
Ludvika kommun • 0240-860 00 • ludvika.se

Så här användes pengarna 2020 
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Några exempel på det vi gjorde 2020

Våra 2 700 anställda ger service och tjänster inom en rad olika områden. Barnomsorg, 
skola, socialtjänst och äldreomsorg är våra största verksamheter. Kultur, fritidsgårdar, 
miljötillsyn, återvinning, vägar, näringslivsfrågor och uthyrning av bostäder är andra frå-
gor vi sysslar med – och det finns många fler.

Vi betalade ut bidrag till över  
100 föreningar inom  

idrott, kultur och fritid.
I samarbete med det lokala  

föreningslivet tog vi emot 220  
sommarjobbande ungdomar.

Vi hyrde ut 3 250 bostäder och  
byggde 75 nya lägenheter.

Vi påbörjade markarbeten på  
handelsområdet Lyviksberget inför  

etableringar av nya butiker.
Vi påbörjade infrastrukturprojektet  

Genomfart Ludvika för säkrare  
trafik och ökad framkomlighet  

i och genom tätorten  
(tillsammans med Trafikverket).

Vi betalade för fortsatt bredbands- 
utbyggnad i glesbefolkade områden.

Vi serverade dagligen 3100  
portioner mat inom förskola, skola  

och äldreomsorg.

Vi gav insatser till 1200 pensionärer inom 
äldreomsorgen och 300 personer med 

funktionsnedsättning.
Vi invigde en ny gruppbostad för  

personer med funktionsnedsättning.

Vi tog emot 1500 barn  
på förskolan.

Vi utbildade 3 200 elever i  
grundskolan och 650 på gymnasiet.

Vi tillhandahöll 3 100 datorer  
till elever och personal.

Vi producerade 75 GWh miljövänlig el  
i vattenkraftverk, motsvarande  

årsförbrukningen för 3 750 villor.
Vi samlade in 1127 ton matavfall  
som blev bränsle som en biogasbil  
kan åka 56 varv runt jorden för.
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Coronapandemin påverkade på många sätt

Praktiskt taget all verksamhet behöv-
de tänka nytt och anpassas för att 
hantera och bromsa smittspridningen.

Några exempel 
•  Äldreomsorgen har berörts av smittsprid-

ning och besöksförbud.
•  Förskolan och skolan har bedrivit sin verk-

samhet med många nya lösningar och har 
fått hantera stor frånvaro av barn, elever och 
personal.

•  Gymnasieskolan har haft distansundervis-
ning.

•  Simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar har 
fått kraftigt dra ned på antalet besökare och 
under perioder helt stänga.

•  En lång rad evenemang inom kultur, idrott 
och föreningsliv har behövt ställas in.

• Flera av våra medarbetare har fått ställa om 
till nya arbetsuppgifter. Några bytte sitt 
ordinarie jobb till att i stället förstärka äldre-
omsorgen och skolan. En del sysslade med 
smittspårning och planering av vaccinatio-
ner. Andra jobbade som shoppingbud.  

Rent ekonomiskt innebar pandemin minskade 
skatteintäkter och samtidigt ökade kostnader 
för personal, utrustning, sjukskrivningar med 
mera. Vi fick pengar av staten som kompensa-
tion.
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Kommunen fick in 2,9 miljarder kronor under året

Några av våra samarbeten och bolag

Ludvika Kommunfastigheter 
AB har hand om våra förskolor, 
skolor, äldreboenden och andra 
verksamhetslokaler. 

LudvikaHem AB hyr ut bo- 
städer.

Här får du reda på hur  
pengarna användes och  
hur det gick för oss även  
på andra sätt.

I Västerbergslagens utbildnings- 
förbund bedriver vi gymnasie- 
skola, vuxenutbildning och 
kulturskola tillsammans med 
Smedjebackens kommun.

Vi är med i Räddningstjänsten 
Dala Mitt, tillsammans med  
Borlänge, Falun, Gagnef och  
Säter.

WBAB sköter sophämtning, 
återvinning och vatten- och av-
loppssystemet för både oss och 
Smedjebackens kommun.

Västerbergslagen Kraft AB 
producerar elektricitet i vatten-
kraftverk.

