under en följd av år, främst eftersom fler har in- 

än utvandrat men även tack vare ett högt barnafödande. Både 2020 och 2021 

var ökningstakten lägre än alla andra år den senaste 15−årsperioden.  

Vid utgången av 2021 hade kommunen kring 26 500 invånare. Under året 

minskade folkmängden med omkring 100 personer, troligen till stor del direkt 

eller indirekt beroende på pandemin. Den omedelbara effekten på vår ekonomi 

syns genom lägre statsbidrag. Färre invånare innebär även lägre skatteintäkter, 

liksom lägre kostnader. Den totala effekten är svår att bedöma. 

Sett över den senaste tioårsperioden 2012−2021 har folkmängden ändå vuxit 

med 900 invånare, från 25 600 till 26 500. Ökningen beror främst på 

invandring, men även på att det har fötts fler barn.  

Invånare 

Ökningen var starkast 

2014−2017 under det stora 

flyktingmottagandet till 

Sverige. Uppgången bröts 

2018, och folkmängden har 

minskat sedan dess. Den 

viktigaste förklaringen är 

att många nyanlända efter 

en tid har flyttat vidare till 

andra delar av landet. 

 

Invånare i olika åldersgrupper 
Förändring 2012−2021  

Totalt för den senaste 

tioårsperioden har det 

blivit 900 fler barn i 

åldrarna 0−15 år, men 

samtidigt 100 färre i äldsta 

åldersgruppen 85 år eller 

äldre. Ungdomar i 

gymnasieåldern har 

minskat med 100 och det 

har även blivit 200 färre i 

arbetsför ålder 20−64 år. 
Källa: SCB:s befolkningsstatistik 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik 
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Utöver investeringarna har även kostnaderna ökat för den större 

verksamhetsvolymen. Inom äldreomsorgen syns tvärtom en minskad volym 

genom att det nu är både färre med hemtjänst och färre på särskilda boenden. 

Enligt den senaste befolkningsprognosen väntas det totala invånarantalet öka 

(avsnitt 2.9.3). Uppgången sker främst de allra närmaste åren, kopplat till de nya 

jobben hos företag som verkar här. 

Bostadsbyggande 

Det finns lite mer än 13 000 lägenheter och småhus i kommunen (SCB). 

Den senaste tioårsperioden har koncernen investerat jämförelsevis stora belopp i 

nya hyreslägenheter. Detta har gjorts samtidigt som det har blivit förändringar i 

efterfrågan på bostäder. Efter befolkningsökningen kring 2014−2017 fanns det 

knappt några lediga bostäder. Fler bostäder hade då behövts för att motverka 

bristen. Men de allra senaste åren har läget förändrats och nu finns i första hand 

lediga lägenheter. Detta har skett i takt med att folkmängden har minskat. 

Nybyggda bostäder 

Tioårsperioden 2012−2021 

byggdes cirka 310 bostäder 

i kommunen. Drygt 200 är 

lägenheter, som vårt bolag 

LudvikaHem har byggt 

främst i centrala Ludvika.  

Även om efterfrågan alltså 

har sjunkit finns 

fortfarande en efterfrågan 

på attraktiva bostäder och 

boendemiljöer. Efterfrågan 

väntas nu öka i takt med de nya jobb som väntas växa fram. Nya bostäder 

behövs även för att skapa flyttkedjor, liksom för att kommunen ska kunna växa 

och fortsätta att utvecklas. 

Några privata bolag har påbörjat respektive planerar projekt som ger fler 

bostäder 2022 eller 2023. Sedan tidigare finns också planer för större projekt i 

främst centralorten, där LudvikaHem är en av de tänkbara aktörerna. 

Flyktingmottagandet 

Sveriges asyl- och flyktingmottagande är i första hand en humanitär och statlig 

fråga. Under mitten av 2010-talet hade Sverige ett större flyktingmottagande än 

någonsin tidigare. Vi var en av de kommuner som tog ett extra stort ansvar, och 

många av dem som senare fick uppehållstillstånd blev folkbokförda här. 

På kortare sikt medför detta en påverkan på koncernens verksamhet och 

ekonomi. Befolkningen har ökat mest i de yngre åldersgrupperna, vilket har 

inneburit ökade behov i förskola, skola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Det har också behövts fler bostäder. Denna grupp är överrepresenterad vad 

gäller ekonomiskt bistånd och andra insatser inom socialtjänsten, bland annat 

till följd av lång etableringstid på arbetsmarknaden. 

Källa: SCB. Utfallet för 2021 publiceras i maj 2022. Här används egna preliminära siffror. 
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Men särskilt på längre sikt kan mottagandet innebära möjligheter, exempelvis 

när en större grupp i yrkesverksam ålder kan bemanna arbetsplatser både i 

näringslivet och i koncernens verksamheter. 

Efter det stora mottagandet till vår kommun i mitten av 2010-talet har 

flyktinginvandringen och asylmottagandet minskat till betydligt lägre nivåer.   

De allra senaste åren har det rört sig om enstaka personer. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Kunskap om risker är viktigt för att förstå resultat och finansiell ställning nu 

och i framtiden. Risker handlar framför allt om negativa utfall utöver vad som 

normalt kan förväntas. 

Här anges några risker som berör olika delar av koncernen i varierande grad. 

Det redogörs också kortfattat för hur de hanteras. 

Omvärldsrisker 

 Beskrivning Hantering av risk 

Coronapandemin 

Sjukdom och dödsfall i befolkningen. 

Påverkan på verksamhet. Merkostnader 

och lägre skatteintäkter och andra intäkter. 

● Minska smittspridning 

● Förebyggande arbete 

Svagare konjunk-

turutveckling 

Lägre skatteintäkter, ökade sociala 

kostnader. 
● Effektiviseringar 

Mer ogynnsam 

åldersfördelning 

Svårare att finansiera ökade behov av 

kommunal service när det väntas bli färre i 

aktiv ålder, men fler barn och pensionärer. 

● Effektiviseringar 

● Långsiktig planering 

Minskad 

befolkning 
Lägre intäkter, lägre kostnader. ● Strukturella åtgärder 

Verksamhetsrisker 

 Beskrivning Hantering av risk 

Bemannings- och 

kompetensrisk 

Svårare att bemanna med rätt 

kompetens, när antalet invånare i aktiv 

ålder väntas minska. 

● Effektivisera 

● Vara en attraktiv arbetsgivare 

● Verka för ett hållbart arbetsliv 

Integritetsrisk 

Felaktig hantering av personuppgifter och 

känslig information kan orsaka att 

individer lider men och att enskilda såväl 

som kommunen kan lida skada. 

● Öka medvetenheten om hur risker 

uppstår 

● Förebyggande arbete 

Informationsrisk 

Att information förstörs eller inte kan nås, 

exempelvis om dataservrar och liknande 

går sönder eller om vi utsätts för 

cyberangrepp och dataintrång. 

● Öka medvetenheten om hur risker 

uppstår 

● Tekniska skydd 

● Skapa regler för vad som får kopplas in i 

IT-miljön 

Risk för elbortfall 

Samhällsviktig verksamhet som vård, 

omsorg, socialtjänst och vatten- och 

energiförsörjning äventyras om tillförseln 

av el försvinner långvarigt. 

● Förebyggande arbete 

● Dieseldrivna reserv-elverk finns 

● Planer finns för hur reservkraften ska 

prioriteras och hur verksamheterna ska 

anpassas och upprätthållas 

Boenderisk 

Att inte kunna erbjuda rätt sorts 

boendeformer till äldre och till personer 

med funktionsnedsättning. 

● Omvärldsbevakning om vilka boende-

former som kommer efterfrågas och     

behövas, och behovet av nybyggnation 
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Finansiella risker 

 Beskrivning Hantering av risk 

Ränterisk 
Att få ökade räntekostnader vid ett 

stigande ränteläge i ekonomin. 

● Olika löptider och räntebindningsdatum 

för lån 

● Finansiella instrument för räntesäkring 

Finansieringsrisk 

Att inte kunna refinansiera lån när så 

önskas, eller inte kunna ta upp ny 

finansiering när behov uppstår, eller att få 

låna men till ofördelaktiga villkor. 

● Olika löptider och förfallodatum för lån 

● Betala av på lån 

● Hög grad av självfinansiering av 

kommande investeringar 

Likviditetsrisk 
Att inte kunna klara löpande 

utbetalningar, främst löner och fakturor. 

● Planera verksamhet och ekonomi 

● Hålla budget 

Marknadsvärdes-

risk i finansiella 

placeringar 

Att finansiella tillgångar sjunker i värde, 

exempelvis aktier. ● 
Sådana placeringar ska i normalfallet 

inte användas (finanspolicyn) 

Valutarisk 

Att värdet på tillgångar och skulder i 

utländsk valuta (omräknat till svenska 

kronor) förändras på ett ofördelaktigt vis 

då växelkurser ändras. 

● 

Risken föreligger inte, eftersom 

upplåning endast får ske i svenska 

kronor(finanspolicyn). 

Pensionsförpliktelser 

Alla som jobbar tjänar in rätt till allmän pension. Enligt avtal mellan 

arbetsmarknadens parter tjänar koncernens anställda dessutom in en så kallad 

tjänstepension som arbetsgivaren står för. Reglerna skiljer sig mellan kommunen 

och bolagen, och i vissa fall dessutom beroende på vilket år man är född. 

Här redovisas endast kommunens pensionsförpliktelser. 

Den 31 december 2021 uppgick den totala pensionsförpliktelsen – alltså skulden 

till våra anställda och före detta anställda för pensionsförmåner som har tjänats in 

av medarbetarna, men ännu inte har betalats ut – till 732 miljoner kronor. 

Pensionsförpliktelser, kommunen 
Miljoner kronor 

 2019 2020 2021 

Pensionsförpliktelse 729 738 732 

  Varav avsättning inklusive särskild löneskatt 86 105 112 

             ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 598 588 575 

             pensionsförpliktelse som har tryggats i pensionsförförsäkring 45 45 45 

             pensionsförpliktelse som har tryggats i pensionsstiftelse − −  

Marknadsvärde för förvaltade pensionsmedel − − − 

  Totalt pensionsförsäkringskapital − − − 

  − varav överskottsmedel − − − 

  Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning) − − − 

  Summa förvaltade pensionsmedel − − − 

Finansiering   
 

  Återlånade medel 86 105 112 

  Konsolideringsgrad (%) 98 98 99 

1. Våra nämnder, de gemensamma nämnderna samt kommunalförbunden gör 

löpande avsättningar för pensionsrätter för nuvarande anställda. Dessa avsättningar 

har ökat kraftigt under senare år, inte minst i takt med att fler medarbetare 

kommer upp i de lönenivåer där tjänstepensionen har större betydelse.              

År 2021 uppgick dessa avsättningar till 112 miljoner kronor. 

2. Våra nämnder, de gemensamma nämnderna samt kommunalförbunden har 

också en pensionsskuld för tidigare och nuvarande anställda. Dessa så kallade 
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pensionsförpliktelser i form av ansvarsförbindelser passerade toppen för några år 

sedan och uppgick 2021 till 602 miljoner kronor. 

3. År 2016 gjorde kommunen en engångsavsättning på 45 miljoner kronor för att 

minska ansvarsförbindelsen för tidigare anställda. Avsättningen gjordes i form av 

en inbetalning till KPA Pension. 

Våra bolag gör löpande inbetalningar till pensionsförsäkringar för nuvarande 

anställda. År 2021 gjordes inbetalningar på omkring 7 miljoner kronor. 

Kommunen har inga förvaltade eller placerade pensionsmedel, och inte heller 

några riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel. 

Mer information om pensionsskuld och -kostnader ges i avsnitt 2.6.2. 
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Ekonomisk slutreglering av det mångåriga vattenledningsprojektet  

Under 2021 gjorde kommunen en ekonomisk slutreglering av det mångåriga 

investeringsprojekt som handlar om att lägga en vattenledning från Östansbo 

vattenverk i Ludvika till Grängesberg. Den 13 kilometer långa ledningen ska 

förse Spendrups Bryggeri AB med vatten och dessutom fungera som 

reservledning för Grängesbergs samhälle, men ännu har inget vatten levererats. 

Slutregleringen innebär både extraordinära intäkter och kostnader för 

kommunen, med en nettokostnad på 142,7 miljoner kronor som belastar årets 

resultat. Även balansräkningen påverkas. 

Arbetet med att få en anläggning på plats för att transportera vattnet gjordes i ett 

kommunalt investeringsprojekt. Efter en upphandling 2012 blev NCC Construc-

tion Sverige AB (NCC) entreprenör för den del av projektet som handlade om att 

lägga själva ledningen. Arbetet påbörjades samma år och enligt de ursprungliga 

planerna skulle ledningen ha tagits i drift vid årsskiftet 2013/2014. 

Vid slutbesiktningen 2015 godkändes inte entreprenaden och NCC meddelade 

att man tänkte åtgärda anmärkningarna genom att lägga om ledningen enligt 

den ursprungliga projekteringen. Omläggningen påbörjades 2016 men avbröts 

senare samma år. 

År 2017 hävde NCC ensidigt entreprenaden och lämnade projektet. År 2018 

väckte kommunen talan mot NCC med krav på ekonomisk ersättning. Året 

därpå väckte NCC i sin tur talan mot kommunen med krav på ersättning. 

Genom medling nådde Ludvika kommun och NCC i september 2021 en 

överenskommelse, som innebar ett avslut på tvisten parterna emellan. NCC 

betalade 42 miljoner kronor till Ludvika kommun. 

De olika delarna i den ekonomiska slutregleringen av vattenledningsprojektet 

En ekonomisk slutreglering av ett mångårigt investeringsprojekt, 

avbetalningar på lån, omorganisationer samt nya 

beräkningsförutsättningar för pensioner till de anställda. Det är 

några aktuella händelser som påverkar – eller som kan komma 

att påverka – de finansiella rapporterna. 

 

 

Nedskrivning av tillgångar. Vattenledningen och 

anläggningen i sin helhet har inte kunnat tas i 

drift. Värdet av dessa tillgångar skrivs nu ned 

med 139,3 miljoner kronor. Beloppet bokförs 

som en extraordinär kostnad för kommunen. 

Nedskrivning av kundfordringar. Enligt avtal 

mellan Ludvika kommun och Spendrups Bryggeri 

AB skulle företaget bekosta dels anläggningens 

avskrivningar, dels räntan på det lån som 

finansierade investeringen. Sammanlagt har 

kommunen ställt ut fakturor på 98,1 miljoner 

kronor, som inte har betalats. Dessa 

kundfordringar skrivs nu ned. Beloppet bokförs 

som en extraordinär kostnad för kommunen. 

Avsatta pengar lyfts fram. Enligt det nämnda 

avtalet skulle Spendrups Bryggeri AB bekosta bland 

annat anläggningens avskrivningar. Men eftersom 

den inte har tagits i drift har inga avskrivningar 

gjorts. I avvaktan på att anläggningen skulle tas i 

drift, har kommunen årligen på ett särskilt konto 

samlat de belopp – totalt 52,6 miljoner kronor – 

som motsvarar de planerade avskrivningarna. 

Beloppet bokförs som en minskning av de 

extraordinära kostnaderna för kommunen. 

Betalning från NCC. Enligt förlikningsavtalet i 

september 2021 betalade NCC 42,0 miljoner 

kronor till kommunen. Beloppet bokförs som en 

extraordinär intäkt för kommunen. 
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Avbetalningar på lån 

Under 2021 betalade LudvikaHem och LKFAB totalt sett av nära 110 miljoner 

kronor på lån. Koncernens låneskuld minskade och soliditeten stärktes. 

Förändring i nämndsorganisationen 

Den 31 december 2020 upphörde dåvarande kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden. De bägge nämnderna slogs samman till kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden, som trädde i kraft den 1 januari 2021. 

Nybildat anläggningsbolag inom vatten och avlopp samt återvinning 

En omorganisation med ekonomiska regleringar påverkar framförallt 

kommunens balansräkning, men även flera poster i resultaträkningen.    

Däremot påverkas inte koncernens finansiella rapporter. 

Den 1 oktober 2020 bildades Wessman Vatten & Återvinning AB, ett helägt 

kommunalt anläggningsbolag inom VA och återvinning. Sedan den 1 januari 

2021 ansvarar bolaget för drift och investeringar inom dessa områden. 

På uppdrag av dåvarande samhällsbyggnadsnämnden utfördes till och med 

2020 driften av VA och återvinning av WBAB, ett bolag som Ludvika kommun 

och Smedjebackens kommun äger tillsammans. Även efter omorganisationen är 

det WBAB som utför driften, men nu på uppdrag av Wessman Vatten & 

Återvinning AB. 

Under 2021 överfördes fastigheter och anläggningar 

samt utrustning inom de berörda verksamheterna från 

kommunen till Wessman Vatten & Återvinning AB, 

till ett bokfört värde av 469 miljoner kronor. Befintliga 

lån till externa långivare på 189 miljoner kronor fördes 

från kommunen till bolaget. För resterande bokfört 

värde fick bolaget en skuld till kommunen på 

275 miljoner kronor. 

Investeringar inom VA och återvinning utfördes till 

och med 2020 av WBAB på uppdrag av dåvarande 

samhällsbyggnadsnämnden. Även efter 

omorganisationen är det WBAB som utför 

investeringarna, men nu på uppdrag av Wessman 

Vatten & Återvinning AB. De avskrivningar och lånekostnader som 2020 

belastade kommunen, ligger nu i bolaget i stället. 

Ökade pensionsförpliktelser till anställda 

Koncernens anställda tjänar in rätt till en tjänstepension som vi som arbetsgivare 

står för. I juni 2021 beslutade SKR om nya antaganden för återstående livslängd i 

olika åldrar, som från och med 2021 ska användas för att beräkna 

pensionsskulden. Bakgrunden är att den genomsnittliga livslängden stiger i landet. 

De nya antagandena innebär att kommunens pensionsskuld ökar, vilket tynger 

vår balansräkning och försämrar soliditeten.  
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2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala 

verksamheten 

2.5.1 Ansvarsstruktur 

Kommunen är politiskt styrd, med fullmäktige som högsta instans. 

Ansvarsfördelning och styrning inom kommunkoncernen 

Sedan valet 2018 styrs kommunen av en majoritet bestående av fyra partier: 

socialdemokraterna, moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna. 

Antal mandat i fullmäktige, 31 december 2021 

    

 S  Socialdemokraterna 

 M  Moderaterna 

 SD  Sverigedemokraterna 

 C  Centerpartiet 

 V  Vänsterpartiet 

 MP  Miljöpartiet 

 K  Kommunisterna 

 KD  Kristdemokraterna 

 L  Liberalerna 

Fullmäktige med de folkvalda politikerna är kommun-

koncernens högsta instans. 

Hur mål för verksamhet och ekonomi fastställs, hur budgeten 

tas fram och hur uppföljningen går till beskrivs i detta avsnitt. 

 

 

Kommunfullmäktige, med 45 demokratiskt 

folkvalda politiker, är koncernens högsta 

beslutande och styrande organ. Där fattas de 

stora övergripande besluten – som vision, mål, 

planer och skattesats. Fullmäktige fastställer 

verksamhetsmässiga och finansiella mål av 

betydelse för god ekonomisk hushållning, som 

ligger till grund för årliga budgetbeslut. Vidare 

fastställs reglementen, bolagsordningar, 

ägardirektiv med mera. Fullmäktige tillsätter 

ledamöter i kommunstyrelse, övriga nämnder 

samt bolagsstyrelser. Fullmäktige godkänner 

delårsrapport och årsredovisning samt beslutar 

om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder. 

Styrelsen för Ludvika kommun Stadshus AB 

består av sju politiker som fullmäktige har 

tillsatt och svarar för finansiell, skattemässig 

samt viss operativ samordning mellan bolagen 

sinsemellan och mellan bolagen och 

kommunen. Det innebär att styrelsen ansvarar 

för att följa upp att dotterbolagen utvecklas 

enligt mål och direktiv från fullmäktige samt 

löpande identifiera samordningsfördelar inom 

bolagssfären och med kommunen. Stadshus 

AB rapporterar normalt till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen består av 15 politiker som 

fullmäktige har tillsatt och har det övergripande 

ansvaret för verkställighet, uppföljning och 

utvärdering. Styrelsen leder och samordnar allt 

arbete, däribland mål, riktlinjer och ekonomi för 

styrning och kontroll av hela koncernen. 

Styrelsen svarar alltså för planering och 

uppföljning av ekonomi och verksamhet för 

nämnder, förbund och bolag. Viktiga delar av 

detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och 

den interna kontrollen. Kommunstyrelsen 

rapporterar till fullmäktige. 

Nämnder och bolagsstyrelser består av 

politiker som fullmäktige har tillsatt och 

ansvarar för att verksamheten utvecklas, följer 

lagar och interna styrdokument samt bidrar till 

att fullmäktiges uppdrag verkställs och mål 

uppnås. Nämnderna rapporterar normalt till 

kommunstyrelsen. Bolagsstyrelserna 

rapporterar normalt till Stadshus AB, som i sin 

tur rapporterar till styrelsen. 

Koncernens chefer och medarbetare sköter den 

dagliga verksamheten. Man svarar även för att 

de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig 

kompetens vid beredning av ärenden. 
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2.5.2 Mål, budget och uppföljning 

Verksamhetsmässiga och finansiella mål som ska uppnås 

Fullmäktige har fastställt både övergripande verksamhetsmässiga och finansiella 

mål (kapitel 1). Det finns en koppling mellan målen och begreppet god 

ekonomisk hushållning (avsnitt 2.6.1). 

Mål för god ekonomisk hushållning 

För 2021 hade vi fem 

verksamhetsmål och tre 

finansiella mål. 

Verksamhetsmålen 

fastställdes 2020 och gäller 

2021−2025. För samma 

period finns också 

resultatmått (indikatorer), 

som visar viktiga aspekter 

av målen och som används 

vid uppföljningar för att bedöma hur väl målen nås. Målvärdena för 2021 

fastställdes i november 2020. 

De finansiella målen fastställdes i två olika beslut. Alla mål finns i de riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning som fastställdes i december 2020. Därutöver 

fastställdes en variant av överskottsmålet i budgetbeslutet i juni 2020.  

