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§ 143  Dnr 2021/326 

Interpellation om åtgärder efter ingånget 
Förlikningsavtal för vattenledningsprojektet  

Beslut 
Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Besvaras nästa sammanträde.  

Beskrivning av ärendet 
Hans Gleimar (C) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Leif Pettersson (S).  

Bilaga 
Interpellation daterad 29 oktober 2021 

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige december 
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§ 144  Dnr 2021/142 

Justering av budgetramar 2022 med plan för 2023-
2024 

Beslut 
1. Fullmäktige fastställer fördelning av driftsramar för nämnderna, binds per 

nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som binds på en lägre 
nivå.  

2. Fullmäktige fastställer investeringsramar för nämnderna, binds inom 
respektive verksamhetsområde.  

3. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ludvika 
kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 
1 040 miljoner kronor. 

4. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 650 miljoner kronor. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att genomföra nyupplåning, det vill säga öka 
kommunens skulder, med totalt 48 699 000 kronor under 2022. 

Jan Karlsson (C) deltar inte i besluten.  

Beskrivning av ärendet 

Finansiellt mål om tillräckliga ekonomiska överskott 
Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2022 på 38 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Även resultatet 
2023 och 2024 har budgeterats med 2 procent överskott. 

Budgeteringen står i överensstämmelse med kommunens finansiella 
överskottsmål. Det säger att det underliggande resultatet under en rullande 
femårsperiod ska vara minst 2 procent av periodens intäkter i form av skatt, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. För perioden 
2022−2024 beräknas vi få in cirka 5,8 miljarder kronor i skatt och generella 
statsbidrag. 

För att klara målet får verksamhetens kostnader inte överstiga 98 procent av 
skatteintäkter och bidrag. 

Intäkter i form av skatt och generella statsbidrag 
Skatteintäkterna avgörs av skatteunderlaget och skattesatsen. Skatteunderlaget i 
sin tur beror bland annat på hur många invånare som jobbar och hur lönerna 
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utvecklas. Skattesatsen beslutas av fullmäktige och ligger kvar på 22,07 procent 
för år 2022. 

Skatteintäkter, de generella statsbidragen och nettot i utjämningssystemet utgör 
merparten av den finansiering som omfattar kommunens budget. I juni 2021 
fastställdes budgetramarna för 2022 utifrån en befolkningsprognos på 26 700 
invånare. Med detta befolkningstal som grund beräknades intäkterna i form av 
skatt och statsbidrag till 1,859 miljarder kronor.  

Förväntade löneökningar, inflation samt volymökningar innebär att kommunen 
måste dämpa nettokostnadsnivån för att klara överskottsmålet på 2 procent.  

Höstpropositionen och ny prognos för skatteunderlaget 
De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats sedan drifts- och 
investeringsramarna togs av fullmäktige i juni 2021. 

Det nya ekonomiska utrymmet för planperioden 2022−2024 baseras på SKR:s 
prognos för skatteunderlaget per den 30 september 2021 (cirkulär 21:35). Som 
en följd av en starkare samhällsekonomi och regeringens förslag i 
budgetpropositionen beräknas skatteintäkterna stiga med totalt 87 miljoner 
kronor under perioden. Störst uppgång sker 2022. 

Jämfört med den prognos som presenterades den 29 april 2021 (cirkulär 21:20) 
räknar SKR nu med större skatteunderlag kommande år.  

Den nya skatteprognosen per den 30 september 2021 är inlagd i vår 
beräkningssnurra, se nedan: 

 

2022 2023 2024

Alla belopp i tkr Budget 2021 2 % målet 2 % målet 2 % målet
Beslutad KF

Ramområde
Revision 1 200 1 250 1 250 1 250
Kommunstyrelse 112 208 114 600 114 600 114 600
VBU 181 000 184 800 184 800 184 800
Kulturskolan 9 100 9 300 9 300 9 300
RDM 33 869 35 393 35 393 35 393
Social o utbildning 477 395 516 000 516 000 516 000
Social Välfärd (IFO) 169 733 175 500 175 500 175 500
Vård och omsorg 597 255 619 000 619 000 619 000
Kultur och Samhällsutvecklingsnämnden 180 646 188 000 188 000 188 000
Valnämnd 1 400 0 0
Strukturplan -30 000 -42 000 -42 000

Nya förutsättningar höstproposition 19 500 49 000 95 000
Totalt 1 762 406 1 834 743 1 850 843 1 896 843

4,1% 0,9% 7,4%
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De nya förutsättningarna innebär att det finns 19,5 miljoner kronor mer 
tillgängligt år 2022, jämfört med tidigare fullmäktiges beslut i juni 2021. 
Motsvarande belopp är 49 miljoner kronor för år 2023 och 95 miljoner kronor 
för 2024. Kalkylerna bygger på att strukturplanernas effektiviseringsåtgärder 
genomförs motsvarande 30 miljoner kronor år 2022, 42 miljoner kronor år 
2023 och 42 miljoner kronor år 2024. 

Finansiellt mål om att en tillräckligt stor del av investeringarna 
ska finansieras med egna medel 
Ett annat finansiellt mål säger att minst 80 procent av kommunens 
nettoinvesteringar under en rullande femårsperiod ska finansieras med egna 
medel. 

Självfinansieringsgraden mäter hur stor del av investeringarna som kan 
finansieras med egna medel, det vill säga med avskrivningar och årets resultat. 
100 procent innebär att kommunen på egen hand kan finansiera samtliga 
investeringar som är genomförda under året, utan att behöva låna. En lägre 
självfinansieringsgrad innebär att kommunen måste hitta andra 
finansieringsformer, exempelvis försäljning av tillgångar eller extern upplåning 

De finansiella målen fastställdes i december 2020 och är framåtblickande. Från 
2021 svarar kommunen bara för investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten. Målet om självfinansiering avser därmed enbart investeringar 
inom den så kallade skattefinansierade verksamheten, som huvudsakligen 
finansieras med skatter och statsbidrag. De investeringar det kan röra sig om 
kan exempelvis vara anläggningar, ny teknik och vägar. 

Investeringsbudget efter höstproposition 
För att kommunen ska följa det finansiella målet om en självfinansieringsgrad 
på minst 80 procent kan kommunens samlade investeringsvolym under 2022 
max uppgå till 96 miljoner kronor. 

Alla belopp i tkr 2022 2023 2024

Beslutad KF 2 % målet 2 % målet 2 % målet
Benämning Budget 2021
Nettokostnader -1 703 932 -1 785 312 -1 799 412 -1 845 412
Avskrivningar -45 523 -39 050 -42 000 -44 000
Förändr pensioner -32 000 -37 000 -38 000 -40 000
Skatteintäkter 1 798 868 1 879 261 1 914 715 1 966 213
Finansiell intäkt 22 500 24 500 8 000 8 000
Finansiell kostnad -4 500 -4 500 -4 500 -4 500

II Resultat 2 exklusive taxa 35 413 37 899 38 803 40 301
II Resultat 2 inklusive taxa 35 413 37 899 38 803 40 301

Årets budgeterade resultat 35 413 37 899 38 803 40 301

2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
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I juni 2021 fastställde fullmäktige 2022 års investeringsram till 101 miljoner 
kronor. I detta belopp återfanns bland annat kommunens medfinansiering av 
infrastrukturprojektet Genomfart Ludvika, riksväg 50, som genomförs 
tillsammans med Trafikverket och Region Dalarna. De investeringar som 
budgeterats som kommunens anläggningar och som tillhör 
medfinansieringsavtalet är nu reviderade och ingår inte längre i kommunens 
investeringsplan och därmed inte i beräkningen av självfinansieringsgraden. 
Självfinansieringsgraden är investeringsvolymen i förhållande till tillförda medel 
enligt finansbudget nedan. Medfinansieringsavtalet är på 40 miljoner kronor för 
2022 och har en avskrivningstid på 25 år. Kommunens finansbudget är 
beräknad enligt nedan: 

 

Borgensförbindelser 
En borgensförbindelse är ett åtagande att betala en skuld för någon annan. 
Ludvika kommunkoncern hade i december 2020 en låneskuld på 2,2 miljarder 
kronor varav kommunens helägda bolag svarar för 1,9 miljarder kronor. 
Kommunen är borgenär för de helägda bolagens låneskulder. Under 2021 har 
Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB amorterat cirka 240 
miljoner kronor varför borgensramarna förslås sänkas. Fullmäktige beslutade i 
juni 2021 om borgensramar för de helägda bolagen.  

Finansbudget 
Alla belopp i tkr Beslutad KF 2022 2023 2024

Budget 2021 2 % målet 2 % målet 2 % målet
Benämning

Tillförda medel
Internt tillförda

medel 80 937 76 949 80 803 84 301

Belåning skattefinanserade investeringar 64 726 33 952
Belåning taxefinansierade investeringar 73 750 0 0 0

Tillförda medel 154 687 141 675 114 755 84 301

Använda medel

Nettoinvesteringar 140 675 95 675 68 755 61 260

Amortering av lån 11 000 6 000 6 000 6 000
Medfinansiering 40 000 40 000

Använda medel 151 675 141 675 114 755 67 260

Förändring av

Likvida medel 3 012 0 0 17 041

Självfinansieringsgrad 0,804273404 1,175228826 1,376114234
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Beslut som fattades av fullmäktige i juni 2021: 

- Fastställande av skattesatsen 22,07 procent. 
- Fastställande av taxor och avgifter, förutom den för vatten och återvinning. 
- Partistöd 
- Borgensavgifter för LudvikaHem AB och WBAB 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021 § 190 
Finansutskott 23 september 2021 § 23 
Fullmäktige 7 juni 2021 § 81 

Låntagare Beslut Ursprungligt Kapitalskuld
lånebelopp 2021-08-31

KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG
LudvikaHem AB
Borgensram enligt beslut KF 2021 § 81 750 000 000

LudvikaHem AB 100 000 000
LudvikaHem AB 110 000 000
LudvikaHem AB 123 000 000
LudvikaHem AB 40 000 000
LudvikaHem AB 39 750 000
LudvikaHem AB 60 000 000
LudvikaHem AB 50 000 000
LudvikaHem AB 87 000 000

Summa 750 000 000 609 750 000
Nytt förslag 650 000 000

Ludvika Kommunfastigheter AB
Borgensram enligt beslut KF 2021 § 81 1 140 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 60 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 100 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 7 985 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 80 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 65 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 125 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 75 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 125 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 150 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 115 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 50 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 50 000 000

Summa 1 140 000 000 1 002 985 000
Nytt förslag 1 040 000 000

WBAB KF 2021 § 81 
VB Kraft KF 2020 §72 punkt 1375 000 000 75 000 000
WVÅ AB KF 2021 § 81 350 000 000

10



  
      

 
      

 

6(9) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunstyrelsen 25 maj 2021 § 96 
Finansutskott 11 maj 2021 § 7 

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 26 oktober 2021 § 190 
Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2021 
Bilaga 1 Driftbudget 
Bilaga 2 Resultatbudget- och finansbudget 2022 
Bilaga 3 S, L, M, KD investeringar per ramområde 2022- 2026 
Bilaga 4 C investeringar per ramområde 2022- 2026 
Bilaga 5 V investeringar per ramområde 2022- 2026 
Bilaga 6 SD investeringar per ramområde 2022-2026 

Behandling 
Fullmäktige inleds med en allmän budgetdebatt. I denna deltar: 

Leif Pettersson (S)  
HåGe Persson (M)  
Roland Johansson (SD)  
Jorge Nunez (K) 
Hans Gleimar (C)  
Lars Handegard (V)  
Åsa Wikberg (MP)  

Yrkanden 

Beslutspunkt 1 
Fullmäktige fastställer fördelning av driftsramar för nämnderna, binds per 
nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som binds på en lägre nivå.  

