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Några inledande ord
Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Det är vår
vision. Vi prioriterar barn och unga, arbete och näringsliv samt invånarnas
livsmiljö.
Denna årsredovisning visar hur det gick för kommunen och de kommunala
bolagen 2020. Därmed kan man också göra en summering av våra fem
övergripande verksamhetsmål som gällde femårsperioden 2016−2020.
Vi har haft höga ambitioner för dessa mål för att utveckla vår kommun mot
visionen. Måluppfyllelsen är blandad. Vissa mål har vi nått långt med, medan
det för andra finns utmaningar kvar. Under 2020 förnyades målen för de
kommande fem åren. De nya målen bygger på de tidigare, med ambitionen att
de ska leda till en ännu bättre kommun.
Även 2020 gjorde vi ekonomiska överskott för såväl den rent kommunala
verksamheten som för hela kommunkoncernen. En stark ekonomi är en av de
viktiga förutsättningarna för att kunna förbättra och utveckla verksamheterna.
Under året tog vi också fram nya styrande långsiktiga riktlinjer för vår ekonomi.
Det gångna året var extra utmanande på grund av den pågående pandemin som
påverkade äldreomsorgen, skolan och så gott som alla andra verksamheter.
Detta samtidigt som vi kan se att kommunen också har utvecklas. Bostäder har
byggts, förskoleplatser har skapats och stora infrastrukturarbeten har påbörjats.
Vi vill rikta ett extra stort tack till alla som genom arbete och engagemang
medverkar till att utveckla vår kommunkoncern.
Vi är särskilt stolta över våra medarbetare.

Ludvika i mars 2021

Maria Skoglund
Kommundirektör
Årsredovisning 2020

Leif Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande (S)
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Våra 2 700 anställda ger service och tjänster inom en
rad olika områden. Barnomsorg, skola, socialtjänst och
äldreomsorg är det vi lägger mest pengar på. Kultur,
fritidsgårdar, miljötillsyn, återvinning, vägar,
näringslivsfrågor och uthyrning av bostäder är andra
frågor vi sysslar med – och det finns många fler.
Några exempel på det vi gjorde 2020
 Vi tog emot 1 500 barn på förskolan
 Vi utbildade 3 200 elever i
grundskolan och 650 på gymnasiet
 Vi gav insatser till 1 200 pensionärer
inom äldreomsorgen och 300
personer med funktionsnedsättning
 Vi serverade dagligen 3 100
portioner mat inom förskola, skola
och äldreomsorg
 Vi invigde en ny gruppbostad för
personer med funktionsnedsättning
 Vi tillhandahöll 3 100 datorer till
elever och personal
 Vi betalade ut bidrag till över 100
föreningar inom idrott, kultur och
fritid
 Vi tog emot 220 sommarjobbande
ungdomar

Årsredovisning 2020

 Vi hyrde ut 3 250 bostäder och
byggde 75 nya lägenheter
 Vi samlade in 1 127 ton matavfall
som blev bränsle som en biogasbil
kan åka 56 varv runt jorden för
 Vi producerade 75 GWh miljövänlig
el i vattenkraftverk, motsvarande
årsförbrukningen för 3 750 villor
 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 bredbandsutbyggnad i glesbefolkade
områden
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Hjälp inför läsningen
Förkortningar

Symboler i tabeller

LKFAB

Ludvika kommunfastigheter AB

Mnkr

Miljoner kronor

RDM

Räddningstjänsten Dala Mitt

..

SCB

Statistikmyndigheten SCB

−

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

Stadshus AB

Ludvika kommun Stadshus AB

VA

Vatten och avlopp

VBU

Västerbergslagens utbildningsförbund

WBAB

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

0

Uppgift finns, men har avrundats
till noll
Uppgift finns, men redovisas inte
av integritetsskäl
Uppgift saknas

Alla belopp
har
avrundats

Definitioner
Affärsdrivande
verksamhet

Kommunal verksamhet som huvudsakligen eller fullt ut verkar på en konkurrensutsatt marknad och som därmed finansieras av dem som köper tjänsten.

Amortering

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

Anläggningstillgång
Ansvarsförbindelse
Avgiftsfinansierad
verksamhet
Avskrivning
Avsättning
Balanskravsresultat

Tillgång som ska användas en längre tidsperiod. Till exempel byggnader, inventarier,
maskiner och fordon.
Ekonomiskt åtagande som inte redovisas som skuld eller avsättning i
balansräkningen.
Kommunal verksamhet som huvudsakligen eller fullt ut finansieras med avgifter
(taxor) som betalas av dem som använder tjänsten.
Planmässig värdeminskning av en anläggningstillgång för att fördela
anskaffningskostnaden över tillgångens ekonomiska livslängd.
Post i balansräkningen. Förpliktelse som är sannolik eller säker, men som är
obestämd antingen i fråga om belopp eller om tidpunkt.
Årets redovisade resultat, rensat från poster som inte härrör från den egentliga
verksamheten, vilket i praktiken oftast handlar om realisationsvinster och -förluster

Balansräkning

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

Budget

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

Eget kapital

Post i balansräkningen. Tillgångar minus skulder.

Finansiell intäkt

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

Finansiell kostnad

Räntekostnader på lån, förlust vid försäljning av värdepapper och liknande

Finansnetto

Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Generella statsbidrag

Bidrag från staten som kan användas fritt.

Kapital

Resurser. Exempelvis fastigheter, utrustning och pengar.

Kapitalkostnad

Kostnaden för den värdeminskning och den finansiering som en anläggningstillgång (investering) orsakar. Avskrivningar och räntekostnader.

Kassaflöde

Flödet av in- och utbetalningar under en viss period.

Kassaflödesanalys

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

Likviditet
Nettoinvestering

Visar den kortsiktiga betalningsförmågan, alltså att kunna betala löner, fakturor och
andra utgifter.
Bruttoinvesteringar minus eventuella investeringsbelopp som har finansierats med
offentliga bidrag.

Realisationsvinst och
-förlust

Skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde.

Resultat

Intäkter minus kostnader. Över- eller underskott.

Resultaträkning

Finansiell rapport som visar intäkter och kostnader, och därmed också resultatet,
under en viss period.

Riktade statsbidrag

Bidrag från staten som bara kan användas till de områden som pekas ut.

Självfinansieringsgrad Finansiellt nyckeltal som visar hur stor del av nettoinvesteringarna under en viss
investeringar
period som har finansierats med eget kapital, det vill säga utan att låna.
Kommunal verksamhet som huvudsakligen eller fullt ut finansieras med
Skattefinansierad
verksamhet
skatteintäkter och statsbidrag.
Soliditet

Finansiellt nyckeltal som visar den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor
del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital, det vill säga utan att låna.

Tjänstepension

Pension som arbetsgivaren betalar för sina anställda.
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Förvaltningsberättelse
Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas
kommun. Det är den vision som pekar ut vår långsiktiga
inriktning och som anger vad som ska prägla arbetet på
både kortare och längre sikt.
I denna förvaltningsberättelse ges en övergripande bild
av hur det gick för Ludvika kommunkoncern under 2020.
Koncernen är kommunens nämnder, de samarbeten vi
ingår i samt våra bolag. Vår verksamhet, ekonomi och
personal beskrivs, med några tillbakablickar och
framtidsbedömningar.

Multiarenan i Fredriksberg som invigdes 2020
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Översikt över verksamhetens utveckling

År 2020 präglades starkt av coronapandemin. Praktiskt taget
all verksamhet behövde anpassas för att hantera och bromsa
smittspridningen. Kostnaderna ökade, samtidigt som skatteintäkterna föll på grund av lågkonjunkturen. Men inte minst
tack vare statliga coronastöd gjorde både koncernen och
kommunen ekonomiska överskott även detta år.
Koncernens finansiella ställning är stabil. Investeringstakten
fortsatte på de senare årens relativt höga nivå. Över tid har
låneskulden ökat, men minskade just 2020 efter amorteringar.
År 2020 präglades starkt av coronapandemin och vi är fortfarande mitt i den.
Praktiskt taget all vår verksamhet har behövt anpassas för att hantera och
bromsa smittspridningen. Trycket har varit särskilt stort på vården och
omsorgen av äldre och av personer med funktionsnedsättning, samtidigt som
vissa andra verksamheter på grund av restriktioner har tvingats gå på sparlåga.
Rent ekonomiskt innebär pandemin både ökade kostnader och intäkter. Att
antalet arbetade timmar ökade och antalet kommuninvånare minskade är också
åtminstone delvis konsekvenser av pandemin. Det finns fler exempel.
Ludvika kommunkoncern som helhet hade intäkter på cirka 2,9 miljarder kr och
kostnader kring 2,8 miljarder kr. Koncernen består av kommunens nämnder, de
samarbeten med andra kommuner vi ingår i samt våra bolag. Kommunen avser
nämnderna och kommunsamarbetena, men däremot inte bolagen.
Trots pandemin gjorde både koncernen och kommunen ekonomiska överskott
även 2020. Detta bland annat eftersom de statliga pandemirelaterade stöden på
över 87 miljoner kr översteg den negativa effekten av minskade skatteintäkter
och ökade kostnader i form av personal, utrustning, sjukskrivningar med mera.
Den kommunala koncernens överskott blev 123 miljoner kr. Det är högre än
den normala nivån under senare år, och även högre än de 84 miljoner kr år
2019 som var det tidigare högsta beloppet.
Den kommunala koncernen
2016

2017

2018

2019

2020

Intäkter (mnkr)

2 515

2 583

2 701

3 044

2 885

Kostnader (mnkr)

2 458

2 523

2 668

2 960

2 763

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)

1 586

1 663

1 639

1 689

1 770

Årets resultat (mnkr)
Investeringar netto (mnkr)
Investeringarnas självfinansieringsgrad (%)

57

59

36

84

123

200

325

348

467

372

88

56

49

47

66

Investeringar per invånare (kr)

7 414

12 047

12 907

17 375

13 997

Låneskuld (mnkr)

1 299

1 577

1 810

2 402

2 202

Soliditet (%)

29

28

26

26

26

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%)

6

8

9

12

12

Antal anställda (månadsavlönade)

−

−

−

2 708

2 713
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Ökningen jämfört med 2019 beror på en realisationsvinst på 67 miljoner kr efter
den fastighetsförsäljning för 205 miljoner kr som LudvikaHem gjorde under året.
Utan denna reavinst av engångskaraktär hade resultatet blivit 55 miljoner kr,
vilket i så fall hade inneburit en minskning jämfört med 2019. Att det
underliggande resultatet minskar beror bland annat på lägre resultat hos ett av
våra energibolag efter lägre elpriser till följd av lågkonjunkturen under pandemin.
Koncernen investerade för drygt 370 miljoner kr, vilket innebär en fortsättning
på de senaste årens jämförelsevis höga nivå. Mest gjordes i bolagen: bland annat
färdigställdes en hyresfastighet och flera förskoleavdelningar. Insatser i VAsystemet, en ny skola och ett nytt avfalls- och återvinningssystem är några av de
övriga större satsningar som har bidragit till investeringstakten under senare år.
Investeringarna har i stor utsträckning finansierats med lån, vilket har ökat
skuldsättningen och därmed den finansiella risken i koncernen som
helhet.Sedan 2016 har koncernens totala låneskuld gått från 1,3 miljarder kr till
2,2 miljarder kr. Efter avbetalningar på lån minskade dock skulden mellan 2019
och 2020, bland annat en amortering med 170 miljoner kr efter den nämnda
fastighetsförsäljningen.
Koncernens finansiella ställning är förhållandevis stabil, i bemärkelsen att
soliditeten 2020 är oförändrad jämfört med 2019. Nyckeltalet mäter det
långsiktiga handlingsutrymmet – ju högre soliditet, desto starkare ställning.
Kommunen gjorde ett överskott på 37 miljoner kr. Därmed överträffades målet
som var ett resultat efter finansiella poster på 34 miljoner kr.
Kommunen
Antal folkbokförda invånare
Kommunal skattesats (%)

2016

2017

2018

2019

2020

26 933

26 992

26 946

26 898

26 604

22,54

22,54

22,07

22,07

22,07

469*

2 244

Intäkter (mnkr)

2 124

2 186

2 246

Kostnader (mnkr)

2 098

2 158

2 224

2 215

2 207

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)

1 586

1 663

1 639

1 689

1 770

(47)*

37

2

Årets resultat (mnkr)

26

28

23

Investeringar netto (mnkr)

94

174

158

227

142

Investeringarnas självfinansieringsgrad (%)

99

55

60

53

62

457

597

649

326

315

45

43

40

48

48

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%)

8

11

12

22

23

Antal anställda (månadsavlönade)

−

−

−

2 264

2 276

Låneskuld (mnkr)
Soliditet (%)

223

* 2019 års intäkter på 2 469 miljoner kr och redovisade resultat på 223 miljoner kr är inte jämförbara med övriga år, eftersom de påverkades
av ett engångsbelopp i form av en realisationsvinst på 176 miljoner kr efter en intern aktieöverlåtelse från kommunen till kommunens
ägarbolag Stadshus AB. Utan denna reavinst hade det blivit intäkter på 2 263 miljoner kr och ett resultat på 47 miljoner kr.