Eftersom flertalet mål fastställdes sent år 2020 låg de bara delvis till grund för 

2021 års budgetbeslut och verksamhetsplanering  

Planering inför verksamhetsåret 

Varje år beslutar fullmäktige om 

kommunens budget för kommande år 

med tillhörande tvåårsplan: exempelvis 

bestämdes år 2020 en budget för 2021 

med plan för 2022 och 2023. Budgeten 

är en ekonomisk plan som visar hur de 

pengar som kommer in ska användas. 

I avsnitt 3.4 framgår hur verksamhets-

budgeten fördelades till de olika 

nämnderna och kommunalförbunden. 

Där framgår även hur det totala 

investeringsbeloppet fördelades. 

Varje nämnd beslutade sedan i en internbudget hur de av fullmäktige tilldelade 

pengarna skulle fördelas till sina olika verksamheter. En verksamhetsplan 

beslutades också för det kommande året. 

Verksamhets-

mål 

En av landets bästa skolkommuner 

En bra kommun att växa upp i 

En tillväxtkommun 

En bra kommun att leva i 

En hållbar kommun 

Finansiella 

mål 

 

 

Oförändrad skattesats 

Tillräckliga ekonomiska överskott 

Tillräckligt stor del av investeringarna ska 

finansieras med egna medel 

Budgeten görs i tre steg 

1. Först bedöms hur stora de intäkter 

kommer bli, som kan användas fritt efter 

politiska prioriteringar. 

2. Sedan bestämmer fullmäktige hur stor del 

av dessa intäkter som ska läggas undan 

som ett överskott, och hur mycket som 

totalt ska användas i den löpande 

verksamheten. Det bestäms också hur 

mycket det totalt ska investeras för. 

3. Slutligen bestämmer fullmäktige hur det 

som ska spenderas och investeras ska 

fördelas mellan de olika nämnderna samt 

de gemensamma nämnder och 

kommunalförbund som vi ingår i.  
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Uppföljning under verksamhetsåret 

Tre större uppföljningar görs under pågående verksamhetsår.  

Under våren görs två uppföljningar till kommunstyrelsen, med syftet att ge 

tidiga signaler på eventuella avvikelser 

mot lagda planer. Den första avser 

januari−februari och den andra 

januari−april. Nämnderna rapporterar 

hur det går med ekonomin. Både för 

den löpande driften och 

investeringarna jämförs periodens 

kostnader med budgeten. Även 

periodens resultat, balanskravsresultat 

och finansiella mål rapporteras. Det 

rapporteras också hur det går med 

arbetet med verksamhetsmålen. 

Bolagen rapporterar periodens resultat 

och investeringar. All rapportering 

innefattar också en prognos till årets 

slut. Större avvikelser som tros kvarstå 

ska lyftas fram, då syftet är att tidigt 

kunna sätta in åtgärder. Vid 

kvarstående avvikelser mot 

driftbudgeten ska nämnderna på eget 

initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

Kommunstyrelsen har sedan att 

bedöma om ytterligare åtgärder behövs. 

I delårsrapporten redovisas översiktligt koncernens och kommunens utveckling 

för januari−augusti. Bland annat redogörs för hur väl målen har uppnås. Även 

periodens resultat och balanskravsresultat rapporteras. Både för nämndernas 

verksamhet och investeringar jämförs periodens utfall med budget. Bolagen 

rapporterar periodens resultat och investeringar. All rapportering innefattar 

också en prognos till årets slut. Allmänt för delårsrapporten finns ett fokus på 

att förklara och analysera väsentliga avvikelser, och vid behov redogöra för 

åtgärder. Rapporten fastställs av fullmäktige under hösten.  

Uppföljning efter verksamhetsåret 

I årsredovisningen redovisas slutgiltigt hur det gick för koncernen. Bland annat 

redovisas hur väl målen nåddes. Redovisningen fastställs av fullmäktige på våren. 

  

Vad är skillnaden mellan drift och 

investering? 

Drift. Det finns alltid löpande kostnader för 

att bedriva en verksamhet: löner till anställda, 

material, utrustning, hyra av lokaler och 

liknande. Dessa kostnader sammantaget 

kallas för driftkostnader. 

Varje år avsätter vi pengar för den löpande 

driften 

Investering. När vi exempelvis bygger en ny 

skola säger man i stället att vi investerar. 

En investering är någonting som är avsett att 

användas i verksamheten under en längre tid 

och som har en beräknad ekonomisk 

livslängd på minst tre år. 

Det behövs stora pengar för att bygga en 

skola, En investering finansieras antingen av 

oss själva eller genom lån från banken eller 

någon annan långivare. 

Kostnaden för investeringen – den nya skolan 

– slås sedan ut under många år framöver. För 

en byggnad som en skola gäller i regel 50 år. 

Kostnader uppstår i samband med den be-

räknade värdeminskningen på investeringen 

samt eventuella räntebetalningar på lån. 

Dessa kostnader kallas för kapitalkostnad, 

vilket blir en årlig driftkostnad för den 

verksamhet som använder den nya skolan.  
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2.5.3 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen en uppsiktsplikt över hela 

koncernen. Styrelsen ska övervaka att verksamhet och angelägenheter bedrivs 

och utvecklas i enlighet med interna styrdokument och beslut samt att lagar och 

förordningar efterlevs. 

Delårsrapporten och uppföljningstillfällena är centrala i det sammanhanget. 

Budgetprocessen inför kommande år är också ett tillfälle för kommunstyrelsen 

att utöva sin uppsiktsplikt. Där rapporterar nämnderna, kommunalförbunden 

och bolagsstyrelserna om sin verksamhet det gångna året, hur planeringen löper 

för innevarande år samt utsikter och prognoser för kommande år. 

Under året följer också styrelsen verksamheten i Stadshus AB, de enskilda 

bolagen, de gemensamma nämnderna respektive förbunden. Utgångspunkten är 

då främst mål, budget, ägardirektiv och planer. 

Även arbetet med intern kontroll är en del av uppsiktsplikten. 

2.5.4 Intern kontroll 

Intern kontroll är en central del av styrningen och det systematiska kvalitets- 

och förbättringsarbetet. Det finns ett dokument som anger hur vi ser på intern 

kontroll, hur ansvarsfördelningen ser ut och hur arbetet ska gå till. 

Grunden är att kartlägga, värdera och hantera risker som kan hindra oss att leva 

upp till lagens krav och nå de egna målen. Intern kontroll handlar om tydlighet 

och ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, 

på det sätt som det är tänkt. I den mån uppföljningen pekar på fel och brister 

ska fokus vara att aktivt åtgärda, förbättra och utveckla. 

Det är nämnderna och de helägda bolagens styrelser som ansvarar för den 

interna kontrollen inom respektive område. Kommunstyrelsen har ett 

övergripande och samordnande ansvar. 

Inför varje verksamhetsår fastställer kommunstyrelsen, efter en riskbedömning, 

vilka kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. 

Dataskyddsförordningen GDPR, offentlighetsprincipen och hanteringen av 

investeringsprojekten är några områden som har varit aktuella under senare år.  
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2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.6.1 Utvärdering av god ekonomisk hushållning 

Lagen kräver god ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska en kommun ha god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Generellt innebär det att den ska bedrivas kostnadseffektivt, att 

investeringar ska självfinansieras i rimlig omfattning samt att varje generation i 

stort ska bära kostnaden för den kommunala service den konsumerar. Men det är 

inte konkret angivet vad lagens krav innebär eller hur uppföljningen ska se ut.  

God ekonomisk hushållning handlar om att planera och styra för att på kortare 

och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. Därmed finns en koppling 

till effektivitet och fullmäktiges övergripande mål (kapitel 1). Detta enligt de 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning som vårt fullmäktige fastställde 2020. 

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning 

När vi utvärderar lagens krav så är det med utgångspunkten att det kan anses råda 

god ekonomisk hushållning om flertalet av de övergripande målen nås, eller 

utvecklas i rätt riktning och närmar sig de fastställda ambitionsnivåerna. 

Uppföljning av målen för god ekonomisk hushållning 

Detta synsätt 

förekommer hos flera 

andra kommuner. 

Vi bedömer att vår 

kommuns utveckling 

2021 till stora delar låg i 

linje med god 

ekonomisk hushållning. 

Av de sju av åtta mål 

som nu kan följas upp 

är det fem som nåddes 

Verksam-

hetsmål 

En av landets bästa skolkommuner  

En bra kommun att växa upp i  

En tillväxtkommun  

En bra kommun att leva i  

En hållbar kommun  

Finansiella 

mål 

Oförändrad skattesats 
 

Tillräckliga ekonomiskt överskott  
 

Tillräckligt hög självfinansieringsgrad 

för investeringarna  
 

Kommunens utveckling ligger till stora delar i linje med lagens 

krav på god ekonomisk hushållning. Det finns åtta mål, varav 

fem för verksamheten och tre för ekonomin. Fyra av verksam-

hetsmålen och alla tre finansiella mål kan följas upp för 2021.  

Två verksamhetsmål uppfylldes och två delvis men inte i tillräcklig 

grad. Flertalet indikatorer förbättrades och nådde sina målvärden. 

Alla de tre långsiktiga finansiella målen uppfylldes trots att både 

kommunen och koncernen gjorde ekonomiska underskott, efter 

engångskostnader i ett investeringsprojekt. Men underliggande 

blev det överskott, främst tack vare större skatteintäkter än 

väntat och positiva resultat i några av våra energibolag. 
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och två som delvis nåddes. Två av de fyra verksamhetsmål som kan bedömas 

och alla tre finansiella mål uppnåddes. Övriga två verksamhetsmål nåddes inte i 

tillräcklig utsträckning. 

Uppföljning av verksamhetsmålens resultatmått 
 

Utfall 
Målvärde 

Målupp-

fyllelse 

 
2019 2020 2021 

Förändring 

2021 
2021 2021 

En av landets bästa 

skolkommuner 
      

Genomsnittligt meritvärde 

avgångselever åk 9 (max=340) 
213 212 213  214  

Genomsnittlig betygspoäng gymnasiets 

avgångselever (max=20) 
13,1 13,3 14,3  13,5  

Andel elever som är trygga i skolan 90 % 89 % 87 %  91 %  

Andel personal inom förskolan med 

förskollärarlegitimation 
34 % 39 % 41 %a  40 %  

En bra kommun att växa upp i       

Andel ungdomar med möjlighet att på-

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

Antal ungdomar som sommarjobbar i 

kommunkoncernens verksamheter 
189 222 276  220  

Antal barn i familjer med ekonomiskt 

bistånd 
628 572 431  580  

En tillväxtkommun       

Antal invånare 26 898 26 604 26 497  26 750  

Antal arbetstillfällen 12 700  12 407 − b − b 13 000 − b 

Företagarnas sammanfattande omdöme 

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

En bra kommun att leva i       

Andel nöjda invånare med kommunen 

som en bra plats att bo och leva på 
− c − c 86 % − c − c − c 

Andel nöjda invånare med utbudet av 

aktiviteter o det lokala kultur- o nöjeslivet 
− c − c 60 % − c − c − c 

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

En hållbar kommun       

Mat- och restavfall (kilo per person) 209 189 187  195  

Matsvinn i kommunens serveringar 

(gram per portion) 
64 34 41  42  

Antal fordon i kommunkoncernen som 

går på fossilfria drivmedel 
− 92 214  − e − e 

Energianvändning i kommunkoncernens 

lokaler (kWh/kvadratmeter) 
155 147 151  149  

a. Vår egen preliminära siffra. Skolverket publicerar det slutgiltiga utfallet i april 2022. 

b. Utfall saknas. Publiceras i november 2022. 

c. Målvärde saknas. Måttet hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Eftersom den gjordes om 2021 saknas utfall för tidigare år och därmed 

har inget målvärde kunnat fastställas för 2021. 

d. Utfall saknas. På grund av pandemin genomfördes ingen undersökning 2021. 

e. Tidigare gjordes ingen mätning och därmed har inget målvärde kunnat fastställas för 2021. 

Verksamhetsmålen följs upp via de 12 av 17 resultatmått där det finns ett utfall 

som kan jämföras med ett målvärde. Måtten visar konkreta aspekter av målen 

och används för att bedöma hur väl de nås.  
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Uppföljningen visar på förbättringar för 

åtta av de 13 resultatmått (indikatorer) 

där det finns jämförbara utfall för både 

2020 och 2021. Jämfört med året före 

förbättrades avgångsbetygen i 

grundskolan och gymnasiet, ökade 

andelen utbildad förskolepersonal, var 

det fler ungdomar som sommar-

jobbade hos oss, lever färre barn i 

familjer med ekonomiskt bistånd, gav 

företagen ett högre betyg på det lokala 

företagsklimatet, kördes fler av våra 

fordon fossilfritt och minskade mat- 

och restavfallet inom återvinningen. 

Det är denna utveckling som gör att 

två verksamhetsmål uppnåddes. Två 

andra nåddes delvis, medan ett inte kan 

bedömas eftersom inget av dess mått 

just nu kan följas upp. 

Det finansiella målet om oförändrad 

skattesats uppfylldes. Cirka 90 procent av 

kommunens investeringar perioden 

2017−2021 finansierades med egna medel, så målet om minst 80 procent 

uppnåddes med marginal. Resultatet efter finansiella poster blev nästan 2 procent 

av årets intäkter i form av skatt, generella statsbidrag och utjämning, mot målet 

som var 2 procent. Det underliggande resultatet för femårsperioden 2017−2021 

blev 2 procent av periodens nämnda intäkter, mot målet som var just 2 procent. 

Det ska nämnas att de mätetal som används för att följa upp de finansiella målen, 

avsiktligt har rensats för poster som stör bilden av den underliggande förmågan att 

skapa överskott. De poster av engångskaraktär som det mångåriga 

vattenledningsprojektet gav upphov till 2021 är ett sådant exempel (avsnitt 2.4). 

Kommunen redovisar ett underskott på 98 miljoner kronor på sista raden. Men det 

underliggande resultatet blev ett överskott på 42 miljoner kronor, efter justering för 

extraordinära nettokostnader på totalt 134 miljoner kronor och en reaförlust på 

6 miljoner kronor. Dessa justeringar görs i enlighet med riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning, som ska ge långsiktiga inriktningar för kommunens 

utveckling. Där sägs att överskottsmålet handlar om den underliggande förmågan 

att skapa överskott över tid och att poster som stör den bilden ska rensas bort. 

En motsvarande justering gjordes i Årsredovisning 2019 – den gången rensades 

det årets resultat för en reavinst på 176 miljoner kronor. 

Verksamhetsmålen följs upp mer utförligt i kapitel 4 och de finansiella målen i 

kapitel 5.  

Så här följs verksamhetsmålen upp 

De fem målen mäts med totalt 17 resultat-

mått (indikatorer), varav 12 här kan följas 

upp fullt ut. Varje indikator visar en viktig 

aspekt av respektive mål. Indikatorerna har 

ett målvärde för 2021, som visar ambitions-

nivån för vad som konkret ska uppnås. 

Uppföljningen görs i fyra steg, varav de tre 

första handlar om indikatorerna och det 

avslutande om själva målen. 

Steg 1. För varje indikator redovisas först 

årets utfall. 

Steg 2. För varje indikator redovisas sedan 

om det under året har skett en utveckling i 

önskvärd riktning eller ej. Efter en jämförelse 

mellan 2020 och 2021 blir det en grön, vit 

eller röd pil                    , där grönt betyder 

förbättring.  

Steg 3. För varje indikator jämförs därefter 

utfallet med målvärdet. Om målvärdet har 

uppnåtts blir det en grön signal      . Annars 

blir det rött      . 

Steg 4. Avslutningsvis får varje mål en 

färgsignal                    efter i vilken grad det 

uppnåddes. Det som avgör är i hur många fall 

som målets indikatorer uppnådde sitt 

målvärde. Tumregeln för grönt är att 

åtminstone två tredjedelar av indikatorerna 

ska ha nått sina målvärden. Det blir en vit 

signal       om målet inte kan följas upp. 
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2.6.2 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 

Denna utvärdering görs i första hand för koncernen och annars för kommunen. 

Intäkter och kostnader 

År 2021 hade koncernen som helhet intäkter på drygt 2,9 miljarder kronor och 

kostnader på 3,0 miljarder kronor. Verksamhetskostnaderna uppgick till drygt 

2,8 miljarder kronor, motsvarande intäkter var lite mer än 1,0 miljard kronor 

och skatter och statsbidrag över 1,8 miljarder kronor. 

Koncernen 
Miljoner kronor  

Kommunalskatten på invånarnas löner, 

pensioner och liknande inkomster är 

den klart största enskilda intäktskällan. 

Nära 1,3 miljarder kronor kom därifrån, 

motsvarande 48 000 kronor per 

invånare. För varje hundralapp i 

beskattningsbar inkomst betalade 

invånarna drygt 22 kronor till 

kommunen. Under 2021 ökade 

skatteintäkterna tack vare 

återhämtningen av samhällsekonomin. 

Nästan 560 miljoner kronor kom i 

generella bidrag från staten och olika 

utjämningssystem. 

I övrigt fick vi exempelvis riktade 

statsbidrag som bara fick gå till de 

områden som pekades ut. Från statliga 

Försäkringskassan fick vi en särskild ersättning för att utföra personlig assistans 

inom funktionshinderområdet. En annan intäktspost är bolagens hyror, 

försäljningsintäkter samt avgifter för VA och återvinning. Vi tog också betalt för 

en del tjänster, till exempel av dem som ansökte om bygglov eller hade barn på 

förskolan. 

  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 993 1 062 1 286 1 110 1 023 

   Varav exploateringsintäkter − − − − − 

Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar −2 551 −2 633 −2 896 −2 737 −2 806 

Verksamhetens nettokostnader −1 559 −1 572 −1 601 −1 627 −1 796 

Skatteintäkter och statsbidrag 1 633 1 639 1 688 1 770 1 834 

   Varav skatteintäkter 1 226 1 223 1 253 1 236  1 276 

   Varav generella statsbidrag och utjämning 407 416 436 534 558 

Finansnetto −6 −29 19 −14 −28 

Kommunalskatt 2021 

För varje hundralapp i beskattningsbar 

inkomst betalade invånarna 22,07 kronor till 

Ludvika kommun. 

Ludvika kommun 22,07 % 

Snitt Dalarnas kommuner 22,26 % 

Snitt kommuner mindre städer, tätorter 

och landsbygd 
22,23 % 

Snitt landets alla kommuner 21,68 % 

Riket (en genomsnittlig person i landet) 20,71 % 

 Källa: Kolada.se 

Vår skattesats är en av de lägsta bland 

Dalarnas kommuner och under snittet i länet.  

Den är också lägre än genomsnittet för den 

stora grupp kommuner som liksom Ludvika 

ligger utanför storstadsområdena. 

Den är däremot högre än snittet för alla 

landets kommuner liksom för riket. 

Vår skattesats har varit oförändrad sedan år 

1999, bortsett från de skatteväxlingar som 

har gjorts med dåvarande Landstinget 

Dalarna. 
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Ekonomiskt resultat 

Både koncernen och kommunen gjorde ekonomiska underskott 2021. 

Flertalet tidigare år har det i stället blivit överskott. Koncernen har gjort 

positiva resultat 16 av de senaste 18 åren. För kommunens del är det 12 gånger 

de senaste 14 åren. Överskott stärker den finansiella ställningen och behövs 

bland annat för att kunna finansiera investeringar. 

Årets resultat 
Miljoner kronor 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Koncernen 59 36 84 123 −111 

Kommunen 28 23 223 37 −98 

Kommunen, underliggande1 28 23 45a 35 42b 

1. Det underliggande resultatet = årets resultat rensat för poster som inte är kopplade till den egentliga verksamheten och som stör bilden av 

den underliggande förmågan att skapa överskott över tid. Det som rensas bort är främst realisationsvinster, realisationsförluster, extraordinära 

intäkter och extraordinära kostnader. 

a. 2019 års redovisade resultat på 223 miljoner kronor påverkades av 185 miljoner kronor i engångsbelopp, i form av dels en reavinst på 176 

miljoner kronor efter en intern aktieöverlåtelse från kommunen till ägarbolaget Stadshus AB, dels en extraordinär nettokostnad på 7 miljoner 

kronor. Utan dessa engångsposter hade det blivit ett resultat på 45 miljoner kronor. 

b. 2021 års redovisade resultat på −98 miljoner kronor påverkas av 134 miljoner kronor i extraordinära nettokostnader, i form av dels engångs-

kostnader på 143 miljoner kronor efter slutregleringen av det mångåriga vattenledningsprojektet, dels en engångsintäkt på 9 miljoner kronor 

efter en intern återbetalning från LudvikaHem till kommunen. Resultatet påverkades även av en reaförlust på 6 miljoner kronor vid en 

fastighetsförsäljning. Utan dessa engångsposter hade det blivit ett resultat på 42 miljoner kronor. 

För 2021 hade det i stället blivit ett överskott för koncernen på 31 miljoner 

kronor, om inte vattenledningsprojektet hade givit upphov till engångsposter i 

form av extraordinära nettokostnader (avsnitt 2.4). 

Detta bakomliggande överskott skapades i första hand i den affärsdrivande 

verksamheten, och då främst i energibolagen. Även den skattefinansierade 

delen skapade ett positivt resultat tack vare större skatteintäkter än väntat, 

medan det som avgiftsfinansieras i stort sett gick plus minus noll. 