Yrkanden 
Leif Pettersson (S) yrkar bifall till S, M, L, KD (kommunstyrelsens) förslag 
inklusive eget ändringsyrkande innebärande ändringar i finansiella intäkter samt 
ändringar i avskrivningar. 

HåGe Persson (M) yrkar bifall till Leif Pettersons ändringsyrkande.  

Roland Johansson (SD) yrkar bifall till SD förslag. 

Jorge Nunez (K) yrkar bifall till K förslag. 

Hans Gleimar (C) yrkar bifall till C förslag. 

Lars Handegard (V) yrkar bifall till V förslag. 

Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till MP förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller Leif Petterssons ändringsyrkande 
och finner att fullmäktige gör det. 
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Sedan ställer ordföranden de sex förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Leif Petterssons 
ändringsyrkande (bilaga 1). 

Beslutspunkt 2 
Fullmäktige fastställer investeringsramar för nämnderna, binds inom respektive 
verksamhetsområde.  

Yrkanden 
Leif Pettersson (S) yrkar bifall till S, M, L, KD (kommunstyrelsens) förslag 
inklusive eget ändringsyrkande om 3,5 mkr till bostäder samt 6,5 mkr till 
infrastruktur.  

HåGe Persson (M) yrkar bifall till Leif Pettersons ändringsyrkande.  

Roland Johansson (SD) yrkar bifall till SD förslag inklusive Leif Petterssons 
ändringsyrkande om 6,5 mkr till infrastruktur. 

Jorge Nunez (K) yrkar bifall till K förslag. 

Hans Gleimar (C) yrkar bifall till C förslag. 

Lars Handegard (V) yrkar bifall till V förslag inklusive Leif Petterssons 
ändringsyrkande om 6,5 mkr till infrastruktur. 

Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till MP förslag inklusive Leif Petterssons 
ändringsyrkande om 6,5 mkr till infrastruktur. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag med Leif Petterssons ändringsyrkanden.  

Beslutspunkt 3 
Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ludvika 
kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 
1 040 miljoner kronor. 

Yrkanden 
Lars Handegard (V) yrkar att Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen 
skuld för Ludvika kommunfastigheter ABs låneförpliktelser upp till ett totalt 
lånebelopp om 1.027 miljoner kronor.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutspunkt 4 
Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 650 miljoner kronor. 
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Beslutspunkt 5 
Kommunstyrelsen har rätt att genomföra nyupplåning, det vill säga öka 
kommunens skulder, med totalt 40 700 000 kronor under 2022. 

Yrkanden  
Leif Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen har rätt att genomföra 
nyupplåning med totalt 48 699 000 kronor under 2022. 

HåGe Persson (M) yrkar bifall till Leif Petterssons ändringsyrkande. 

Roland Johansson (SD) yrkar bifall till SD förslag inklusive ändringar utifrån 
tilläggsanslag för infrastruktur i beslutspunkt 3. 

Lars Handegard (V) yrkar att kommunstyrelsen har rätt att genomföra 
nyupplåning, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 52,5 mkr under 
2022.  

Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till MP förslag inklusive ändringar utifrån 
tilläggsanslag för infrastruktur i beslutspunkt 3. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar 
enligt S, M, L, KD förslag. 

Övrigt yrkande 
Lars Handegard (V) yrkar att fullmäktige uppdrar till styrelsen i Ludvika 
kommunfastigheter AB att besluta om hyressänkningar under 2022 med 4 
miljoner kronor vardera för social- och utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden samt med 1 miljon vardera för kommunstyrelsen samt 
kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.  

Beslutsgång 
Leif Pettersson (S) yrkar avslag. 

Ordföranden frågar fullmäktige om yrkandet ska bifallas eller avslås och finner 
att fullmäktige beslutar enligt Leif Petterssons avslagsyrkande.  

Övrigt yrkande 
Lars Handegard (V) yrkar att fullmäktige uppdrar till styrelsen i Ludvika 
kommunfastigheter AB att kalla till en extra bolagsstämma innan årets utgång, 
och att ombudet där får i uppdrag att besluta att 18,5 mkr av bolagets 
balanserade vinstmedel ska delas ut till ägaren innan årets slut samt att dessa 
medel öronmärks till jobbskapande åtgärder inom arbetsmarknad- och 
integrationsenheten.  

Beslutsgång 
Leif Pettersson (S) yrkar avslag. 

Ordföranden frågar fullmäktige om yrkandet ska bifallas eller avslås och finner 
att fullmäktige beslutar enligt Leif Petterssons avslagsyrkande.  
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Övrigt yrkande 
Lars Handegard (V) yrkar att fullmäktige beslutar att Ludvika 
kommunfastigheter AB tillåts investera maximalt 27 miljoner kronor i 
kommunala verksamhetslokaler, samt maximalt 1 miljoner kronor i Stora 
Brunnsvik AB. 

Beslutsgång 
Leif Pettersson (S) yrkar avslag. 

Ordföranden frågar fullmäktige om yrkandet ska bifallas eller avslås och finner 
att fullmäktige beslutar enligt Leif Petterssons avslagsyrkande.  

Bilagor 
Bilaga 1 Driftbudget alla partier 
Bilaga 2 Resultat och finansbudget 2022 
Bilaga 3 S, M, L, KD investeringar per ramområde 2022-2026 
Bilaga 4 C investeringar per ramområde 2022-2026 
Bilaga 5 V investeringar per ramområde 2022- 2026 
Bilaga 6 SD investeringar per ramområde 2022-2026 
Bilaga 7 K investeringar per ramområde 2022-2026 
Bilaga 8 MP investeringar per ramområde 2022-2026 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder, helägda bolag och förvaltningar 
Revisorer 
Akten 
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2022

S,L,M,KD Centern SD K V MP

Alla belopp i tkr

Ramområde

Revision 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250

Kommunstyrelse 115 100 118 100 117 000 114 600 124 800 108 000

VBU 187 500 184 800 188 000 191 600 187 500 187 500

Kulturskolan 9 300 9 300 9 300 9 300 9 400 9 300

RDM 35 296 35 296 35 296 35 393 35 296 35 296

Social o utbildning 516 000 528 000 521 000 541 000 530 000 516 000

Social Välfärd (IFO) 177 500 191 500 180 000 175 500 170 500 178 000

Vård och omsorg 622 000 619 000 624 000 649 000 625 300 619 000

Kultur och Samhällsutvecklingsnämnden 187 000 192 300 194 500 198 000 187 000 185 400

Valnämnd 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

Strukturplan -30 000 -30 000 -30 000 -15 000

Hemmaplanslösningar IFO 2 500

 Arbete med vägföreningar KSN 1 500

Föreningsbidrag KSN 1 000

Föreningsbidrag KS 500

Översiktsplan 900

Oförutsett KS 3 000

Arbetsmarknadsåtgärder 3 000 4 000

Läromedel 1 500

Stöd till elever med särskilda behov 4 000

ökad bemanning barnomsorg 4 000

Ökad bemanning äldreomsorg 4 000

Kommunekolog 600

Landsbygdsmiljon 1 000

Hyror -5 000

Nya förutsättningar höstproposition 0

Totalt 1 834 746 1 850 946 1 841 746 1 917 043 1 872 446 1 840 246

Bilaga 1
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2022

S,L,M,KD 

Alla belopp i tkr

Ramområde

Revision 1 250

Kommunstyrelse 115 100

VBU 187 500

Kulturskolan 9 300

RDM 35 296

Social o utbildning 516 000

Social Välfärd (IFO) 177 500

Vård och omsorg 622 000

Kultur och Samhällsutvecklingsnämnden 187 000

Valnämnd 1 400

Strukturplan -30 000

Hemmaplanslösningar IFO 2 500

 Arbete med vägföreningar KSN 1 500

Föreningsbidrag KSN 1 000

Föreningsbidrag KS 500

Översiktsplan 900

Oförutsett KS 3 000

Arbetsmarknadsåtgärder 3 000

Läromedel

Stöd till elever med särskilda behov

ökad bemanning barnomsorg

Ökad bemanning äldreomsorg

Kommunekolog

Landsbygdsmiljon

Hyror

Nya förutsättningar höstproposition 0

Totalt 1 834 746

Bilaga 2
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Resultatbudget 

Alla belopp i tkr S,L,M,KD 

2 % målet

Benämning

Nettokostnader -1 785 315

Avskrivningar före 2021 -27 268

Avskrivningar 2021 -1 364

Avskrivningar före 2022 -28 632

Avskrivningar 2022-2023 -10 418

Avskrivningar -41 500

Förändr pensioner -37 000

-1 863 815

Skatteintäkter 1 879 261

Finansiell intäkt 26 500

Finansiell kostnad -4 500

II Resultat 2 exklusive taxa 37 446

II Resultat 2 inklusive taxa 37 446

E.o intäkter 0

E.o kostnader 0

Eo Intäkter

Årets budgeterade resultat 37 446

(exkl. taxefinans vht) 37 446

2,0%

Bilaga 2
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Finansbudget 

S,L,M,KD 

Alla belopp i tkr 2022

2 % målet

Benämning

Tillförda medel

Internt tillförda

medel 78 946

Belåning skattefinanserade investeringar 48 699

Belåning taxefinansierade investeringar 0

Tillförda medel 127 645

Använda medel

Nettoinvesteringar 81 645

Amortering av lån 6 000

Medfinansiering 40 000

Använda medel 127 645

Förändring av

Likvida medel 0

Bilaga 2
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Budgetförslag per ramområde
Budgettyp: Politikerförslag    Budgetår: 2022    Budgetversion: 2    Projekttyp: Alla projekttyper 

Alla år 2022 2023 2024 2025 2026

S.L,M,KD S.L,M,KD S.L,M,KD S.L,M,KD S.L,M,KD S.L,M,KD

Alla ramområden 287 130 81 645 63 250 60 160 45 100 35 475

Bostäder 48 350 10 650 9 800 10 700 8 300 7 400

Fastigheter 4 800 650 1 000 1 000 1 100 1 050

Fritid 4 055 450 800 1 780 550 475

Gata 43 800 7 000 8 700 9 700 9 700 8 700

Infrastruktur 67 545 35 245 14 100 10 400 6 400 1 400

Kommunstyrelse 42 200 13 500 13 200 6 000 5 500 4 000

Kultur 1 250 250 250 250 250 250

Mark 13 230 2 400 2 000 3 330 3 000 2 500

Park/Lek 25 700 3 500 4 500 8 700 4 500 4 500

Social- och utbildning 24 100 5 000 6 700 5 600 3 600 3 200

Vård- och omsorg 12 100 3 000 2 200 2 700 2 200 2 000

Bilaga 3
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Budgetförslag per ramområde
Budgettyp: Politikerförslag    Budgetår: 2022    Budgetversion: 2    Projekttyp: Alla projekttyper 