Kommunens nämnder investerade för drygt 140 miljoner kr – en normal nivå
sett över de senaste fem åren, men en nedgång jämfört med 2019. Några av de
större projekten var inom VA-systemet och IT samt olika mark- och
anläggningsarbeten.
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Den kommunala koncernen

Kommunen är politiskt styrd med fullmäktige som högsta
instans. Större delen av verksamheten sker i egen regi i
nämnder med olika ansvarsområden, men över tid har mer och
mer lagts i samarbeten med andra kommuner och i bolag. Allt
detta sammantaget kallas för Ludvika kommunkoncern.
1.2.1 Kommunkoncernen som helhet
Kommunen har ansvar för flera viktiga samhällsfunktioner och verksamheter –
varav många måste utföras enligt lag, medan andra är frivilliga. Inom vissa
ramar kan man välja hur verksamheterna ska utföras och organiseras.
Ludvika kommunkoncerns samlade verksamhet bedrivs i:
−
−
−
−

egen regi i kommunens nämnder
sex gemensamma nämnder, tillsammans med andra kommuner
två kommunalförbund, tillsammans med andra kommuner
en bolagskoncern med elva hel- respektive delägda bolag

Större delen av verksamheten sker i nämnderna, men över tid har mer och mer
lagts i kommunsamarbeten och i bolag. Kommunen anlitar inte privata utförare
i någon större omfattning.
Knutna till nämnderna, kommunalförbunden och bolagen finns förvaltningar
med anställda medarbetare och chefer som sköter den dagliga driften.
Fullmäktige

Revisionen

Nämnder

Gemensamma
nämnder

Kommunalförbund

Koncernbolag

Kommunstyrelsen

Gemensamma nämnden
för upphandl.samverkan

Västerbergslagens
utbildningsförbund (76 %)

Ludvika kommun
Stadshus AB (100 %)

Ordf: Leif Pettersson (S)
Förvaltn.chef: Maria Skoglund

Ordf: Leif Pettersson (S)
Chef: Anders Karlin

Ordf: Yvonne Persson (S)
Förbundschef: Mikael Fältsjö

Styr.ordf: Leif Pettersson (S)
VD: Maria Skoglund

Kultur- och fritidsnämnden

Gemensamma
servicenämnden

Räddningstjänsten
Dala Mitt (17 %)

Ordf: Andreas Strandberg (M)
Förvaltn.chef: Jan Lundberg

Ordf: Leif Pettersson (S)
IT-chef: Anna Källsved

Myndighetsnämnden
miljö och bygg

Gemensamma nämnden
för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel

Ordf: Staffan Bruzelius (M)
Förvaltn.chef: Jan Lundberg
Miljö- o byggchef: Åsa Lindqvist

Samhällsbyggnadsnämnden

Hjälpmedelsnämnden
Dalarna

Ordf: Sören Finnström (S)
Förvaltn.chef: Jan Lundberg

Social- och utbildningsnämnden

Språktolknämnden i
Dalarna

Ordf: Håkan Frank (M)
Förvaltn.chef: Barbro Forsberg

Vård- och omsorgsnämnden

Gemensamma
överförmyndarnämnden

Ordf: Åsa Bergqvist (S)
Förvaltn.chef: Eva Björsland

Organisationsschemat gäller för 31 december 2020.
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Maria Strömkvist (S) är fullmäktiges ordförande och Leif Pettersson (S) är
kommunstyrelsens ordförande. Som kommundirektör är Maria Skoglund
högsta ansvariga tjänsteperson. Hon tillträdde 1 september 2020.
1.2.2 Nämnder
Merparten av verksamheten bedrivs i egen regi, i egna nämnder med olika
ansvarsområden. Exempelvis svarar social- och utbildningsnämnden för främst
skola, förskola och socialtjänst. Vård- och omsorgsnämnden sköter bland annat
äldreomsorgen. Det är i dessa verksamheter som de flesta anställda jobbar.
Nämnder
Verksamhet
● Är kommunens verkställande organ, med övergripande ansvar för hela koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Bedriver även bl.a. näringslivsfrågor,
integration och intern service som IT, ekonomi och upphandling.
Kommunstyrelsen
● Nettokostnad: 51 mnkr (exkl. kostnad för gemensamma nämnder och
kommunalförbund)
● Förvaltning: kommunstyrelsens förvaltning
● Bedriver verksamhet inom områdena kultur och ungdom samt fritid och idrott.
Kultur- och fritids● Nettokostnad: 40 mnkr
nämnden
● Förvaltning: samhällsbyggnadsförvaltningen
● Bedriver myndighetsutövning med ansvar för bl.a. ärenden som rör bygglov,
bostadsanpassning, miljö, hälsoskydd, radon och livsmedel.
Myndighetsnämnden
● Nettokostnad: 0,3 mnkr
miljö och bygg
● Förvaltning: samhällsbyggnadsförvaltningen
● Ansvarar för bl.a. gator och parker, miljö, planering, projektering o exploatering.
Samhällsbyggnads● Nettokostnad: 145 mnkr
nämnden
● Förvaltning: samhällsbyggnadsförvaltningen
● Bedriver förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem samt individoch familjeomsorg.
Social- och
utbildningsnämnden ● Nettokostnad: 634 mnkr
● Förvaltning: social- och utbildningsförvaltningen
● Bedriver främst äldreomsorg och stöd och service till personer med
funktionsnedsättningar, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser. Svarar även för
Vård- och omsorgshela kommunens kostverksamhet.
nämnden
● Nettokostnad: 568 mnkr (exkl. kostnad för Hjälpmedelsnämnden Dalarna)
● Förvaltning: vård- och omsorgsförvaltningen
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1.2.3 Samarbeten i gemensamma nämnder och kommunalförbund
I gemensamma nämnder och kommunalförbund bedrivs verksamhet ihop med
en eller flera andra offentliga parter, oftast kommuner. Västerbergslagens
utbildningsförbund (VBU) är ett sådant fall, där vi driver bland annat gymnasieoch kulturskola tillsammans med Smedjebackens kommun.
Motiven för att samarbeta med andra varierar. Men den gemensamma nämnaren är
att det många gånger är rationellt att utnyttja stordriftsfördelar och andra
samordningsvinster genom att dela på kostnader och kompetens. För en kommun
med Ludvikas invånarantal och ekonomiska storlek kan det vara svårt att på egen
hand utföra all verksamhet med tillräcklig kvalitet till en rimlig kostnad.
Antalet samarbeten med andra kommuner har ökat.
Gemensamma nämnder
Verksamhet
● Samverkan inom offentlig upphandling mellan Ludvika (värdkommun), Falu,
Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora och Säters kommun.
● Total kostnad 20 mnkr
● Ludvikas kostnad: 2,5 mnkr (13 %)
● Samverkan inom IT mellan Ludvika (värdkommun) och Smedjebackens kommun.
Gemensamma
● Total kostnad 67 mnkr
servicenämnden
● Ludvikas kostnad: 50 mnkr (74 %)
● Samverkan inom tillståndsfrågor mellan Falu (värdkommun), Ludvika, Borlänge,
Gemensamma
Hedemora, Smedjebackens, Säters och Gagnef kommun.
nämnden för
● Total kostnad 3,5 mnkr
alkohol, tobak och
receptfria läkemedel ● Ludvikas kostnad: 0,5 mnkr (14 %)
● Samverkan mellan Region Dalarna (värdkommun) och alla 15 dalakommuner.
Hjälpmedels● Total kostnad 168 mnkr
nämnden Dalarna
● Ludvikas kostnad: 8 mnkr (5 %)
● Samverkan inom språktolkförmedling mellan Borlänge (värdkommun), Ludvika,
Avesta, Falu, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Mora, Orsa, Rättviks,
Språktolknämnden i
Smedjebackens och Säters kommun samt Region Dalarna.
Dalarna
● Total kostnad 35 mnkr
● Ludvikas kostnad: 1,5 mnkr (4 %)
● Samverkan mellan Borlänge (värdkommun), Ludvika, Falu, Gagnefs,
Gemensamma
Smedjebackens och Säters kommun.
överförmyndar● Total kostnad 7 mnkr
nämnden
● Ludvikas kostnad: 1,1 mnkr (16 %)
Gemensamma
nämnden för
upphandlingssamverkan

Kommunalförbund
Verksamhet
Västerbergslagens
utbildningsförbund
(VBU)
Räddningstjänsten
Dala Mitt (RDM)

● Samverkan inom gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola m.m. mellan
Ludvika och Smedjebackens kommun.
● Total nettokostnad 240 mnkr
● Ludvikas kostnad: 182 mnkr (76 %)
● Samverkan mellan Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säters kommun.
● Total nettokostnad 172 mnkr
● Ludvikas kostnad: 36 mnkr (21 %)

Fem av de sex gemensamma nämnderna och bägge kommunalförbunden ligger
organisatorisk under kommunstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden ligger under vårdoch omsorgsnämnden.
I en gemensam nämnd samverkar två eller flera kommuner i en nämnd som
organisatoriskt ingår i en av de samverkande parterna. Ludvika är värdkommun
för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan och gemensamma
servicenämnden.
Ett kommunalförbund är en egen juridisk person där de berörda kommunerna
är medlemmar.
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1.2.4 Bolag
Kommunens bolagskoncern har vuxit under senare år. I bolagsform bedrivs
bland annat återvinning, elproduktion och uthyrning av bostäder.
Fullmäktige
Ludvika kommun
Stadshus AB (100%)
Styrelseordf: Leif Pettersson (S)
VD: Maria Skoglund

Ludvika Kommunfastigheter AB (100 %)

Västerbergslagens
Kraft AB (100 %)

Västerbergslagens
Energi AB (28,6 %)

Wessman Vatten &
Återvinning AB (100 %)

Styr.ordf: Ingvar Henriksson (S)
VD: Ulf Rosenqvist

Styr.ordf: Ove Boman (M)
VD: Mattias Holmström

Styr.ordf: Ulrika Jardfelt
VD: Malin Wallenberg

Styr.ordf: Ove Boman (M)
VD: Sabine Dahlstedt

LudvikaHem AB

Västerbergslagens
Elförsäljning AB

WessmanBarken Vatten
& Återvinning AB (50%)