Några skattefinansierade verksamheter 
Miljoner kronor 

  2019 2020 2021 

Äldreomsorg och omsorg om personer Intäkter 75 115 107 

med funktionsnedsättning Kostnader −656 −691 −731 

 Nettokostnad −581 −576 −625 

Individ- och familjeomsorg Intäkter 31 22 16 

 Kostnader −198 −203 −202 

 Nettokostnad −167 −181 −187 

Förskola Intäkter 35 51 52 

 Kostnader −216 −220 −225 

 Nettokostnad −181 −169 −173 

Grundskola Intäkter 75 82 89 

 Kostnader −354 −366 −389 

 Nettokostnad −279 −284 −300 

Gymnasie- och vuxenutbildning Intäkter 0 0 0 

 Kostnader −178 −182 −188 

 Nettokostnad −178 −182 −188 

Gata och park Intäkter 47 48 58 

 Kostnader −109 −113 −174 

 Nettokostnad −62 −65 −115 

Kultur- och fritidsverksamhet Intäkter 20 6 8 

 Kostnader −71 −46 −76 

 Nettokostnad −51 −40 −68 

Verksamhetsfastigheter  Intäkter 180 273 5 

 Kostnader −179 −213 −5 

 Resultat 1 60 0 
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Avgiftsfinansierad verksamhet 
Miljoner kronor 

  2019 2020 2021 

Vatten och avlopp Intäkter 68 71 122 

 Kostnader −76 −78 −122 

 Resultat −8 −7 0 

Återvinning Intäkter 32 37 42 

 Kostnader −37 −44 −42 

 Resultat −5 −6 0 

Affärsdrivande verksamhet 
Miljoner kronor 

  2019 2020 2021 

Bostadsverksamhet och närings- Intäkter 246 309 239 

fastigheter Kostnader −244 −293 −290 

 Resultat 2 16 −51 

Energiverksamhet Intäkter 213 185 272 

 Kostnader −183 −156 −251 

 Resultat 30 29 21 

Budgetföljsamhet 

Någon budget för den kommunala koncernen har inte upprättats. Därför 

redovisas avvikelser mot budget endast för det som bedrivs i kommunen. 

På sikt kan inte de löpande verksamhetskostnaderna överstiga de löpande 

intäkterna i form av skatter och statsbidrag. En viktig förutsättning för att uppnå 

god ekonomisk hushållning är att nämnderna klarar att bedriva verksamheten 

inom den tilldelade budgeten. Men år 2021 överskreds kostnaden med 

38 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor för nämndernas själva driftbudget. 

Avvikelse från budget 2021, kommunen 
Miljoner kronor  

På plussidan finns att skatteintäkter 

och statsbidrag totalt sett blev 

34 miljoner kronor högre än den 

budgeterade nivån, och att de 

finansiella posterna blev totalt 

4 miljoner kronor högre. 

Men till slut blev det ändå en negativ 

avvikelse för årets resultat, på grund av 

de extraordinära engångskostnaderna 

för vattenledningsprojektet (avsnitt 2.4) och en annan extraordinär intäkt. 

Resultatet blev −98 miljoner kronor mot budgeterade 35 miljoner kronor. 

För verksamheten var det störst överskridanden för äldreomsorg och individ- 

och familjeomsorg, medan exempelvis förskola och grundskola däremot 

förbrukade mindre än sina anslagna belopp. Nämndernas totala 

budgetavvikelser redovisas i avsnitt 3.4.1.  

  

  

Verksamhetens intäkter + 34 

Verksamhetens kostnader inklusive 

avskrivningar 
− 72 

Skatteintäkter + 44 

Generella statsbidrag och utjämning − 10 

Finansnetto + 4 

Extraordinära poster − 134 

Resultat − 134 
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Några avvikelser från budgeterad nettokostnad 2021, kommunen 
Miljoner kronor 

Verksamhet 
Avvik-

else 
Främsta förklaringar 

Äldreomsorg − 22 

Högre personalkostnader, främst kopplat till ökade hemtjänst-

insatser till personer som behöver demensomvårdnad och som 

väntar på plats på demensboende. Högre kostnader för 

skyddsutrustning och förbrukningsmaterial under pandemin. 

Obudgeterade kostnader för tillfälliga boendeplatser för 

personer med covid-19 och stort omvårdnadsbehov. 

Stöd och service till personer 

med funktionsnedsättning 
− 5 Högre kostnader för individuella placeringar utanför kommunen. 

Individ- och familjeomsorg − 17 

Högre kostnader för barn- och ungdomsvård, främst institutions-

placeringar men även familjehem. Högre kostnader för missbruks- 

och beroendevård samt skyddsplaceringar vid våld i nära relationer. 

Vägar − 3 
Obudgeterade kostnader för medfinansiering av 

infrastrukturprojektet Genomfart Ludvika. 

Kommunstyrelsens 

huvudsakligen 

administrativa verksamhet 

+ 6 

Lägre personalkostnader, bland annat eftersom en del lediga 

tjänster inte tillsattes omedelbart. Lägre kostnader för kurser och 

konferenser, genom deltagande på distans under pandemin.  

Kostnadsöverskridandet 2021 var ingen engångsföreteelse, utan det är en 

varningssignal att nämnderna, totalt sett, under en följd av år har överskridit sitt 

av fullmäktige tilldelade budgetanslag.  

Trots nämndernas kostnadsöverskridande har kommunen nästan varje år gjort 

positiva underliggande ekonomiska resultat. Det beror framför allt på att det 

årligen har tillkommit andra och/eller oväntade intäkter som har vägt upp för 

driftens negativa avvikelser. 

Resultat och budgetavvikelse för driften, kommunen 
Miljoner kronor 

Det har rört sig om 

tillfälliga tillskott som 

statsbidrag med anledning 

av flyktingmottagande och 

corona, men även om 

exempelvis utdelningar 

från bolagen.  

Men man kan inte utgå från 

att det fortsätter komma 

denna typ av intäkter, utan 

verksamhetens kostnader behöver anpassas till de löpande intäkterna. 

Det finns en medvetenhet om situationen och fullmäktige och 

kommunstyrelsen har agerat. Flera gånger under senare år har uppföljningar 

under pågående budgetår pekat på negativa avvikelser. Styrelsen har då givit 

nämnderna i uppdrag att vidta åtgärder. Sedan 2019 bygger redan fullmäktiges 

beslut om nämndernas driftbudgetar på en strukturplan med krav på långsiktiga 

effektiviseringsåtgärder, som ska bidra till att man får ut mer verksamhet för 

varje skattekrona (avsnitt 2.9.5). Uppföljningsprocessen förändrades 2020, med 

en starkare betoning av nämndernas ansvar att hålla sin tilldelade budget. 
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Investeringar, finansiering och låneskuld 

Investeringar i exempelvis lokaler, anläggningar och infrastruktur görs för att 

långsiktigt utveckla verksamheterna och kommunen som helhet. Ofta handlar 

det om helt nya satsningar, men ibland om att underhålla eller renovera. 

Investeringar och skuld, koncernen 
Miljoner kronor 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Investeringar netto 325 348 467 372 204 

Investeringarnas självfinansieringsgrad (%) 56 49 47 66 84 

Låneskuld 1 577 1 810 2 402 2 202 2 134 

Investeringstakten har ökat sett över de senaste fem−tio åren. Totalt för 

perioden 2017−2021 investerade koncernen för omkring 1,7 miljarder kronor. 

Här finns bland annat nyproducerade bostäder för 170 miljoner kronor och en 

ny skola för drygt 160 miljoner kronor. Investeringar har också gjorts i VA-

systemet (265 miljoner kronor) och ett helt nytt avfalls- och återvinningssystem 

har införts (42 miljoner kronor). I övrigt kan nämnas vägar och IT. Bolagen har 

sammantaget svarat för drygt hälften av de totala investeringarna sedan 2017. 

Exempel på investeringar som blev färdiga under 2021 
Miljoner kronor 

 
Start-

år 

Totalt 

belopp 

Ställplatser vid Skuthamn, för husvagnar och husbilar. 2021 3 

Bostäder på Laggarudden, fyra parhus med åtta lägenheter. 2021 25 

Boulebanor i Stadsparken. 2021 0,3 

Exempel på pågående investeringar som ännu inte har färdigställts 
Miljoner kronor 

 

Start-

år 

Plan-

erat 

slutår 

Belopp 

t.o.m. 

2021 

Markarbeten, trafikåtgärder och andra förberedelser inför etablering av 

nya butiker på handelsområdet Lyviksberget. 
2015 2023 25 

Innemiljöåtgärder på Björkås förskola och skola, Grängesberg.             

Ger en mer hälsosam miljö för barn, elever och personal. 
2021 2022 5,5 

Läkemedelsskåp med digital låslösning i äldreboenden.                      

Ökar patientsäkerheten i läkemedelshanteringen. 
2021 2023 1 

Flytt av kök och matsal på Vasaskolan. Ger ökad säkerhet eftersom det 

blir ett slut på lastbilstransporter över skolgården. 
2021 2022 0,7 

Gång- och cykelväg längs Jägarnäsvägen. 2018 2022 6 

Genomfart Ludvika som genomförs 2020−2023 
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Några år tillbaka delfinansierades en stor del av koncernens investeringar med 

lån. Visserligen gjorde koncernen överskott hela perioden, men dessa var inte 

tillräckliga för att tillsammans med avskrivningar kunna klara den höga 

investeringstakten av egen kraft. Låneskulden steg 2017−2019 från nära 

1,6 miljarder kronor till 2,4 miljarder kronor. Men efter avbetalningar både 2020 

och 2021 har nu skulden minskat till 2,1 miljarder kronor. 

Låneskulder koncernen 
Miljoner kronor 

Hela skuldökningen sedan 

2017 ligger i bolagen.  

En viktig förklaring är att 

både tillgångar och lån har 

förts från kommunen till ett 

par av bolagen. År 2019 

fördes verksamhets-

fastigheter, till ett bokfört 

värde av totalt 400 miljoner 

Modernisering av VA-systemet, som genomfördes av WBAB 2021 

LudvikaHems parhus på Laggarudden, som färdigställdes 2021 
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kronor, från kommunen till LKFAB, samtidigt som kommunen minskade och 

bolaget ökade sin låneskuld med ungefär samma belopp. År 2021 fördes 

fastigheter, anläggningar och utrustning inom VA och återvinning, till ett bokfört 

värde av 469 miljoner kronor, från kommunen till Wessman Vatten & 

Återvinning AB (avsnitt 2.4). Samtidigt fördes lån på 189 miljoner kronor från 

kommunen till bolaget.  

En hög skuldsättning kan innebära en ökad sårbarhet för höjda räntor. Men 

med hjälp av finansiella instrument har främst LKFAB och LudvikaHem 

minskat risken för ökade räntekostnader. 

I flera fall har fullmäktige godkänt att låna till investeringar i framförallt bostäder, 

VA och återvinning. Inom dessa områden brukar lånefinansiering kunna motiv-

eras med att kostnaden för räntor och amorteringar kan tas ut på den hyra respek-

tive taxa som betalas av den hyresgäst eller fastighetsägare som använder tjänsten. 

Men nyttan av lånefinansiering måste alltid vägas mot de ökade kostnader för 

räntor och amorteringar som skuldsättningen innebär, och som minskar det 

framtida konsumtionsutrymmet i verksamheten. 

Pensionskostnad och pensionsskuld 

Koncernens personal tjänar in rätt till tjänstepension som arbetsgivaren står för. 

De olika varianterna av tjänstepension beskrivs i avsnitt 2.3. 

År 2021 var koncernens totala kostnad för pensioner till tidigare och nuvarande 

anställda 137 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. 

Kommunens totala pensionsskuld – för pensionsrätt som har tjänats in av 

medarbetarna, men ännu inte har betalats ut – uppgår till 687 miljoner kronor.  

Pensionsskuld, kommunen 
Miljoner kronor 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Pensionsförpliktelser, avsättning inklusive 

särskild löneskatt 
106 108 102 105 112 

Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse 

inklusive särskild löneskatt 
634 598 597 588 575 

Total pensionsskuld 740 706 699 693 687 

Soliditet 

Den gångna femårsperioden har koncernens finansiella ställning varit 

förhållandevis stabil, utifrån ett par olika mått på soliditet. Nyckeltalet mäter det 

långsiktiga handlingsutrymmet – ju högre soliditet, desto starkare ställning. 

Soliditet koncernen 
Procent 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Inklusive pensionsförpliktelser 8 9 12 12 10 

Exklusive pensionsförpliktelser 28 26 26 26 26 

Måttet visar förmögenheten i form av hur stor andel av tillgångarna som har 

finansierats med eget kapital. En hög soliditet innebär att en stor del av invest-

eringarna har betalats utan att ta upp lån, och att skuldsättningen därför är låg. 
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Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser till tidigare anställda ger en bild av det 

totala finansiella handlingsutrymmet, eftersom man där tar hänsyn inte bara till 

de faktiska skulderna utan också till åtagandena att betala ut tjänstepensioner. 

Värdet av pensionsförpliktelserna passerade toppen kring 2013−2014 och är 

sedan dess under avveckling och minskar år för år, vilket stärker soliditeten 

inklusive pensionsåtagandena men inte påverkar det andra måttet. 

Resultat och ekonomisk ställning jämfört med andra kommuner  

De senaste fem åren har vår resultatnivå varit lägre än snittet för landets 

kommuner och klart lägre än kommun-Sverige räknat som helhet. Motsvarande 

jämförelse visar att vår koncern har en 

svagare finansiell ställning i form av 

högre skuldsättning, större 

pensionsåtaganden och lägre soliditet. 

Det finns fortfarande skillnader, men 

mindre, om man i stället jämför med 

kommuner med mer likartade 

förutsättningar. Här jämför vi med genomsnittet för Dalarnas 15 kommuner. 

Kommunens resultat Koncernens totala skulder 
Procent av intäkter i form skatt, statsbidrag och utjämning Kronor per invånare  

 

 

 

 
 

                           

Kommunens pensionsförpliktelser Koncernens soliditet inkl. pensionsförplikt. 
Kronor per invånare, inklusive särskild löneskatt Procent 

  

Källa för diagrammen 

Uppgifterna för 2017−2020 hämtas från 

kolada.se. Samma sak gäller för uppgifterna 

om andra kommuners resultat 2021, som 

utgörs av SCB:s sammanställning av de 

preliminära boksluten, som publicerades     

den 1 mars 2022. 

a. Vårt resultat 2019 har justerats för ett engångsbelopp i form av 

en realisationsvinst på 176 miljoner kronor, efter en intern 

aktieöverlåtelse från kommunen till ägarbolaget Stadshus AB. 

b. Vårt resultat 2021 har justerats för extraordinära 

nettokostnader av engångskaraktär på 143 miljoner kronor, efter 

en ekonomisk slutreglering av ett mångårigt investeringsprojekt.   
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2.7 Balanskravsresultat 

2.7.1 Med ett negativt resultat uppfylldes inte kravet på ett nollresultat 

Enligt kommunallagen ska det finnas en balans mellan kommunens intäkter och 

kostnader. Budgeten ska upprättas så att årets intäkter överstiger kostnaderna, 

och som ett minimum ska det bli ett nollresultat. Bakom detta ligger den 

grundläggande tanken att varje generation ska bära kostnaderna för den service 

som den konsumerar. Det så kallade balanskravet är en del i att ha god 

ekonomisk hushållning (avsnitt 2.6.1). Kravet gäller kommunen och inte 

koncernen. 

Men i normalfallet räcker det inte med ett nollresultat, utan det behövs ett 

överskott för att bland annat kunna finansiera investeringar. För 2021 var det 

budgeterat ett överskott för kommunen på 35 miljoner kronor. 

Balanskravet utvärderas genom att beräkna ett så kallat balanskravsresultat, som 

ska vara åtminstone noll. Detta balanskravsresultat kan sägas motsvara 

resultatet i den kommunala verksamheten. Det är noga angivet hur det ska 

beräknas, i en balanskravsutredning. 

Balanskravsutredning 
Miljoner kronor  

  2019 2020 2021 

 Årets resultat enligt resultaträkningen 223 37 −98 

− Samtliga realisationsvinster −185 −2 − 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet − − − 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet − − − 

−/+ Orealiserade reavinster och förluster i värdepapper − − − 

+/− Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper − − − 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 38 35 −98 

− Reservering av medel till resultatutjämningsreserv − − − 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv − − − 

= Årets balanskravsresultat 38 35 −98 

+ Synnerliga skäl för att inte behöva återställa underskott − − 98 

= Belopp att återställa efter att ha åberopat synnerliga skäl − − 0 

Huvudregeln är att rensa det redovisade resultatet från sådana poster som inte 

härrör från den normala löpande verksamheten, vilket i praktiken oftast handlar 

om realisationsvinster och -förluster. Det redovisade resultatet blev 

Med ett negativt balanskravsresultat uppfyllde inte kommunen 

lagens krav på åtminstone ett nollresultat. 

Balanskravets tumregel är att inte bedriva mer verksamhet än 

vad som täcks av de löpande intäkterna. 

Men underskott har inte i första hand med den normala verksam-

heten att göra, utan på en engångskostnad i ett mångårigt 

investeringsprojekt. Underliggande blev det fortsatta överskott. 
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−98 miljoner kronor, men det fanns inga justeringsposter. Därför blir det ett 

negativt balanskravsresultat med 98 miljoner kronor. 

2.7.2 Synnerliga skäl åberopas för att inte behöva återställa 

underskottet 

Enligt kommunallagen ska underskott återställas med motsvarande överskott 

inom tre år. Men lagen ger fullmäktige en möjlighet att – om det finns så kallade 

synnerliga skäl – besluta att inte återställa det negativa resultatet. 

Balanskravet är en del i att ha god ekonomisk hushållning, som i sin tur handlar 

om att på både kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 

Tanken med balanskravet är att inte bedriva mer verksamhet än vad som täcks 

av de löpande intäkterna. Men 

underskottet 2021 på 98 miljoner 

kronor har inte med den normala 

löpande verksamheten att göra, utan på 

extraordinära engångskostnader som är 

kopplade till ett enskilt investerings-

projekt (avsnitt 2.4). Kostnaderna på 

143 miljoner kronor har arbetats upp 

under en 10−årsperiod, men hela 

beloppet redovisas just 2021. 

Mot den bakgrunden åberopas synnerliga skäl för att inte återställa underskottet 

på 98 miljoner kronor.  

 

  

Vad är extraordinära poster?  

Extraordinära poster i den ekonomiska 

redovisningen är sådana kostnader och 

intäkter som: 

1. saknar ett tydligt samband med 

kommunens normala verksamhet 

2. inte kan förväntas inträffa ofta eller 

regelbundet 

3. uppgår till väsentliga belopp 
 

Källa: Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 11 



Ludvika kommun 
Datum 

2022-04-01 
      

      
Sida 

44(82) 

 

Årsredovisning 2021 

2.8 Väsentliga personalförhållanden 

2.8.1 Antal medarbetare 

Totalt fanns personalresurser motsvarande 2 500−2 600 heltider för att bedriva 

koncernens verksamheter 2021. 

Det finns kring 2 700 tillsvidare- och 

visstidsanställda månadsavlönade 

medarbetare i nämnder, 

kommunsamarbeten och bolag. 

Eftersom det finns frånvaro och 

eftersom vissa jobbar deltid blir det 

färre, drygt 2 300, när man räknar om 

den utförda arbetstiden under året till 

antalet heltider (årsarbeten). Därtill 

kommer utförd tid av timavlönade, motsvarande 230 årsarbeten. 

Antal medarbetare 31 december 

 
 Koncernen Kommunens nämnder 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Antal 

personer 

Tillsvidareanställda månadsavlönade 2 401 2 398 2 467 1 984 1 984 2 052 

Visstidsanställda månadsavlönade  313 321 273 280 293 236 

Totalt 2 714 2 719 2 740 2 264 2 276 2 288 

Antal års-

arbeten1 

Tillsvidareanställda månadsavlönade 1 954 1 946 1 998 1 596 1 576 1 609 

Visstidsanställda månadsavlönade  301 304 330 270 277 300 

Visstidsanställda timavlönade 183 204 228 180 201 222 

Totalt 2 437 2 454 2 556 2 046 2 054 2 131 

1. En schablonberäkning som bygger på att antalet utförda timmar under året divideras med det antal timmar (1 650) som kan anses motsvara 

en genomsnittlig årsarbetstid för heltidsarbetande. SKR:s personalstatistik för 2000 säger att den genomsnittliga årsarbetstiden för kommunalt 

heltidsanställda var 38,5 timmar per vecka. Sedan dess kan veckoarbetstiden antas ha minskat till 37,5 timmar. 44 effektiva arbetsveckor à 

37,5 timmar = 1 650 timmar per år. 

De allra flesta är tillsvidareanställda. Här finns lärare, vårdbiträden, undersköterskor, 

socialsekreterare, kockar, fastighetsskötare, renhållningsarbetare, administratörer, 

chefer och många andra yrkesgrupper. Tidsbegränsat anställda med månadslön gäller 

exempelvis obehöriga lärare, vissa barnskötare på förskolor och fritidshem samt 

personer som är anställda genom arbetsmarknadsåtgärder. Timavlönade är främst 

vikarier inom omsorgen om äldre och inom funktionshinderområdet, men även 

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. De anställda och arbetet 

med personalfrågor är avgörande för att nå hög kvalitet i vår 

service och våra tjänster. 

Vi gör en rad olika insatser för att behålla och rekrytera tillräck-

ligt många medarbetare med rätt kvalifikationer. Framöver kan 

det bli svårare att bemanna verksamheterna, eftersom prognos-

en pekar på ett ökat behov av både skola och äldreomsorg. 

Sjukfrånvaron har legat på en hög nivå under en längre tid, 

men sjönk 2021 jämfört med den rekordhöga nivån året innan. 

2021. 

 

 

Statistiken för koncernen avser 

− kommunens nämnder inklusive de två 

gemensamma nämnder som vi är 

värdkommun för: gemensamma 

servicenämnden och gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan 

− de två kommunalförbund som vi ingår i  

− de bolag som vi äger helt eller delvis 

Antalet anställda respektive sjukfrånvaron i 

kommunalförbunden räknas till koncernen i 

förhållande till vår kostnadsandel. 

Motsvarande uppgifter i bolagen räknas till 

koncernen efter vår ägarandel. 



Ludvika kommun 
Datum 

2022-04-01 
      

      
Sida 

45(82) 

 

Årsredovisning 2021 

inom förskola och skola. De utförda arbetstimmarna av timavlönade fortsatte 

öka under 2021, främst genom en större vikarieanvändning till följd av pandemin.  

Månadsavlönade 31 december 
Antal personer 

Nästan sex av sju 

medarbetare 

jobbar i våra 

nämnder. Runt 

1 000 personer 

finns inom vård 

och omsorg. 