Alla år 2022 2023 2024 2025 2026

Centern Centern Centern Centern Centern Centern

Alla ramområden exkl WBAB 306 665 94 675 68 755 61 260 45 800 36 175

Bostäder 46 000 9 800 9 800 10 700 8 300 7 400

Fastigheter 5 750 1 600 1 000 1 000 1 100 1 050

Fritid 4 040 480 1 905 630 550 475

Gata 47 850 10 050 9 700 9 700 9 700 8 700

Infrastruktur 61 045 28 745 14 100 10 400 6 400 1 400

Kommunstyrelse 49 100 20 400 13 200 6 000 5 500 4 000

Kultur 4 750 950 950 950 950 950

Mark 16 230 4 150 3 400 3 180 3 000 2 500

Park/Lek 30 300 5 100 5 800 10 400 4 500 4 500

Social- och utbildning 26 700 7 600 6 700 5 600 3 600 3 200

Vård- och omsorg 14 900 5 800 2 200 2 700 2 200 2 000

Bilaga 4
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Budgetförslag per ramområde
Budgettyp: Politikerförslag    Budgetår: 2022    Budgetversion: 2    Projekttyp: Alla projekttyper 

Alla år 2022 2023 2024 2025 2026

Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet

Alla ramområden exkl WBAB 306 665 94 675 68 755 61 260 45 800 36 175

Bostäder 46 000 9 800 9 800 10 700 8 300 7 400

Fastigheter 5 750 1 600 1 000 1 000 1 100 1 050

Fritid 4 040 480 1 905 630 550 475

Gata 47 850 10 050 9 700 9 700 9 700 8 700

Infrastruktur 61 045 28 745 14 100 10 400 6 400 1 400

Kommunstyrelse 49 100 20 400 13 200 6 000 5 500 4 000

Kultur 4 750 950 950 950 950 950

Mark 16 230 4 150 3 400 3 180 3 000 2 500

Park/Lek 30 300 5 100 5 800 10 400 4 500 4 500

Social- och utbildning 26 700 7 600 6 700 5 600 3 600 3 200

Vård- och omsorg 14 900 5 800 2 200 2 700 2 200 2 000

Bilaga 5
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Budgetförslag per ramområde
Budgettyp: Politikerförslag    Budgetår: 2022    Budgetversion: 2    Projekttyp: Alla projekttyper  

Alla år 2022 2023 2024 2025 2026

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna

Alla ramområden exkl WBAB 237 415 71 475 56 705 46 560 34 200 28 475

Bostäder 19 500 5 800 4 800 5 300 2 300 1 300

Fastigheter 5 750 350 2 250 1 000 1 100 1 050

Fritid 4 040 480 1 905 630 550 475

Gata 47 850 10 050 9 700 9 700 9 700 8 700

Infrastruktur 37 545 21 245 7 100 5 400 2 400 1 400

Kommunstyrelse 47 100 15 400 14 200 8 000 5 500 4 000

Kultur 4 750 950 950 950 950 950

Mark 15 230 3 150 3 400 3 180 3 000 2 500

Park/Lek 21 100 3 400 5 000 5 700 3 500 3 500

Social- och utbildning 19 900 5 100 5 200 4 000 3 000 2 600

Vård- och omsorg 14 650 5 550 2 200 2 700 2 200 2 000

Bilaga 6
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Budgetförslag per ramområde
Budgettyp: Politikerförslag    Budgetår: 2022    Budgetversion: 2    Projekttyp: Alla projekttyper 

Alla år 2022 2023 2024 2025 2026

Ursprungligt förslag Ursprungligt förslag Ursprungligt förslag Ursprungligt förslag Ursprungligt förslag Ursprungligt förslag

Alla ramområden exkl WBAB 307 665 95 675 68 755 61 260 45 800 36 175

Bostäder 46 000 9 800 9 800 10 700 8 300 7 400

Fastigheter 5 750 1 600 1 000 1 000 1 100 1 050

Fritid 4 040 480 1 905 630 550 475

Gata 47 850 10 050 9 700 9 700 9 700 8 700

Infrastruktur 61 045 28 745 14 100 10 400 6 400 1 400

Kommunstyrelse 49 100 20 400 13 200 6 000 5 500 4 000

Kultur 4 750 950 950 950 950 950

Mark 16 230 4 150 3 400 3 180 3 000 2 500

Park/Lek 30 300 5 100 5 800 10 400 4 500 4 500

Social- och utbildning 27 700 8 600 6 700 5 600 3 600 3 200

Vård- och omsorg 14 900 5 800 2 200 2 700 2 200 2 000

Bilaga 7
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Investeringsramar 2022-2026
Förslag

MP Investering Investering Investering Investering Investering 

Ramområde 2022 2023 2024 2025 2026 Summa

Bostäder 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 23 000

Fastigheter 650 1 000 1 000 8 300 1 050 12 000

Fritid 450 800 1 780 550 475 4 055

Gata 7 000 8 700 9 700 9 700 8 700 43 800

Infrastruktur 28 750 14 100 10 400 6 400 1 400 61 050

Kommunstyrelse 13 500 13 200 6 000 5 500 4 000 42 200

Kultur 250 250 250 250 250 1 250

Mark 2 400 2 000 3 330 3 000 2 500 13 230

Park/lek 3 500 4 500 8 700 4 500 4 500 25 700

Social- och utbildning 5 000 6 700 5 600 3 600 3 200 24 100

Vård- och omsorg 3 000 2 200 2 700 2 200 2 000 12 100

Alla ramområden 67 500 58 450 54 460 49 000 33 075 262 485

Bilaga 8
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-11-08 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 145  Dnr 2021/272 

Fastställande av strategisk plan med ekonomiska 
ramar för 2022-2024. 

Beslut 
Fullmäktige fastställer strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022−2024 
enligt kommunstyrelsens beslut, bilaga ”Strategisk plan med ekonomiska ramar 
för 2022−2024”. 

Beskrivning av ärendet 
Den strategiska planen för 2022−2024 gäller både kommunens ekonomi och 
verksamhet. Den visar hur de pengar vi får in i skatt från invånarna och 
generella bidrag från staten ska användas, så att vi ger en god service i våra 
verksamheter och når våra mål. 

Planen är ett viktigt politiskt styrmedel, som utgår från visionen Ludvika är 
framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun och målen för verksamhet och 
ekonomi. Vi prioriterar barn och unga, arbete och näringsliv samt invånarnas 
livsmiljö. 

Planen innehåller en budget för 2022 med plan för 2023 och 2024. Just för 
investeringarna gäller budget för 2022 med plan för 2023−2026. Planen 
innehåller också ambitionsnivåer för verksamhetsmålen 2022. 

Planen gäller våra nämnder samt de gemensamma nämnder och kommunal-
förbund som vi samverkar med andra kommuner i. De kommunala bolagen 
beslutar om egna planer och budgetar. 

Beräkningarna baseras på den information om folkmängd, skatteunderlag, 
statsbidrag med mera som fanns tillgänglig den 30 september 2021. 

Planen kommer följas upp i kommande rapporteringar, delårsrapport och 
årsredovisning. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 26 oktober 2021 § 191 
Finansutskottet den 23 september 2021 § 22 

Beslutsunderlag 
Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022−2024, daterad 21 oktober 2021. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet 
Fullmäktige 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-11-08 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 146  Dnr 2021/67 

Redovisning av strukturplaneåtgärder utifrån 
budgetdialog 

Beslut 
1. Fullmäktige noterar följande rapporter:  

 Strukturplansåtgärder – Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron daterad 
30 september 2021. 

 Strukturplansåtgärder - Säkerställa kompetensförsörjning genom att 
strukturera vikarieförsörjningen daterad 28 september 2021. 

 Strukturplansåtgärder - Förstärkt ledarskap genom värdegrund och 
attraktiv arbetsgivare daterad 30 september 2021. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att arbeta vidare utifrån 
intentionerna i rapporterna och återrapportera till fullmäktige senast kvartal 
2 2022. Åtgärder som kräver ekonomiska satsningar bör lyftas in i 
budgetprocessen för år 2023.  

3. Fullmäktige höjer friskvårdspengen med 1000 kr, från nuvarande 1000 kr 
till 2000 kr per år, från och med 1 januari 2022. Kostnaderna för detta tas 
inom befintliga ramar. 

Beskrivning av ärendet 
Finansutskottet beslöt den 9 mars 2021 § 4 att uppdra till kommundirektören 
att säkerställa att personalprocesser kartläggs och säkerställs genom att leda och 
samordna arbetssätt för att minska sjukfrånvaron samt säkerställa 
kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen. Vidare skulle 
kommundirektören konkretisera och beräkna åtgärderna för förstärkt ledarskap 
genom värdegrundsarbete och attraktiv arbetsgivare.   

Verksamhetsområde HR har utrett alla tre områden och kommit med förslag på 
åtgärder och rekommendationer för hur kommunen långsiktigt och strukturellt 
kan arbeta annorlunda för ökad effektivitet. En konkret åtgärd är att utveckla 
ett ledarskapsprogram med obligatoriska utbildningar för chefer. Flertalet 
åtgärder och rekommendationer behöver förvaltningen arbeta vidare med, 
varmed fullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att jobba vidare 
utifrån intentionerna i rapporterna. Ett av förslagen är att kommunen ska ha en 
övergripande bemanningsenhet och att denna organisatoriskt skulle tillhöra 
verksamhetsområdet HR. Innan beslut tas om den typen av 
organisationsförändring behöver medarbetare och fack involveras.  
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Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 26 oktober 2021 § 192 
Finansutskottet den 12 oktober 2021 § 26 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från finansutskottets sammanträde den 9 mars 2021 § 4.  
2. Strukturplansåtgärder – Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron daterad 30 

september 2021. 
3. Strukturplansåtgärder - Säkerställa kompetensförsörjning genom att 

strukturera vikarieförsörjningen daterad 28 september 2021 inklusive bilaga. 
4. Strukturplansåtgärder - Förstärkt ledarskap genom värdegrund och attraktiv 

arbetsgivare daterad 30 september 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetsområde HR för verkställighet 
Akten, bevakning kvartal 2 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-11-08 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 147  Dnr 2021/172 

Avfallstaxa och vattentaxa år 2022 för Ludvika 
kommun 

Beslut 
1. Fullmäktige fastställer avfallstaxa för år 2022 enligt bilaga 1och 2, daterade 

den 10 maj 2021. 

2. Fullmäktige fastställer vattentaxan för år 2022 enligt bilaga 3, daterad den 7 
maj 2021. 

3. Taxorna gäller från och med 1 januari 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Avfallstaxa år 2022 
Återvinningskollektivet gick back förra året och måste nu betala tillbaka sin 
skuld till Ludvika kommun, därav taxehöjningen. Efter en genomlysning har 
flera åtgärder satts in för att få en rätt budget i balans. Tack vare detta behövs 
ingen höjning för att täcka ökade kostnader för löner etc. 

Förvaltningen förslår ett antal förändringar i de tjänster som ingår i avfallstaxan. 

Avfall 
 3 % höjning (förutom för 140 l kärl för matavfall) för återbetalning av skuld 

till Ludvika kommun 

 Nytt pris för kärl 140 l restavfall + möjlighet att ha hämtning 1 ggr/v och 2 
ggr/v för kärlet 

 Ny faktor för beräkning av pris för kärl flerbostadshus och verksamheter 
(styrning mot ökat pris för hämtning 2 ggr/v och 3 ggr/v) 

 Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 ggr/v för att 
optimera insamlingen 

 Ny tjänst: container för matavfall (1-5 m3 och 5,1-10 m3) för kund som 
önskar större behållare för matavfallsinsamling 

 Tilläggstjänsten ”Kärl i källare” förtydligas till ”Kärl i källare eller annat 
utrymme som medför trappsteg” 

Slam 
 3 % höjning för återbetalning av skuld till Ludvika kommun 
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Vattentaxa år 2022 
Vattentaxan (VA-taxan) föreslås höjas med 5 procent. Det är 
brukningsavgifterna som föreslås höjas. Anläggningsavgifterna föreslås vara 
oförändrade. 
Anledning till höjningen är: 

 Ökade kapitalkostnader på de investeringar som gjorts, mycket av 
kostnaderna ligger på de utbyggnadsområden som genomförts. 