Styr.ordf: Ingvar Henriksson (S)
VD: Ulf Rosenqvist

Styr.ordf: Toni Sunding
VD: Johan Carlsson

Styr.ordf: Ingemar Hellström (S)
VD: Sabine Dahlstedt

Stora Brunnsvik AB

Västerbergslagens
Elnät AB

Styr.ordf: Ingvar Henriksson (S)
VD: Ulf Rosenqvist

Styr.ordf: Annika Viklund
VD: Malin Wallenberg

Tryggheten i Ludvika
Fastigheter KB

I flera fall är kommunen ensam ägare, medan det i övriga bolag även finns
andra. Viss del av verksamheten är konkurrensutsatt och drivs på affärsmässiga
villkor.
Bolag
Ägd
andel
Ludvika kommun
Stadshus AB
Ludvika Kommunfastigheter AB
LudvikaHem AB
Stora Brunnsvik AB
Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB
Västerbergslagens
Kraft AB
Wessman Vatten &
Återvinning AB
WBAB WessmanBarken Vatten &
Återvinning AB
Västerbergslagens
Energi AB
Västerbergslagens
Elförsäljning AB
Västerbergslagens
Elnät AB

Verksamhet

● Samordnar på övergripande nivå de kommunala bolagens verksamhet.
Moderbolag för kommunens alla övriga bolag.
● Omsättning 0,1 mnkr
● Äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler. Moderbolag för
LudvikaHem, Stora Brunnsvik och Tryggheten i Ludvika Fastigheter.
100 %
● Omsättning 213 mnkr
● Allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut bostäder.
100 %
● Omsättning 306 mnkr
● Äger och förvaltar fastigheter riktade till offentliga aktörer och näringsliv.
100 %
● Omsättning 3 mnkr
● Äger och förvaltar en fastighet med förskola och äldreboende.
100 %
● Omsättning 5 mnkr
● Energibolag som ska säkerställa en långsiktigt effektiv och hållbar
elproduktion.
100 %
● Omsättning 22 mnkr
● Bildades 2020, men tog först 2021 över VA-huvudmannaskapet och
100 %
ansvaret för återvinningen från kommunen. Moderbolag för WBAB.
● Delägt driftbolag för VA och återvinning tillsammans med
Smedjebackens kommun.
50 %*
● Omsättning 245 mnkr
● Delägt energibolag tillsammans med Vattenfall AB o Fagersta kommun.
Moderbolag för VB Elförsäljning och VB Elnät.
28,6 %
● Omsättning 191 mnkr
● Delägt energibolag som bedriver elhandelsverksamhet.
28,6 %
● Omsättning 123 mnkr
● Delägt energibolag som bedriver elnätsverksamhet.
28,6 %
● Omsättning 231 mnkr
100 %

* Ludvika kommuns ägarandel är 50 procent och Smedjebackens kommun äger resterande 50 procent. Men år 2020 betalade Ludvika
kommun 71 procent av bolagets driftkostnad, eftersom mer arbete utfördes åt Ludvika kommun

Bolagen har tillkommit successivt under flera årtionden, och motiven till att
bedriva verksamhet i bolagsform varierar från fall till fall. Exempelvis bildades
WBAB för att samla spetskompetens kring VA och återvinning i södra Dalarna.
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År 2019 bildade kommunen en bolagskoncern med det helägda Ludvika
kommun Stadshus AB som moderbolag. Bolaget äger kommunens alla övriga
bolag och samordnar deras verksamhet. Bolaget ger kommunen en tydlig ägarroll samt möjlighet till strategisk koordination för planering. Leif Pettersson (S)
är styrelseordförande, med Maria Skoglund som VD sedan 1 september 2020.
Våra största bolag

Har hand om våra
fastigheter:
förskolor, skolor,
äldreboende m.m.

Hyr ut bostäder

Energibolag som
producerar
elektricitet i elva
vattenkraftverk

Sköter sophämtning, återvinning
samt vatten och
avlopp

Energibolag som
levererar
elektricitet, värme
och fiber

Utöver bolagen under Stadshus AB har kommunen ytterligare några
ägarintressen i bolag respektive ekonomiska intressen i föreningar och stiftelser.
Här kan nämnas ett innehav på omkring 0,5 procent av Kommuninvest – ett
kreditmarknadsbolag som ägs av svenska kommuner och regioner. Vid
årsskiftet 2020/2021 var kommunens andel av bolagets totala förpliktelser cirka
2,3 miljarder kr. Andelen av tillgångarna uppgick till ungefär samma belopp.
Bolaget ger sina medlemmar finansieringslösningar i form av lån och
rådgivning, och Ludvika kommunkoncern har tagit alla lån därifrån.
1.2.5 En alternativ indelning efter finansiering
Så här långt har koncernen delats in efter de driftformer som har valts för olika
verksamheter: nämnder, gemensamma nämnder, kommunalförbund och bolag.
I bland kan det i stället vara viktigt med en indelning efter hur finansieringen går
till: verksamhet som främst finansieras med skatter och statsbidrag, verksamhet
som finansieras med taxor och avgifter samt affärsdrivande verksamhet.
Koncernen indelad efter finansiering
Skattefinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet

Affärsdrivande verksamhet

Samtliga nämnder

Wessman Vatten & Återvinning AB

LudvikaHem AB

Samtliga gemensamma nämnder WBAB

Stora Brunnsvik AB

Räddningsnämnden Dala Mitt

Västerbergslagens Kraft AB

Västerbergslagens utbildn.förbund

Västerbergslagens Energi AB

Ludvika kommun Stadshus AB

Västerbergslagens Elförsäljning AB

Ludvika Kommunfastigheter AB

Västerbergslagens Elnät AB

Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB

Till den skattefinansierade verksamheten hör samtliga nämnder, gemensamma
nämnder och kommunalförbund. Hit räknas också LKFAB och Trygghet i
Ludvika Fastigheter – bolag med kommunen som helt dominerande kund.
Wessman Vatten & Återvinning och WBAB klassificeras som avgiftsfinansierade, eftersom verksamheten finansieras av de taxor som betalas av de
fastighetsägare som använder VA-systemets respektive återvinningens tjänster.
Till den affärsdrivande verksamheten räknas den majoritet av bolagen som till
absolut övervägande del, eller fullt ut, verkar på den öppna marknaden.
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1.3

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning

Coronapandemin, befolkningsutvecklingen,
flyktingmottagandet och läget på bostadsmarknaden. Det är
några förhållanden i närtid som har påverkat kommunens och
koncernens verksamhetsvolym och ekonomi.
Några risker och osäkerhetsfaktorer för verksamhet och
ekonomi beskrivs och det redogörs för hur de hanteras.
1.3.1 Coronapandemin
Pandemin har fått mycket långtgående konsekvenser för enskilda personer, hela
samhället och ekonomin. Människor har blivit allvarligt sjuka och avlidit. Våren
2020 gick Sverige in i lågkonjunktur, med negativa effekter för många företag
med varsel, uppsägningar och ökad arbetslöshet. Efter en lindring under
sommaren tilltog spridningen av viruset under senhösten, med ytterligare
allvarliga följder för både enskilda och ekonomin.
Även kommunkoncernens verksamheter påverkades – och påverkas fortsatt –
på en rad olika sätt av sjukdomen covid-19 samt de statliga myndigheternas och
våra egna restriktioner. Praktiskt taget all verksamhet har behövt tänka nytt och
anpassas för att hantera och bromsa pandemin.
Äldreomsorgens brukare och personal har berörts kraftigt av smittspridning
och besöksförbud. Förskolan och skolan har bedrivit sin ordinarie verksamhet
med många nya lösningar och har fått hantera stor
frånvaro av barn, elever och personal. Gymnasieskolan har gått över till distansundervisning,
periodvis fullt ut. Simhallar, bibliotek och
ungdomsgårdar har fått kraftigt dra ned på antalet
besökare och tidvis helt stänga. En lång rad
evenemang inom kultur, idrott och föreningsliv har
behövt ställas in. Särskilt på tjänstemannasidan har
många arbetat på distans från hemmet. Det finns
många fler exempel på hur pandemin har påverkat.
Överlag har verksamheterna också fått hantera omfattande sjukskrivningar
bland personalen efter rekommendationer om att stanna hemma vid symtom,
med åtföljande ökade behov av vikarier inom främst vård, omsorg och skola.
Vad gäller kommunens ekonomi så orsakade konjunkturnedgången minskade
skatteintäkter med omkring 22 miljoner kr jämfört med det budgeterade
beloppet, trots de generella åtgärder som staten satte in för att mildra effekterna
för företag, enskilda personer och svensk ekonomi i stort.
Det har också blivit merkostnader för personal, material, sjukskrivningar med
mera. Kostnadsökningar syns tydligast inom äldreomsorgen.
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Kommunen har fått drygt 87 miljoner kr i coronarelaterat statligt stöd:
dels ökade generella statsbidrag som kompensation för minskade skatteintäkter
genom lågkonjunkturen, dels genom kompensation för merkostnader.
De viktigaste coronarelaterade statliga ekonomiska stöden 2020
49 miljoner kr i ökade generella statsbidrag.
Drygt 26 miljoner kr var tillfälliga tillskott och
resterande 23 miljoner kr är långsiktigt
nivåhöjande som kvarstår även kommande år.

22 miljoner kr i kompensation för
sjuklönekostnader. April−juli tog staten
tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklöner.
Därefter gavs en schablonmässig ersättning.

16 miljoner kr i kompensation för
extraordinära merkostnader.
Merkostnaderna gäller främst personal,
skyddsutrustning och material.

0,5 miljoner kr i nedsatta arbetsgivaravgifter. Mars−juni gavs en nedsättning av de
sociala avgifterna för 30 anställda.

1.3.2 Befolkningsutvecklingen
Sveriges befolkning har ökat under en följd av år, främst eftersom fler har inän utvandrat men även eftersom det har fötts fler än de som har avlidit.
Ökningen fortsatte 2020, men betydligt långsammare än tidigare. Enligt SCB
beror det främst på en minskad invandring och fler dödsfall under pandemin.
Vid utgången av 2020 hade kommunen drygt 26 600 invånare. Under året
minskade folkmängden med 300 personer, troligen till största del direkt eller
indirekt beroende på pandemin. Den omedelbara effekten på kommunens
ekonomi syns genom lägre statsbidrag. Färre invånare innebär även lägre
skatteintäkter, liksom lägre kostnader. Den totala effekten är svår att bedöma.
Sett över den senaste tioårsperioden 2011−2020 har kommunen ändå vuxit
med drygt 1 000 invånare, från 25 600 till 26 600. Ökningen beror främst på
invandring, men även på att det har fötts fler barn.
Invånare

Källa: SCB:s befolkningsstatistik

Ökningen var starkast
2014−2017 under det stora
flyktingmottagandet till
Sverige. Uppgången bröts
2018, och folkmängden har
minskat sedan dess. Den
viktigaste förklaringen är
att många nyanlända efter
en tid har flyttat vidare till
andra delar av landet.