Nästan lika många 

finns i främst 

förskola, skola 

och individ- och 

familjeomsorg. 

År 2021 minskade 

antalet personer 

hos kommunstyr-

elsen. En viktig 

förklaring är att 

vissa anställningar 

via arbetspolitiska insatser avslutades, exempelvis shoppingbud under pandemin. 

Uppgången 2020 berodde på att det tillkom medarbetare från Smedjebackens 

kommun, i samband med att Ludvika kommun och Smedjebackens kommun då 

bildade den gemensamma servicenämnden inom IT med placering under 

kommunstyrelsen. 

2.8.2 Personalen i siffror 

Betydligt fler kvinnor än män jobbar i landets kommuner. Det ser likadant ut 

hos oss, där andelen kvinnor i koncernen är kring 78 procent. Kvinnor är 

överrepresenterade inom främst vård, omsorg och skola. Män dominerar inom 

områden som teknik, energi och fastighet. 

År 2021 fanns i koncernen omkring 140 chefer med personal- och 

ekonomiansvar, varav nära 70 procent kvinnor. Fem av nio i den högsta 

ledningen var kvinnor. 

Inom nämnderna har medelåldern länge varit i stort sett oförändrad kring 46 år 

bland månadsavlönade, både för kvinnor och för män. Åldersfördelningen är 

ungefär som i en genomsnittlig kommun. Nästan tre av tio anställda är 55 år 

eller äldre. Stora pensionsavgångar kommer alltså äga rum de närmaste åren. 

Av alla månadsavlönade hade 2021 kring 92 procent en heltidsanställning i 

botten, och kan jobba heltid om de vill. Siffran har stigit år för år och är en av 

landets allra högsta. Bakgrunden är att vi i snart 15 år har erbjudit heltidstjänster 

för nyanställda, för att vara en attraktiv arbetsgivare. Men vissa heltidsanställda 

väljer att jobba deltid, så det är ungefär 75 procent som faktiskt jobbar heltid.  

 2019 2020 2021 

Kommunstyrelsen1 150 186 157 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 154 160 159 

Social- och utbildningsnämnden 985 959 964 

Vård- och omsorgsnämnden 975 971 1 008 

Totalt kommunens nämnder 2 264 2 276 2 288 

VBU (76 %) 191 185 189 

RDM (21 %) 32 32 31 

Totalt kommunalförbund 223 217 220 

LKFAB (100 %) 102 105 110 

LudvikaHem (100 %) 50 44 43 

VB Kraft (100 %) 1 1 1 

WBAB (75 %) 57 58 59 

VB Energi med dotterbolag (28,6 %) 18 18 18 

Totalt bolag 228 226 232 

Totalt koncernen 2 714 2 719 2 740 

1. Inklusive de två gemensamma nämnder som vi är värdkommun för: gemensamma servicenämnden 

och gemensamma nämnden för upphandling. 
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Personalnyckeltal, kommunens nämnder  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Andel heltidsanställda, månadsavlönade (%) 90 91 92 92 ─ a 

Andel nya tillsvidareanställda under året (%)  8 9 8 9 ─ a 

Andel med eftergymnasial utbildning (%) 39 39 40 41 ─ b 

Källa: SKR:s personalstatistik (novemberstatistiken) och kolada.se 

a. Utfall saknas. Publiceras oktober 2022. 

b. Utfall saknas. Publiceras april 2022. 

Snittlönen ligger över 30 000 kronor, både för kvinnor och för män.  

Medellön månadsavlönade, kommunens nämnder 
Kronor 

Men inom många 

personalgrupper har 

gruppen kvinnor 

något högre snittlön 

än gruppen män. De 

löneskillnader som finns går dock att förklara med sakliga, könsneutrala faktorer 

som utbildning, ålder och anställningstid. Den årliga lönekartläggningen visar inte 

på några osakliga skillnader mellan kvinnor och män i de fall där lika eller likvärdiga 

arbeten utförs. 

2.8.3 Sjukfrånvaro 

Under 2020 ökade sjukskrivningarna till rekordhöga nivåer, där hela uppgången 

var kopplad till de kortare fallen efter pandemins rekommendationer om att 

stanna hemma vid symtom. År 2021 sjönk frånvaron tillbaka en del, troligen 

eftersom smittspridningen avtog under delar av året, men för helåret ligger den 

fortfarande högre än innan pandemin. Totalt var personalen i koncernen 

sjukskriven kring 9 procent av den ordinarie arbetstiden, mot cirka 9 ½ procent 

året innan.  

Sjukfrånvaro 
Procent av ordinarie arbetstid 

 Koncernen Kommunens nämnder 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Total sjukfrånvaro 8,1 9,6 8,9 8,8 10,8 9,9 

Andel av sjukfrånvaron som avser en samman-

hängande tid av 60 dagar eller mer (%) 
51 41 44 52 41 44 

Sjukfrånvaro för kvinnor 9,2 11,0 10,4 9,6 11,6 10,8 

Sjukfrånvaro för män 4,7 5,4 4,7 5,3 7,0 5,9 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 8,2 9,0 8,7 8,4 9,5 9,3 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30−49 år 8,2 9,6 9,2 8,8 10,5 10,1 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 8,1 10,2 8,9 8,9 11,3 9,8 

Gruppen kvinnor har högre frånvaro jämfört med gruppen män. Fler kvinnor 

än män jobbar i yrken som traditionellt har mer sjukfall, framförallt inom vård, 

omsorg, förskola och skola. 

Sjukfrånvaron varierar inom koncernen. Överlag är den lägre i förbunden och 

bolagen än hos nämnderna. Bland nämnderna är frånvaron lägst inom 

kommunstyrelsen och kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Högst frånvaro 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Kvinnor 27 300 28 100 28 800 29 700 30 400 

Män 28 600 28 600 29 500 29 400 30 400 

Totalt 27 500 28 200 29 000 29 600 30 400 



Ludvika kommun 
Datum 

2022-04-01 
      

      
Sida 

47(82) 

 

Årsredovisning 2021 

finns på vård- och omsorgsnämnden, och det var också där som den största 

uppgången syntes under pandemiåret 2020.  

Sjukfrånvaro 
Procent av ordinarie arbetstid 

Under flera år har våra nämnder haft högre sjukfrånvaro än snittet i landet. År 

2021 var frånvaron 9,9 procent hos oss, mot 8,3 procent för dalakommunerna 

och 7,5 procent i snitt för hela landet. 

Sjukfrånvaro, kommunernas nämnder 
Procent av ordinarie arbetstid 

Det ska dock sägas att det 

finns svårigheter med att 

jämföra frånvaron 

kommuners nämnder emellan, 

och att det vore mer 

rättvisande att jämföra hela 

kommunala koncerner. 

Anledningen är att 

frånvaron typiskt sett 

varierar mellan olika 

områden och att det skiftar 

vad som ligger i nämnder och vad som bedrivs i egna bolag eller andra former. 

Men tyvärr saknas sådana jämförbara siffror. 

En ökad frisknärvaro ger både mänskliga och ekonomiska vinster. Bara 

nämndernas sjuklöner var 33 miljoner kronor under 2021. Till det kommer 

kostnader för sådant som rehabilitering och vikarier. Ökningen av sjuklönerna 

sedan 2020 beror på att det är mer korttidsfrånvaro under pandemin. 

 

 

2019 2020  2021  

Totalt Totalt Totalt Kvinnor Män 

Kommunstyrelsen1 5,3 5,7 5,1 6,3 3,3 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 5,1 5,4 5,2 5,1 5,3 

Social- och utbildningsnämnden 7,7 9,6 9,4 9,7 7,5 

Vård- och omsorgsnämnden 11,1 13,6 11,9 12,8 6,2 

Totalt kommunens nämnder 8,8 10,8 9,9 10,8 5,9 

VBU (76 %) 3,2 3,1 4,5 5,5 3,2 

RDM (21 %) 1,8 1,3 1,6 0,8 1,6 

Totalt kommunalförbund 3,0 2,6 3,7 5,3 2,5 

LKFAB (100 %) 7,4 7,1 7,3 10,7 2,9 

LudvikaHem (100 %) 3,6 3,5 2,9 2,4 3,3 

VB Kraft (100 %)2 .. .. .. .. .. 

WBAB (75 %) 4,5 4,1 3,4 3,5 3,4 

VB Energi med dotterbolag (28,6 %)2 .. .. .. .. .. 

Totalt bolag 5,5 5,2 5,1 7,8 3,0 

Totalt koncernen 8,1 9,6 8,9 10,4 4,7 

1. Inklusive de två gemensamma nämnder som vi är värdkommun för: gemensamma servicenämnden och gemensamma nämnden för upphandling. 

2. Eftersom dessa två bolag har förhållandevis få anställda redovisas av integritetsskäl inte frånvaron för delgrupper. Däremot finns bolagens 

frånvaro med i de redovisade totalsiffrorna. 

Källa: Kolada.se 
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Sjuklönekostnader, kommunens nämnder 
Miljoner kronor 

Det är en utmaning att 

vända de höga sjuktalen 

och öka frisknärvaron. Det 

är ett stort fokus på 

förebyggande och 

hälsofrämjande insatser. 

Det satsas även på 

rehabilitering, för att 

sjukskrivna ska kunna 

komma tillbaka till jobbet. 

2.8.4 Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning 

Precis som många andra har vi en stor utmaning i att klara personal- och 

kompetensförsörjningen framöver. I ett läge med tuff konkurrens på 

arbetsmarknaden och fortsatt stora rekryteringsbehov måste vi erbjuda 

attraktiva arbetsvillkor – både till befintliga och potentiella medarbetare. 

Utmaningen har att göra med den förändrade ålderssammansättning som 

befolkningsprognosen pekar på (avsnitt 2.9.3). Vi kommer behöva ersätta den 

stora grupp anställda som går i pension de närmaste 5−10 åren. Ungefär 

samtidigt kommer vi behöva bli fler för att kunna bedriva mer skola och 

äldreomsorg än i dag. 

Redan i dag är det svårt att rekrytera till vissa yrken. Här kan nämnas utbildade 

förskollärare och lärare, som det är allmän brist på i landet. För att klara verksam-

heten har vi under senare år behövt hyra in sjuksköterskor och socionomer från 

bemanningsföretag. Det är även brist på exempelvis kockar och fysioterapeuter. 

Det finns också flera svårrekryterade tekniska yrken som ingenjörer, projektörer 

och kvalificerade handläggare inom stadsplanering och miljö- och bygglov. 

Vi jobbar på en rad olika sätt för att behålla och rekrytera tillräckligt många 

medarbetare med rätt kvalifikationer. Exempelvis ger vi heltidstjänster till 

nyanställda, satsar på att vara en välkomnande arbetsgivare samt skapar 

karriärvägar. I övrigt kan nämnas särskilda lönesatsningar inom bristyrken och 

för dem som har varit anställda länge.  

Vissa medarbetare kan förmånligt vidareutbilda sig, samtidigt som de jobbar 

kvar i sitt nuvarande yrke. Exempelvis finns barnskötare som utbildar sig till 

förskolelärare, obehöriga lärare som tar lärarexamen och vårdbiträden som läser 

till undersköterska. Det finns olika former av mentorskap för nyutexaminerade. 

Det finns också insatser för att göra det mer attraktivt för äldre medarbetare att 

förlänga arbetslivet. Modellen 80−90−100 riktas till dem som har fyllt 62 år och 

innebär att man minskar sin sysselsättningsgrad till 80 procent av en 

heltidsanställning, med 90 procent av en heltidslön och med en inbetalning till 

tjänstepensionen motsvarande 100 procent av en heltid. 

Sommarjobbande ungdomar välkomnas, som kan bli morgondagens personal.  



Ludvika kommun 
Datum 

2022-04-01 
      

      
Sida 

49(82) 

 

Årsredovisning 2021 

2.9 Förväntad utveckling 

2.9.1 Budget 2022−2024 

Någon samlad budget för koncernen har inte upprättats. Därför redovisas 

utvecklingen endast för kommunen baserat på det budgetbeslut och den 

strategiska plan med ekonomiska ramar för 2022−2024, som bägge fastställdes 

av fullmäktige i november 2021. 

Förväntad utveckling 2022−2024, kommunen 
Miljoner kronor 

Genom en starkare samhällsekonomi tros skatteintäkterna stiga under perioden. 

Även de generella statsbidragen och utjämningen ökar totalt sett, men faller 

tillbaka just 2023 när vissa tillfälliga pandemistöd upphör. Beräkningarna baseras 

på SKR:s prognos för skatteunderlaget per den 30 september 2021. 

Nämndernas investeringsvolym ligger i stort sett oförändrad under perioden, 

med en självfinansieringsgrad kring 100 procent eller däröver. Alla planerade 

investeringar 2022−2024 väntas alltså kunna klaras utan att behöva låna. 

2.9.2 Osäkerhet om hur pandemin kommer utvecklas 

Med största sannolikhet kommer pandemin påverka vår verksamhet och 

ekonomi även 2022, och kanske längre ändå. 

Visserligen påbörjades i februari 2022 avvecklingen av de statliga smittskydds-

åtgärderna mot covid-19, då merparten av restriktionerna togs bort. 
Bakgrunden var den ökande vaccinationstäckningen och att läget inom vården 

 2021 
Budget 

2022 2023 2024 

Verksamhetens intäkter 383 355 362 368 

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar 2 203 2 219 2 241 2 298 

Skatteintäkter och statsbidrag 1 834 1 879 1 915 1 966 

   Varav skatteintäkter 1 276 1 292 1 340 1 384 

   Varav generella statsbidrag och utjämning 558 587 575 582 

Årets resultat −98 38 39 40 

Investeringar netto 65 82 63 60 

Investeringarnas självfinansieringsgrad (%) 103 97 127 140 

Det är oklart hur pandemin kommer fortsätta att påverka oss.  

Befolkningsprognosen säger att invånarantalet ökar. Uppgång-

en sker främst de allra närmaste åren, kopplat till att det då 

väntas bli många nya jobb hos företag som verkar här. Också 

ålderssammansättningen förändras: det blir både fler som ska 

gå i skolan och fler äldre invånare som behöver äldreomsorg. 

Man kan också se investeringsbehov, som också ska betalas. 

Detta möts med långsiktiga åtgärder. Bland annat finns planer 

med effektiviseringsåtgärder, som ska ge mer verksamhet för 

pengarna. Det finns också finansiella mål som styr ekonomin. 
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bedömdes vara tillräckligt stabilt. Men fortfarande rekommenderas alla som är 

sjuka och misstänker att de har covid-19 att stanna hemma och undvika nära 

kontakt med andra människor. Omsorgen behöver fortsätta vidta 

riskminskande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande 

smittspridning i samhället. Och den som är ovaccinerad rekommenderas även 

fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där 

många samlas. 

Även om alltså läget bedöms vara stabilt så finns fortfarande en osäkerhet om 

den kommande utvecklingen. Och det är svårt att överblicka pandemins 

långsiktiga konsekvenser. Den kan ge varaktiga effekter på individers, hushålls 

och företags förväntningar och beteenden. Redan nu kan man se att den 

exempelvis har påverkat flyttmönster både mellan länder och inom Sverige. 

Den har också förstärkt sådant som digitalisering och distansarbete. 

2.9.3 Befolkningsprognosen pekar på ett ökat behov av service 

Som underlag för planering av verksamhet och ekonomi finns en befolknings-

prognos för kommunen för 15−årsperioden 2021−2036.  

Invånare, prognos 

Folkmängden väntas öka 

med nära 900 personer – 

från utgångslägets 26 600 

till nära 27 500 för slutåret. 

Uppgången sker främst de 

närmaste åren, kopplat till 

att det då väntas bli många 

nya jobb hos företag som 

verkar här (avsnitt 2.3).  

Fler jobb bör betyda att fler 

väljer att bosätta sig här. 

Samtidigt som folkmängden ökar, så ändras ålderssammansättningen. 

Invånare i olika åldersgrupper, prognos 
Förändring sedan 2020 

Sett över hela perioden blir 

det fler barn och unga i 

skolåldern, fler personer i 

yrkesaktiv ålder och 

framför allt fler äldre 

pensionärer. Men det blir 

färre barn i förskoleålder 

och färre yngre 

pensionärer. 

De allra närmaste åren 

väntas det främst bli fler 

personer i aktiv ålder, i och med de nya arbetstillfällen som växer fram. 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik (2010−2019) och SCB:s prognos för Ludvika kommun 

(2021−2036) 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik (2020) och SCB:s prognos för Ludvika kommun (2021−2036) 
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En stor del av våra tjänster riktas till specifika åldersgrupper. Därför ger 

förändringar i olika åldrar en god bild av de ökade respektive minskade behov 

av olika välfärdstjänster som över tid kan komma att riktas mot koncernen.  

Invånare i olika åldersgrupper, prognos 
Förändring 2020−2036 

Behoven väntas öka både 

inom både grundskola, 

gymnasium och 

äldreomsorg, men minska 

något inom förskola. 

Man kan förvänta sig både 

högre kostnader för 

verksamheten och 

samtidigt behov av 

investeringar. 

Över tid kan resurser behöva fördelas om i takt med volym- och 

behovsförändringar för olika verksamheter. 

Även hur mycket skatt, och statsbidrag 

som kommer in påverkas av antalet 

invånare och ålderssammansättningen.  

2.9.4 Investeringsbehov och 

planer 

De närmaste 5−15 åren kan man räkna 

med att det behövs investeringar inom 

flera områden, trots de senaste årens 

höga investeringstakt. Samtidigt finns 

utmaningar i hur detta ska finansieras. 

Enligt befolkningsprognosen behövas 

fler bostäder, eftersom folkmängden 

väntas stiga kopplat till de jobb som 

växer fram hos företag som verkar här. 

Enligt prognosen finns också fortsatta 

investeringsbehov inom skola, och på 

sikt även inom äldreomsorg. På social-

och utbildningsnämnden pågår en 

genomlysning av hur befintliga skolor kan utnyttjas på bästa sätt och om det 

eventuellt behövs nya. Vård- och omsorgsnämnden gör en genomlysning av 

framtidens äldreomsorg, som bland annat gäller vilka boendeformer som 

kommer behövas och hur behovet av nybyggnation ser ut.  

Det finns även andra investeringsbehov, som inte är lika tydligt kopplade till 

befolkningsförändringar. Exempelvis behöver delar av VA-systemet modern-

iseras och det behövs underhåll av gator och vägar. Vidare behövs underhåll 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik (2020) och SCB:s prognos för Ludvika kommun (2021−2036) 

Så här gjordes befolkningsprognosen 

Prognosen för Ludvika kommun 2021−2036 

baseras på SCB:s senaste befolkningsfram-

skrivning för riket, Sveriges framtida befolkning 

2021−2070, som publicerades i april 2021. 

Anpassningar gjordes till vår kommuns 

historiska och aktuella utveckling i de 

antaganden om barnafödande, dödsfall och 

in- och utflyttning som används. 
Ludvika-prognosen gjordes i två steg: 

1. Först gjordes en basprognos enligt ett 

basscenario. I stora drag innebär det att 

befolkningsutvecklingen återgår till den 

som rådde före det stora flyktingmottag-

andet kring 2014−2017. 
 

2. Sedan gjordes en jobbprognos enligt ett 

jobbscenario. Ovanpå basprognosen läggs 

effekten av att det 2022−2025 kan bli 

800 nya arbetstillfällen hos företag i 

kommunen. Jobben tros leda till både en 

ökad inflyttning och en viss minskad 

utflyttning, men också mer jobbpendling 

och distansarbete.  

Prognosen levererades av SCB i januari 

2022. Pandemin medför en extra osäkerhet. 
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och investeringar i delar av LudvikaHems lägenhetsbestånd liksom i LKFAB:s 

verksamhetsfastigheter. I samtliga dessa fall finns påbörjade långsiktiga planer. 

2.9.5 Långsiktiga åtgärder för en hållbar ekonomi 

De närmaste åren finns utmaningar när det gäller investeringsbehoven, hur 

mycket koncernen orkar med att låna samt de ökade verksamhetsvolymer och de 

utmaningar att betala välfärden som väntar genom befolkningsutvecklingen.    

Det väntade demografiska trycket är inte unikt för vår kommun, utan 

motsvarande situation finns i varierande grad i hela Sverige. 

För att klara en hållbarhet över tid behövs långsiktiga åtgärder. 

Ett sådant exempel är de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som 

fullmäktige fastställde 2020. Riktlinjerna är framåtblickande och ger långsiktiga 

inriktningar för kommunens utveckling. Där sägs att volymer och 

ambitionsnivåer för verksamheten behöver anpassas till de ekonomiska 

förutsättningarna. Det finns också tre konkreta finansiella mål som styr hur 

mycket pengar som kan gå till löpande verksamhet, investeringarnas omfattning 

och finansiering samt vilket sparande som krävs i form av årliga överskott. 

En förutsättning för att över tid klara överskottsmålet är att nämnderna klarar 

att hålla sig inom tilldelade budgetanslag. Därför finns också åtgärder som 

syftar till att anpassa de löpande kostnaderna till de löpande intäkterna. 

Sedan 2019 bygger fullmäktiges budgetbeslut på ett effektiviseringskrav i så 

kallade strukturplaner, som innebär att nämnderna behöver få ut mer 

verksamhet för sina tilldelade pengar. Eller alternativt få ut lika mycket till en 

lägre kostnad. Även ökad kvalitet i verksamheten innebär en effektivisering, om 

kostnaden inte ökar och volymen inte minskar. Att effektivisera kan handla om 

allt från dagliga förbättringar till nya arbetssätt och att utnyttja kompetens och 

ny teknik bättre. Minskad sjukfrånvaro och ett ökat samarbete är också aktuellt. 

Effektiviseringskravet uppgår till 104 miljoner kronor för treårsperioden 

2022−2024 eller 35 miljoner kronor i snitt per år. 

Både 2020 och 2021 gjordes avbetalningar på lån. Detta har givit ett bättre 

finansiellt utgångsläge inför de investeringsbehov som väntar i koncernen. 