 Ökade kostnader på förebyggande underhåll för att minska felavhjälpande 
åtgärder. 

 Indexuppräkningar på ramavtal 

 Löneökningar på befintlig personalstyrka. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 26 oktober 2021 § 193 

Beslutsunderlag 
1. Ludvika avfallstaxa 2022, daterad den 10 maj 2021 
2. Ludvika avfallstaxa prisbilaga 2022, daterad den 10 maj 2021 
3. VA-taxa för år 2022, daterad den 7 maj 2021 

Behandling 
Henrik Samdahl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Styrdokument 
Akten 
WBAB 
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Avfallstaxa 2022 
Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2021, § xx. 

Ansvar 
Med kommunalt avfallsansvar avses den kommunala renhållningsskyldigheten 
enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Varje kommun är ansvarig för 
insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av avfall i kommunen 
som faller under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.  

Wessman Vatten & Återvinning AB har på uppdrag av kommunfullmäktige i 
Ludvika ansvar för den kommunala renhållningsskyldigheten och verksamheten 
utförs genom det med Smedjebacken samägda driftbolaget WBAB 
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB.  

För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering skall ägare av 
fastighet inom kommunen betala avgifter enligt denna taxa. 

Taxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Ludvika kommuns mål 
inom avfallsområdet. Detta innebär att ju bättre kunden är på att källsortera 
dvs. sortera ut matavfallet från restavfallet och lämna förpackningar och 
tidningar till återvinning, ju lägre taxa får kunden. 

Avfallstaxan är uppdelad i flera delar där följande ingår: 

Grundavgift Grundavgiften täcker kostnader för avfallsplanering, utveckling, 
administration och service. För hushållen ingår nyttjande av 
återvinningscentralen samt hantering av farligt avfall, batterier, 
vitvaror och elektronik. Verksamheter betalar extra för nyttjande 
av återvinningscentraler. 
 
Grundavgiften är indelad i olika kundkategorier (småhus, 
fritidshus, lägenhet helår/säsong, verksamhet helår/säsong). 
Grundavgiftens storlek är baserad på kundkategoriernas 
beräknade nyttjandegrad av de tjänster som grundavgiften 
finansierar.  

31



WBAB WessmanBarken Vatten och Återvinning AB 
Datum 
2021-05-10 

      
[Titel] 

Sida 

2(6) 

 

 

Hämtnings- och 
behandlingsavgift 

Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker kostnader för att 
hämta och behandla kommunalt avfall och slam från hushåll och 
verksamheter. 
Avgiften beror på kärllösning, kärlstorlek samt hur ofta kärlet 
töms. 
Storlek på den enskilda avloppsanläggningen 
(slamavskiljare/tank). 

Tilläggstjänster Exempelvis extra hämtningar, hämtning av trädgårds- och 
grovavfall och oförutsedd tjänst. 
 

 

Kundkategorier 
Småhus 
Till ”Småhus” räknas en- och tvåfamiljshus som används som 
permanentbostad. 

Fritidshus 
Till ”Fritidshus” räknas hus som används för rekreation och inte är 
permanentbostad.  

Lägenhet helår 
Till ”Lägenhet helår” räknas flerfamiljshus med tre eller flera lägenheter eller tre 
eller flera småhus inom samma fastighet.   

Lägenhet säsong 
Till ”Lägenhet säsong” räknas säsongsboende i form av flerfamiljshus med tre 
eller flera lägenheter eller tre eller flera fritidshus inom samma fastighet.   

Verksamhet helår 
Till ”Verksamhet helår” räknas exempelvis företag, butiker, kontor, skolor, 
restauranger, föreningar och hotell.  

Verksamhet säsong 
Till ”Verksamhet säsong” räknas säsongsbunden verksamhet. 

Abonnemangsavgifter och hämtningsförutsättningar 
Samtliga priser anges i prisbilagan exklusive moms.  

Hämtningsfrekvenser anges i prisbilagan. 

På hämtningsdagen ska kärlet vara placerat max 1,80 m från tomtgräns mot 
hämtningsväg. Hämtning kan ske från klockan 6:00.  

Vid säsongshämtning sker hämtning under sommarperiod från 1 maj till och 
med 30 september alternativt vinterperiod från 1 oktober till och med 30 april. 
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Tilläggstjänster 

Utökad service 
Alla kundkategorier med fyrfacks- eller tvåfackskärl och som vill få kärlet 
hämtat inne på fastigheten kan beställa utökad service. 

Kompletteringskärl för restavfall 
För småhus och fritidshus där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, 
kan abonnemang för ett kompletteringskärl för restavfall tecknas i kombination 
med fyrfacks- eller tvåfackskärl. För kompletteringskärlet betalas ingen 
grundavgift. Hämtning av kompletteringskärlet sker vid ordinarie hämtning. 

Extrasäck för restavfall 
Hämtning av extra säckar vid ordinarie hämtning. Vid abonnemangsval med 
fyrfackskärl sker hämtning av extrasäck endast vid ordinarie tömning av kärl nr 
2 (kärlet innehållande restavfall). Extrasäck ska vara märkt ”Extra restavfall”. 
Extrasäcken placeras ovanpå kärlet. Kärlets lock ska vara stängt. Om 
extrasäcken hämtas utanför ordinarie tur tillkommer en framkörningsavgift. 

Extra hämtning (budning) 
Extra hämtningar kan genomföras mot extra avgift. Om den extra hämtningen  
utförs utanför ordinarie tur tillkommer en framkörningsavgift. 

Byte av kärl 
För byte av kärl på kundens begäran debiteras en avgift för kärlkostnad och 
utkörning. Avgift debiteras inte om kärlet gått sönder vid tömning. Avgift för 
kärlet finns i prislista. 

Hämtning av grovavfall med servicebil 
Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll, till exempel trädgårdsavfall, 
kasserade kyl- och frysskåp, spisar, möbler och emballage hämtas, mot avgift, 
efter beställning till WBAB kundservice. Avfallet ska vara märkt och utställt vid 
farbar väg. 

Slam och latrin 

Slam från slamavskiljare, minireningsverk, slutna tankar och 
fettavskiljare så kallade enskilda avloppsanläggningar 
Tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och fettavskiljare ska 
ske enligt föreskrifter om avfallshantering i Ludvika kommun.  

Slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och fettavskiljare skall vara lätt 
tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall vara av lätt material och får 
inte vara övertäckt när tömning skall ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
anläggningens skötsel och underhåll. 

Vid särskilda behov som avviker från ovan, kan extra man debiteras med 
kr/gång enligt prisbilagan. 
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Ordinarie körtur innebär att man till WBAB anmält att man önskar 
återkommande slamtömning med en intervall av minst en gång per år för 
slamavskiljare och minst vartannat år för sluten tank. 

Slamtömning som inte ingår i ordinarie körtur beställs via WBAB kundservice 
och en extra framkörningsavgift tillkommer, så kallad budning eller beställning. 
Tömning sker inom tre arbetsdagar. 

Akut tömning kan beställas via WBAB kundservice eller av beredskapspersonal. 
Med akut tömning menas tömning som måste utföras på samma dag som be-
ställningen eller tömning på icke ordinarie arbetstid. 

Vid budning, beställning och akut tömning tillkommer alltid tömningsavgift 
beroende på brunnstyp. 

Behandlingsavgift ingår i tömningsavgiften.  

Vid bomkörning, när hinder förekommer så att tömning inte kan ske och som 
WBAB eller dess entreprenör inte råder över debiteras särskild avgift. 
Efterföljande tömning betraktas som budning/beställning. 

Latrin i engångsemballage 
Hämtning sker efter beställning till WBAB kundservice. Latrinkärlet ska vara 
märkt med gul dekal som utlämnas i samband med köp av eller byte av 
latrinkärl för att det ska hämtas. Latrinkärl kan även lämnas vid 
återvinningscentralerna Björnhyttan och Fredriksberg. 

Oförutsedd tjänst 
I de fall tjänster utförs som inte finns upptagen i taxan på annan plats. 

Allmänna bestämmelser 

Kärl och fyllnadsgrad 
Kärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas. Kärlet får inte vara så 
tungt att det blir uppenbara svårigheter att hämta avfallet.  

Överfullt kärl vid enstaka tillfälle faktureras dubbel behandlings- och 
tömningsavgift. Vid återkommande överfullt kärl har WBAB rätt att ändra 
kundens abonnemang. 

Matavfall och restavfall skall paketeras. Matavfall ska vara lagt i matavfallspåse i 
papper. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan 
spridas. Avfallet ska vara paketerat så att olägenheter eller arbetsmiljöproblem 
inte uppstår. 

Osorterat avfall  
Om avfallet hos småhus och fritidshus inte är sorterat i enlighet med de regler 
som gäller för ordinarie abonnemang kan WBAB efter flera påpekande till 
fastighetsägaren om felsortering omklassa abonnemanget till ett abonnemang 
för osorterat avfall enligt taxan. Abonnemanget är inte valbart. 
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Vid återkommande felsortering av matavfall hos flerfamiljshus, samfälligheter, 
bostadsrättsföreningar, företag och verksamheter kan matavfallet klassas om till 
restavfall för att inte försämra kvaliteten på övrigt matavfall som samlas in. 
WBAB avgör om omklassning behöver göras.  

Central uppsamlingsplats CUP 
WBAB kan efter samråd med fastighetsägare skapa en central uppsamlingsplats 
för flera fastighetsägare. WBAB anpassar val av kärl eller annan behållarlösning 
efter antal fastigheter och den geografiska platsen. Sorteringsmöjligheten vid 
central uppsamlingsplats kan se olika ut i och med att införande av separat 
matavfallsinsamling och hämtning av förpackningar och returpapper pågår. 
WBAB beslutar om sorteringslösning. För närmare information se föreskrifter 
om avfallshantering för Ludvika kommun. 

Gemensamma kärl 
Kärl kan delas mellan två närliggande småhus, fritidshus och verksamheter. 
Kärl kan delas mellan småhus + småhus / småhus + fritidshus / fritidshus 
+fritidshus / verksamhet + verksamhet (kan endast dela 370 l flerfackskärl) / 
verksamhet + småhus / verksamhet + fritidshus 

Faktura skickas separat till båda kunderna som delar kärl.  

Högst två kunder i kombination kan dela kärl. För vart och ett av de två som 
delar kärl gäller följande; grundavgift + reducerad hämtnings- och 
behandlingsavgift.  

Hänvisat hämtställe 
Plats där WBAB anvisar ett hämtställe på grund av dålig framkomlighet eller 
annan orsak, som till exempel ett geografiskt område bestående av en eller flera 
fastigheter. 

Hemkompost 
Godkänd hemkompost för matavfall ger ingen reducering av 
hämtningsfrekvens. För närmare information se föreskrifter om 
avfallshantering för Ludvika kommun. 

Uppehåll i hämtning 
För hushåll med uppehåll i hämtning debiteras grundavgiften för aktuellt 
abonnemang. 