Totalt för den senaste
tioårsperioden har det blivit 1 000 fler barn i åldrarna 0−15 år, men samtidigt
100 färre i äldsta åldersgruppen 85 år eller äldre. Antalet i gymnasieåldern har
minskat med 200 och det har även blivit 200 färre i arbetsför ålder 20−64 år.
Detta har ökat behovet av barnomsorg och skola, medan hemtjänst och särskilt
boende i stället har minskat. Inom utbildningsområdet har det sedan 2016
gjorts satsningar, tydligast i form av att Solviksskolan för 350 elever F−6
invigdes 2019 och att det har tillkommit cirka 200 förskoleplatser.
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Invånare, förändring olika åldersgrupper 2011−2020

Utöver investeringarna har
även kostnaderna ökat för
den större
verksamhetsvolymen.
Inom äldreomsorgen syns
tvärtom en minskad volym
genom att det nu är både
färre med hemtjänst och
färre på särskilda boenden.
Källa: SCB:s befolkningsstatistik

1.3.3 Flyktingmottagandet
Sveriges asyl- och flyktingmottagande är i första hand en humanitär och statlig
fråga. Under åren i mitten av 2010-talet hade Sverige ett större
flyktingmottagande än någonsin tidigare. Ludvika var en av de kommuner som
tog ett extra stort ansvar, och många av dem som senare fick uppehållstillstånd
blev folkbokförda här.
På kortare sikt medför detta en påverkan på kommunkoncernens verksamhet
och ekonomi. Befolkningen har ökat mest i de yngre åldersgrupperna, vilket har
inneburit ökade behov i exempelvis förskola, skola, gymnasieskola och
vuxenutbildning. Det har också behövts fler bostäder. Denna grupp är
överrepresenterad vad gäller ekonomiskt bistånd och andra insatser inom
socialtjänsten, bland annat till följd av lång etableringstid på arbetsmarknaden.
Men särskilt på längre sikt kan mottagandet innebära möjligheter, exempelvis
när en större grupp i yrkesverksam ålder kan bemanna arbetsplatser både i
näringslivet och i kommunkoncernens verksamheter.

Gymnasieelever på Högbergsskolan, VBU
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1.3.4 Bostadsmarknaden
Den senaste tioårsperioden har kommunen investerat jämförelsevis stora
belopp i nya byggnader med hyreslägenheter. Detta har gjorts samtidigt som det
har blivit förändringar i efterfrågan på bostäder.
Sett över hela den senaste 10−15-årsperioden har det varit en stark jobbtillväxt
inom främst det privata näringslivet som verkar i kommunen. Samtidigt har det
blivit fler som jobbpendlar hit från kringliggande kommuner. Efter
befolkningsökningen kring 2014−2017 fanns det under några år knappt några
lediga bostäder. Fler bostäder hade då behövts för att motverka bristen.
De allra senaste åren har dock läget förändrats och nu finns en del lediga
bostäder, främst lägenheter. Detta har skett i takt med att folkmängden har
minskat.
Nybyggda bostäder

Källa: SCB. Utfallet för 2020 publiceras maj 2021. Här används preliminära siffror.

Totalt för tioårsperioden
2011−2020 byggdes cirka
325 bostäder i kommunen.
Lite drygt 200 är
lägenheter, som
kommunens bostadsbolag
LudvikaHem har byggt
huvudsakligen i centrala
Ludvika. Totalt har bolaget
investerat för 325 miljoner
kr under perioden.

Just 2020 färdigställdes i kommunen nästan 100
nya bostäder, vilket är det största antalet på
årtionden. Av dessa var 74 lägenheter som
LudvikaHem byggde, däribland 52 i ett
fyravåningshus i centrala Ludvika och ett
seniorboende med 14 lägenheter i Grängesberg.

LudvikaHems nybygge, Ludvika 2020
Foto: Roxx.se
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1.3.5 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Kunskap om risker är viktigt för att förstå bland annat resultat och finansiell
ställning nu och i framtiden. Risker handlar framför allt om negativa utfall
utöver vad som normalt kan förväntas.
Här anges några risker som berör olika delar av koncernen i varierande grad.
Det redogörs också kortfattat för hur de hanteras.
Omvärldsrisker
Beskrivning
Sjukdom och dödsfall i befolkningen.
Coronapandemin Påverkan på verksamhet. Merkostnader
och lägre skatteintäkter och andra intäkter.
Svagare konjunk- Lägre skatteintäkter, ökade sociala
turutveckling
kostnader.
Svårare att finansiera ökade behov av
Mer ogynnsam
kommunal service när det väntas bli färre i
åldersfördelning
aktiv ålder, men fler barn och pensionärer.
Minskad
Lägre intäkter, lägre kostnader.
befolkning

Hantering av risk
● Minska smittspridning
● Förebyggande arbete
● Effektiviseringar
● Effektiviseringar
● Långsiktig planering
● Strukturella åtgärder

Verksamhetsrisker
Beskrivning
Svårare att bemanna verksamheterna
Bemannings- och med rätt kompetens, när antalet invånare
kompetensrisk
i aktiv ålder väntas minska.

Integritetsrisk

Felaktig hantering av personuppgifter och
känslig information kan orsaka att
individer lider men och att enskilda såväl
som kommunen kan lida skada.

Informationsrisk

Att information förstörs eller inte kan nås,
exempelvis om dataservrar och liknande
går sönder eller om vi utsätts för
cyberangrepp och dataintrång.

Samhällsviktig verksamhet som vård,
omsorg, socialtjänst och vatten- och
Risk för elbortfall energiförsörjning äventyras om tillförseln
av el försvinner långvarigt.

Boenderisk

Att inte kunna erbjuda rätt sorts
boendeformer till äldre och till personer
med funktionsnedsättning.

Hantering av risk
● Effektivisera verksamheterna
● Vara en attraktiv arbetsgivare
● Verka för ett förlängt arbetsliv
● Öka medvetenheten om hur risker
uppstår
● Förebyggande arbete
● Öka medvetenheten om hur risker
uppstår
● Tekniska skydd
● Skapa regler för vad som får kopplas in i
IT-miljön
● Förebyggande arbete
● Dieseldrivna reserv-elverk finns
● Planer finns för hur reservkraften ska
prioriteras och hur verksamheterna ska
anpassas och upprätthållas
● Omvärldsbevakning om vilka boendeformer som kommer efterfrågas och behövas, och behovet av nybyggnation

Finansiella risker
Beskrivning
Ränterisk

Att få ökade räntekostnader vid ett
stigande ränteläge i ekonomin.

Finansieringsrisk

Att inte kunna refinansiera lån när så
önskas, eller inte kunna ta upp ny
finansiering när behov uppstår, eller att få
låna men till ofördelaktiga villkor.

Likviditetsrisk

Att inte kunna klara löpande utbetalningar, främst löner och fakturor.

Marknadsvärdes- Att finansiella tillgångar sjunker i värde,
risk i finansiella
exempelvis aktier.
placeringar
Att värdet på tillgångar och skulder i
utländsk valuta (omräknat till svenska
Valutarisk
kronor) förändras på ett ofördelaktigt vis
då växelkurser ändras.

Årsredovisning 2020

Hantering av risk
● Olika löptider och räntebindningsdatum
för lån
● Finansiella instrument för räntesäkring
● Olika löptider och förfallodatum för lån
● Betala av på lån
● Hög grad av självfinansiering av
kommande investeringar
● Planera verksamhet och ekonomi
● Hålla budget
●

Sådana placeringar ska i normalfallet
inte användas (finanspolicyn)

Risken föreligger inte, eftersom
● upplåning endast får ske i svenska
kronor (finanspolicyn).
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1.3.6 Pensionsförpliktelser
Alla som jobbar tjänar in rätt till allmän pension. Koncernens anställda tjänar
dessutom in en så kallad tjänstepension som arbetsgivaren står för. Reglerna
skiljer sig mellan kommunen och bolagen, och i vissa fall dessutom beroende på
vilket år man är född.
Här redovisas endast kommunens pensionsförpliktelser.
Den 31 december 2020 uppgick kommunens totala pensionsförpliktelse – för
tjänstepensioner som har tjänats in av medarbetarna, men ännu inte har betalats
ut – till 738 miljoner kr.
Pensionsförpliktelser kommunen, miljoner kr
Pensionsförpliktelse
Varav avsättning inkl. särskild löneskatt
ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt
pensionsförpliktelse som har tryggats i pensionsförförsäkring
pensionsförpliktelse som har tryggats i pensionsstiftelse

Marknadsvärde för förvaltade pensionsmedel

2019

2020

729

738

86

105

598

588

45

45

−

−

−

−

Totalt pensionsförsäkringskapital

−

−

− varav överskottsmedel

−

−

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)

−

−

Summa förvaltade pensionsmedel

−

−

Återlånade medel

86

105

Konsolideringsgrad (%)

98

98

Finansiering

1. Kommunens nämnder, de gemensamma nämnderna samt kommunalförbunden
gör löpande avsättningar för pensionsrätter för nuvarande anställda. Dessa
avsättningar har ökat kraftigt under senare år, bland annat i takt med att fler
medarbetare kommer upp i de lönenivåer där tjänstepensionen har större
betydelse. År 2020 uppgick dessa avsättningar till 130 miljoner kr.
2. Kommunens nämnder, de gemensamma nämnderna samt kommunalförbunden
har också en pensionsskuld för tidigare och nuvarande anställda. Dessa så kallade
pensionsförpliktelser i form av ansvarsförbindelser passerade toppen för några år
sedan och uppgick 2020 till 615 miljoner kr.
3. År 2016 gjorde kommunen en engångsavsättning på 45 miljoner kr för att
minska ansvarsförbindelsen för tidigare anställda. Avsättningen gjordes i form av
en inbetalning till KPA Pension.

De kommunala bolagen gör löpande inbetalningar till pensionsförsäkringar för
nuvarande anställda. År 2020 gjordes inbetalningar på omkring 7 miljoner kr.
Kommunen har inga förvaltade eller placerade pensionsmedel, och inte heller
några riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel.
Mer information om pensionsskuld och -kostnader ges i avsnitt 1.6.2.
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Händelser av väsentlig betydelse

En större fastighetsförsäljning, bildandet av ett nytt
anläggningsbolag och en rättstvist. Det är några aktuella
händelser som påverkar – eller som kan komma att påverka –
de finansiella rapporterna.
Försäljning av fastigheter
Kommunens bostadsföretag LudvikaHem har sålt tre fastigheter i centrala
Ludvika för totalt 205 miljoner kr. Sedan oktober 2020 är ett privat
fastighetsbolag ägare till totalt 147 lägenheter samt affärslokaler. Lägenheterna
motsvarar cirka 4 procent av LudvikaHems totala bestånd före försäljningen.
Försäljningen gjordes för att skapa finansieringsutrymme för kommande
investeringar, samtidigt som 170 miljoner kr användes för att betala av lån.
Nytt anläggningsbolag inom vatten och återvinning
Den 1 oktober 2020 bildades Wessman Återvinning & Vatten AB, ett helägt
kommunalt anläggningsbolag inom VA och återvinning.
I början av 2021 överfördes samtliga fastigheter och anläggningar samt all
utrustning inom dessa verksamheter från kommunen till bolaget. Det rör sig
om VA-ledningar, reningsverk, återvinningscentraler med mera till ett bokfört
värde den 31 december 2020 av 469 miljoner kr.
Sedan årsskiftet är det alltså bolaget som förvaltar, underhåller och svarar för
investeringar inom dessa verksamheter. Befintliga lån till externa långivare på
drygt 195 miljoner kr har förts från kommunen till bolaget. För resterande
bokfört värde har bolaget en skuld till kommunen på 273 miljoner kr.
Rättstvist om vattenledning till Spendrups Bryggeri
Enligt de ursprungliga planerna skulle en 13 kilometer lång vattenledning från
Östansbo vattenverk i Ludvika till Grängesberg ha tagits i drift vid årsskiftet
2013/2014. Ledningen ska förse Spendrups Bryggeri AB med vatten, men ännu
har inget vatten levererats.
Under 2016 beslöt entreprenören, NCC, att lägga om ledningen och arbetet
med detta startade. Flera kilometer hann läggas och provtryckas med godkänt
resultat innan läckage upptäcktes i de senast lagda avsnitten. NCC beslöt därför
att avvakta med fortsatt läggning och i stället söka felen till läckaget. År 2017
hävde NCC entreprenaden sedan NCC misslyckats med att få ledningen tät.
Kommunen väckte 2018 talan mot NCC vid Falu tingsrätt med krav på
ersättning med cirka 280 miljoner kr från NCC. NCC väckte 2019 talan i en
genstämning mot kommunen. Kommunen bestrider NCC:s krav på cirka 116
miljoner kr. Den planerade huvudförhandlingen hösten 2021 har flyttats till i
början av 2022.
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Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten

Fullmäktige med de folkvalda politikerna är Ludvika
kommunkoncerns högsta instans.
Hur mål för verksamhet och ekonomi fastställs, hur budgeten
tas fram och hur uppföljningen går till beskrivs i detta avsnitt.
1.5.1 Ansvarsstruktur
Kommunen är politiskt styrd, med fullmäktige som högsta instans.
Ansvarsfördelning och styrning inom kommunkoncernen
Kommunfullmäktige, med 45 demokratiskt
folkvalda politiker, är koncernens högsta
beslutande och styrande organ. Där fattas de
stora övergripande besluten – som vision, mål,
planer och skattesats. Fullmäktige fastställer
verksamhetsmässiga och finansiella mål av
betydelse för god ekonomisk hushållning, som
ligger till grund för årliga budgetbeslut. Vidare
fastställs reglementen, bolagsordningar,
ägardirektiv med mera. Fullmäktige tillsätter
ledamöter i kommunstyrelse, övriga nämnder
samt bolagsstyrelser. Fullmäktige godkänner
delårsrapport och årsredovisning samt beslutar
om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.
Styrelsen för Ludvika kommun Stadshus AB
består av sju politiker som fullmäktige har
tillsatt och svarar för finansiell, skattemässig
samt viss operativ samordning mellan bolagen
sinsemellan och mellan bolagen och
kommunen. Det innebär att styrelsen ansvarar
för att följa upp att dotterbolagen utvecklas
enligt mål och direktiv från fullmäktige samt
löpande identifiera samordningsfördelar inom
bolagssfären och med kommunen. Stadshus
AB rapporterar normalt till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen består av 15 politiker som
fullmäktige har tillsatt och har det övergripande
ansvaret för verkställighet, uppföljning och
utvärdering. Kommunstyrelsen leder och
samordnar allt arbete, däribland mål, riktlinjer
och ekonomi för styrning och kontroll av hela
koncernen. Kommunstyrelsen svarar alltså för
planering och uppföljning av ekonomi och
verksamhet för kommunens nämnder,
kommunalförbund och bolag. Viktiga delar av
detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och
den interna kontrollen. Kommunstyrelsen
rapporterar till fullmäktige.
Nämnder och bolagsstyrelser består av
politiker som fullmäktige har tillsatt och
ansvarar för att verksamheten utvecklas, följer
lagar och interna styrdokument samt bidrar till
att fullmäktiges uppdrag verkställs och mål
uppnås. Nämnderna rapporterar normalt till
kommunstyrelsen. Bolagsstyrelserna
rapporterar normalt till Stadshus AB, som i sin
tur rapporterar till kommunstyrelsen.
Koncernens chefer och medarbetare sköter den
dagliga verksamheten. Man svarar även för att
de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig
kompetens vid beredning av ärenden.

Sedan valet 2018 styrs Ludvika kommun av en majoritet bestående av fyra
partier: socialdemokraterna, moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna.
Antal mandat i fullmäktige, 31 december 2020
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1.5.2

Mål, budget och uppföljning

Verksamhetsmässiga och finansiella mål som ska uppnås
Enligt kommunallagen ska en kommun ha både övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål, som ska fastställas av fullmäktige. Det ska finnas en
koppling till det som kallas god ekonomisk hushållning (avsnitt 1.6.1).
Mål för god ekonomisk hushållning 2020
En av landets bästa skolkommuner
En bra kommun att växa upp i
Verksamhetsmål

En tillväxtkommun

För 2020 hade Ludvika
kommun fem verksamhetsmål och ett finansiellt mål.

Verksamhetsmålen fastställdes 2015 och gällde
En miljövänlig kommun
2016−2020. För samma
Resultat
minst
2
procent
av
skatteintäkter
period fanns också
Finansiellt
mål
och generella statsbidrag
resultatmått (indikatorer),
som visar viktiga aspekter
av målen och som används vid uppföljningar för att bedöma hur väl målen nås
(avsnitt 1.6.1 och kapitel 3). Målvärdena för 2020 fastställdes i maj 2019.
En bra kommun att leva i

Det finansiella målet fastställdes i 2020 års budgetbeslut i juni 2019. Målet
innebär att den absoluta merparten (98 procent) av de löpande intäkterna skulle
användas i verksamheten, men en mindre del (2 procent) skulle i form av ett
resultat gå till att främst finansiera investeringar. Nivån 2 procent motsvarar ett
överskott på 34 miljoner kr av förväntade skatteintäkter och statsbidrag på
1 744 miljoner kr. Resterande 98 procent – nära 1 710 miljoner kr – avsattes för
att bedriva verksamhet i nämnder, gemensamma nämnder och
kommunalförbund.
Målen låg till grund för planeringen av 2020.
Planering inför verksamhetsåret
Varje år beslutar fullmäktige om kommunens budget för kommande år med
tillhörande tvåårsplan: exempelvis bestämdes år 2019 en budget för 2020 med
plan för 2021 och 2022. Budgeten är en
Budgeten görs i fyra steg
ekonomisk plan som visar hur de
1. Först bedöms hur stora intäkterna kommer
pengar som kommer in ska användas.
bli det aktuella året.

I avsnitt 2.4 framgår hur verksamhetsbudgeten på 1 710 miljoner kr
fördelades till de olika nämnderna och
kommunalförbunden. Där framgår
även hur investeringsbeloppet på
150 miljoner kr fördelades.
Varje nämnd beslutade sedan i en
internbudget hur de tilldelade pengarna
skulle fördelas till sina olika verksamheter. En verksamhetsplan beslutades
också för det kommande året.
Årsredovisning 2020

2. Sedan bestämmer fullmäktige hur stor del
av dessa intäkter som ska läggas undan
och hur mycket som ska användas i den
löpande verksamheten. Det bestäms också
hur mycket som det totalt sett ska
investeras för.
3. I nästa steg bestämmer fullmäktige hur det
som ska spenderas och investeras ska
fördelas mellan de olika nämnderna samt
de gemensamma nämnder och
kommunalförbund som kommunen ingår i.
4. Utifrån sin av fullmäktige tilldelade
ekonomiska totalram bestämmer slutligen
varje nämnd hur pengarna ska fördelas
internt till sina olika verksamheter.
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Uppföljning under verksamhetsåret
Tre övergripande uppföljningar görs
under pågående verksamhetsår.

2021-03-16

Vad är skillnaden mellan drift och
investering?
Drift. Det finns alltid löpande kostnader för
att bedriva en verksamhet: löner till anställda,
hyror av lokaler, material, utrustning och
dylikt. Dessa kostnader sammantaget kallas
även för driftkostnader.

Under våren görs två uppföljningar till
kommunstyrelsen, med syftet att ge
tidiga signaler på eventuella avvikelser
Varje år avsätter kommunen pengar som ska
gå just till den löpande verksamheten.
mot lagda planer. Det första tillfället
avser perioden januari−februari och
Investering. När kommunen satsar pengar på
att exempelvis bygga en ny skola säger man i
det andra januari−april. Nämnderna
stället att vi investerar.
rapporterar hur det går med arbetet
En investering är någonting som är avsett att
användas i verksamheten under en längre tid
med verksamhetsmålen och med
och som har en beräknad ekonomisk
ekonomin. Både för den löpande
livslängd på minst tre år.
Det behövs stora pengar för att bygga en
driftverksamheten och investeringarna
skola, En investering finansieras antingen av
jämförs periodens kostnader med
kommunen själv eller genom lån från banken
budget. Även periodens resultat,
eller någon annan långivare.
Kostnaden för investeringen – den nya skolan
balanskravsresultat och finansiella mål
– slås sedan ut under många år framöver. För
rapporteras. All rapportering innefattar
en byggnad som en skola gäller i regel 50 år.
Kostnader uppstår i samband med den
också en prognos till årets slut. Större
beräknade värdeminskningen på investeringen
avvikelser som tros kvarstå till årets slut
samt eventuella räntebetalningar på lån.
Dessa kostnader kallas för kapitalkostnad,
ska lyftas fram, då syftet är att tidigt
vilket blir en årlig driftkostnad för den
kunna sätta in åtgärder. Vid avvikelser
verksamhet som använder den nya skolan.
ska nämnderna på eget initiativ vidta
korrigerande åtgärder. Kommunstyrelsen har sedan att bedöma om ytterligare
åtgärder behövs.
I delårsrapporten redovisas översiktligt kommunens och kommunkoncernens
utveckling för januari−augusti. Bland annat redogörs för hur väl
verksamhetsmål och finansiella mål har uppnåtts. Även periodens resultat och
balanskravsresultat rapporteras. Både för nämndernas verksamhet och
investeringar jämförs periodens kostnader med budget. Bolagen rapporterar
periodens resultat. All rapportering innefattar också en prognos till årets slut.
Allmänt för rapporten finns ett fokus på att förklara och analysera väsentliga
avvikelser, och vid behov redogöra för åtgärder. Rapporten fastställs av
fullmäktige under hösten.
Uppföljning efter verksamhetsåret
I årsredovisningen redovisas slutgiltigt hur
det gick för koncernen. Bland annat
redovisas hur väl de verksamhetsmässiga
och finansiella målen nåddes.
Redovisningen fastställs av
fullmäktige i april.
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1.5.3 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen en uppsiktsplikt över hela den
kommunala koncernen. Styrelsen ska övervaka att kommunens verksamhet och
angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument
och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs.
Delårsrapporten och uppföljningstillfällena är centrala i det sammanhanget.
Budgetprocessen inför kommande år är också ett tillfälle för kommunstyrelsen
att utöva sin uppsiktsplikt. Där rapporterar nämnderna, kommunalförbunden
och bolagsstyrelserna om sin verksamhet för det gångna året, hur planeringen
löper för innevarande år samt utsikter och prognoser för kommande år.
Under året följer också kommunstyrelsen verksamheten i Stadshus AB, de
enskilda bolagen, de gemensamma nämnderna respektive kommunalförbunden.
Utgångspunkten är då främst mål, budget, ägardirektiv, nämndernas
verksamhetsplaner samt bolagens affärsplaner.
Även arbetet med intern kontroll är en del av uppsiktsplikten.
1.5.4 Intern kontroll
Intern kontroll är en central del av kommunens styrning och systematiska
kvalitets- och förbättringsarbete. Det finns ett styrdokument som anger hur
kommunen ser på intern kontroll, hur ansvarsfördelningen ser ut och hur
arbetet ska gå till.
Grunden är att kartlägga, värdera och hantera risker som kan hindra oss att leva
upp till lagens krav och nå de egna målen. Intern kontroll handlar om tydlighet
och ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort,
på det sätt som det är tänkt. I den mån uppföljningen pekar på fel och brister
ska fokus vara att aktivt åtgärda, förbättra och utveckla.
Det är nämnderna och de helägda bolagens styrelser som ansvarar för den
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har
ett övergripande och samordnande ansvar.
Inför varje verksamhetsår fastställer kommunstyrelsen, efter en riskbedömning,
vilka kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.
Inköpsprocessen, dataskyddsförordningen GDPR och investeringsprojekten är
några områden som har varit aktuella för granskning under senare år.
Årsredovisning 2020
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Det är bra att kommunen och koncernen fortsätter göra
ekonomiska överskott. Ändå bedöms att kommunen inte fullt
ut nådde upp till lagens krav på god ekonomisk hushållning.
Visserligen överträffades det finansiella överskottsmålet, men
trots många positiva inslag nåddes inget av
verksamhetsmålen.
Budgetöverskridanden för nämnderna och en ökad skuldsättning i koncernen är ett par varningssignaler för ekonomin.