Ökad effektivitet 

 

 

  

 

              Volym       Kostnad                  Kvalitet 
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3 Finansiella rapporter 

3.1 Resultaträkning 

Miljoner kronor  

 Noter 
Koncernen Kommunen 

2020  2021 2020 2021  

Verksamhetens intäkter  2 1 110,2 1 023,1 451,5 382,9 

Verksamhetens kostnader 3 −2 622,0 −2 614,4 −2 159,4 −2 169,1 

Av- och nedskrivningar 4 −121,3 −191,7 −44,1 −33,6 

Verksamhetens nettokostnader  −1 633,1 −1 783,0 −1 752,0 −1 819,8 

Skatteintäkter 5 1 235,6 1 275,7 1 235,6 1 275,7 

Generella statsbidrag och utjämning 6 534,4 557,8 534,4 557,8 

Verksamhetens resultat  143,1 50,5 18,0 13,7 

Finansiella intäkter 7 5,1 −7,3 22,6 25,8 

Finansiella kostnader 8 −19,5 −20,5 −4,0 −3,8 

Resultat efter finansiella poster  122,5 22,7 36,7 35,6 

Extraordinära poster 9 − −133,7 − −133,7 

Årets resultat  122,5 −111,0 36,7 −98,2 

Se notförteckning avsnitt 3.6 
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3.2 Balansräkning 

Miljoner kronor 

 Noter 
Koncernen Kommunen 

2020 2021 2020 2021 

TILLGÅNGAR      

A...Anläggningstillgångar  3 354,1 3 204,6 1 670,8 1 335,6 

- Materiella anläggningstillgångar  3 307,8 3 171,2 1 125,2 521,0 

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 2 866,8 2 681,4 1 035,2 426,6 

- Maskiner och inventarier 11 439,8 488,6 88,7 93,3 

- Övriga materiella anläggningstillgångar 12 1,2 1,2 1,2 1,2 

- Finansiella anläggningstillgångar 13 46,3 33,4 545,7 814,6 

B...Bidrag till infrastruktur 14 87,5 83,9 87,5 83,9 

C...Omsättningstillgångar  881,5 610,6 613,0 466,4 

- Förråd, lager och 

exploateringsfastigheter 
15 18,0 13,6 13,2 9,2 

- Kortfristiga fordringar 16 519,1 286,1  293,1 136,0 

- Kassa och bank 17 344,4 310,9 306,7 321,1 

SUMMA TILLGÅNGAR  4 323,1 3 899,1 2 371,3 1 885,9 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

A...Eget kapital 18 1 139,6 996,7 1 137,8 1 027,6 

- Årets resultat  122,5 −111,0 36,7 −98,2 

- Övrigt eget kapital      

B...Avsättningar  240,3 227,6 145,6 149,6 

- Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 
19 126,2 132,4 105,4 111,7 

- Andra avsättningar 20 114,1 95,2 40,2 37,9 

C...Skulder  2 943,2 2 674,7 1 087,9 708,8 

- Långfristiga skulder 21 2 002,0 1 328,8 229,0 199,3 

- Kortfristiga skulder 22 941,2 1 345,9 858,9 509,5 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

 4 323,1 3 899,1 2 371,3 1 885,9 

      

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Panter och därmed jämförliga säkerheter 23 86,5 86,5 1 868,5 1 935,4 

Ansvarsförbindelser  622,1 607,9 594,3 579,5 

- Pensionsförpliktelser 24 617,1 602,9 589,3 574,5 

Se notförteckning avsnitt 3.6 

  

 

  



Ludvika kommun 
Datum 

2022-04-01 
      

      
Sida 

55(82) 

 

Årsredovisning 2021 

3.3 Kassaflödesanalys 

Miljoner kronor  

 Noter 
Koncernen Kommunen 

2020 2021 2020 2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  122,5 −111,0 36,7 −98,2 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  26 60,4 145,3 −77,8 −63,4 

Övriga likviditetspåverkande poster 27 − 2,3 − 2,3 

Poster som redovisas i annan sektion 28 − −6,2 −1,6 6,2 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
 182,9 30,4 −42,7 −153,1 

Förändring lager och exploateringsfastigheter 

(−ökning, +minskning) 
 −18,0 4,4 −4,4 4,0 

Förändring kortfristiga fordringar        

(−ökning, +minskning) 
 −197,5 233,0 −81,9 157,1 

Förändring kortfristiga skulder      

(+minskning, -ökning) 
 14,5 61,5 142,3 −349,4 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 

VERKSAMHETEN 

 −18,1 329,3 13,4 −341,5 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella anläggningstillgångar  −372,0 −204,4 −142,0 −65,0 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 
 205,0 − 37,4 450,4 

Förvärv av finansiella. anläggningstillgångar  − − −4,8 − 

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar  − − 4,9 − 

Infrastrukturell investering      

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS-

VERKSAMHETEN 

 −167,0 −204,4 −104,5 385,4 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  14,6 − − 1,6 

Amortering av skulder för finansiell leasing  − −1,4 − −1,4 

Amortering av långfristiga skulder  30,3 −157,0 −41,7 −29,7 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS-

VERKSAMHETEN 

 44,9 −158,4 −41,7 −29,5 

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR      

ÅRETS KASSAFLÖDE  −140,2 −33,5 −132,8 14,5 

Likvida medel vid årets början  484,6 344,4 439,5 306,6 

Likvida medel vid årets slut  344,4 310,9 306,7 321,1 

Se notförteckning avsnitt 3.6 

 

  



Ludvika kommun 
Datum 

2022-04-01 
      

      
Sida 

56(82) 

 

Årsredovisning 2021 

3.4 Nämndernas driftkostnader och investeringar 

3.4.1 Driftkostnader 

Enligt fullmäktiges budgetbeslut för 2021 skulle nämnderna och 

kommunsamarbetena bedriva verksamhet för kring 1,76 miljarder kronor netto 

(kostnader minus intäkter). 

Totalt sett blev de löpande driftkostnaderna 30 miljoner kronor högre än denna 

tilldelade nivå. Störst överskridande, 27 miljoner kronor, finns för vård- och 

omsorgsnämnden. Större delen är kopplat till ökade hemtjänstinsatser till 

personer som behöver demensomvårdnad, och som väntar på plats på 

demensboende. Det finns också andra orsaker (avsnitt 2.6.2, Budgetföljsamhet). 

Nämndernas driftkostnader netto 
Miljoner kronor  

Överskridande finns också för social- och utbildningsnämndens individ- och 

familjeomsorg med 17 miljoner kronor, och då främst för vård utanför det egna 

hemmet för barn och ungdomar. 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden överskred sin budget med närmare 

3 miljoner kronor, i första hand genom obudgeterade kostnader för 

medfinansiering av infrastrukturprojektet Genomfart Ludvika. 

Medlemskapet i Räddningstjänsten Dala Mitt kostade 1 miljon kronor mer än 

det budgeterade beloppet. Förklaringen är ökade pensionskostnader. 

Totalt sett förbrukade kommunstyrelsen uppemot 10 miljoner kronor mindre 

än budget. Lägre lönekostnader till följd av obesatta tjänster, lägre utbildnings-

kostnader genom deltagande på kurser och konferenser på distans samt 

återbetalt medlemsbidrag från VBU är några av de största posterna.  

Social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Utbildning hade närmare 

8 miljoner kronor lägre kostnader än budgeterat. Bland annat har förskolorna 

hållit nere planerade inköp utifrån kommunledningens uppmaning till 

återhållsamhet med inköp vid årets slut.  

 
2020 2021 

Bokslut      Budget Bokslut Avvikelse 

Kommunstyrelsen1 −324,3 −336,8 −327,2 +8,5 

    Varav Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) −36,1 −33,9 −34,8 −0,9 

           Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) −181,7 −190,1 −188,2 +1,9 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden2 −185,63 −180,0 −182,6 −2,6 

Social- och utbildningsnämnden IFO4 −181,1 −169,7 −186,9 −17,2 

Social- och utbildningsnämnden Utbildning4 −453,1 −477,4 −469,8 +7,6 

Vård- och omsorgsnämnden5 −576,4 −597,4 −624,6 −27,2 

Revisionen −1,1 −1,2 −1,2 0 

Totalt −1 721,6 −1 762,4 −1 792,3 −29,9 

1. Inklusive kommunens kostnad för fem gemensamma nämnder (gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan; 

gemensamma servicenämnden; gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel; språktolksnämnden i 

Dalarna samt gemensamma överförmyndarnämnden) och två kommunalförbund (RDM och VBU). 

2. Inklusive Myndighetsnämnden miljö och bygg. 

3. Dåvarande kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 

4. Nämndens budget delas upp på IFO respektive Utbildning efter beslut i fullmäktige. 

5. Inklusive kommunens kostnad för gemensamma nämnden Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 
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3.4.2 Investeringar 

Enligt fullmäktiges beslut skulle nämnderna år 2021 investera för totalt 

85 miljoner kronor. Under året användes totalt 65 miljoner kronor (77 procent), 

vilket är en mindre andel än de närmast föregående åren.  

Nämndernas investeringara 
Miljoner kronor  

 
2020 2021 

Bokslut       Anslag     Bokslut  Avvikelse 

Kommunstyrelsen 9,9 25,2 11,4 −13,7 

    Varav gemensamma servicenämnden 1,8 12,5 1,6 −10,9 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 129,4b 51,1 45,8 −5,3 

Social- och utbildningsnämnden Utbildning 1,5 5,6 5,0 −0,6 

Vård- och omsorgsnämnden 1,1 2,9 2,8 −0,1 

Totalt 142,0 84,8 65,0 −19,7 

a. Sedan 2021 avses endast de så kallade skattefinansierade investeringarna. Anläggningsbolaget Wessman Vatten & 

Återvinning AB svarar från 2021 för de taxefinansierade investeringarna inom VA och återvinning, som till och med 2020 låg 

hos samhällsbyggnadsnämnden. 

b. Dåvarande kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 

Störst anslag låg hos kultur- och samhällsutvecklingsnämnden inom främst 

mark- och anläggningsarbeten, vägar och parker. Förberedelser inför etablering 

av nya butiker på handelsområdet Lyviksberget, nya ställplatser vid Skuthamn 

samt asfaltering av gator är några exempel på vad som gjordes 2021. 

Näst störst belopp hade kommunstyrelsen, varav hälften avsåg IT-investeringar 

inom gemensamma servicenämndens område. Bredbandssatsningar var 

kommunstyrelsens enskilt största post. 

Anslaget utgörs inte bara av budgeterade 82 miljoner kronor, utan även på de 

3 miljoner kronor netto som omfördelades från 2020 till 2021 efter beslut i 

fullmäktige i april 2021. Omfördelningen gjordes för att säkerställa att några 

pågående och inte utförda projekt av strategisk betydelse kunde utföras. 

Fortsatt utveckling av Väsmanstrand och inventarier till nya förskolor är några 

av de projekt som kunde utföras efter denna omfördelning. 

Av nämndernas totala anslag på 85 miljoner kronor var det alltså omkring 

20 miljoner kronor som inte togs i anspråk. Mer än halva beloppet avser 

försenade IT-projekt hos gemensamma servicenämnden. Här kan nämnas att 

projektet trådlöst nät och fibernätverk har fördröjts på grund av 

komponentsbrist hos leverantörer, medan intern resursbrist har hindrat 

projektet gemensam identitetsplattform. 
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3.5 Bolagens resultat 
De bolag som vi äger, helt eller delvis, gjorde 2021 tillsammans ett överskott på 

169 miljoner kronor efter finansiella poster. 

Kommunala bolagens resultat efter finansiella poster 
Miljoner kronor 

 
Bokslut 

2020 2021 

Ludvika kommun Stadshus AB 15,7 58,3 

Ludvika Kommunfastigheter AB 7,1 6,0 

LudvikaHem AB 76,6 −63,2 

Stora Brunnsvik AB −1,1 −1,1 

Tryggheten i Ludvika fastigheter KB 1,4 0,2 

Västerbergslagens Kraft AB −3,0 37,9 

Wessman Vatten & Återvinning AB − −0,4 

WBAB 0,0 0,0 

Västerbergslagens Energi AB 61,2 74,6 

Västerbergslagens Elförsäljning AB 9,7 −7,9 

Västerbergslagens Elnät AB 58,2 64,2 

Totalt 225,8 168,6 

Men det överskott som kan räknas till oss är mindre, eftersom vi inte själv äger 

alla bolag fullt ut. Ett bolag äger vi till hälften och i ytterligare tre äger vi bara en 

mindre del. 

Ludvika kommuns del av de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster 
Miljoner kronor 

   Ägarandel 
Bokslut 

2020 2021 

Ludvika kommun Stadshus AB 100 % 15,7 58,3 

Ludvika Kommunfastigheter AB 100 % 7,1 6,0 

LudvikaHem AB 100 % 76,6 −63,2 

Stora Brunnsvik AB 100 % −1,1 −1,1 

Tryggheten i Ludvika fastigheter KB 100 % 1,4 0,2 

Västerbergslagens Kraft AB 100 % −3,0 37,9 

Wessman Vatten & Återvinning AB 100 % − −0,4 

WBAB 50 % 0,0 0,0 

Västerbergslagens Energi AB 28,6 % 17,5 21,3 

Västerbergslagens Elförsäljning AB 28,6 % 2,8 −2,3 

Västerbergslagens Elnät AB 28,6 % 16,6 18,4 

Totalt  133,6 75,1 
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3.6 Noter  

Not 1. Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) och följer i all 

väsentlighet rekommendationer från Rådet 

för kommunal redovisning (RKR). 

 Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges. 

 Periodisering av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed. 

 Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de 

beräknas inflyta. 

 Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöra kommunkoncernen och intäkterna 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Löner har belastats med ett 

personalomkostnadspålägg på 40,15 procent som 

inkluderar sociala avgifter, avtalsförsäkringar och 

pensionskostnader. 

 Materiella anläggningstillgångar belastas med 

verklig avskrivningskostnad samt en kalkylränta på 

1,0 procent enligt SKR:s förslag. 

 Gemensam central administration som ekonomi, 

personal och upphandling fördelas inte ut på de 

olika verksamheterna. 

Sammanställd redovisning 

I den sammanställda redovisningen kopplas 

koncernens alla enheter samman för att ge en 

helhetsbild.  

I koncernen ingår samtliga nämnder, 

gemensamma nämnder samt de 

kommunalförbund och bolag som 

kommunen har minst 20 procents inflytande 

över. Ingående enheter och ägarandelar 

framgår av avsnitt 2.2. 

Den sammanställda redovisningen har 

upprättats enligt förvärvsmetoden med 

proportionell konsolidering. Konsolideringen 

innebär att kommunens och företagens 

räkenskaper sammanförs, efter eliminering 

av alla koncerninterna mellanhavanden, och 

att endast de ägda andelarna av 

räkenskapsposterna har tagits med. 

För bolaget WBAB görs undantag från 

konsolidering utifrån ägarandel. I stället görs 

konsolideringen utifrån kostnadsandelen, 

eftersom det bedöms ge en mer rättvisande 

bild av vår kommuns ekonomiska situation 

och åtagande. Bolaget ägs till lika delar av 

Ludvika kommun och Smedjebackens 

kommun och utför drift av VA och 

återvinning för bägge två. Vår ägarandel är 

alltså 50 procent. Men bolaget utför mer 

verksamhet för oss, och vår kostnadsandel år 

2021 var 75 procent. Därför inkluderas 

75 procent av räkenskapsposterna i vår 

sammanställda redovisning. Som en 

konsekvens räknas i avsnitt 2.8 Väsentliga 

personalförhållande 75 procent av bolagets 

anställda och sjukfrånvaro till vår koncern. 

Jämförelsestörande poster  

Sådana poster särredovisas i not till 

respektive post i resultaträkningen och/eller i 

kassaflödesrapporten. Som 

jämförelsestörande redovisas sådana poster 

som är sällan förekommande och som 

överstiger 1 miljon kronor. 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för 

skatteintäkter år 2021 baseras på SKR:s 

prognos per december 2021, i enlighet med 

RKR R2. 

Kostnader, avskrivningar  

Avskrivning av materiella anläggningstill-

gångar görs för den beräknade nyttjande-

perioden med linjär avskrivning baserat på 

anskaffningsvärdet. För tillgångar i form av 

mark, konst och pågående arbeten görs 

emellertid inga avskrivningar.  

Avskrivningar, koncernbolag  

Materiella anläggningstillgångar skrivs av 

systematiskt över tillgångens bedömda 

nyttjandeperiod enligt K3-reglementet. 

Tillgången delas upp på komponenter när 

komponenterna är betydande och har 

väsentligt olika nyttjandeperioder. När en 

komponent i en anläggningstillgång byts ut, 

utrangeras eventuell kvarvarande del av den 

gamla komponenten och den nya 

komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Utgifter för löpande reparationer och 

underhåll redovisas som kostnader. 

Gränsdragning mellan driftkostnad och 

investering  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk 

eller innehav med en nyttjandeperiod om 

minst tre år klassificeras som anläggnings-

tillgång, om anskaffningsvärdet överstiger två 

prisbasbelopp (2 * 47 600 kronor = 

95 200 kronor för år 2021). 

Lånekostnader  

Kostnaderna belastar den period de hänför 

sig till och räknas inte in i tillgångarnas 

anskaffningsvärden. 
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Materiella anläggningstillgångar, 

anskaffningsvärde  

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärdet minskat med 

ackumulerade av- och nedskrivningar.           

I anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt 

hänförliga till förvärvet. 

Investeringsbidrag tas upp som förutbetalda 

intäkter och periodiseras över 

anläggningarnas nyttjandeperioder. 

Investeringar i anläggningar som inte 

färdigställts under året redovisas under 

respektive objektgrupp. 

Sedan hösten 2014 tillämpas 

komponentredovisning på de anläggningar 

som aktiveras. Detta innebär att en 

anläggning delas upp i olika komponenter 

med olika nyttjandeperioder.  

Linjär avskrivning tillämpas och 

avskrivningar av anläggningstillgångar görs 

efter en bedömning av tillgångens 

nyttjandeperiod. Avskrivningstiderna har 

fastställts med utgångspunkt från RKR:s 

idéskrift om avskrivningar. Avskrivningar av 

nya investeringar påbörjas samma år som 

anskaffningen sker, med följande 

avskrivningstider: 

 Byggnader  5−50 år 

 Maskiner och inventarier  3−10 år 

Anläggningstillgångar värderas till 

anskaffningsvärdet med avdrag för 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Anskaffningsvärdet reduceras inte med 

investeringsbidrag på investeringar aktiverade 

från och med 2014. Anslutningsavgifter 

redovisas som intäkter i resultaträkningen. 

Pensioner  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för 

anställda i kommunen beräknas enligt SKR:s 

riktlinjer för beräkning av pensionsskuld 

(RIPS). Pensionsadministratören har utrett 

anställningsförhållandena för 99 procent av 

de anställda. 

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som 

ansvarsförbindelse inom linjen i 

balansräkningen. 

Årets nyintjänade pensioner redovisas som 

en långfristig avsättning i balansräkningen 

samt kostnadsförs i resultaträkningen.  

Pensionsåtaganden för anställda i de företag 

som ingår i koncernen redovisas enligt 

bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 

(K3). 

Leasingavtal  

Som finansiell leasing redovisas leasingavtal 

med en avtalstid överstigande tre år och som 

uppgår till betydande värde. De redovisas i 

balansräkningen som materiell 

anläggningstillgång och långfristig skuld. 

Övriga leasingavtal redovisas som 

operationella om avtalets värde bedöms som 

ringa i förhållande till balansomslutningen. 

Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter 

klassificeras som operationella då de 

ekonomiska riskerna och fördelarna med 

ägandet i allt väsentligt inte övergår till 

kommunen. 

Derivatinstrument  

Vissa koncernbolag utnyttjar 

derivatinstrument för att hantera den 

ränterisk som uppstår vid upptagande av lån 

till rörlig ränta. För dessa transaktioner 

tillämpas säkringsredovisning. 

Dokumentation har upprättats som beskriver 

förhållandet mellan säkringsinstrumentet och 

den säkrade posten samt bolagens mål för 

riskhanteringen och riskhanteringsstrategin 

avseende säkringen. 

Bolagen dokumenterar också sin bedömning, 

både när säkringen ingås och fortlöpande, av 

om de derivatinstrument som används i 

säkringstransaktioner i hög grad är effektiva 

för att motverka förändringar i kassaflöden 

som är hänförliga till de säkrade posterna. 