Betalning 
Avgiftsskyldighet gäller för samtliga fastighetsägare. Med fastighetsägare avses 
den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Betalning av avgifter enligt denna taxa sker till WBAB som fakturerar på 
uppdrag av anläggningsbolaget Wessman Vatten & Anläggning AB.  
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Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid 
påträffande av fel uppgifter debiteras fastighetsägaren 3 år tillbaka i tiden enligt 
preskriptionslagen. 

Betalas debiterat belopp inte inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt 
6 § Räntelagen från räkningens förfallodag tills dess betalning sker. Utöver detta 
tillkommer kravavgifter. 

Förändringar i abonnemang 
Förändringar av löpande abonnemang ska skriftligen anmälas till WBAB 
kundservice minst 1 månad i förväg. 

Ändring av taxor och avgifter 
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige i Ludvika kommun.  
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Avfallstaxa – prisbilaga 2022 
Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2021, § xx. 

Avgifterna i avfallstaxan för år 2022 redovisas exklusive moms.  

 

Wessman Vatten & Återvinning AB har på uppdrag av kommunfullmäktige i 
Ludvika ansvar för den kommunala renhållningsskyldigheten och verksamheten 
utförs genom det med Smedjebacken samägda driftbolaget WBAB 
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (fortsättningsvis benämnt WBAB). 

Abonnemangsavgifter 

Grundavgift 
Kundkategori Grundavgift, kr/år (exkl. moms) 

Småhus 1 050,40 

Fritidshus 735,20 

Lägenhet helår 629,60 

Lägenhet säsong 315,20 

Verksamhet helår 629,60 

Verksamhet säsong 315,20 

 

Hämtnings- och behandlingsavgift för småhus och fritidshus  

Alternativ 1/Standard: Sortering av matavfall, restavfall, förpackningar 
och returpapper med flerfackskärl 

Två kärl med vardera fyra fack och en mindre box för mindre elavfall.  

Kärl 2 innehåller restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och 
returpapper och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller pappersförpackningar, 
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plastförpackningar (hårda och mjuka), ofärgade glasförpackningar och 
metallförpackningar och töms var 4:e vecka. Tillhörande box för mindre elavfall 
hängs ut på kärlet vid ordinarie tömningstillfälle. 

Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (exkl. moms) 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka 

Småhus: 1 711,20 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka 

Fritidshus säsong: 855,20 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka 

Fritidshus helår 1 711,20 

 

Alternativ 2/Mini: Sortering av matavfall och restavfall med tvåfackskärl  

Ett tvåfackskärl för sortering av matavfall och restavfall. Väljer du detta 
alternativ måste du själv lämna förpackningar och returpapper på en 
återvinningsstation. 

Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (exkl. 
moms) 

240 liter (uppdelat i två 
fack) 

Varannan vecka  Småhus: 2 060,80 

240 liter (uppdelat i två 
fack) 

Varannan vecka Fritidshus säsong: 
1 031,20 

240 liter (uppdelat i två 
fack) 

Varannan vecka Fritidshus helår: 2 060,80 

 

Hemkompost för matavfall 

Godkänd hemkompost för matavfall ger ingen reducering av 
hämtningsfrekvens. Vid godkänd hemkompost kan abonnemangsalternativ 1, 2 
eller 3 väljas. 
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Alternativ 3: Gemensamma kärl, flerfackskärl eller tvåfackskärl 
Två närliggande småhus, fritidshus och verksamheter kan dela kärl.  
Kärl kan delas mellan småhus + småhus / småhus + fritidshus / fritidshus + 
fritidshus / verksamhet + verksamhet (kan endast dela 370 l flerfackskärl) / 
verksamhet + småhus / verksamhet + fritidshus 
Faktura skickas separat till de som delar kärl. 
Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (exkl. moms) 

370 + 370 liter Varannan vecka + 
var 4:e vecka 

Småhus: 1 198,40 

370 + 370 liter Varannan vecka + 
var 4:e vecka 

Fritidshus säsong: 599,20 

370 + 370 liter Varannan vecka + 
var 4:e vecka 

Fritidshus helår: 1 198,40 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka  Småhus: 1 443,20 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka Fritidshus säsong: 720,80 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka Fritidshus helår: 1 443,20 

 

Alternativ 4: Central uppsamlingsplats CUP 
WBAB kan i samråd med fastighetsägare besluta om hämtning av kommunalt 
avfall vid central uppsamlingsplats (CUP). WBAB anpassar val av kärl eller 
annan behållarlösning till platsens förutsättningar. Sorteringsmöjligheten vid 
central uppsamlingsplats kan se olika ut i och med att införande av separat 
matavfallsinsamling och hämtning av förpackningar och returpapper pågår. 
WBAB beslutar om sorteringslösning.  
Faktura skickas separat till samtliga hushåll / verksamheter som nyttjar den 
centrala uppsamlingsplatsen. 
 
CUP med sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper 
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Småhus 1 198,40 

Fritidshus säsong 599,20 

Fritidshus helår 1 198,40 
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CUP med sortering av mat- och restavfall där matavfallsinsamling är 
införd men inte hämtning av förpackningar och returpapper  
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Småhus 1 198,40 

Fritidshus säsong 599,20 

Fritidshus helår 1 198,40 

 
CUP med hämtning av blandat mat- och restavfall där separat 
matavfallsinsamling och hämtning av förpackningar och returpapper inte 
är införd 
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Småhus 1 198,40 

Fritidshus säsong 599,20 

Fritidshus helår 1 198,40 

 
Alternativ 5: Hänvisat hämtställe 
WBAB kan anvisa ett hämtställe på grund av dålig framkomlighet eller annan 
orsak.  
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Småhus 1 198,40 

Fritidshus säsong 599,20 

Fritidshus helår 1 198,40 

 

Omklassat abonnemang osorterat avfall  

Om avfallet inte är sorterat i enlighet med de regler som gäller för ordinarie 
abonnemang kan WBAB efter flera påpekande till fastighetsägaren om 
felsortering ändra abonnemanget till osorterat avfall. Abonnemanget är inte 
valbart. 

Kundkategori Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år 
(exkl. moms) 

Småhus 240 liter Varannan vecka 4 120 

Fritidshus 
säsong 

240 liter Varannan vecka 2 060 

Fritidshus 
helår 

240 liter Varannan vecka 4 120 
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Hämtnings- och behandlingsavgift för flerfamiljshus, samfälligheter och 
bostadsrättsföreningar - kärl 

Helårshämtning 
 

Kärl där separat matavfallsinsamling är införd. Helårshämtning.  
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Helår 

Avgift, kr/år 
(exkl. moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

919,20  

1 838,40  

3 768,80 

Restavfall  140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

949,60 

1898,40 

3892 

Restavfall  

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 626,40 

3 252,80 

6 668,80 

Restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 028,80 

4 057,60 

8 317,60 

14 200,80* 

Restavfall 

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 928,80 

5 856,80 

12 006,40 

20 499,20* 

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 gånger/vecka 

Kärl för blandat mat- och restavfall där separat matavfallsinsamling inte 
är införd. Helårshämtning. 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Helår 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Blandat mat- och 
restavfall  

140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

949,60 

1898,40 
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2 gånger/vecka 3892 

Blandat mat- och 
restavfall  

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 626,40 

3 252,80 

6 668,80 

Blandat mat- och 
restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 028,80 

4 057,60 

8 317,60 

14 200,80* 

Blandat mat- och 
restavfall  

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 928,80 

5 856,80 

12 006,40 

20 499,20* 

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 gånger/vecka 

 

Säsonghämtning 
 

Kärl där separat matavfallsinsamling är införd. Säsongshämtning. 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Säsong 

Avgift, kr/år 
(exkl. moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

460  

920  

Restavfall  140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

474,40 

949,60 

Restavfall  

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

813,60 

1 626,40 

Restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

1 014,40 

2 028,80 

Restavfall 

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

1 464 

2 928,80 

 

 

 

 

42



WBAB WessmanBarken Vatten och Återvinning AB 
Datum 
2021-05-10 

      
[Titel] 

Sida 

7(15) 

 

 

Kärl för blandat mat- och restavfall där separat matavfallsinsamling inte 
är införd. Säsonghämtning.  
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Säsong 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Blandat mat- och 
restavfall  

140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

474,40 

949,60 

Blandat mat- och 
restavfall  

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

813,60 

1 626,40 

Blandat mat- och 
restavfall  

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

1 014,40 

2 028,80 

Blandat mat- och 
restavfall  

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

1 464 

2 928,80 

 

Tilläggstjänster 

Dragväg, per kärl och tömning per påbörjat 10-
meters intervall 

 

24 kr (exkl. moms) 

Kärl i källare eller annat utrymme som medför 
trappsteg, per kärl och år 

315,20 kr (exkl. moms) 

 

Standard: Sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper med flerfackskärl 

Två kärl med vardera fyra fack. Kärl 2 innehåller restavfall, matavfall, färgade 
glasförpackningar och returpapper och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller 
pappersförpackningar, plastförpackningar (hårda och mjuka), ofärgade 
glasförpackningar och metallförpackningar och töms var 4:e vecka.  

Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (exkl. moms) 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka, helår 

Flerfamiljshus, 
bostadsrättsföreningar, 
samfälligheter, helår: 1 711,20 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka, säsong 

Flerfamiljshus, 
bostadsrättsföreningar, 
samfälligheter, säsong: 855,20 
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Hämtnings- och behandlingsavgift för företag och verksamheter - kärl 

Helårshämtning 
 
Kärl där separat matavfallsinsamling är införd. Helårshämtning. 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Helår 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

919,20  

1 838,40  

3 768,80 

Restavfall  140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

949,60 

1898,40 

3892 

Restavfall 

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 626,40 

3 252,80 

6 668,80 

Restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 028,80 

4 057,60 

8 317,60 

14 200,80* 

Restavfall 

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 928,80 

5 856,80 

12 006,40 

20 499,20* 

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 gånger/vecka 

 

Kärl för blandat mat- och restavfall där separat matavfallsinsamling inte 
är införd. Helårshämtning. 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Helår 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Blandat mat- och 
restavfall  

140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

949,60 

1898,40 

3892 
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Blandat mat- och 
restavfall 

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 626,40 

3 252,80 

6 668,80 

Blandat mat- och 
restavfall  

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 028,80 

4 057,60 

8 317,60 

14 200,80* 

Blandat mat- och 
restavfall  

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 928,80 

5 856,80 

12 006,40 

20 499,20* 

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 gånger/vecka 

 

 

Säsongshämtning 
 

Kärl där separat matavfallsinsamling är införd. Säsongshämtning. 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Säsong 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

460 

920 

1 886,40 

Restavfall  140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

474,40 

949,60 

1946,40 

Restavfall 

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

813,60 

1 626,40 

3 334,40 

Restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

1 014,40 

2 028,80 

4 158,40 

7 100,80* 
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Restavfall 

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

1 464 

2 928,80 

6 004 

10 249,60* 

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 gånger/vecka 

 
Kärl för blandat mat- och restavfall där separat matavfallsinsamling inte 
är införd. Säsongshämtning. 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Säsong 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Blandat mat- och 
restavfall  

140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

474,40 

949,60 

1946,40 

Blandat mat- och 
restavfall 

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

813,60 

1 626,40 

3 334,40 

Blandat mat- och 
restavfall  

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

1 014,40 

2 028,80 

4 158,40 

7 100,80* 

Blandat mat- och 
restavfall  

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

1 464 

2 928,80 

6 004 

10 249,60* 

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 gånger/vecka 

Tilläggstjänster 

Dragväg, per kärl och tömning per påbörjat 10-
meters intervall 

 

24 kr (exkl. moms) 

Kärl i källare eller annat utrymme som medför 
trappsteg, per kärl och år 

315,20 kr (exkl. moms) 
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Standard: Sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper med flerfackskärl 

Två kärl med vardera fyra fack. Kärl 2 innehåller restavfall, matavfall, färgade 
glasförpackningar och returpapper och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller 
pappersförpackningar, plastförpackningar (hårda och mjuka), ofärgade 
glasförpackningar och metallförpackningar och töms var 4:e vecka.  

Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (exkl. moms) 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka, helår 

Verksamhet, helår: 1 711,20 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka, säsong 

Verksamhet, säsong: 855,20 

 
Gemensamma kärl, flerfackskärl eller tvåfackskärl 
En verksamhet kan dela kärl med ett närliggande småhus eller fritidshus eller en 
annan verksamhet. Kärl kan delas mellan verksamhet + småhus / verksamhet 
+ fritidshus / verksamhet + verksamhet (kan endast dela 370 l flerfackskärl) / 
småhus + småhus / småhus + fritidshus / fritidshus + fritidshus / 
Faktura skickas separat till de som delar kärl. 
Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (exkl. moms) 

370 + 370 liter   Varannan vecka + 
var 4:e vecka, helår 

Verksamhet, helår: 1 198,40 

370 + 370 liter   Varannan vecka + 
var 4:e vecka, säsong 

Verksamhet, säsong: 599,20 

240 liter (uppdelat i 
två fack)  

Varannan vecka, 
helår 

Verksamhet, helår: 1 443,20 

240 liter (uppdelat i 
två fack)  

Varannan vecka, 
säsong 

Verksamhet, säsong: 720,80  

 
 
Central uppsamlingsplats CUP 
WBAB kan i samråd med fastighetsägare besluta om hämtning av kommunalt 
avfall vid central uppsamlingsplats (CUP). WBAB anpassar val av kärl eller 
annan behållarlösning till platsens förutsättningar. Sorteringsmöjligheten vid 
central uppsamlingsplats kan se olika ut i och med att införande av separat 
matavfallsinsamling och hämtning av förpackningar och returpapper pågår. 
WBAB beslutar om sorteringslösning.  
Faktura skickas separat till samtliga hushåll / verksamheter som nyttjar den 
centrala uppsamlingsplatsen. 
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CUP med sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper 
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Verksamhet helår  1198,40 

Verksamhet säsong 599,20 

 
CUP med sortering av mat- och restavfall där matavfallsinsamling är 
införd men inte hämtning av förpackningar och returpapper  
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Verksamhet helår 1198,40 

Verksamhet säsong 599,20 

 
CUP med hämtning av blandat mat- och restavfall där separat 
matavfallsinsamling inte är införd 
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Verksamhet helår 1198,40 

Verksamhet säsong 599,20 

 

 

Hämtnings- och behandlingsavgift för flerfamiljshus, samfälligheter,  
bostadsrättsföreningar, företag och verksamheter – annan 
behållarlösning än kärl 

Krantömmande mark- och underjordsbehållare  

Avfallsfraktion Volym, m3 Avgift, kr/tömning (exkl. moms) 

Restavfall 0,2 - 1 

1,1 - 3  

3,1 - 5 

246,40 (exklusive insatssäck) 

492 (exklusive insatssäck) 

807,20 (exklusive insatssäck) 

Matavfall 0,2 - 0,5 

0,51 - 1 

150,40 (exklusive insatssäck) 

300,80 (exklusive insatssäck) 

 

Container 

Avfallsfraktion Volym, m3 Avgift, kr/tömning (exkl. moms) 

Restavfall Upp till 8  1 217,60   

Matavfall 1 – 5 1 504  
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5,1 - 10 3 008  

Kubikabonnemang restavfall 

Hämtnings- och behandlingskostnad 152,80 kr/m3(exkl. moms) 

Lägsta debiterade avgift 152,80 kr/m3(exkl. moms) 

 

 

Tilläggstjänster 

Kompletteringskärl för restavfall med 
helårshämtning, 240 liter. Hämtning 
varannan vecka. 

813,60 kr/kärl och år (exkl. 
moms) 

Kompletteringskärl för restavfall med 
säsongshämtning, 240 liter. Hämtning 
varannan vecka. 

407,20 kr/kärl och säsong (exkl. 
moms) 

Extra säck för restavfall (upp till 240 
liter), hämtning inom ordinarie tur. 

149,60 kr/säck (exkl. moms) 

Extra hämtning inom ordinarie tur. 100,80 kr/kärl (exkl. moms) 
Framkörningsavgift, vid hämtning 
utanför ordinarie tur. 

347,20 kr/gång (exkl. moms) 

Byte av kärl på kundens begäran  
Kärlkostnad tillkommer enligt prislista. 

Transportkostnad 944,80 
kr/gång (exkl. moms) 

Oförutsedd tjänst, tjänst som inte 
prissätts i taxan på annan plats. 

1 502,40 kr/gång (exkl. moms) 

Utökad service, hämtning av kärl på 
annan plats än vid tomtgräns. Gäller 
kärltyper för abonnemang Standard och 
Mini. 

2 504 kr/år (exkl. moms) 

 

Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall med servicebil 
Tjänsterna erbjuds till privata hushåll. 
 
Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall 944,80 kr/gång (exkl. 

moms) 
Grovavfall för extra man tillkommer 539,20 kr/gång (exkl. 

moms) 
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Slam och latrin 
 

Slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar 

Slamavskiljare 
 
Ordinarie tur.  
Tömning minst en 
gång per år enligt 
körturlista. 
 

Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m3: 1 261,60 
kr/tömning (exkl. moms)       

Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m3: 2 103,20 
kr/tömning (exkl. moms) 

Tömnings- och behandlingsavgift 6,1-10 m3: 3 101,60 
kr/tömning (exkl. moms)                  

Tömnings- och behandlingsavgift 10,1 m3: 420 kr/m3   (exkl. 
moms)                        

Tömnings- och behandlingsavgift BDT-brunn i samband 
med tömning av sluten tank: 864 kr/tömning (exkl. moms)                                            

Tömnings- och behandlingsavgift enbart BDT-brunn upp till 
3,0 m3: 1261,60 kr/tömning (exkl. moms)                                                       

Slutna tankar 
 
Ordinarie tur.  
Tömning vid behov 
men minst 
vartannat år enligt 
körturlista. 
 

Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m3: 1261,60 
kr/tömning (exkl. moms)       

Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m3: 1 295,20 
kr/tömning (exkl. moms) 

Tömnings- och behandlingsavgift 6,1-10 m3: 3 101,60 
kr/tömning (exkl. moms)   

Tömnings- och behandlingsavgift 10,1 m3: 420 kr/m3   (exkl. 
moms)                      

Minireningsverk Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m3: 1 433,60 
kr/tömning (exkl. moms)  

Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m3: 1 898,40 
kr/tömning (exkl. moms) 

Spolning i samband med tömning av minireningsverk: 
848,80 kr/gång (exkl. moms)         

Fosforfällor Hämtning av förbrukat material från fosforfälla: 
2 121,60 kr/gång (exkl. moms)                                

Budning/beställning 
utanför ordinarie 
tur, Tömningsavgift 
tillkommer. Tillägg 

Vid budning, tömning inom tre arbetsdagar: 
701,60 kr/gång (exkl. moms)                                                                                                         
 

Akutavgift, 
Tömningsavgift 
tillkommer. Tillägg 

Vid utryckning på icke ordinarie arbetstid, samt vid tömning 
samma dag som beställning: 1 804 kr/gång (exkl. moms)                    
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Extra man För extra man tillkommer: 456,80 kr/gång (exkl. moms)                            
Bomkörning Tömning som inte kan utföras och som renhållaren inte råder 

över: 424 kr/gång (exkl. moms)                                                           
 

 
 
Latrin 

Latrin 
 

Behållare inklusive hämtning och behandling:  

600 kr/behållare (exkl. moms)                                                                   

 
Latrin 
 

Behållare lämnad vid återvinningscentralerna Björnhyttan och 
Fredriksberg, inklusive behandling: 
226,40 kr/behållare (exkl. moms)                                                                
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VA-taxa för år 2022 
Från och med 1 januari 2022 

Dokumentnamn 
VA-taxa för år 2021 från och med 1 januari 2021 

Dokumenttyp 
Taxor 

Omfattning 
Ludvika kommun 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
VD för WBAB 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen, WBAB:s 
webbplats 

Författningsstöd 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
 
Beslutad 
KF -xx-xx § XX 

Bör revideras senast 
Årligen 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
[Skriv text här] 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

[Skriv datum och §] [Skriv text här] [Skriv text här] 
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VA-taxa för år 2022 

 
 
  

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

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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VA-taxa för år 2022 

VA-taxa fr.o.m. 1 januari 2022 
§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Ludvika kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar, ska ägare av fastighet inom anläggningens 
verksamhetsområde och annan som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare betala avgifter.  

Mervärdesskatt tillkommer på alla avgifter. 

§ 2 
Avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Vid avgifts-
beräkningar tillämpas avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41. 

§ 3 
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet. 

Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för annat ändamål som inte 
jämställs med bostadsfastighet, t.ex. kontors-, förvaltnings-, affärs-, hotell-, 
hantverks- eller småindustriändamål. 

Med beteckningen småhus avses både en- och tvåfamiljshus. 

§ 4 

Mom. 1 
Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24 § lagen om allmänna vattentjänster för 
följande ändamål: 

a) V vattenförsörjning, 

b) S spillvattenavlopp, 

c) D dagvattenavlopp från gata, väg eller annan allmän plats inom 

       detaljplan, 

d) dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom detaljplan. 

Mom. 2 
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt a, b och d inträder när 
va-huvudmannen har upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat 
fastighetsägaren om det. Det förutsätts då att samtliga i 24 § första stycket 1 
och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för 
avgiftsskyldighet är uppfyllda. Avgiftsskyldighet för ändamålet enligt c inträder 
när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda. Anläggningsavgiften ska 
beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldigheten 
inträder. 
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Anläggningsavgifter 
§ 5 

Bostadsfastighet 

Mom. 1 
För bostadsfastighet och enligt § 3 därmed jämställd fastighet ska, vid 
avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom. 1 angivna ändamålen, betalas en 
anläggningsavgift med: 

129 000 kronor (161 250 kr inkl. moms) per småhus omfattande 3 r.o.k. 
Beloppet ökas eller minskas med 2 800 kronor (3 500 kr inkl. moms) för varje 
rum mer eller mindre än tre. 

Mom. 2 
Vid utförandet av serviser för vattenförsörjning och spillvattenavlopp samtidigt, 
betalas en avgift med 85 % av i mom. 1 angivet belopp.  

Mom. 3 
Vid utförandet av enbart servisledning för vattenförsörjning betalas en avgift 
med 60 % av i mom. 1 angivet belopp. 

Mom. 4 
Vid utförandet av enbart servisledning för spillvattenavlopp betalas en avgift 
med 55 % av i mom. 1 angivet belopp. 

Mom. 5 
Vid utförandet av enbart servisledning för dag- och dränvattenavlopp betalas en 
avgift med 35 % av i mom. 1 angivet belopp. 