Med kommunen menar vi:
• våra nämnder
• de samarbeten med andra  

kommuner som vi ingår i
•  våra bolag

Några andra saker:
• Alla belopp har avrundats.
•  Detta är en kortversion,  

läs hela dokumentet på  
ludvika.se/arsredovisning.
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Vi fick in 2,9 miljarder kronor i  
intäkter. Se fördelningen nedan i  
miljoner kronor

Skatt från invånarna  ................... 1 236 

Bidrag från staten att använda  
fritt .................................................... 534

Övrigt ............................................. 1 115

Pengar vi fick in och hur de användes

Vi fick mer än 1,2 miljarder kronor i 
kommunalskatt på invånarnas löner, pensi-
oner och liknande. För varje hundralapp i 
beskattningsbar inkomst betalar invånarna 
22,07 kronor till kommunen. 

Över en halv miljard kronor kom i bidrag 
från staten som vi kunde använda fritt.
 
Övriga intäkter på totalt 1,1 miljarder 
kronor består av flera delar. Vi fick öron-
märkta bidrag från staten som bara fick gå 
till de områden som pekades ut och vi fick 
kompensation för merkostnader under 
pandemin. Vi tog betalt för en del tjäns-
ter, till exempel av dem som ansökte om 
bygglov eller hade barn på förskolan. Våra 
bolag fick in hyror, avgifter och försälj-
ningsintäkter.

Vi hade kostnader på 2,8 miljarder 
kronor. Se fördelningen nedan i 
miljoner kronor 

Äldreomsorg, funktionsnedsättning,  
kost ...................................................576

Förskola, skola, fritids ..................... 453

Gymnasieskola, vuxenutbildning, kultur-
skola ..................................................182

Individ- och familjeomsorg ..............181

Samhällsutveckling ..........................145

IT, ekonomi, upphandlingar med  
mera ..................................................108

Kultur och fritid...................................40

Räddningstjänst .................................36

Övrigt, bland annat bolagens  
verksamhet ................................... 1 041

Förskola, skola, gymnasieskola, äldreom-
sorg och socialtjänst är det vi lägger mest 
pengar på. Det är där som de flesta anställ-
da jobbar. 



6

Vi använde inte alla pengar i den dagliga verk-
samheten, utan det blev ett överskott på 123 
miljoner kronor.

Att det gick bra ekonomiskt beror bland annat på corona- 
stödet från staten. En annan anledning är att vi sålde lägen-
heter och affärslokaler till ett privat bolag.

Vi la pengar på framtidssatsningar
Vi investerade för över 370 miljoner kronor. En investering 
är en engångskostnad och betyder till exempel att man byg-
ger eller bygger om något.  

Under året blev vi bland annat klara med:
• Förskoleavdelningar på Ludvika gård och i Kasttjärns- 

parken i centrala Ludvika. 
• En multiarena i Fredriksberg.
• Bostäder i Ludvika och i Grängesberg.

 +123
miljoner
kronor

Vi fick pengar över

”Det är bra att vi fortsätter göra ekono- 
miska överskott, som behövs för att vi 

ska kunna investera och utveckla våra  
verksamheter och kommunen i stort. 
Med en långsiktigt stark ekonomi kan 
vi även framöver ge en bra service till 
invånarna”  
– Kommunstyrelsens ordförande,  
Leif Pettersson (S).
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Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjlighe-
ternas kommun. Utifrån den visionen finns några 
mål för hur vi vill att våra verksamheter ska ut-
vecklas för att gynna invånarna och kommunen 
som helhet.

Mål 
• En av landets bästa skolkommuner
• En bra kommun att växa upp i
• En tillväxtkommun
• En bra kommun att leva i
• En miljövänlig kommun

Det blev förbättringar för de flesta av de mått som visar 
konkreta sidor av målen.  

Några exempel:
• gymnasiebetygen förbättrades 
• fler ungdomar säger att de kan göra sin röst hörd hos 

dem som bestämmer i kommunen
• fler bostäder byggdes
• bredbandsutbyggnaden fortsatte
• återvinningen av hushållsavfall ökade
• klimatpåverkan av kommunens tjänsteresor med bil 

minskade 
• energianvändningen i våra verksamhetslokaler minskade

Vår vision och våra verksamhetsmål

”Det här är områden som vi jobbar  
vidare med för att utveckla och  
förbättra vår kommun ännu mer.  
Alla som jobbar hos oss är med och  
bidrar till att målen ska nås” 
– Kommundirektör, Maria Skoglund.
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Förskolan Bäret på Ludvika gård,  öppnade 2020.

LudvikaHems nybygge med 52 lägenheter, 

blev klart 2020.

Multiarenan i Fredriksberg,  invigdes 2020.