1.6.1 Utvärdering av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska en kommun ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Generellt innebär det att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt, att investeringar ska självfinansieras i rimlig omfattning samt att varje
generation i stort ska bära kostnaden för den kommunala service den konsumerar.
God hushållning handlar därmed om att planera och styra för att på kortare och
längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. Pengarna ska användas till rätt
saker, samtidigt som det ska bli tillräckliga överskott som ett sparande för
framtida och oförutsedda behov. Volymer och ambitionsnivåer för
verksamheten behöver anpassas till de ekonomiska förutsättningarna.
En utvärdering av lagens krav görs här utifrån fullmäktiges övergripande mål
(avsnitt 1.5.2). Utgångspunkten är att det kan anses råda god ekonomisk
hushållning om både de verksamhetsmässiga och finansiella målen nås.
Uppföljning av målen för god ekonomisk hushållning 2020
En av landets bästa skolkommuner
En bra kommun att växa upp i
Verksamhetsmål

En tillväxtkommun
En bra kommun att leva i
En miljövänlig kommun

Finansiellt
mål

Resultat minst 2 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag

Det enda finansiella
målet, ett resultat
för kommunen efter
finansiella poster på
2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, överträffades
2020 ( ). Överskottet blev 2,1 procent (37 miljoner kr).

Uppföljningen av de fem verksamhetsmålen visar på förbättringar 2020 för elva
av de 18 resultatmått (indikatorer) som visar konkreta aspekter av målen och
som används för att bedöma hur väl de nås. Jämfört med året dessförinnan har
gymnasiebetygen förbättrats, ungdomars framtidstro och påverkansmöjligheter
stigit, färre ungdomar rapporterat att de har upplevt specifika otrygga
situationer, fler bostäder byggts, bredbandsutbyggnaden fortsatt, invånarna givit
högre betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet, återvinningen av
Årsredovisning 2020
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hushållsavfall ökat, klimatpåverkan av kommunens tjänsteresor med bil har
minskat och det har blivit en minskad energianvändning i kommunens lokaler.
Trots detta uppnåddes 2020 inget av de verksamhetsmål, som fastställdes redan
2015. Detta eftersom det i vissa fall inte var den önskade positiva utvecklingen
2020, men framför allt eftersom flertalet av de nämnda förbättringarna inte var
tillräckliga för att årets målvärden (ambitionsnivåer) skulle nås.
Uppföljning av verksamhetsmålen 2020
Utfall
Förändring
2020

Målvärde

Måluppfyllelse

2020

2020

2019

2020

198

211a

72

256

189

72

Andel ungdomar med framtidstro

87 %

89 %

95 %

Andel ungdomar med möjl. att påverka dem som
bestämmer i kommunen
Andel ungdomar som har upplevt otrygga
situationer

17 %

22 %

35 %

29 %

26 %

10 %

Andel öppet arbetslösa unga 18−24 år

6,7 %

7,4 %

4,0 %

Antal invånare

26 898

26 604

28 000

Antal nybyggda bostäder 2016−2020

7 (42)

96b (138)c

500

Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband

90 %

91 %d

90 %

82

77e

80

4,9 %

6,3 %

3,0 %

50

50

60

51

52

60

50

51

65

Andel hushållsavfall som återvinns

34 %

37 %f

65 %

Andel ekologiska livsmedel i kommunorganisationen
Koldioxidutsläpp från kommunorganisationens
bilresor (ton CO2 per årsarbetare)
Energianvändning i kommunorganisationens
lokaler (kWh per m2)

37 %

34 %

60 %

0,19

0,18

0,20

166

154

139

En av landets bästa skolkommuner
Kommunranking för genomsnittligt meritvärde
(betyg) årskurs 9 (1−290, där 1=bästa kommun)
Kommunranking för genomsnittlig betygspoäng
gymn. årskurs 3 (1−290, där 1=bästa kommun)

En bra kommun att växa upp i
XX
X

En tillväxtkommun

Företagens betyg på kommunens service
(0−100, där 100=max)
Andel öppet arbetslösa vuxna 25−64 år

XX
X

En bra kommun att leva i
Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats
att bo och leva på (0−100, där 100=max)
Invånarnas betyg på kommunens bemötande och
tillgänglighet (0−100, där 100=max)
Invånarnas betyg på kommunen som en trygg och
säker plats att bo på (0−100, där 100=max)

XX
X

En miljövänlig kommun
XX
X

a. Beräknat värde, utifrån de 230 av landets 290 kommuner för vilka det finns ett publicerat betyg på kolada.se. Att det saknas uppgifter för
vissa kommuner är kopplat till att Skolverket av sekretesskäl sedan 1 sept 2020 enbart publicerar statistik på riksnivå.
b. Preliminärt. Utfallet för 2020 publiceras 10 maj 2021.
c. 96 (138) betyder: 96 byggda år 2020 och 138 byggda under femårsperioden 2016−2020.
d. Prognos. Utfallet för 2020 publiceras preliminärt 26 mars 2021.
e. Preliminärt. Utfallet för 2020 publiceras under april 2021.
f. Prognos. Utfallet för 2020 publiceras preliminärt i maj 2021.
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Målet en av landets bästa skolkommuner uppnåddes inte ( ). För ett av de
två resultatmåtten skedde en förbättring. När betygen i gymnasieskolan ökade
förbättrades Ludvikas rankingplacering bland landets kommuner, men inte så
mycket som hade krävts för att nå målvärdet. Men betygen i grundskolan låg
kvar närapå oförändrade, och kommunens rankingplacering försämrades något.
Målet en bra kommun att växa upp i uppnåddes inte ( ). För tre av fyra
mått skedde en förbättring, även om inget målvärde uppnåddes. Det blev en
ökad andel unga med framtidstro, fler som säger sig ha stora möjligheter att
påverka kommunala beslutsfattare och färre som säger sig ha upplevt specifika
otrygga situationer som hot och stöld. Men precis som i andra kommuner
ökade ungdomsarbetslösheten under lågkonjunkturen kopplad till pandemin.
Målet en tillväxtkommun uppnåddes delvis ( ). För två av fem mått skedde
förbättringar, varav målvärdet uppnåddes i ett fall. Enligt prognos överträffade
nämligen utbyggnaden av bredband årets mål. Även bostadsbyggandet ökade,
men inte tillräckligt för att nå målsättningen. Men befolkningen minskade,
arbetslösheten steg och företagen gav preliminärt ett lägre betyg på kommunens
service.
Målet en bra kommun att leva i uppnåddes inte ( ). Två av de tre måtten
förbättrades något, men inte tillräckligt för att nå målvärdet. Invånarna gav lite
högre betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet samt uppgav sig vara
något mer trygga och säkra. Förändringarna följer det allmänna mönstret bland
landets kommuner. Det tredje måttet ligger kvar oförändrat.
Målet en miljövänlig kommun uppnåddes inte ( ). För tre av fyra mått
skedde förbättringar, varav målvärdet uppnåddes i ett fall. Det blev en minskad
klimatpåverkan av kommunens resor med bil, och målvärdet uppnåddes.
Energianvändningen i lokalerna minskade och enligt prognos ökade
återvinningen av hushållsavfall, men i både fallen var förbättringarna inte
tillräckliga för att nå årets mål. Tyvärr blev det mindre ekologiska livsmedel i
den mat som kommunens verksamheter serverar.
Verksamhetsmålen följs upp mer utförligt i kapitel 3.
Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning
Den sammantagna bedömningen är att kommunen år 2020 inte fullt ut
uppnådde en god ekonomisk hushållning i förhållande till fullmäktiges
verksamhetsmässiga och finansiella mål.
Visserligen överträffades det finansiella resultatmålet, men trots förbättringar
för flertalet resultatmått uppnåddes inget av verksamhetsmålen. Det tyder på att
resurserna i verksamheterna i otillräcklig grad har använts rätt i förhållande till
fullmäktiges prioriteringar och ambitioner. Som helhet användes inte
skattemedlen på effektivast möjliga sätt.
Det bör dock nämnas att de ekonomiska och andra förutsättningarna har
förändrats sedan verksamhetsmålen antogs 2015.
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Det bör också nämnas att pandemin haft en mycket stor inverkan på både
verksamhet och ekonomi 2020. Det kan därför vara svårt att utifrån detta
speciella år dra slutsatser om kommunens förmåga att långsiktigt leva upp till
kraven på god ekonomisk hushållning. Resurser och uppmärksamhet som kunde
ha lagts på förbättringsarbete kopplat till målen, fick i stället ägnas åt att ställa om
verksamheter och omprioritera för att hantera och bromsa smittspridningen.
Både ekonomins intäkts- och kostnadssida påverkades kraftigt, och därmed också
årets resultat. Staten sköt till resurser i form av ersättning för merkostnader samt
statsbidrag som kompensation för minskade skatteintäkter.
1.6.2 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning
Denna utvärdering görs i första hand för koncernen och annars för kommunen.
Intäkter och kostnader
År 2020 hade kommunkoncernen totala intäkter på 2,9 miljarder kr och
kostnader på 2,8 miljarder kr. Verksamhetskostnaderna uppgick till drygt
2,7 miljarder kr, verksamhetsintäkterna var 1,1 miljarder kr och skatter och
statsbidrag nära 1,8 miljarder kr. Coronapandemins ekonomiska konsekvenser
beskrivs närmare i avsnitt 1.3.1.
Koncernen, miljoner kr
2016

2017

2018

2019

2020

899

993

1 062

1 286

1 110

−

−

−

−

−

Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar

2 422

2 551

2 633

2 896

2 737

Verksamhetens nettokostnader

1 522

1 559

1 572

1 601

1 627

Skatteintäkter och statsbidrag

1 586

1 633

1 639

1 688

1 770

1 187

1 226

1 223

1 253

1 236

399

407

416

436

534

−10

−6

−29

19

−14

Verksamhetens intäkter
Varav exploateringsintäkter

Varav skatteintäkter
Varav generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Kommunalskatten på invånarnas löner, pensioner och liknande inkomster är
den klart största enskilda intäktskällan.
Kommunalskatt 2020
Mer än 1,2 miljarder kr kom därifrån.
Ludvika kommuns skattesats är 22,07 %.
För varje hundralapp i beskattningsbar
Det är en av de lägsta bland Dalarnas
inkomst betalade invånarna drygt 22 kr
kommuner och under genomsnittet i länet.
till kommunen. Just 2020 minskade
Det är också lägre än genomsnittet för den
stora grupp kommuner som liksom Ludvika
skatteintäkterna på grund av
ligger utanför storstadsområdena.
lågkonjunkturen och pandemin.
Över 530 miljoner kr kom i generella
bidrag från staten och olika utjämningssystem – pengar som kunde användas
fritt. Det är ett betydligt större belopp
än 2019, vilket främst beror på
tillskottet av nya statsbidrag kopplat till
pandemin.