Koncernvalutatoppkonto 

Redovisas i sin helhet i kommunens 

balansräkning. Skulder/fordringar bokas upp 

på dotterföretag. 
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Not 2. Verksamhetens intäkter 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Försäljningsintäkter − − 14,5 15,6 

Taxor och avgifter − − 156,7 53,4 

Hyror och arrenden − − 18,6 16,6 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten − − 165,2 169,9 

Övriga bidrag − − 31,1 13,2 

EU−bidrag − − 0,6 1,0 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster − − 16,9 45,8 

Vinst fastighetsförsäljning − − 1,6 0,0 

Övriga verksamhetsintäkter 1 110,2 1 023,1 80,3 67,4 

Interna intäkter 530,5 − 33,9 81,2 

Totalt 1 640,7 1 023,1 485,4 464,1 

Exklusive interna intäkter 1 110,2 1 023,1 451,5 382,9 

Not 3. Verksamhetens kostnader 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Personalkostnader exklusive pensionskostnader − − 1 090,3 -1 125,8 

Pensionskostnader − − −115,9 −110,7 

Lämnade bidrag − − −112,0 −105,8 

Köp av verksamheter − − −407,1 −359,8 

Lokal och markhyror − − −183,5 −183,1 

Inköp av material och varor − − −77,2 −90,1 

Inköp av tjänster − − −122,6 −137,4 

Realisationsförluster och utrangeringar − − − −6,2 

Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter − − − − 

Övriga verksamhetskostnader -2 622,0 -2 614,4 −50,8 −50,0 

Interna kostnader −527,3 − −159,9 −81,2 

Totalt -3 149,3  -2 614,4 -2 319,3 -2 250,3 

Exklusive interna kostnader -2 622,0 -2 614,4 -2 159,4 -2 169,1 

Not 4. Av- och nedskrivningar 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Byggnader och tekniska anläggningar −77,3 −148,3 −28,5 −21,0 

Bilar och andra transportmedel, maskiner och inventarier −42,1 −41,8 −14,3 −11,8 

EPC projekt − 0,0 − 0,0 

Nedskrivning anläggningstillgångar −1,9 −1,6 −1,3 −0,8 

Totalt −121,3 −191,7 −44,1 −33,6 

Not 5. Skatteintäkter 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Preliminära skatteintäkter 1 261,4 1 240,8 1 261,4 1 240,8 

Slutavräkning 2020 −6,6 −2,1 −6,6 −2,1 

Prognos slutavräkning 2021 −19,2 37,0 −19,2 37,0 

Totalt 1 235,6 1 275,7 1 235,6 1 275,7 

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Inkomstutjämningsbidrag 289,5 300,9 289,5 300,9 

Kostnadsutjämningsbidrag 81,1 99,8 81,1 99,8 

Införandebidrag 11,3 − 11,3 − 

Strukturbidrag 4,1 4,1 4,1 4,1 

Fastighetsavgift 53,6 59,1 53,6 59,1 

Regleringsavgift 27,6 79,3 27,6 79,3 

Utjämningsavgift/utjämningsbidrag LSS 3,3 1,7 3,3 1,7 

Generella statsbidrag 63,9 12,9 63,9 12,9 

Totalt 534,4 557,8 534,4 557,8 
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Not 7. Finansiella intäkter 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Aktieutdelning koncernföretag − − 17,0 13,0 

Ränteintäkter − − 1,8 0,7 

Borgensavgift − − 2,9 2,6 

Fakturerade räntor 2,6 2,6 0,7 2,6 

Övriga finansiella intäkter 2,5  −9,9 0,1 6,9 

Totalt 5,1 −7,3 22,6 25,8 

Not 8. Finansiella kostnader 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Räntekostnad på långfristiga lån −9,2 −8,5 −2,1 −0,9 

Ränta pensionsskuld −1,8 −2,8 −1,8 −2,5 

Övriga finansiella kostnader −8,5  −9,2 −0,1 −0,4 

Totalt  −19,5 −20,5 −4,0 −3,8 

Not 9. Extraordinära poster 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Förlikning NCC, vattenledningsprojektet − 42,0 − 42,0 

Återbetalning aktieägartillskott från LudvikaHem AB − − − 9,0 

Uppskrivning − 9,0 − − 

Totala intäkter − 51,0 − 51,0 

     

Nedskrivning pågående arbete, vattenledningsprojektet  − −139,3 − −139,3 

Nedskrivning fakturor, vattenledningsprojektet − −98,1 − −98,1 

Medel tänkta till avskrivning, vattenledningsprojektet − 52,6 − 52,6 

Totala kostnader − −184,7 − −184,7 

Totalt − −133,7 − −133,7 

Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Ingående balans anskaffningsvärde − 3 783,8 1 462,8 1 546,3 

Periodens anskaffningar inkl pågående arbete − 236,5 119,5 32,0 

Försäljningar − −229,5 −36,0 −698,8 

Utrangeringar − −142,5 − −139,3 

Omklassificeringar − 190,7 − − 

Utgående balans anskaffningsvärde − 3 839,0 1 546,3 740,2 

     

Ingående balans avskrivningar − −1 158,0 −482,4 −511,1 

Periodens avskrivningar − −85,1 −28,7 −21,0 

Försäljningar − 230,5 − 230,5 

Utrangeringar − 0,9 − − 

Ingående nedskrivningar − − − − 

Periodens nedskrivningar − −83,5 − −12,1 

Uppskrivning − −62,5 − − 

Utgående balans avskrivningar − −1 157,6 −511,1 −313,6 

Bokfört värde 2 866,8 2 681,4 1 035,2 426,6 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod − − − 22 år 
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Not 11. Maskiner och inventarier 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Ingående balans anskaffningsvärde − 1 085,3 254,3 280,2 

Periodens anskaffningar − 84,8 26,1 19,8 

Försäljningar − −16,4 −0,2 −16,2 

Utrangeringar − −7,6 − − 

Omklassificeringar − 9,8 − − 

Utgående balans anskaffningsvärde − 1 155,8 280,2 283,8 

     

Ingående balans avskrivningar − −646,1 −172,9 −191,4 

Periodens avskrivningar − −40,1 −14,1 −10,0 

Försäljningar − 2,8 −4,5 2,5 

Utrangeringar − 16,2 − − 

Ingående nedskrivningar − − − − 

Periodens nedskrivningar − − − − 

Utgående balans avskrivningar − −667,2 −191,4 −198,9 

     

Bokfört värde inklusive finansiell leasing 439,8 488,6 88,7 93,3 

Därav finansiell leasing 6,9 9,5 6,9 8,5 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod − − − 10 år 

     

Finansiell leasing − − − − 

Nuvärdet av minimileasingavgifter förfaller enl. följande: 6,9 9,5 6,9 8,5 

• Inom 1 år 1,6 1,9 1,6 1,6 

• Senare än 1 år men inom 5 år 4,6 7,2 4,6 6,5 

• Senare än 5 år 0,7 0,4 0,7 0,4 

Not 12. Övriga materiella anläggningstillgångar 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Ingående balans anskaffningsvärde 1,2 1,3 1,2 1,3 

Periodens anskaffningar 0,0 − 0,0 − 

Försäljningar − − − − 

Utrangeringar − − − − 

Utgående balans anskaffningsvärde 1,3 1,3 1,3 1,3 

     

Ingående balans avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens avskrivningar −0,0 −0,1 −0,0 −0,1 

Försäljningar − − − − 

Utrangeringar − − − − 

Ingående nedskrivningar − − − − 

Periodens nedskrivningar − − − − 

Utgående balans avskrivningar −0,0 −0,1 −0,0 −0,1 

     

Bokfört värde 1,2 1,2 1,2 1,2 

Not 13. Finansiella anläggningstillgångar 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Ludvika kommun Stadshus AB − − 0,5 0,5 

Kommuninvest ekonomisk förening − − 20,0 26,5 

Aktier/andelar ej koncern, bostadsrätt 28,1 32,1 0,3 0,3 

Totalt aktier och andelar kommunkoncernföretag m.m. 28,1 32,1 20,8 27,4 

     

Ludvika kommun Stadshus AB − − 522,8 522,8 

Wessman Vatten & Återvinning AB − − − 262,9 

Del i RDM:s eget kapital − − 1,0 1,0 

Övriga långfristiga fordringar 18,2  1,3 1,1 0,5 

Totalt långfristig utlåning 18,2 1,3 524,8 787,2 

Totalt 46,3 33,4 545,7 814,6 
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Not 14. Bidrag till infrastruktur 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Totalt bidrag 78,5 78,5 78,5 78,5 

Ackumulerad upplösning −0,3 −3,4 −0,3 −3,4 

   varav årets upplösning −0,3 −3,1 −0,3 −3,1 

Totalt bidrag till Trafikverket för Genomfart Ludvika 78,2 75,1 78,2 75,1 

     

Totalt bidrag 11,0 11,0 11,0 11,0 

Ackumulerad upplösning −1,7 −2,2 −1,7 −2,2 

   varav årets upplösning −0,4 −0,4 −0,4 −0,4 

Totalt bidrag till avfart till ICA 9,2 8,8 9,2 8,8 

Totalt 87,5 83,9 87,5 83,9 

Bidragen upplöses på 25 år     

Not 15. Förråd, lager och exploateringsfastigheter 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Förnödenheter och förråd 4,8 4,4 − − 

Exploateringsfastigheter 13,2  9,2 13,2 9,2 

Totalt 18,0  13,6 13,2 9,2 

Not 16. Kortfristiga fordringar 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Kundfordringar − − 113,5 14,1 

Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar 111,1 52,4 111,1 52,4 

Kommunalskattefordringar − 15,7 − 15,7 

Övriga kortfristiga fordringar 408,0 218,0 9,2 11,4 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter − − 33,4 39,7 

Fordran koncernbolag − − 26,0 2,8 

Totalt 519,1  286,1 293,1 136,0 

Not 17. Kassa och bank 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bank och plusgiro 344,4  310,9 306,7 321,1 

Totalt 344,4  310,9 306,7 321,1 

Koncernkonto 283,6 231,1 283,6 231,1 

Beviljad ej utnyttjad kredit 70,0 70,0 70,0 70,0 

Not 18. Eget kapital 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Ingående eget kapital 1 116,0 1 123,6 1 101,2 1 137,8 

Justering −98,9 −15,9 − −12,1 

Årets resultat 122,5  −111,0 36,7 −98,2 

Utgående eget kapital 1 139,6  996,7 1 137,8 1 027,6 

Not 19. Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, inklusive löneskatt 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Beräkning gjord av Skandia enligt RIPS     

Aktualiseringsgrad − − 98,0 % 99,0 % 

Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt 122,4 133,2 85,5 105,4 

Nyintjänad pension −  17,9 4,8 

Pensionsutbetalningar − −6,0 −5,0 −4,7 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar − 1,7 1,9 1,3 

Ändring av försäkringstekniska grunder − − 1,6 3,5 

Övrig post 3,8 0,4 −0,3 0,1 

Förändring löneskatt − 1,1 3,8 1,2 

Totalt  126,2  132,4 105,4 111,7 

Överskottsmedel på gjord försäkringslösning per 2021-12-31 finns på 992 000 kr enligt KPA (RKR 17) 
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Not 20. Andra avsättningar 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Avsatt för återställande av deponi − − − − 

Redovisat värde vid årets början 46,7 40,2 46,7 40,2 

Nya avsättningar − − − − 

Ianspråktaget belopp under året −6,5 −2,3 −6,5 −2,3 

Avsättning skatt 73,9 57,3 − − 

Totalt   114,1  95,2 40,2 37,9 

Not 21. Långfristiga skulder 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Långfristig upplåning i bank 1 883,7 1 288,3 100,0 100,0 

Långfristig leasingskuld 6,9 8,5 6,9 8,5 

Förutbetalda intäkter anläggnings-/anslutningsavgifter 31,1 30,4 31,1 − 

Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag  1,8  1,6 1,8 1,6 

Totalt långfristiga lån  1 923,5  1 328,8 139,8 110,1 

     

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år     

Anläggnings-/anslutningsavgifter återstående antal år 

(vägt snitt) 

− − − − 

Offentliga investeringsbidrag återstående antal år (vägt 

snitt) 

− − − − 

Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning     

Genomsnittlig ränta % − 0,60 0,5 0,55 

Genomsnittlig ränta % exklusive derivat − 0,20 0,5 0,55 

     

Genomsnittlig kapitalbindningstid − 2,9 år − 1,89 år 

Kapitalförfall andel av lån     

 • 0−1 år − 30 % − 15 % 

 • 1−3 år − 27 % 100 % 85 % 

 • 3−5 år − 26 % − − 

 • 5−10 år − 17 % − − 

 • Över 10 år     

Genomsnittlig räntebindningstid inklusive derivat − 2,5 år − 1,9 år 

Genomsnittlig räntebindningstid exklusive derivat − 1,4 år − 1,9 år 

     

Skuld Västerbergslagens Utbildningscentrum − − − − 

Reglering av överlikvid kassa −  − 10,7 10,7 

Totalt  − − 10,7 10,7 

Medfinansiering statlig infrastruktur 78,5 78,5 78,5 78,5 

Totalt långfristiga skulder 2 002,0 1 328,8 229,0 199,3 

Not 22. Kortfristiga skulder 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Kortfristiga skulder koncernkonto − − 301,4 231,1 

Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut − − 214,9 17,6 

Leverantörsskulder  182,9 98,4 52,1 57,8 

Moms och punktskatter − − − − 

Personalens skatter, avgifter och avdrag − − 29,6 29,9 

Retroaktiva löner och OB-ersättning − − − − 

Semester och övertidsskuld − − 63,8 65,4 

Kommunalskatteskulder − − 37,4 − 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter − − 47,1 0,3 

Avgiftsbestämd ålderspension inklusive löneskatt − − 43,9 44,7 

Övriga kortfristiga skulder  758,3  1 247,5 68,6 62,6 

Totalt  941,2  1 345,9 858,9 509,5 
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Not 23. Panter och därmed jämförliga säkerheter 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

LudvikaHem AB − − 674,9 609,7 

Ludvika Kommunfastigheter AB − − 1 022,1 978,0 

WBAB − − 10,0 − 

VB Kraft − − 75,0 75,0 

Wessman Vatten & Återvinning AB − − −  186,3 

Totalt borgensåtagande kommunala bolag  − − 1 782,0 1 848,9 

     

Kommunal säkerhet vid deponier 14,8 14,8 14,8 14,8 

Bostadsrättsföreningen Kolbottenvägen  47,0 47,0 47,0 47,0 

Region Dalarna (Transitio AB + Tåg i Bergslagen) 22,2 22,2 22,2 22,2 

Övriga föreningar 2,5 2,5 2,5 2,5 

Totalt övriga borgensförbindelser  86,5  86,5 86,5 86,5 

Totalt panter och därmed jämförliga säkerheter 86,5 86,5 1 868,5 1 935,4 

 

Kommuninvest i Sverige AB 

Ludvika kommun ingick 2007 en solidarisk 

borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 

nuvarande och framtida förpliktelser. 

Samtliga kommuner som den 31 december 

2021 var medlemmar i Kommuninvest 

ekonomisk förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i 

Kommuninvest ekonomisk förening har 

det ingåtts ett regressavtal. Det reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlems-

kommunerna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av den nämnda borgens-

förbindelsen.  

Enligt avtalet ska ansvaret fördelas dels i 

förhållande till storleken på de medel som 

respektive medlemskommun lånat av 

Kommuninvest i Sverige AB, dels i 

förhållande till storleken på medlems-

kommunernas respektive insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening.  

Den 31 december 2021 uppgick 

Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till nära 502 miljarder kronor 

och totala tillgångar till närmare 519 

miljarder kronor. Vår andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till lite drygt 

2,1 miljarder kronor och andelen av de 

totala tillgångarna till lite mer än 

2,1 miljarder kronor. 

Not 24. Ansvarsförbindelse pensioner, inklusive löneskatt 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Avtalspensioner intjänade före 1998 enl. blandmodellen.     

Beräkning gjord av Skandia     

Utredningsgrad − − 98,0 % 99,0 % 

Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 626,6 617,1 597,5 589,3 

Utbetalningar −32,3 −33,0 −30,9 −31,7 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 14,7 8,4 14,0 8,0 

Nyintjänad pension 0,8 1,6 0,7 0,2 

Ändring av förmån 11,6 −1,9 11,6 −1,9 

Övrig post −2,4 14,4 −2,0 14,1 

Förändring löneskatt −1,9 −3,7 −1,6 −3,6 

Totalt 617,1 602,9 589,3 574,5 

Not 25. Leasing 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Finansiella leasingavtal     

Maskiner och inventarier     

  Totala minimileaseavgifter − 9,8 − 8,8 

  Nuvärde minimileaseavgifter 6,9 9,5 6,9 8,5 

  • Därav förfall inom 1 år 1,6 1,9 1,6 1,6 

  • Därav förfall inom 1−5 år 4,6 7,2 4,6 6,5 

  • Därav förfall senare än 5 år 0,7 0,4 0,7 0,4 

     

Operationell leasing     

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:     

  • Inom 1 år 3,6 15,4 3,6 15,4 

  • Senare än 1 år men inom 5 år 27,7 12,1 27,7 12,1 

  • Senare än 5 år 0,2 0,0 0,2 0,0 
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Not 26. Justering för ej likviditetspåverkande poster 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Avskrivningar 121,3 191,7 41,1 33,6 

Nedskrivningar − 178,6 − 139,3 

Utrangeringar − − − − 

Gjorda avsättningar − − − 3,9 

Återförda avsättningar − − − − 

Intäktsförda ej likvida gåvor − − − − 

Orealiserade kursförändringar − − − − 

Upplösning av bidrag till infrastruktur −1,4 3,6 −1,4 3,6 

Övriga ej likviditetspåverkande poster −59,5 −228,6 −117,6 −243,9 

Summa justering 60,4 145,3 −77,8 −63,5 

Not 27. Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Utbetalning av avsättningar för pensioner − − − − 

Utbetalning av övriga avsättningar (exklusive bidrag till 

infrastruktur) 
− 2,3 − 2,3 

Not 28. Poster som redovisas i annan sektion 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar − −6,2 1,6 −6,2 

Not 29. Upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision, belopp i tusentals kronor 
 Koncernen Kommunen  

2020 2021 2020 2021 

Sakkunnigt biträde 961 479 173 411 

Förtroendevalda revisorer 36 119 67 85 

Auktoriserade revisorer (bolagsrevision) − 842 − − 

Total kostnad för räkenskapsrevision 997 1 440 240 496 

     

Sakkunnigt biträde 401 538 567 400 

Förtroendevalda revisorer 268 291 268 291 

Lekmannarevision − − − − 

Total kostnad för övrig revision 669 829 835 691 

Total kostnad för revision 1 666 2 269 1 075 1 187 
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4 Uppföljning av verksamhetsmålen 

Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras 

Ludvika ska bli en av landets bästa 

skolkommuner. Utbildningen och kunskaperna 

ska förbättras, så att ungdomar efter sin skoltid 

står väl rustade för fortsatta studier eller jobb. 

Under senare år har vi hört till den bästa hälften av 

landets kommuner för andelen avgångselever i 

nionde klass som har tillräckligt många godkända 

betyg för att bli behöriga till ett yrkesprogram på 

gymnasiet. Placeringen har varit ännu bättre om 

man också tar hänsyn till att elevgruppernas 

strukturella förutsättningar varierar i landet. För behörighet krävs godkända betyg 

i minst åtta av 17 ämnen, däribland svenska, matematik och engelska. 

Meritvärde (betyg) för grundskolans årskurs 9 

Däremot ligger vi inte lika 

bra till för avgångselever-

nas snittbetyg, som mäter 

alla elevernas betyg i alla 

ämnen. År 2020 var snittet 

212 av maximala 340.  

Det långsiktiga målet till 

2025 är att betygen ska stiga 

till 220. Etappmålet för 

2021 var 214.  

Skolan bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete enligt modellen Kunskaps-

resan. Målet är att skapa en likvärdig utbildning där alla elever kan lyckas utifrån 

sina förutsättningar. Bland de konkreta insatserna kan nämnas regelbundna 

resultatuppföljningar, kollegialt lärande pedagoger emellan samt rektors 

pedagogiska ledarskap. Kunskapsresan baseras på vetenskaplig grund och 

erfarenheter från framgångsrika skolor. Kraft ägnas också åt att skapa trygghet 

och studiero, som är avgörande för att barn och unga ska kunna lyckas i skolan. 

Lärare, rektorer och förvaltningsledning jobbar med ett starkt fokus på 

studieresultat. Fyra gånger per år registrerar all undervisande personal 

kunskapsläget för alla elever. Behoven kan sedan mötas med riktade insatser. 

Satsningen på att bli en av landets bästa skolkommuner fortsätter. Genom 

gemensamma arbetssätt och rutiner för undervisning och uppföljning, ska 

skolan bli bättre på att ge eleverna de kunskaper de behöver få med sig från 

grundskolan.  

Definition och källa 

Måttet visar genomsnittligt 

meritvärde (bokstavsbetyg 

omräknat till sifferbetyg) för 

elever som avslutar grundskolan 

i årskurs 9 med godkänt betyg i 

åtminstone ett ämne. 

Maximalt meritvärde är 340    

(17 ämnen à 20 poäng). 

Måttet avser elever i kommunala 

skolor belägna i kommunen. 

Måttet hämtas från Skolverket 

och publiceras även kolada.se. 

och 

Resultatmåttet förbättrades 2021       , men målvärdet uppnåddes inte         

År 2021 steg det genomsnittliga meritvärdet för avgångselever i kommunens grundskolor till 213 (av 

maximala 340), att jämföra med 212 året dessförinnan. 

Trots förbättringen uppnåddes inte målvärdet, som var 214. Det betyder att denna aspekt av målet En av 

landets bästa skolkommuner inte uppnåddes 2021. 
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Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras 

Med målet att bli en av landets bästa skolkommuner arbetar vi för att ungdomar 

efter sin skoltid ska stå väl rustade för fortsatta studier eller jobb. 

Gymnasieutbildningen bedrivs i VBU, där kring 

tre av fyra av de folkbokförda ungdomarna 

studerar. Övriga är på Hitachigymnasiet i 

Ludvika (före detta ABB industrigymnasium) 

eller på andra skolor i landet. 

Sedan några år hör VBU till landets 10−15 procent 

främsta kommunala skolor för hur många elever 

som tar examen inom tänkta tre år. Man lyckats 

även väl med att få många att uppnå grund-

läggande behörighet till universitet och högskola.  

Betygspoäng för gymnasiets avgångselever 

Men betygssnittet, som mät-

er alla elevers betyg i alla kurs-

er, brukar däremot inte alltid 

ligga lika bra till. Ludvika-

elevernas snittbetyg 2020 var 

13,8 av maximala 20, jämfört 

med kommunsnittet 14,1. 

Det långsiktiga målet till 2025 

är att betygen ska öka till 14,2. 

Etappmålet för 2021 var 13,5. 

Några exempel på hur VBU jobbar för att ge eleverna en så god 

kunskapsutveckling som möjligt: 

− Ett nära samarbete med grundskolan inför övergången mellan skolformerna gör 

att elever som behöver får rätt stöd från första skoldagen. 

− Ett systematiskt arbete med fokus på elevernas resultat, med kontinuerliga 

uppföljningar för att vid behov tidigt kunna sätta in rätt individuellt stöd. 

− En mycket stor andel behöriga legitimerade lärare samt låg personalomsättning 

och hög frisknärvaro. Det skapar goda förutsättningar för hög kvalitet och 

kontinuitet på undervisningen. 

− En målmedveten satsning på kvälls-, helg- och lovskola med engagerade lärare. 

− Ett samarbete med näringslivet kopplat till både yrkesprogram och 

högskoleförberedande program. Det ger en verklighetsnära utbildning och leder 

till att eleverna efter studenten har nära till anställning eller vidare studier.  

− Resurser satsats på elevhälsan och ett program för att stödja elever att vara på 

plats i skolan (det kommunala aktivitetsansvaret). 