Mom. 6 
Vid varje bostadshus med lägenheter utöver en, betalas för den första en avgift 
som anges i mom. 1–5. För varje lägenhet om 3 r.o.k. utöver den första betalas 
en avgift om 14 000 kronor (17 500 kr inkl. moms). Beloppet ökas eller minskas 
med 2 400 kronor (3 000 kr inkl. moms) för varje rum mer eller mindre än tre. 

Vid utförandet av mindre än tre servisledningar vid varje förbindelsepunkt ska 
avgiften ha den procentsats som anges i mom. 2–6. 

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka byggnadslov beviljats, 
eller annars efter ritning eller uppmätning som va-huvudmannen godkänner. 

§ 6 

Annan fastighet 

Mom. 1 
För annan fastighet ska vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom. 1 angivet 
ändamål betalas anläggningsavgift enligt § 5 mom. 1–6.  

För rumsenheter större än 20 m2 utgår en tilläggsavgift på överskjutande yta 
med 44 kr/m2 (55 kr/m2 inkl. moms). Med rum menas en sådan lokal, som är 
försedd med anordning för uppvärmning eller uppvärms från angränsande lokal 
och har en golvyta av minst 7 m2 och direkt fönsterbelysning. Affärslokaler 
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(inte magasin) som är utan uppvärmning men för övrigt uppfyller ovanstående 
villkor räknas som rum. 

§ 7 
Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet, betalas 
tilläggsavgift enligt § 5 och 6. 

Vid ny bebyggelse på redan befintlig (inte nybildad) förut bebyggd fastighet, för 
vilken den allmänna va-anläggningen nyttjas för nybebyggelsen, ska inte betalas 
avgift för nybyggnad som till omfattningen motsvarar den genom nybyggnaden 
ersatta förutvarande bebyggelsen. Då betalas endast tilläggsavgift för 
tillkommande lägenhet, rum eller utrymmen. Avgiftsskyldighet inträder då 
byggnadslov har meddelats. 

Va-huvudmannen kan, om det finns särskilda skäl, besluta om sådan ändring av 
taxan som kan vara aktuell i varje enskilt fall.  

§ 8 
Sedan va-huvudmannen har utfört vad som ankommer på va-huvudmannen 
enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsledningar, betalas 
anläggningsavgiften inom den tid som va-huvudmannen anger i faktura. 

§ 9 
Om ledning, efter ansökan och särskilt medgivande av va-huvudmannen, har 
utförts på annat sätt, försetts med andra anordningar än vad va-huvudmannen 
anser nödvändigt eller om en extra servisledning har anlagts, ska fastighetsägare, 
utöver anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt § 5–6, betala ersättning för det, 
inom den tid som anges i faktura. 

Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig 
och va-huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren betala dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som är skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

Anser va-huvudmannen att det är nödvändigt att utföra ny servisledning i stället 
för och med annat läge än redan befintlig, är va-huvudmannen skyldig att 
ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 
servisledningen och dess inkoppling, med det avdrag som är skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

Brukningsavgifter 
§ 10 

Mom. 1 
För begagnande inom fastigheten av såväl den allmänna renvattenanläggningen 
som den allmänna avloppsanläggningen för spill- och dagvatten ska, där inte 
annat följer av nedanstående, betalas brukningsavgift bestående av en fast del 
och en rörlig del. 
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VA-taxa för år 2022 

Fast avgift 
 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Bostadsfastighet såsom 
småhus och fritidshus  

2 319 kr/år  2 898,75 kr/år  

Bostadsfastighet med 
lägenheter, för varje 
lägenhet 

1 680 kr/år 2 100 kr/år 

Vid anslutning av enbart vatten eller enbart avlopp betalas 80 % av ovan 
angivna fasta delar av brukningsavgiften, samt rörlig del avseende antingen 
vatten eller avlopp. 

Affärs- och industrifastigheter betalar istället för en fast avgift en högre rörlig 
avgift, dock lägst 2 178 kr/år (2 722,50 kr/år inkl. moms). 

Rörlig avgift 
För en- och flerfamiljshus, fritidshus: 
 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Vatten och avlopp 21,97 kr/m3 27,46 kr/m3 
Enbart vatten 7,92 kr/m3 9,90 kr/m3 
Enbart avlopp 14,05 kr/m3  17,56 kr/m3  

 

För affärs- och industrifastigheter:  
 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Vatten och avlopp  34,82 kr/m3 43,52 kr/m3  
Enbart vatten 12,53 kr/m3 15,66 kr/m3 

Enbart avlopp 22,29 kr/m3 27,86 kr/m3  

 

Mom. 2 
Om va-huvudmannen har medgivit att vattenförbrukningen för en- och 
flerfamiljshus, fritidshus tillsvidare inte ska fastställas genom mätare, betalas 
avgift enligt § 12.  

För en- och flerfamiljshus, fritidshus med extra utemätare för mätning av vatten 
som inte avleds till avloppsnätet, betalas en avgift med 18,09 kr/m3 (22,61 
kr/m3 inkl. moms). 

Mom. 3  
För affärs- och industrifastigheter gäller att om det till avloppsnätet tillförs 
större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 
avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan va-huvudmannen och fastighetsägaren. 
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VA-taxa för år 2022 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 
vatten och spillvatten är avsevärd. 

Mom. 4  
Vid anslutning av enbart avlopp till den allmänna ledningen ska vattenmätare 
monteras på den privata renvattenanläggningen. 

Mom. 5  
Brukningsavgift för begagnande av vatten- och avloppsanläggning för annan 
fastighet än som anges i mom. 1, ska betalas efter i mom. 1 angivna grunder om 
nyttan av begagnandet i huvudsak är densamma. 

§ 11 
Kan brukningsavgiften för viss fastighet inte beräknas enligt i § 10 angivna 
grunder, är kostnaderna för vatten- och avloppsanläggningen högre eller lägre 
än för övriga fastigheter eller har anslutning efter tillstånd skett för enbart 
vatten eller enbart avlopp, kan de i § 10 angivna avgifterna ändras av va-
huvudmannen i varje särskilt fall. 

Om vattenmätare misstänks visa annan förbrukning än den verkliga eller inte 
har fungerat, ska va-huvudmannen om denne anser det vara nödvändigt eller 
om fastighetsägaren begär det låta undersöka mätaren. Kostnaden för 
undersökning av mätare betalas av fastighetsägaren med 1 418 kronor (1 772,50 
kr inkl. moms) om han har begärt undersökning och mätaren godkänns, annars 
betalar va-huvudmannen. 

Va-huvudmannen har rätt att uppskatta förbrukningen, om felets storlek inte 
kan utredas eller om mätaren inte har fungerat. 

§ 12 

Mom. 1 
För bebyggd fastighet där vattenförbrukning tillsvidare inte ska fastställas 
genom mätning, tas avgift ut med: 

En- och flerfamiljshus och fritidshus 
 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Vatten och avlopp 3 295 kr 4118,75 kr  

Enbart vatten 1 188 kr 1 485 kr  

Enbart avlopp 2 107 kr 2 633,75 kr  

Avgifterna motsvarar 150 m3. 
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VA-taxa för år 2022 

Uttag av vatten ur brandpost 
§ 13 
För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare, betalas 
brukningsavgift enligt § 10 mom. 1, rörlig avgift för affärs- och 
industrifastigheter. Dessutom betalas en engångsavgift på 525 kr (656 kr inkl. 
moms) och en hyra på 26 kr (32,50 kr inkl. moms) per dygn.  

Levereras renvatten tillfälligt genom brandpoströr utan mätning, betalas en 
avgift på 840 kr (1 050 kr inkl. moms) per dygn. 

Övriga debiteringar 
§ 14 
Har va-huvudmannen stängt av vattentillförseln eller vidtagit andra åtgärder på 
fastighetsägarens begäran, eller beroende på att han har åsidosatt sin skyldighet 
att betala va-avgift, debiteras följande avgifter: 

 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Nedtagning av vattenmätare 840 kr  1 050 kr 
Uppsättning av vattenmätare 840 kr  1 050 kr 
Avstängning av vattentillförsel 840 kr 1 050 kr 
Påsläpp vattentillförsel 840 kr  1 050 kr 
Montering av strypbricka i vattenmätare 840 kr  1 050 kr 
Demontering av strypbricka i 
vattenmätare 

840 kr 1 050 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 1 575 kr  1 969 kr 
Byte av sönderfrusen vattenmätare 
exklusive kostnad för vattenmätare 

1 260 kr 1 575 kr 

Utförs ovanstående åtgärder utanför ordinarie arbetstid (07.00 – 15.30) 
debiteras den dubbla avgiften.  
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§ 148  Dnr 2021/274 

Omfördelning av investeringsmedel kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

Beslut 
Fullmäktige beslutar att omfördela investeringsmedel om 1000 tkr från 
investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 219 
till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget4114, verksamhet 219.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har den 26 augusti 2021, § 78 beslutat 
att föreslå fullmäktige en omfördelning av investeringsmedel från 
investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 219 
till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, verksamhet 219. 

I kultur- och samhällsutvecklingsnämndens investeringsbudget finns bostäder i 
Hillänget med som ett projekt som planeras för utbyggnad för infrastruktur år 
2022. Planering pågår för utbyggnaden men inga medel finns för 
planeringsarbetet år 2021. Inom inversteringsområde Mark, har projekt Inköp 
av fastigheter, verksamhet 219 en budget för år 2021 om 2 000 tkr. Alla medel 
kommer inte att behöva användas i år. Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden föreslår därför att en omfördelning av medel görs 
om 1 000 tkr, från investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, 
verksamhet 219, till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, 
verksamhet 219.  

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 26 oktober 2021 § 194 
Finansutskottet den 12 oktober 2021 § 28 

Beslutsunderlag 
Finansutskottet den 12 oktober 2021 § 28 
Protokollsutdrag kultur- och samhällsutvecklingsnämnden den 26 augusti, § 78 
______ 
 

Beslut skickas till 
Ekonomi 
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 149  Dnr 2021/246 

Svar på konsekvenbeskrivning av uteblivet anslag IFO 
och utbildningsverksamheten 

Beslut 
Fullmäktige avslår social- och utbildningsnämndens äskande avseende 
utbildningsverksamheten samt individ- och familjeomsorgen med hänvisning 
till kommunstyrelsens beslutade åtgärder.  

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden (SUN) beslutade den 26 maj 2021, § 67 och § 
68 att ansöka hos kommunfullmäktige om utökning av ram för 
utbildningsverksamheten med 9,0 mnkr samt individ- och familjeomsorgen 
med 10,8 mnkr. Kommunstyrelsen (KS) beslutade den 22 juni 2021 att 
återremittera ärendena, § 125 samt § 126 för en mer detaljerad beskrivning av 
de konsekvenser ett avslag eventuellt skulle medföra verksamheterna.  

Den senaste prognosen per juli för utbildningsverksamheten visade ett 
underskott om 4 mnkr, och senare analys av balanskonton för ej längre 
relevanta reserver att återföra i drift har även påvisat att denna åtgärd bör kunna 
förbättra resultatet med ytterligare 1,3 mnkr. Kvarstående förväntat underskott 
är då per dags dato 2,7 mnkr. 

Efter beslut i arbetsutskottet den 8 september 2021, § 70 har tjänsteskrivelsen 
kompletterats med långsiktiga konsekvenser av bristfällig undervisning, 
dessutom har de ekonomiska konsekvenserna tagits bort. 