Det är däremot en högre nivå än snittet för
alla landets kommuner liksom för riket.
Ludvika kommun

22,07 %

Snitt Dalarnas kommuner

22,27 %

Snitt kommuner mindre städer, tätorter
och landsbygd

22,70 %

Snitt landets alla kommuner

21,67 %

Riket (en genomsnittlig person i landet)

20,72 %

Källa: Kolada.se

Bland verksamhetsintäkterna på totalt drygt 1,1 miljarder kr finns flera poster.
Exempelvis fick vi riktade statsbidrag som bara fick gå till de områden som
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pekades ut. Från statliga Försäkringskassan fick vi en särskild ersättning för att
utföra personlig assistans inom funktionshinderområdet. En väsentlig
intäktspost är bolagens hyror, försäljningsintäkter samt avgifter för VA och
återvinning. Vi tog också betalt för en del tjänster, till exempel av dem som
ansökte om bygglov eller hade barn på förskolan. För 2020 finns även den
statliga kompensationen för merkostnader och sjuklöner under pandemin.
Ekonomiskt resultat
Både koncernen och kommunen gjorde ekonomiska överskott 2020 (se hela
resultaträkningen i avsnitt 2.1). Därmed har nu koncernen gjort ett positivt
resultat 16 av de senaste 17 åren. För kommunens del var det tolfte gången de
senaste tretton åren. Fortlöpande överskott stärker den finansiella ställningen
och den långsiktiga betalningsberedskapen. Överskott behövs bland annat för
att över tid kunna finansiera investeringar.
Årets resultat, miljoner kr
2016

2017

2018

2019

2020

57
26

59
28

36
23

84

123
37

Koncernen
Kommunen

47*

* 2019 års redovisade resultat på 223 miljoner kr påverkades av ett engångsbelopp i form av en realisationsvinst på 176 miljoner kr efter en intern
aktieöverlåtelse från kommunen till kommunens ägarbolag Stadshus AB. Utan denna reavinst hade det blivit ett resultat på 47 miljoner kr.

Koncernens resultat på 123 miljoner kr skapades i första hand i den skattefinansierade verksamheten, inte minst tack vare statliga coronastöd på
87 miljoner kr men också tack vare realisationsvinsten på 67 miljoner kr efter
den fastighetsförsäljning som gjordes under året. Även den affärsdrivande
verksamheten skapade ett positivt resultat, medan däremot den
avgiftsfinansierade verksamheten gick med underskott.
Några skattefinansierade verksamheter, miljoner kr
2019

2020

Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

75
656
581

115
691
576

Individ- och familjeomsorg

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

31
198
167

22
203
181

Förskola

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

35
216
181

51
220
169

Grundskola

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

75
354
279

82
366
284

Gymnasie- och vuxenutbildning

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

0
178
178

0
182
182

Gata och park

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

47
109
62

48
113
65

Kultur- och fritidsverksamhet

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

20
71
51

6
46
40

Verksamhetsfastigheter

Intäkter
Kostnader
Resultat

180
179
1

273
213
60
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Avgiftsfinansierad verksamhet, miljoner kr
2019

2020

Vatten och avlopp

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

68
76
−8

71
78
−7

Återvinning

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

32
37
−5

37
44
−6

Affärsdrivande verksamhet, miljoner kr
2019

2020

Bostadsverksamhet och näringsfastigheter

Intäkter
Kostnader
Resultat

246
244
2

309
293
16

Energiverksamhet

Intäkter
Kostnader
Resultat

213
183
30

185
156
29

Efter ökande kostnader gick de avgiftsfinansierade verksamheterna totalt sett
med 13 miljoner kr i underskott både 2019 och 2020. Just 2020 gällde ungefär
halva beloppet vatten och avlopp, efter ökade kostnader för främst underhåll
men även högre kapitalkostnader efter gjorda investeringar. Andra halvan gällde
återvinning, koppat till det nya avfallssystem som började införas 2019.
Kommunalt VA ska finansieras med avgifter, där de anslutna fastighetsägarna
betalar sin del enligt en taxa som fullmäktige bestämmer. Sophämtning och
återvinning finansieras enligt en annan taxa. Avgifterna bör täcka de löpande
kostnaderna liksom investeringar. Men avgifterna räckte alltså varken 2019 eller
2020, utan skattemedel behövde täcka upp underskotten. Därför finns en plan
för att till 2024 nå balans mellan kostnader och taxeuttag. Fullmäktige har redan
höjt bägge taxorna, och ytterligare höjningar kan komma att behövas.

WBAB hämtar sorterat hushållsavfall och ser till att det tas om hand på bästa sätt
Foto: Wizworks Studios/WBAB
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Budgetföljsamhet
Någon budget för den kommunala koncernen har inte upprättats. Därför
redovisas avvikelser mot budget endast för kommunens driftverksamhet.
På lång sikt kan inte de löpande verksamhetskostnaderna överstiga de löpande
intäkterna i form av skatter och statsbidrag. En viktig förutsättning för att
uppnå en god ekonomisk hushållning är att nämnderna klarar att bedriva
verksamheten inom tilldelade budgetanslag. Men år 2020 överskreds
verksamhetens totala nettokostnad med 21 miljoner kr, varav 12 miljoner kr för
nämndernas själva driftbudget.
Avvikelse från budget 2020 kommunen,
miljoner kr

Det balanserades dock av att
+8
Verksamhetens intäkter
skatteintäkter och statsbidrag totalt sett
Verksamhetens kostnader inkl.
blev cirka 26 miljoner kr större än den
− 29
avskrivningar
budgeterade nivån, efter att
Skatteintäkter
− 22
skatteintäkterna visserligen föll men
Generella statsbidrag och utjämning
+ 47
statsbidragen steg kopplat till corona.
Finansnetto
−2
Resultat
+3
Därför blev det bara en mindre
avvikelse för resultat, som blev
37 miljoner kr mot budgeterade 34 miljoner kr.
För den löpande verksamheten var det störst överskridanden för individ- och
familjeomsorg, medan exempelvis förskola och grundskola däremot förbrukade
mindre än det anslagna beloppet. Se även avsnitt 1.3.3. Budgetavvikelserna
redovisas mer i detalj i avsnitt 2.4.
Några avvikelser från budgeterad nettokostnad 2020 kommunen, miljoner kr
Verksamhet

Avvikelse

Främsta förklaringar

Förskola

+6

Lägre personalkostnader, kopplat till att många barn har varit
hemma under pandemin. Högre intäkter, då staten stod för en stor
del av sjuklönerna.

Grundskola

+2

Lägre personalkostnader, då det varit svårt att få tag på vikarier
när ordinarie personal varit sjuka under pandemin. Högre
intäkter, då staten stod för en stor del av sjuklönerna.

Individ- och familjeomsorg

-- 18

Högre kostnader för barn- och ungdomsvård, men även för
ekonomiskt bistånd och beroendevård.

Kost

+5

Lägre livsmedelskostnader, eftersom färre luncher har serverats
i samband med covid-19. Högre intäkter, då staten stod för en
stor del av sjuklönerna.

VA

-- 7

Högre kostnader för underhåll och reparationer.

Återvinning

-- 6

Högre kostnader för det nya avfallssystemet.

Kostnadsöverskridandet 2020 var ingen engångsföreteelse, utan det är en
varningssignal att nämnderna, totalt sett, under en följd av år har överskridit sitt
av fullmäktige tilldelade budgetanslag.
Trots nämndernas kostnadsöverskridande har kommunen nästan varje år gjort
positiva ekonomiska resultat på sista raden. Det beror framför allt på att det
årligen har tillkommit andra och/eller oväntade intäkter som har kompenserat
för driftens negativa avvikelser.
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Kommunens resultat och driftens budgetavvikelse

2019 års redovisade resultat på 223 miljoner kr påverkades av ett engångsbelopp i
form av en realisationsvinst på 176 miljoner kr efter en intern aktieöverlåtelse från
kommunen till kommunens ägarbolag Stadshus AB. Utan denna reavinst hade det
blivit ett resultat på 47 miljoner kr.

Det har rört sig om
tillfälliga oväntade externa
tillskott som statsbidrag
med anledning av
flyktingmottagande och
återbetalning av
sjukförsäkringspremier
från AFA Försäkring, men
även om utdelningar från
kommunens bolag och
realisationsvinster.

Men man kan inte utgå
från att det fortsätter komma denna typ av intäkter, utan volymer och
ambitionsnivåer för verksamheten behöver anpassas till de löpande intäkterna
och de ekonomiska förutsättningarna i övrigt.
Det finns en medvetenhet om situationen och
fullmäktige och kommunstyrelsen har agerat. Flera
gånger under senare år har uppföljningar under
pågående budgetår pekat på negativa avvikelser.
Kommunstyrelsen har då givit nämnderna i
uppdrag att under kvarvarande del av året vidta
åtgärder. Sedan 2019 bygger redan fullmäktiges
beslut om nämndernas driftbudgetar på en
strukturplan med krav på långsiktiga
effektiviseringsåtgärder, som ska bidra till att man
får ut mer verksamhet för varje skattekrona (avsnitt
1.9.5). Nämndernas åtgärder fördelas främst på
personalområdet, lokaler och inköp.
Uppföljningsprocessen förändrades 2020, med en
starkare betoning av nämndernas ansvar att hålla
sin tilldelade budget.
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Investeringar, finansiering och låneskuld
Investeringar i exempelvis lokaler, anläggningar och infrastruktur görs för att
långsiktigt utveckla verksamheterna och kommunen som helhet. Ofta handlar
det om helt nya satsningar, men ibland om att underhålla eller renovera. Det ska
noteras att investeringar ger årliga driftkostnader som tar utrymme i
verksamheternas budgetar framöver.
Investeringar och skuld koncernen, miljoner kr
Investeringar netto (mnkr)
Investeringarnas självfinansieringsgrad (%)
Låneskuld (mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

200

325

348

467

372

88

56

49

47

66

1 299

1 577

1 810

2 402

2 202

Investeringstakten har ökat sett över de senaste fem−tio åren. Totalt för
perioden 2016−2020 har koncernen investerat för omkring 1,7 miljarder kr.
Här finns bland annat bostäder för 325 miljoner kr, en ny skola för drygt
160 miljoner kr och 21 nya förskoleavdelningar för totalt uppskattningsvis
150 miljoner kr. Investeringar har också gjorts i VA-systemet (275 miljoner kr)
och ett helt nytt avfalls- och återvinningssystem har införts (40 miljoner kr). I
övrigt kan nämnas satsningar på vägar och IT samt renoveringar av skolor. De
kommunala bolagen har sammantaget svarat för drygt hälften av de totala
investeringarna sedan 2016.
Just 2020 färdigställdes bland annat en fastighet med drygt 50 hyreslägenheter i
centrala Ludvika, åtta förskoleavdelningar och en ombyggnad av Gonäs
reningsverk.
En stor del av de senaste årens investeringar har finansierats genom upplåning.
Visserligen har koncernen gjort överskott hela perioden, men dessa har inte
varit tillräckliga för att tillsammans med avskrivningar kunna finansiera den
höga investeringstakten av egen kraft.
Sedan 2016 har koncernens totala låneskuld gått från 1,3 miljarder kr till 2,2
miljarder kr, även om skulden minskade 2020 efter amorteringar. Hela
ökningen sedan 2016 ligger i bolagen. En viktig förklaring är att verksamhetsfastigheter till ett bokfört värde av totalt 400 miljoner kr fördes över från
kommunen till LKFAB år 2019, samtidigt som kommunen minskade och
bolaget ökade sin låneskuld med ungefär samma belopp.
Låneskulder koncernen, miljoner kr