− Fler studiehandledare, nya arbetssätt och rutiner samt omlokalisering har bidragit 

till att fler elever får stöd.  

Definition och källa 

Måttet visar genomsnittlig betygs-

poäng (bokstavsbetyg omräknat 

till sifferbetyg) för elever skrivna i 

Ludvika kommun som avslutar sin 

gymnasieutbildning på VBU med 

examen eller studiebevis.  

Maximal betygspoäng är 20. 

Måttet avser elever i VBU:s 

skolor i Ludvika och 

Smedjebackens kommuner. 

Måttet hämtas från Skolverket 

och kolada.se. 

 

Resultatmåttet förbättrades 2021        , och målvärdet uppnåddes  

År 2021 steg den genomsnittliga betygspoängen för kommunens avgångselever i VBU:s gymnasie-

utbildning till 14,3 (av maximala 20), att jämföra med 13,8 året dessförinnan. 

Därmed uppnåddes målvärdet, som var 13,5. Det betyder att denna aspekt av målet En av landets bästa 

skolkommuner uppnåddes 2021. 
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Eleverna ska känna sig trygga i skolan 

Vi satsar på att bli en av landets bästa 

skolkommuner, där utbildningen och elevernas 

kunskapsresultat steg för steg förbättras. För att 

kunna trivas och prestera behöver barn och 

unga vara trygga i skolan, men också exempelvis 

på sociala medier och på väg till och från 

skolan. 

Tyvärr ser vi i dag tidvis brister i upplevd 

trygghet och studiero på en del av våra skolor. 

Det gäller främst på högstadiet och gymnasiet 

och kan visa sig i form av störande inslag, 

kränkande ord och konflikt- och hotsituationer. 

Unga som är trygga i skolan 

Under senare år har kring 

90 procent av eleverna på 

högstadiet och gymnasiet 

sagt sig vara trygga i skolan. 

Det långsiktiga målet till 

2025 är en uppgång till 

93 procent. Etappmålet för 

2021 var 91 procent. 

Att tryggheten sjönk något 2021 kan delvis bero på pandemin. LUPP genom-

fördes under hösten, då smittspridningen ökade i samhället och frånvaron steg 

bland både elever och personal. Det blev då svårare att ha tillräckligt med vuxna 

i skolmiljön. En annan undersökning som genomfördes under vårterminen, då 

pandemiläget förbättrades, tyder på en oförändrad trygghet bland eleverna. 

Exempel på vad vi gör för att nå en bra utbildning under trygga former: 

− Vi har policyer och regler för att nå en trygg och bra miljö både elever och 

personal. 

− Alla våra förskolor och skolor har planer mot kränkande behandling, som tar 

upp sådant som diskriminering och trakasserier. Det finns många goda exempel 

på hur man jobbar för att skapa trygghet och trivsel: personal som är 

schemalagda som rastvakter i korridorer och kapphall, personal som äter lunch 

med eleverna, rastaktiviteter, trygghetsgrupper och toleransprojekt. 

− Vi involverar alla på skolorna, för att markera att vi arbetar tillsammans för att ha 

en bra utbildning under trygga former där alla respekteras och trivs. 

  

Definition och källa 

Måttet hämtas från ungdoms-

enkäten LUPP, som Myndigheten 

för ungdoms- och civilsamhälles-

frågor (MUCF) ordnar. 

Måttet avser andelen unga som 

på frågan Hur ofta känner du dig 

trygg i skolan? har svarat något 

av de två positiva svarsalternativ-

en på en fyragradig skala. Alltså 

andelen som säger att de alltid 

eller oftast känner sig trygga. 

Hos oss ombeds elever i grund-

skolans årskurs 8 och gymnasiets 

årskurs 2 att svara på frågor om 

hur de ser på skola, fritid, politik, 

samhälle etcetera. 68 % av elev-

erna besvarade frågorna. LUPP 

genomfördes i cirka 45 kommuner.  

 

 

 

Resultatmåttet försämrades 2021        , och målvärdet uppnåddes inte  

Under 2021 minskade andelen elever som säger att de alltid eller oftast känner sig trygga i skolan. 

Andelen sjönk till 87 procent, mot 89 procent året innan. Nedgången syns främst på högstadiet. 

Därmed uppnåddes inte målvärdet, som var 91 procent trygga elever. Denna aspekt av målet En av 

landets bästa skolkommuner uppnåddes alltså inte 2021. 
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Utbildningen i förskolan ska stärkas 

Utbildningen börjar redan i förskolan, som är viktig för barns utveckling och lärande. 

Alla som jobbar inom förskolan behövs och bidrar till verksamhetens innehåll 

och kvalitet för de kring 1 500 barn som är där varje vecka. Samtidigt blir 

personalens utbildningsnivå allt viktigare, med tanke på det pedagogiska 

uppdraget och kraven på likvärdighet. Att många har förskollärarlegitimation 

efter en högskoleutbildning ger goda förutsättningar för att barnen ska möta en 

verksamhet med starkt pedagogiskt innehåll och bra kvalitet även i övrigt. 

Personal med förskolelärarlegitimation 

Av de cirka 300 personer 

som jobbade på våra 

förskolor hösten 2020 hade 

37 procent legitimation, vilket var mindre än snittet i landet men ungefär som 

Dalasnittet. Andelen steg trots att förskolan samtidigt byggdes ut med nya 

avdelningar och mer personal. Det långsiktiga målet till 2025 är att andelen ska 

stiga till 50 procent. Etappmålet för 2021 var 40 procent. 

Förskolan har alltså vuxit kraftigt under senare år för att kunna ta emot fler 

barn. Men sedan hösten 2021 har antalet barn minskat. En tänkbar orsak är att en 

del familjer har kunnat vara hemma med sina barn vid arbete eller studier på 

distans under pandemin. En annan anledning kan vara att det har skett en 

utflyttning av barnfamiljer till andra delar av landet. 

När antalet barn har minskat har vi dragit ned på obehörig personal. Det har lett 

till att andelen förskollärare med legitimation har ökat, trots att antalet ligger stilla.  

Trots minskningen just nu tror vi att efterfrågan kommer öka på lite sikt. Det är en 

allmän brist på utbildade förskollärare i landet, vilket gör det till en stor utmaning 

att klara kompetensförsörjningen framöver och att öka andelen utbildade. 

Vi jobbar på en rad olika sätt för att behålla och rekrytera tillräckligt många 

medarbetare med rätt kvalifikationer. Några exempel: 

− Vi samarbetar med Högskolan Dalarna och tar emot studenter på den

verksamhetsförlagda delen av förskollärarprogrammet.

− Några av våra anställda barnskötare tar chansen att förmånligt börja utbilda sig

för att senare kunna gå vidare mot förskollärare.

− Vi gör en särskild lönesatsning på lärarna i förskolan.

Definition och källa 

Måttet visar andelen personal 

(årsarbetare) inom förskolan 

med förskollärarlegitimation. 

Måttet avser personal på 

förskolor i kommunal regi den    

1 oktober varje år. 

Måttet hämtas från Skolverket  

och publiceras även på 

kolada.se. Det preliminära 

måttet hämtas från kommunen. 

Resultatmåttet förbättrades 2021       , och målvärdet uppnåddes  

Hösten 2021 hade preliminärt 41 procent av förskolans personal förskollärarlegitimation. Det innebär en 

ökning med 2 procentenheter jämfört med motsvarande preliminära siffra på 39 procent året dessförinnan. 

Därmed uppnåddes preliminärt målvärdet, som var 40 procent. Preliminärt uppnåddes alltså denna 

aspekt av målet En av landets bästa skolkommuner 2021. 

Preliminär siffra för 2021. Skolverket publicerar det slutgiltiga utfallet i april 2022. 
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Ungdomar ska känna att de kan påverka kommunen 

En sida av en bra uppväxtkommun är att ungas engagemang, drivkraft och vilja 

att påverka tas tillvara. Fler barn och unga ska 

kunna göra sin röst hörd och ha inflytande. Det 

gäller inte bara i frågor som direkt berör dem, 

utan också i sådant som har betydelse för 

samhället i stort. 

Unga i Ludvika vill påverka bland annat skolan, 

men även exempelvis kollektivtrafiken och hur 

kommunens pengar används och vad som byggs. 

Samtidigt säger många att de inte vet vart de ska 

vända sig för att påverka. 

Unga som tycker att de kan påverka kommunen 

År 2020 var det 22 procent 

av eleverna på högstadiet 

och gymnasiet som tyckte 

att de hade stora möjligheter 

att föra fram sina åsikter till 

kommunala beslutsfattare. 

Det långsiktiga målet till 

2025 är att andelen ska öka 

till 27 procent. Etappmålet 

för 2021 var 20 procent. 

Några exempel på det som vi gör för att unga ska kunna påverka och föra fram 

sina åsikter: 

− Att genomföra LUPP-enkäten är i sig ett sätt att lyssna på unga. Alla ungdomar 

ges chansen att komma till tals om vad de tycker och tänker i viktiga frågor. 

− Årligen genomförs ungdomsting på högstadie- och gymnasieskolorna, där elever, 

politiker och tjänstemän träffas och diskuterar olika teman, bland annat skolan 

men också hur kommunen kan bli bättre att bo och leva i. 

− Varje sommar anställs feriearbetande kommunutvecklare i gymnasieåldern. De 

får ökad kunskap om hur kommunen fungerar, och får i uppdrag att lämna 

förslag på förbättringar som vi kan jobba vidare med. 

− Vi anordnar utbildningar för alla skolors elevrådsrepresentanter. Även på 

fritidsgårdarna har unga en möjlighet att påverka vad man ska göra. 

− Det finns även möjlighet för ungdomar att söka kommunala pengar för att 

genomföra sina idéer och driva egna projekt som gynnar unga. 

Vår ungdomsstrateg samordnar och driver detta arbete, som utgår från FN:s 

konvention om barns rättigheter som blev lag 2020. Barnkonventionen säger bland 

annat att hänsyn ska tas till barns – de som är under 18 år – åsikter. 

Definition och källa 

Måttet hämtas från 

ungdomsenkäten LUPP. 

Måttet avser andelen unga som 

på frågan Vilka möjligheter har du 

att föra fram dina åsikter till dem 

som bestämmer i kommunen? 

har svarat något av de två positiva 

svarsalternativen på en femgradig 

skala. Alltså andelen som säger 

att de har mycket stora eller 

ganska stora möjligheter att föra 

fram sina åsikter. 

Resultatmåttet förblev oförändrat 2021         , men målvärdet uppnåddes  

Under 2021 förändrades inte andelen elever som anser sig ha stora möjligheter att föra fram sina åsikter 

till dem som bestämmer i kommunen. Andelen låg kvar på 22 procent, som året innan. 

Ändå uppnåddes målvärdet, som var 20 procent. Denna aspekt av målet En bra kommun att växa upp i 

uppnåddes alltså 2021. 
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Ungdomar ska kunna sommarjobba i kommunkoncernen 

Att få prova på arbetslivet är något som kan stärka ungas tro på framtiden. Det 

kan ske genom PRAO, praktik, feriejobb och på flera andra sätt. 

Det är bra att så många företag, föreningar och andra arbetsgivare erbjuder jobb 

till skolungdomar under loven. Ett sommarjobb handlar inte bara om att tjäna 

pengar. Det ger också erfarenhet och en fot in på 

arbetsmarknaden och är förhoppningsvis roligt. 

Även vi vill gärna ta emot unga i de många olika 

yrken och verksamheter som finns. Möjligheten 

till sådana jobb är förstås viktig för ungdomarna 

själva, men det är också ett gyllene tillfälle för 

oss som arbetsgivare att knyta kontakter med 

dem som kan bli framtidens medarbetare. 

Ungdomar som sommarjobbar i koncernen 

År 2020 var det totalt 222 

ungdomar som under tre 

veckor sommarjobbade i 

kommunen, på VBU, i våra 

bolag och hos de många 

föreningar som vi 

samarbetar med. Mål-

gruppen är de som under 

året fyller 16−18 år, alltså 

de som har gått ut grund-

skolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 och 2. Det långsiktiga målet till 2025 

är att sommarjobbarna hos oss ska öka till 300. Etappmålet för 2021 var 220. 

Föreningarna och kommunen tog emot flest sommarjobbare.  

Många jobbade som ”solstrålar” inom äldreomsorgen och omsorgen av 

personer med funktionsnedsättning. Andra var exempelvis i kiosken vid 

Kyrkviksbadet i Grängesberg, på sporthallen och på fritidsgårdar. Några deltog 

i kulturskolans sommarorkester, som spelade musik på olika platser i hela 

kommunen. Bland föreningarna kan nämnas arbete i Disponentparken i 

Grängesberg, vid bangolf vid Väsmanstrand samt som instruktörer vid olika 

idrotters sommarskolor. Hos bolagen jobbade unga inom exempelvis 

fastighetsskötsel och vid återvinningsstationer. 

Timlönen var 79 kronor för de yngre, och 96 kronor för de äldre och tre veckors 

arbete gav cirka 7 100 kronor respektive 8 600 kronor. Vår totala lönekostnad var 

cirka 2,5 miljoner kronor, där staten stod för kring 0,5 miljoner kronor. 

För att kommande år kunna attrahera ännu fler ungdomar behöver vi bland 

annat fortsätta att ta fram arbetsuppgifter som kan locka nya grupper. 

Definition och källa 

Måttet visar antalet ungdomar 

som sommarjobbar i koncernen: 

hos våra nämnder, på VBU och i 

våra bolag LKFAB, LudvikaHem 

AB och WBAB. I antalet ingår även 

de som jobbar hos de föreningar 

som vi samarbetar med och 

finansierar lönen för. 

Måttet hämtas från en egen 

mätning i koncernen. 

 

Resultatmåttet förbättrades 2021       , och målvärdet uppnåddes  

År 2021 ökade antalet sommarjobbande ungdomar i koncernen till 276, från 222 föregående år.  

Därmed nåddes målvärdet som var 220. Denna aspekt av målet En bra kommun att växa upp i 

uppnåddes alltså 2021. 
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Färre barn ska leva i familjer med ekonomiskt bistånd 

Barn och unga ska växa upp i trygga miljöer, må 

bra och känna framtidstro. 

En sida av en bra uppväxt är att leva i en familj 

med tillräckliga ekonomiska och andra resurser. 

I praktiken innebär det oftast att de vuxna 

försörjer sig själva genom arbete eller studier.  

Men i vår kommun är det jämförelsevis många 

barn som lever i familjer som får ekonomiskt 

bistånd. Eftersom dessa familjer har svårt att 

försörja sig själva får de, efter en behovspröv-

ning, samhällets stöd. 

Jämfört med snittet i landet är det en betydligt 

större andel av invånarna som har bistånd och 

det långvariga mottagandet är mycket högt.  

Barn i familjer med ekonomiskt bistånd 

Vid utgången av 2020 

levde kring 570 barn 0−18 

år i familjer med ekonom-

iskt bistånd (årsgenom-

snitt). Det långsiktiga målet 

till 2025 är att antalet ska 

sjunka till 480. Etappmålet 

för 2021 var 580.  

Det finns flera orsaker till att vi både 2020 och 2021 såg en stadig minskning av 

försörjningsstödet, där trendsiffran nu har minskat 22 månader i rad. En är att 

det har skett en utflyttning till andra delar av landet i den stora grupp som under 

senare år har asylinvandrat. Att detta påverkar siffrorna beror på att den gruppen 

är överrepresenterad vad gäller ekonomiskt bistånd och stora barnfamiljer. En 

annan orsak är att en del vuxna kommit ut i egen försörjning eller studier. 

Det är förstås positivt att det har blivit färre barnfamiljer som behöver 

ekonomiskt stöd. Samtidigt är det viktigt att nämna att det, trots nedgången, 

fortfarande är en mycket stor grupp invånare som inte är fullt självförsörjande. 

Jämfört med Sverige i stort är siffrorna alltjämt höga. 

Därför fortsätter jobbet med målet att fler och fler barn ska växa upp i familjer 

med självförsörjande vuxna. Vi kan exempelvis bli bättre på att prioritera 

familjeförsörjare och de som står långt från arbetsmarknaden när det gäller 

insatser för att minska behovet av ekonomiskt bistånd.  

Definition och källa 

Måttet hämtas från kommunen 

och visar antalet barn 0−18 år 

som lever i familjer som har 

ekonomiskt bistånd. 

Den som har problem att försörja 

sig själv och sin familj kan enligt 

socialtjänstlagen ansöka om 

ekonomiskt bistånd från kommun-

en. Biståndet är behovsprövat och 

består av försörjningsstöd och 

bistånd till livsföringen i övrig. 

Försörjningsstödet ska täcka mer 

regelbundna utgifter som exempel-

vis mat, kläder, hygien och boende. 

Bistånd till livsföringen i övrigt 

ska täcka kostnader för behov 

som uppstår då och då, exempel-

vis tandvård och glasögon. 

Mätningen görs per månad, och 

måttet visas som en trendsiffra, i 

form av det säsongsrensade s.k. 

12-månadersgenomsnittet. 

Resultatmåttet förbättrades 2021        , och målvärdet uppnåddes  

Under 2021 minskade antalet barn i familjer med ekonomiskt bistånd. I december var antalet 431, mot 

572 vid årets början (12-månaderssnitt i bägge fallen).  

Därmed uppnåddes målvärdet, som var 580. Denna aspekt av målet En bra kommun att växa upp i 

uppnåddes alltså år 2021. 
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Årsredovisning 2021 

Befolkningen ska växa 

Fler invånare skapar resurser, ökar kommunens attraktivitet, ger ett ökat 

underlag för service och underlättar etableringar.  

Antalet invånare ökade åren 2014−2017, från 26 000 till närmare 27 000. Ett 

ökat barnafödande bidrog till uppgången, men huvudförklaringen var invand-

ringen av personer som fick asyl i Sverige och blev folkbokförda här. Men de 

senaste åren har folkmängden minskat och var 26 600 vid utgången av 2020.  

Invånare 

Det långsiktiga målet till 

2025 är en ökning till 

27 000 invånare. 

Etappmålet för 2021 var 

26 750. Bägge dessa 

målvärden sattes innan 

pandemin slog till. 

Folkmängdens förändring avgörs av hur många som föds och avlider, liksom av 

hur många som flyttar hit och härifrån. 

Trots höga födelsetal och fortsatt – men minskad – invandring, har antalet 

invånare sjunkit tillbaka sedan några år. Huvudskälet är en ökad utflyttning till 

orter utanför Dalarna. Utflyttningen har drivits av att många i den grupp som 

under senare år har asylinvandrat hit, efter en tid har valt att röra sig vidare till 

andra delar av landet. 

Även pandemin påverkar folkmängden, och då inte i första hand genom högre 

dödlighet i själva sjukdomen covid-19 utan snarare i form av färre flyttningar. 

Det är främst den inrikes och utrikes in- och utflyttningen som kommer avgöra 

hur det går med befolkningens storlek framöver. Enligt prognosen väntas det 

nämligen – under flertalet av de kommande åren – avlida fler personer än som 

föds här. Då behövs en ordentlig inflyttning, eftersom vi vet att många yngre 

väljer att flytta för att utbilda sig eller söka jobb. 

För att nå det långsiktiga målet om en växande befolkning till 2025 behövs först 

och främst fler arbetstillfällen och ett ökat bostadsbyggande. Därför är det 

förstås mycket positivt att det under de närmaste åren väntas bli många nya 

jobb hos arbetsgivare som verkar här (se nästa sida). I övrigt kan folkmängden 

påverkas aktivt med generella insatser som ökar vår attraktivitet. En bra 

samhällsservice, attraktiva boendemiljöer, och en bra livsmiljö med goda 

fritidsmöjligheter och ett rikt föreningsliv är viktigt både för befintliga invånare 

och för att attrahera nya. 

Definition och källa 

Måttet hämtas från SCB:s 

befolkningsstatistik avseende 

folkbokförda personer. 

 

Resultatmåttet försämrades 2021        , och målvärdet uppnåddes inte  

Under 2021 minskade antalet invånare med 107 personer, från 26 604 vid årets början till 26 497. 

Därmed uppnåddes inte målvärdet, som var 26 750 vid årets slut. Denna aspekt av målet En 

tillväxtkommun uppnåddes inte 2021. 
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Årsredovisning 2021 

Fler arbetstillfällen ska skapas 

Vår kommun ska växa och det ska skapas fler arbetstillfällen här. När fler 

kommer i arbete skapas resurser, ökar skatteintäkterna och ges nya möjligheter 

för framtiden. Fler jobb bör exempelvis betyda att fler väljer att bosätta sig här. 

Företag och offentlig sektor sysselsätter kring 12 500 personer här, varav mer 

än 8 000 i privat sektor där industrin är stark. De allra flesta företag är mindre 

eller medelstora, men några hör till Dalarnas allra största (avsnitt 2.3). 

Den senaste tioårsperioden ökade först arbets-

tillfällena bland företagen. Det var en topp år 

2017 med 8 800 jobb i det privata näringslivet 

och totalt 13 100 inklusive offentlig sektor. 

Samtidigt som jobben ökade blev det fler som 

jobbpendlade hit från kringliggande orter. Men 

de allra senaste åren har utvecklingen vänt. Det 

är framför allt bemanningsföretag, konsulter och 

tillverkningsindustri som först växte, men som 

sedan också har fallit tillbaka.  

Arbetstillfällen i kommunen 

Liksom i övriga landet 

minskade arbetstillfällena 

påtagligt under pandemi-

året 2020. 

Det långsiktiga målet till 

2025 är att jobben ska öka 

till 13 200. Etappmålet för 

2021 var 13 000. Målvärd-

ena sattes innan pandemin. 

Mycket positivt sker nu i vår kommun, som innebär många nya arbetstillfällen. 

Bara under 2021 har flera företag meddelat större satsningar. 

Exempel på vad vi har gjort och gör för att underlätta för att det ska bli fler jobb: 

− Arbetar efter den näringslivsstrategi Framtidens hållbara tillväxtkommun, som gäller 

sedan 2021. Strategin står på tre ben: attraktivitet och tillväxt, förutsättningar för 

företagande samt kommunorganisationen. De konkreta punkterna för att öka 

kommunens attraktivitet handlar om sådant som bostäder, skola, 

fritidsaktiviteter, evenemang och infrastruktur. Inom förutsättningar för 

företagande finns exempelvis kompetensmatchning, företagsutveckling och 

nätverk. Strategin är framtagen i dialog med representanter för lokala företag. 