Social och utbildningsnämnden skriver i sin konsekvensanalys, beslutad den 22 
september § 122, bl a att individ- och familjeomsorgen kommer behöva minska 
beviljandet samt avsluta behovsbedömda insatser gällande barn och unga, våld i 
nära relationer, missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd. 
Konsekvensen för de enskilda individerna blir att deras individuella behov inte 
tillgodoses. Vidare att kommunen inte följer gällande lagstiftning och 
tillsynsmyndighetens krav. Individ- och familjeomsorgens medarbetare kan inte 
bryta mot lagen då de är personligt ansvariga för beslut som fattas och kan 
dömas för tjänstefel. Däremot nämns inte vilka möjligheter individ- och 
familjehemsverksamheten ser, exempelvis arbetet med Ludvikamodellen.  

Vid finansutskottet 12 oktober 2021 beslutades att lägga till en beslutspunkt där 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå social- och utbildningsnämndens 
äskande avseende utbildningsverksamheten samt individ- och familjeomsorgen 
med hänvisning till kommunstyrelsens beslutade åtgärder. 
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Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 26 oktober 2021 § 196 
Finansutskott den 12 oktober 2021 § 30 

Beslutsunderlag 
1. Finansutskottet den 12 oktober 2021, § 30 
2. Tjänsteskrivelse daterad 4 oktober 2021 
3. Protokollsutdrag SUN den 22 september 2021, § 122 
4. Protokollsutdrag SUN den 22 september 2021, § 121 
5. Protokollsutdrag KS den 22 juni 2021, § 126 
6. Protokollsutdrag KS den 22 juni 2021, § 125 
7. Protokollsutdrag SUN den 26 maj 2021, § 67 
8. Protokollsutdrag SUN den 26 maj 2021, § 68 
______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgen för 
verkställighet 
Ekonomi för kännedom  
Akten  
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§ 150  Dnr 2021/273 

Ny översiktsplan för Ludvika kommun 

Beslut 
1. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att ta fram 

en ny digital översiktsplan för Ludvika kommun. Planen ska börja gälla från 
och med januari 2026. 

2. Fullmäktige noterar att finansieringen av framtagandet av ny översiktsplan 
för år 2022, 900 tkr, hanteras i höstens budgetprocess.  

3. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att arbeta 
in de cirka 3,7 mnkr som uppstår i kostnader fram till antagande i 
kommande års budgetprocesser.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt plan och bygglagens 3 kapitel 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Ludvika kommuns översiktsplan 
antogs av fullmäktige den 26 augusti 2013 § 143.  

Kommunstyrelsen tillsatte hösten 2020 en arbetsgrupp för att arbeta fram 
förslag på åtgärder och budget för arbetet med översiktsplanen. I uppdraget 
ingick att utreda behovet av en ny översiktsplan och se över hur mycket i 
nuvarande översiktsplan som fortfarande är aktuellt. Utredningen visar på 
behovet av en ny översiktsplan då bland annat plan- och bygglagen innehåller 
nya paragrafer och Boverket tagit fram en ny modell för framtagande av 
översiktsplan och rekommendationen är digital översiktsplan. Därtill har 
kommunen en ny regional utvecklingsstrategi, som antogs i år, att förhålla sig. 
Utifrån översynen uppdrog arbetsgruppen till kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden att göra en aktualitetsprövning. Kommunstyrelsen 
fick ta del av återrapporten den 22 juni 2021 § 132.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har den 26 augusti 2021 § 77 
föreslagit fullmäktige att besluta om att ta fram en ny översiktsplan. 
Anledningen till varför en ny översiktsplan behövs redogör kultur- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för i sin tjänsteskrivelse. Förvaltningen redogör 
även för kostnader och tidplan. Omvärldsbevakningen som gjordes i samband 
med utredningen under våren visar att det tar tid att ta fram en digital 
översiktsplan. Därmed föreslår kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen att 
den nya översiktsplanen ska börja gälla från och med den 1 januari 2026. Den 
totala kostnaden beräknas bli ca 3,7 mnkr. Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen har i ovannämnda tjänsteskrivelse belyst 
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behovet att få budgetmedel för de kostnader som förväntas uppstå år 2022; ca 
900 tkr. Kommunstyrelsen har ansvar för den översiktliga planeringen, men 
enligt kultur- och samhällsutvecklingsnämndens reglemente ansvarar nämnden 
för beredning av översiktlig planering för kommunstyrelsens räkning för slutligt 
beslut i fullmäktige. Då förvaltningen föreslår att uppdraget att ta fram en ny 
översiktsplan går till kultur- och samhällsutvecklingsnämnd, föreslår 
förvaltningen även att pengarna bör finnas inom nämndens budgetram så de 
kan hantera allt praktiskt kopplat till framtagandet.  

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 26 oktober 2021 § 197 
Arbetsutskottet den 12 oktober 2021 § 87 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 12 oktober 2021 § 87. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 13 september 

2021. 
3. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 26 augusti 2021 § 77.  
4. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad 

den 13 juli 2021.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten  
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för verkställighet  
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§ 151  Dnr 2021/295 

Fastställande av kommunövergripande personalmål 
2022-2025 

Beslut 
1. Fullmäktige fastställer kommunövergripande  personalmål enligt bilaga 

daterad 29 september 2021. 

2. Fullmäktige beslutar att uppföljningen av målen och tillhörande mått främst 
ska ske i den ordinarie uppföljningsprocessen i samband med 
rapporteringar, delårsrapport och årsredovisning. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrunden är att verksamhetsområde HR har i uppdrag enligt personalpolicyn 
att varje år föreslå personalmål. Dessa mål ska ange riktning i de områden som 
ses som prioriterade i personalarbetet.  

Inom mål området ”Hållbart arbetsliv” föreslås två mål: ökad frisknärvaro och 
minskad sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har många år legat på en nivå som är 
högre än hos de flesta andra kommuner. En hög sjukfrånvaro visar att 
medarbetare inte mår bra, kvalitén i arbetet riskerar bli sämre och det i sin tur 
kan påverka möjligheterna att nå kommunens övergripande verksamhetsmål.  

En hög sjukfrånvaro innebär också höga kostnader för kommunen och 
uppdraget från Finansutskottet att ge förslag på strukturplansåtgärder för att 
hitta ett arbetssätt för att minska sjukfrånvaron visar på att det är ett prioriterat 
personalområde.  

Vi vill också följa frisknärvaron för att uppmärksamma de medarbetare med 
hög närvaro för att visa båda perspektiven. Ludvika kommun satsar på 
friskvådsbidrag som en hälsofrämjande insats, varför vi anser det kan vara av 
vikt att följa antalet medarbetare som nyttjar det.  

Att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron är av största vikt för att ge 
möjligheter till att vara en attraktiv arbetsgivare och en effektiv organisation, 
som ger en god service till invånarna i våra verksamheter. En ökad frisknärvaro 
ger både mänskliga och ekonomiska vinster. Sjuklöner är en stor kostnadspost 
och till det kommer kostnader för rehabilitering, vikarier med mera.  

 

Personalmål Mått/indikatorer 
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Andel medarbetare som har 0-5 dagar 
sjukfrånvaro ska öka 

Ökad frisknärvaro 

Antal medarbetare som använder 
friskvårdsbidraget ska öka 
Total sjukfrånvaro, i procent av 
ordinarie arbetstid i sin helhet med 
0,5 procentenheter 2022-2023, och en 
procentenhet 2024,2025 

Minskad sjukfrånvaro 

Korttidsfrånvaron dag 1-7 i procent av 
ordinarie arbetstid 

 

Mål Mått 202
0 

202
1 

Mål 
202
2 

 
202
3 

 
202
4 

 
202
5 

Öka 
frisknärvaro 

Andel personer 
med 0-5 
sjukdagar per år 

661  800 850 900 950 

 Antal personer 
som använder 
friskvårdsbidrage
t 

677  800 850 900 950 

Minska 
sjukfrånvaro
n 

Minska 
sjukfrånvaron i 
sin helhet 

10,7  9,75 8,75 7,75 6,75 

 Minska 
korttidsfrånvaron 
dag 1-7 

3,7  3,25 3,0 2,75 2,5 

Tillämpning och uppföljning 
Personalmålen ska styra. Målen och vad de tar sikte på visar de politiska 
prioriteringar och ska därför ligga till grund för kommunens årliga 
verksamhetsplanering och budgetarbete. Mål och ambitionsnivåer inom 
personalområdet ska nås inom de ekonomiska ramarna. 

Årligen under perioden 2022-2024 behöver fullmäktige fastställa 
målindikatorernas målvärden inför nästkommande år (etappmålför 2023 
respektive 2024). Vid behov kan även målvärden för slutåret 2025 revideras. 
Besluten bör tas i samband med den ordinarie planerings-och budgetprocessen. 
Målvärdena bör balansera mot de då gällande ekonomiska och andra 
förutsättningar, men också efter i vilken utsträckning tidigare års målvärden 
nåtts.  

Uppföljningen av målen och tillhörande mått ska främst ske i den ordinarie 
uppföljningsprocessen i samband med rapporteringar, delårsrapport och 
årsredovisning. Rapportering ska också ske till kommunstyrelsens 
personalutskott. Uppföljningen ska kännetecknas av öppenhet och 
tillgänglighet.  

Personalutskottet beslutade den 12 oktober 2021 att lägga till en beslutspunkt 
där kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att uppföljningen av målen 
och tillhörande mått främst ska ske i den ordinarie uppföljningsprocessen i 
samband med rapporteringar, delårsrapport och årsredovisning. 
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Tidigare beslut i ärendet 
Personalutskottet den 12 oktober 2021 § 34 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2021 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder för kännedom 
HR-chef för verkställighet 
Akten 
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§ 152  Dnr 2021/2 

Redovisning av meddelanden till kommunfullmäktige 
2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
a) KS 2021/265 – 00  

Fastställande av sammanträdesplan 2022 för fullmäktige samt 
kommunstyrelsen och dess utskott.  

 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom  
Hemsidan och intrnät 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-11-08 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 153  Dnr 2018/545 

Val av ledamot i stiftelsen Ludvika Blomsterfond  

Beslut 
Fullmäktige väljer på förslag från valberedningen Magnus Lindström (C) till ny 
ledamot i stiftelsen Ludvika Blomsterfond. 

Beskrivning av ärendet 
Val av ledamot i stiftelsen Ludvika Blomsterfond efter Karin Sandström (C) till 
och med 31 december 2022. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Magnus Lindström 
Stiftelsen Ludvika blomsterfond 
Verksamhetsområde HR 
Förtroendemannaregistret 
Registrator 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-11-08 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 154  Dnr 2018/491 

Val av ledamot i myndighetsnämnden miljö och bygg 

Beslut 
Fullmäktige väljer på förslag från valberedningen Robbin Hellström (M) till ny 
ledamot i myndighetsnämnden miljö- och bygg.  

Beskrivning av ärendet 
Val av ledamot i myndighetsnämnden miljö- och bygg efter Lars Strandberg 
(M) till och med 31 december 2022.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Robbin Hellström  
Myndighetsnämnden miljö- och bygg 
Verksamhetsområde HR 
Förtroendemannaregistret 
Registrator 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-11-08 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 155  Dnr 2018/499 

Val av ledamot i gemensam nämnd för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel 

Beslut 
Fullmäktige väljer på förslag från valberedningen Anders Hellstrand  (M) till ny 
ledamot i gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.  

Beskrivning av ärendet 
Val av ledamot i gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
till och med 31 december 2022. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Ander Hellstrand 
Gemensam nämnd för alkohol, tobak- och läkemedel 
Verksamhetsområde HR 
Förtroendemannaregistret 
Registrator 
Akten 
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