− Har en nära dialog med de företag som nu nyrekryterar, för att ge goda förutsätt-

ningar för att attrahera nya medarbetare när det gäller bostäder, skola med mera. 

− Har skapat byggklara tomter för etableringar på handelsområdet Lyviksberget 

och industriområdet Björnmossen.  

Definition och källa 

Måttet hämtas från SCB:s 

registerbaserade totalräknade 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS), 

som visar sysselsättning och 

jobbpendling i landets kommuner. 

Det finns en eftersläpning på 

nästan ett år i statistiken. Det 

beror på att den baseras på 

arbetsgivardeklarationer för 

anställda, respektive de egna 

företagarnas självdeklarationer. 

 

Resultatmåttet för 2021 kan ännu inte följas upp, så varken trenden eller målvärdet kan nu bedömas  

Antalet arbetstillfällen 2021 publiceras först i november 2022. Nu kan bara konstateras att det blev färre 

arbetstillfällen under pandemiåret 2020. 
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Årsredovisning 2021 

Företagarna ska vara nöjda med det lokala företagsklimatet 

Vår kommun ska fortsätta växa och utvecklas. För att vara fortsatt 

konkurrenskraftig krävs bland annat att det är en bra plats att driva företag på. 

Det kan finnas olika uppfattningar om vad som är ett bra företagsklimat. Det 

kan handla om områdets attraktivitet, dialogen med kommunen, infrastruktur, 

tillgången till arbetskraft samt kommunens myndighetsutövning. 

År 2020 satte företagen snittbetyget 3,0 på det 

lokala företagsklimatet, av maximala 6.           

Det långsiktiga målet till 2025 är en uppgång till 

3,5. Etappmålet för 2021 var 3,1. 

Företagens betyg på det lokala företagsklimatet 

Det långsiktiga arbetet fortsätter med att stärka Ludvika som en bra plats att driva 

företag på. Vår attraktionskraft ska öka och i dialog ska vi utveckla nya sätt att 

samarbeta med och bemöta företagen och ge den service de behöver. 

Några prov på vad vi har gjort och gör för att stärka företagsklimatet: 

− Fortsätter öka bemanningen på näringslivsenheten, för att kunna jobba med 

näringslivsutveckling och ge service till företag i hela kommunen. 

− Stöttat de lokala företagen under pandemin, bland annat genom att köpa presentkort 

från Unika Ludvika och genom att inte ta ut avgifter för uteserveringar. Tillsammans 

med Smedjebackens kommun och utvecklingsbolaget Samarkand2015 hjälper vi även 

drabbade företag med korta utbildningsinsatser, omställning och coachning. 

− Betalat bredbandsutbyggnad så att företag ska kunna drivas i hela kommunen. 

− Arbetar med konkreta punkter i näringslivsstrategin (se förra sidan) som: företags-

lots för att förenkla företagares kontakter med kommunen, nätverk för att hjälpa 

företag att skapa nya kontakter som kan ge nya affärer samt att ge bättre möjlig-

heter för lokala företag när vår kommunkoncern ska handla upp varor och tjänster.  

− Fortsätter ta fram e-tjänster och andra digitala lösningar, som ska underlätta vid 

företagens ärenden med oss i kommunen. 

− Kommunledningen besöker regelbundet större och mindre företag i hela 

kommunen, vilket ger bra möjligheter till dialog i konkreta frågor.  

Definition och källa 

Måttet hämtas från Svenskt 

Näringslivs årliga enkät om det 

lokala företagsklimatet i landet. 

Måttet visar företagens svar på 

frågan Vilket sammanfattande 

omdöme vill du ge 

företagsklimatet i din kommun? 

Betyget sätts på en sexgradig 

skala: Dåligt=1, Inte helt 

godtagbart=2, Godtagbart=3, 

Bra=4, Mycket bra=5, Utmärkt=6. 

Enkäten går till omkring 200 

företag och arbetsställen i vår 

kommun, i första hand till 

Svenskt Näringslivs medlemmar. 

Svarsfrekvensen brukar ligga 

kring 50 procent. De allra flesta 

företagen i undersökningen har 

1−25 anställda. 

 

Resultatmåttet förbättrades 2021        , och målvärdet uppnåddes  

Ludvikaföretagens betyg på det lokala företagsklimatet har förbättrats. Vid 2021 års mätning blev 

betyget 3,1 (av maximala 6), mot 3,0 året dessförinnan 

Förbättringen innebär att målvärdet – som var just 3,1 – uppnåddes. Det betyder att denna aspekt av 

målet En tillväxtkommun uppnåddes 2021.  
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Årsredovisning 2021 

Mat- och restavfallet ska minska 

Vi ska vara pådrivande när gäller hushållning med 

resurser. En del är att underlätta för invånare och 

företag att minska sin miljö- och klimatpåverkan. 

Det ska vara lätt att göra rätt. 

Konsumtionen påverkar miljö och klimat.      

Att minska förbrukningen och förebygga avfall 

ger förstås störst miljövinst, men det är också 

viktigt att återanvända och återvinna så mycket 

som möjligt av det avfall som ändå uppkommer. 

År 2020 samlades det här in 5 300 ton mat- och 

restavfall, motsvarande 189 kilo per person. 

Mat- och restavfall 

Det långsiktiga målet till 

2025 är en minskning till 

170 kilo per person, genom 

minskad konsumtion, mind-

re matsvinn och mer insam-

ling av förpackningar och returpapper som sedan återvinns. Etappmålet för 2021 var 

195 kilo. Målvärdena följer Avfall Sveriges 25/25-mål: totala mat- och restavfallet ska 

minska med 25 procent per person till 2025, jämfört med utgångsåret 2015. 

Efter en klar minskning 2019 och 2020 planade det totala mat- och restavfallet ut 

2021 och var i stort sett oförändrat jämfört med året innan. Men ur ett hållbarhets-

perspektiv är det bra att det är restavfallet som fortsätter att minska. Via biologisk 

återvinning återgår ju matavfallet till kretsloppet som biogas och biogödsel. 

För ett par år sedan började vårt bolag WBAB införa ett modernt återvinnings- och 

avfallssystem. Sedan 2019 har alla villa- och fritidshushåll matavfallsinsamling och 

möjlighet till bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper. Sedan 

2020−2021 samlas också matavfall in från flerbostadshus där även vissa företag 

som är aktiva i fastigheterna är med. Under 2022 påbörjas insamling av matavfall 

från våra storkök, och nästa steg är att få med fler företag. En annan del är insam-

ling av förpackningar och returpapper för LudvikaHems hyresgäster. I takt med att 

allt fler sorterar, kommer framför allt restavfallet kunna minska steg för steg. 

För att vi på sikt ska kunna radikalt minska avfallet behöver hela samhället hjälpas åt. 

Vi behöver alla ändra vår konsumtion och våra vanor för att minska klimatpåverkan.  

Definition och källa 

Måttet visar insamlat mat- och 

restavfall, i kilo per person. 

Måttet baseras på en egen mät-

ning hos WBAB, vårt bolag inom 

återvinning. Måttet publiceras av 

Avfall Sverige och på kolada.se. 

Matavfall är sådant som blir över 

efter att man har lagat mat eller 

ätit, exempelvis rester av kött, 

fisk och skaldjur, pasta och frukt. 

Restavfall är det som återstår 

sedan matavfallet och de förpack-

ningar som kan materialåtervinn-

as har sorterats ut. Det kan röra 

sig om blöjor, kuvert och tops. 

Beräkningen av antal personer 

utgår från vår folkmängd, som 

justeras med hänsyn till fritidshus, 

gästnätter och in-/utpendling. 

Därmed fås en mer rättvisande bild 

av hur många som skapar avfall. 

Mätningen görs per månad, och 

måttet visas som en trendsiffra, i 

form av det säsongsrensade s.k. 

12-månadersgenomsnittet. 

Resultatmåttet förbättrades 2021       , och målvärdet uppnåddes  

Under 2021 minskade det samlade mat- och restavfallet en aning. I december var avfallet 187 kilo per 

person och år, mot 189 kilo vid året början (12-månaderssnitt i bägge fallen).  

Därmed uppnåddes målvärdet, som var 195 kilo. Det betyder att denna aspekt av målet En hållbar 

kommun uppnåddes 2021. 
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Årsredovisning 2021 

Matsvinnet ska minska i våra serveringar  

Matsvinn är livsmedel som slängs och som hade kunnat konsumeras om det hade 

hanterats annorlunda. Beräkningar säger att en tredjedel av den mat som 

produceras globalt aldrig hamnar på någons tallrik. Svinnet förekommer i hela 

produktions-, försäljnings- och konsumtionskedjan och innebär att klimat- och 

miljöbelastningen från livsmedel blir onödigt stor.  

En vanlig dag serverar vi kring 5 200 måltider till 

barn på förskolan, till skolelever och till 

pensionärer inom äldreomsorgen. I år räknar vi 

med att köpa in uppemot 1 000 ton livsmedel.  

Vi vill minska matsvinnet både för klimatets 

skull och för att spara pengar. Ett annat skäl är 

att visa vägen och inspirera barn och unga. 

Matsvinn 

2019 och 2020 var svinnet 

i skolköken 64 respektive 

34 gram per portion. Det 

långsiktiga målet till 2025 

är en minskning till 30 

gram. Etappmålet för 2021 

var 42 gram.  

Pandemin är huvudorsaken till att matsvinnet ökade under hösten, eftersom det 

var svårt att planera måltiderna när så många elever var hemma från skolan. Sam-

tidigt görs mycket för att minska svinnet. En del är att personalen blir bättre på 

att beräkna hur mycket mat som går åt, bland annat beroende på vilka rätter som 

serveras. Andra delar är att lägga upp lagom mycket mat på bufféerna och att 

använda rester som ingredienser i matlagning och bakning till kommande dagar. 

För att ännu bättre ta tillvara på den tillagade maten har vi börjat med ”klimat-

lådor”. Måltidspersonal och personal i förskolan, skolan och på äldreboenden 

erbjuds att, till självkostnadspris, köpa med sig överbliven mat efter att dagens 

servering är avslutad. Det gäller bara den mat som finns i serveringarnas bufféer 

och inte den som finns kvar i köket och kan sparas till kommande måltider. 

Men ännu mer kan göras för att hushålla med maten. Exempelvis behöver vi bli 

bättre på att förklara för bland annat barn och ungdomar hur livsmedel och 

svinn påverkar klimatet och att vi alla har ett gemensamt ansvar för en hållbar 

framtid. I detta ligger att informera om mängden mat som slängs och att 

inspirera till bra hushållning och testa olika sätt som gör det lätt att göra rätt.  

Definition och källa 

Måttet visar mängden livsmedel 

som slängs i våra skolkök, i gram 

per portion. 

Svinnet mäts i det som kallas 

serverings- och tallrikssvinn. 

Måttet baseras på en egen 

mätning i kommunen, som också 

rapporteras till Dala Avfall där 

alla Dalakommuner deltar. 

I dagsläget mäts svinnet på 

skolorna två gånger per år: under 

två veckor på våren och två 

veckor på hösten. Planen är att 

utöka till att mäta även på i 

första hand förskolorna.  

 

Resultatmåttet försämrades 2021        , men målvärdet uppnåddes  

År 2021 ökade matsvinnet till 41 gram per portion, att jämföra med 34 gram året dessförinnan. 

Trots försämringen uppnåddes målvärdet, som var 42 gram per portion. Det betyder att denna aspekt av 

målet En hållbar kommun uppnåddes 2021. 
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Årsredovisning 2021 

Kommunkoncernens fordon ska köras på fossilfria drivmedel  

En minskad klimatpåverkan från resor och transporter bidrar till att uppfylla 

miljömålen, där exempelvis fossila bränslen som bensin och diesel ska fasas ut. 

Totalt använder våra verksamheter omkring 300 

fordon, varav kring 170 personbilar. Resten är 

tunga fordon och arbetsmaskiner av olika slag, 

som finns inom exempelvis renhållning, 

väghållning och skötsel av parker och grönytor. 

Merparten av resandet sker med bil, som en 

naturlig del av främst hemtjänst. Till det kommer 

vissa längre resor till och från möten, utbildningar 

med mera.  

Fordon som körs fossilfritt 

Ett minskat resande ger 

förstås störst miljövinst, 

men det får inte gå ut över 

uppdraget att leverera 

tjänster till invånarna.      

En stor del av lösningen är 

därför att gå över till hållbara drivmedel och moderna fordon. Vid slutet av 2020 

kördes 92 av 315 fordon med fossilfria drivmedel, där flertalet var elhybrider. 

Mycket görs för att långsiktigt minska klimatpåverkan från fordonssidan: 

− Ett stort steg är att sluta tanka med traditionella drivmedel och i stället använda 

fossilfria bränslen. Sedan sommaren 2021 går kring 75 arbetsfordon, lastbilar, 

entreprenadmaskiner och sopbilar på den fossilfria biodieseln HVO100. Samma 

sak gäller för 20 personbilar. HVO100 tillverkas av restprodukter från 

livsmedelsindustrin, bidrar till en stor minskning av koldioxidutsläppen och kan 

användas till de flesta dieselmotorer. 

− Under 2021 ersattes ytterligare ett 40−tal bensinfordon, främst personbilar, med 

moderna el- och laddhybrider. Utbytet fortsätter kommande år. 

− År 2022 införs en fordonspool med personbilar och elcyklar för våra verksamheter. 

Poolen ska ge ett effektivare utnyttjande av fordonen och minskad miljöpåverkan. 

− Även beteendeförändringar leder till ett minskat resande. Digitala lösningar har 

ersatt många fysiska möten och konferenser, inte minst under pandemin. Vidare 

att personalen cyklar, går och åker kollektivt mer än tidigare.  

Definition och källa 

Måttet visar antalet fordon i 

koncernens verksamheter som 

fullt ut eller i huvudsak körs på 

fossilfria drivmedel som el, 

biodrivmedel, etanol och biogas. 

Måttet avser all slags fordon: 

personbilar, arbetsfordon, last-

bilar, entreprenadmaskiner m.m. 

Måttet avser fordon som 

används långsiktigt oavsett om 

det sker genom att äga, leasa, 

hyra eller på annat sätt. 

Måttet hämtas från en egen 

mätning i koncernen. 

Koncernen omfattar här: våra 

nämnder, LKFAB, LudvikaHem 

AB, WBAB (vår andel cirka 75 %) 

och VBU (cirka 75 %). 

Resultatmåttet förbättrades 2021         

Det kunde inte fastställas ett målvärde för 2021 för antalet fordon som körs på fossilfria drivmedel, 

därför att det tidigare saknades en uppmätt nivå utgå från. Men eftersom mätningarna nu har kommit 

igång kan utvecklingen ändå följas, och dessutom har målvärden nu fastställts för kommande år. 

Under 2021 ökade antalet fordon som körs på fossilfria drivmedel. Vid årets början var det 92. Vid årets slut 

hade antalet ökat till 214 – varav 14 rena elfordon, 103 elhybrider och 98 som tankas med biodiesel. 

Andelen fordon som körs fossilfritt har under året ökat från 29 procent till 72 procent. 
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Energianvändningen i kommunkoncernens lokaler ska minska  

En stor del av koldioxidutsläppen kommer från fastigheter. En minskad 

energianvändning i våra verksamhetslokaler bidrar till att uppfylla miljömålen, där 

exempelvis fossila bränslen ska fasas ut. 

Totalt äger kommunen och bolagen en byggnads-

yta på cirka 500 000 kvadratmeter (m²), varav 

ungefär 150 000 m² är uthyrda lokaler. År 2020 

var energianvändningen i dessa lokaler 147 

kilowattimmar (kWh)/m². Det långsiktiga målet 

till 2025 är en minskning till 140 kWh/m². 

Etappmålet för 2021 var 149. 

Energianvändning i verksamhetslokalerna 

Målvärdena följer Paris-

avtalets minskning med 

30 procent senast till 2030, 

jämfört med utgångsåret 

2007.  

Att energianvändningen steg 2021 beror bland annat på att det både tillkom och 

försvann lokaler. Även många andra faktorer påverkar i de stora lokalytor som 

det här handlar om, och ibland går snittanvändningen lite upp och ned av 

anledningar som inte är lätt att förklara helt säkert. Men underliggande ger det 

systematiska energiarbetet resultat. Under året byttes exempelvis fossil värme ut i 

bygghallen på Malmenskolan och det gjordes åtgärder på Lorensberga skola. 

En kombination av åtgärder krävs för att det långsiktiga målet till 2025 ska nås: 

allt från beteendeförändringar hos de som använder lokalerna till att bygga nytt 

och ersätta äldre lokaler med sämre energivärden. Det finns en stor potential vid 

ny- och ombyggnationer, men som samtidigt innebär investeringskostnader. 

Störst effekt fås genom att ställas tuffa energikrav redan vid upphandlingar.      

Ett bra exempel är Solviksskolan som togs i bruk 2019 och som ersatte den nu 

nedlagda Marnässkolan från 1960-talet. Under senare år har det också tillkommit 

flera nya förskoleavdelningar som i vissa fall har ersatt äldre.  

Det finns en långsiktig energiförbättringsplan. Flera pågående och planerade 

nybyggnationer kommer ge en positiv effekt på energianvändningen samtidigt som 

åtgärder behövs också i befintliga lokaler. Många av dessa insatser är dock 

kostnadskrävande, och det finns osäkerheter kring finansieringen. Parallellt behövs 

också mindre insatser, som kan göra stor skillnad utan att kosta särskilt mycket. 

Definition och källa 

Måttet baseras på en egen 

mätning hos vårt bolag LKFAB. 

Måttet avser mängden inköpt 

energi i bolagets verksamhetslokal-

er, liksom i de lokaler som fort-

farande ägs direkt av kommunen. 

Efter mätningen görs en s.k. 

normalårskorrigering. Den ger en 

mer rättvisande bild av den under-

liggande användningen, som inte 

störs av att utomhustemperatur-

en varierar mellan åren. 

Mätningen görs per månad, och 

måttet visas som en trendsiffra, i 

form av det säsongsrensade s.k. 

12-månadersgenomsnittet. 

 

Resultatmåttet försämrades 2021        , och målvärdet uppnåddes inte 

Energianvändningen i verksamhetslokalerna ökade 2021 till 151 kWh/m², jämfört med 147 kWh året 

dessförinnan (12-månaderssnitt i bägge fallen). Det var främst uppvärmningen som steg. 

Därmed uppnåddes inte målvärdet, som var 149 kWh/m². Denna aspekt av målet En hållbar kommun 

uppnåddes inte 2021. 
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5 Uppföljning av de finansiella målen 

Oförändrad skattesats 

Tillräckliga ekonomiskt överskott för femårsperioden 2017−2021 

Åren 2017−2021 fick vi in närmare 8,6 miljarder kronor i form av 

kommunalskatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Periodens sammanlagda underliggande resultat blev 172 miljoner kronor, 

motsvarande 2,0 procent av periodens intäkter. 

Kommunens underliggande resultat 
Miljoner kronor 

 2017 2018 2019 2020 2021 2017−21 

Skatteintäkter, generella 

statsbidrag o utjämning 
1 632,5 1 639,3 1 688,3 1 770,0 1 833,5 8 563,6 

Balanskravresultat 28,2 22,7 37,9 35,1 −92,2 31,7 

Extraordinära poster − − 6,9 − 133,7 140,6 

Underliggande resultat 28,2 22,7 44,8 35,1 41,6 172,4 

Underliggande resultat, 

andel av skatter o bidrag 
1,7 % 1,4 % 2,7 % 2,0 % 2,3 % 2,0% 

Målet handlar om den underliggande förmågan att skapa överskott. Det mått som 

används rensar bort poster som stör den bilden. Utgångspunkten är balanskravs-

resultatet som redan är rensat från främst realisationsvinster och realisations-

förluster, som inte är kopplade till den egentliga verksamheten. Även extra-

ordinära poster, som inte hör till den vanliga löpande verksamheten, räknas bort. 

En tillräckligt stor del av investeringarna under femårsperioden 

2017−2021 ska finansieras med egna medel 

Under 2017−2021 investerade kommunen för 465 miljoner kronor inom 

skattefinansierad verksamhet. Omkring 416 miljoner kronor betalades med 

egna medel, vilket ger en självfinansieringsgrad för perioden på 90 procent.  

Kommunens investeringar inom skattefinansierad verksamhet 
Miljoner kronor 

 2017 2018 2019 2020 2021 2017−21 

Investeringar netto 120,3 111,9 97,4 70,6 65,0 465,2 

Avskrivningar  58,3 61,6 55,4 32,5 31,6 239,4 

Resultat 28,2 22,7 53,8a 36,7 35,6b 177,0 

Finansiering m egna medel 86,5 84,3 109,2 69,2 67,2 416,4 

Självfinansieringsgrad 72 % 75 % 112 % 98 % 103 % 90 % 

a. Det redovisade resultatet 2019 var 229,9 miljoner kronor, men har justerats för ett engångsbelopp i form av en reavinst på 176,1 miljoner 

kronor efter en intern aktieöverlåtelse från kommunen till ägarbolaget Stadshus AB. I praktiken skapade nämligen denna reavinst inte några 

ökade finansieringsmöjligheter. 

b. Det redovisade resultatet 2021 var −98,2 miljoner kronor, men har justerats för extraordinära nettokostnader på 133,7 miljoner kronor. 

 

Måluppfyllelse  

Målet uppnåddes, eftersom den kommunala skattesatsen varken höjdes eller sänktes 2021. 

Måluppfyllelse  

Det underliggande resultatet för 2017−2021 blev 2,3 procent av periodens intäkter i form av skatt, gene-

rella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Därmed uppnåddes målet på minst 2 procent. 

Måluppfyllelse  

Under 2017−2021 finansierades omkring 90 procent av kommunens nettoinvesteringar med egna medel. 

Därmed uppnåddes målet om en självfinansieringsgrad på minst 80 procent. 