En ökad skuldsättning kan
innebära en ökad sårbarhet
för höjda räntor.
Men med hjälp av
finansiella instrument har
främst LKFAB och
LudvikaHem minskat
risken för ökade
räntekostnader.
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I flera fall har fullmäktige godkänt att låna till investeringar i framförallt bostäder,
VA och återvinning. Inom dessa områden brukar lånefinansiering kunna
motiveras med att kostnaden för räntor och amorteringar kan tas ut på den hyra
respektive taxa som betalas av hyresgästen eller den fastighetsägare som använder
tjänsten.
Men nyttan av lånefinansierade investeringar måste alltid vägas mot de ökade
kostnader för räntor och amorteringar som skuldsättningen innebär och som
minskar det framtida konsumtionsutrymmet i verksamheten. I ett generationsperspektiv är det viktigt att försöka begränsa lånefinansieringen. Och stora
skulder kan minska möjligheten att ta upp nya lån för kommande investeringar.
Pensionskostnad och pensionsskuld
Kommunkoncernens personal tjänar in rätt till tjänstepension som arbetsgivaren står för. De olika varianterna av tjänstepension beskrivs i avsnitt 1.3.6.
År 2020 var koncernens totala kostnad för pensioner till tidigare och nuvarande
anställda 130 miljoner kr inklusive särskild löneskatt.
Kommunens totala pensionsskuld – för pensioner som har tjänats in av
medarbetarna, men ännu inte har betalats ut – uppgår till 693 miljoner kr.
Pensionsskuld kommunen, miljoner kr
2016

2017

2018

2019

2020

Pensionsförpliktelser, avsättning inkl.
särskild löneskatt

101

106

108

102

105

Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse
inkl. särskild löneskatt

708

634

598

597

588

Total pensionsskuld

809

740

706

699

693

Soliditet
Koncernens finansiella ställning är förhållandevis stabil, i bemärkelsen att
soliditeten 2020 är oförändrad jämfört med 2019. Soliditeten är ett mått på det
långsiktiga finansiella handlingsutrymmet – ju högre soliditet, desto starkare
ställning.
Måttet visar förmögenheten i form av hur stor andel av tillgångarna som har
finansierats med eget kapital. En hög soliditet innebär att en stor del av investeringarna har betalats utan att ta upp lån, och att skuldsättningen därför är låg.
Soliditet koncernen, procent
2016

2017

2018

2019

2020

Inklusive pensionsförpliktelser

6

8

9

12

12

Exklusive pensionsförpliktelser

29

28

26

26

26

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser till tidigare anställda ger en bild
av det totala finansiella handlingsutrymmet, eftersom man där tar hänsyn inte
bara till de faktiska skulderna utan också till åtagandena att betala ut
tjänstepensioner till tidigare och nuvarande anställda.
Koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelserna har den gångna
femårsperioden ökat från 6 procent till 12 procent, när motsvarande mått utan
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pensionsåtaganden till och med minskade några år som en konsekvens av att
investeringar lånefinansierades i hög grad. Värdet av pensionsförpliktelserna
passerade toppen kring 2013−2014 och är sedan dess under avveckling och
minskar år för år, vilket stärker soliditeten inklusive pensionsåtagandena men
inte påverkar det andra måttet.
Resultat och ekonomisk ställning jämfört med andra kommuner
Sett över de senaste fyra−fem åren har Ludvika kommun haft en resultatnivå
som är något lägre än snittet för landets kommuner och lägre än kommunSverige räknat som en helhet. Motsvarande jämförelse visar att Ludvika
kommunkoncern har en svagare finansiell ställning i form av högre
skuldsättning, större pensionsåtaganden och lägre soliditet.
Det finns fortfarande skillnader, men mindre, om man i stället jämför med
kommuner med mer likvärdiga förutsättningar. Här jämförs kommunen och
koncernen med genomsnittet för Dalarnas 15 kommuner.
Kommunens resultat, av skatt och bidrag

Koncernens totala skulder, kr/invånare

Ludvika kommuns resultat 2019 har justerats för ett engångsbelopp i form av en realisationsvinst på 176 miljoner kr efter en
intern aktieöverlåtelse från kommunen till kommunens ägarbolag
Stadshus AB.

Kommunens pensionsåtaganden, kr/inv.

Koncernens soliditet inkl. pensionsförplikt.

Uppgifterna för 2016−2019 hämtas från kolada.se. Uppgiften om
kommunsektorns resultat 2020 hämtas från SCB:s sammanställning av de
preliminära boksluten.
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Balanskravsresultat

Med ett positivt balanskravsresultat uppfyllde kommunen även
år 2020 lagens krav på åtminstone ett nollresultat.
Enligt lag ska kommunens budget upprättas så att intäkterna
överstiger kostnaderna och det är inte tillåtet att i bokslutet
redovisa ett negativt ekonomiskt resultat. Balanskravet gäller
kommunen och inte den kommunala koncernen.
Enligt kommunallagen ska det finnas en balans mellan kommunens intäkter och
kostnader. Balanskravet är en del i att ha en god ekonomisk hushållning i
verksamheten (avsnitt 1.6.1). Balanskravets tumregel är att inte bedriva mer
verksamhet än vad som täcks av de löpande intäkterna. Bakom detta ligger den
grundläggande tanken om att varje generation ska bära kostnaderna för den
kommunala service som den konsumerar.
Som ett minimum ska kommunen redovisa ett nollresultat. Eftersom
balanskravsresultatet blev 35 miljoner kr uppfylldes lagens krav även 2020.
Det är noga angivet hur balanskravsresultatet ska beräknas genom så kallade
balanskravsjusteringar i en balanskravsutredning.
Balanskravsutredning, miljoner kr
Årets resultat enligt resultaträkningen
− Samtliga realisationsvinster

2018

2019

2020

23

223

37

−1

−185

−2

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

−

−

−

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

−

−

−

−/+ Orealiserade reavinster och förluster i värdepapper

−

−

−

+/− Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar
− Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv
= Årets balanskravsresultat

−

−

−

22

38

35

−

−

−

−

−

−

22

38

35

Huvudregeln är att rensa det redovisade resultatet från sådana poster som inte
härrör från den egentliga verksamheten, vilket i praktiken oftast handlar om
realisationsvinster och -förluster. Vid beräkningen av 2020 års
balanskravsresultat har därför det redovisade resultatet på 37 miljoner kr rensats
för en reavinst på uppemot 2 miljoner kr efter en fastighetsförsäljning.
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Väsentliga personalförhållanden

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. De anställda och arbetet
med personalfrågor är avgörande för att nå hög kvalitet i vår
service och våra tjänster.
Det görs en rad olika insatser för att behålla och rekrytera
tillräckligt många medarbetare med rätt kvalifikationer.
Framöver kan det bli svårare att bemanna verksamheterna,
eftersom prognosen säger att det blir färre i yrkesaktiv ålder.
Sjukfrånvaron har legat på en hög nivå under en längre tid, och
steg genom pandemin 2020.
1.8.1 Antal medarbetare
Totalt användes personalresurser motsvarande 2 400−2 500 heltider för att
bedriva koncernens verksamheter 2020.
Det finns kring 2 700 tillsvidare- och
visstidsanställda månadsavlönade
medarbetare i koncernens nämnder,
kommunsamarbeten och bolag.
Eftersom det finns frånvaro och
eftersom vissa jobbar deltid blir det
färre, drygt 2 200, när man räknar om
den utförda arbetstiden under året till
antalet heltider (årsarbeten). Därtill
kommer utförd tid av timavlönade,
motsvarande 200 årsarbeten.

Personalstatistiken för koncernen avser
− kommunens nämnder
− de två gemensamma nämnder som
kommunen är värdkommun för
− de två kommunalförbund som
kommunen ingår i
− de bolag som kommunen äger helt eller
delvis
Antalet anställda respektive sjukfrånvaron i
kommunalförbunden räknas till koncernen i
förhållande till kommunens kostnadsandel.
Motsvarande uppgifter i bolagen räknas till
koncernen efter kommunens ägarandel.

Antal medarbetare 31 dec
Koncernen
Tillsvidareanställda månadsavlönade
Antal
personer

Visstidsanställda månadsavlönade

Kommunen

2019

2020

2019

2020

2 401

2 398

1 984

1 984

313

321

280

293

Totalt

2 714

2 719

2 264

2 276

Tillsvidareanställda månadsavlönade

1 954

1 946

1 596

1 576

Antal

Visstidsanställda månadsavlönade

301

304

270

277

årsarbeten*

Visstidsanställda timavlönade

183

204

180

201

2 437

2 454

2 046

2 054

Totalt

* En schablonberäkning som bygger på att antalet utförda timmar under året divideras med det antal timmar (1.650) som kan anses motsvara
en genomsnittlig årsarbetstid för heltidsarbetande. SKR:s personalstatistik för 2000 säger att den genomsnittliga årsarbetstiden för kommunalt
heltidsanställda var 38,5 timmar per vecka. Sedan dess kan veckoarbetstiden antas ha minskat till 37,5 timmar. 44 effektiva arbetsveckor à
37,5 timmar = 1.650 timmar per år.

De allra flesta är tillsvidareanställda. Här finns lärare, vårdbiträden, undersköterskor,
socialsekreterare, kockar, renhållningsarbetare, administratörer, chefer och många
andra yrkeskategorier. Tidsbegränsat anställda med månadslön gäller exempelvis
obehöriga lärare, vissa barnskötare på förskolor och fritidshem samt personer
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som är anställda genom arbetsmarknadsåtgärder. Timavlönade är främst vikarier
inom omsorgen om äldre och inom funktionshinderområdet, men även inom
förskola och skola. De utförda arbetstimmarna av timavlönade ökade under
2020, främst genom en större vikarieanvändning till följd av pandemin.
Antal månadsavlönade 31 dec
2019

2020

Kommunstyrelsen*

150

186

Kultur- och fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden

154

160

Social- och utbildningsnämnden

985

959

Vård- och omsorgsnämnden

975

971

Totalt kommunens nämnder

2 264

2 276

VBU (76 %)

191

185

RDM (21 %)

32

32

Totalt kommunalförbund

223

217

LKFAB (100 %)

102

105

50

44

1

1

LudvikaHem (100 %)
VB Kraft (100 %)

Nästan sex av sju av
koncernens medarbetare
jobbar i kommunens
nämnder. Närmare 1 000
personer finns på främst
förskola, skola och individoch familjeomsorg inom
social- och
utbildningsnämnden.
Ungefär lika många jobbar
inom vård- och
omsorgsnämnden.

År 2020 ökade antalet
anställda hos
Totalt bolag
228
226
kommunstyrelsen. En
delförklaring är att det
Totalt koncernen
2 714
2 719
* Inklusive de två gemensamma nämnder som Ludvika kommun är värdkommun för
tillkom medarbetare från
Smedjebackens kommun, i
samband med att Ludvika kommun och Smedjebackens kommun den 1 januari
2020 bildade den gemensamma servicenämnden inom IT-området med
placering under kommunstyrelsen.
WBAB (71 %)

57

58

VB Energi med dotterbolag (28,6 %)

18

18

1.8.2 Personalen i siffror
Betydligt fler kvinnor än män jobbar i landets kommuner. Det ser likadant ut i
Ludvika kommunkoncern, där andelen kvinnor är kring 78 procent. Kvinnor är
överrepresenterade inom främst vård, omsorg och skola. Män dominerar inom
områden som teknik, energi och fastighet.
År 2020 fanns i koncernen omkring 140 chefer med personal- och
ekonomiansvar, varav nära 70 procent kvinnor. Fem av nio i den högsta
ledningen var kvinnor.
Inom kommunen har medelåldern länge varit i stort sett oförändrad kring 47 år,
både för kvinnor och för män. Åldersfördelningen är ungefär som i en
genomsnittlig svensk kommun. Nästan tre av tio anställda 55 år eller äldre.
Stora pensionsavgångar kommer alltså äga rum de närmaste åren.
Av alla månadsavlönade hade år 2019 drygt 92 procent en heltidsanställning i
botten, så de kan jobba heltid om de vill. Siffran stiger år för år och är en av de
allra högsta bland landets kommuner, där genomsnittet är 75 procent.
Bakgrunden är att Ludvika kommun i snart 15 år har erbjudit heltidstjänster för
nyanställda, som en insats för att vara en attraktiv arbetsgivare.
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Personalnyckeltal, kommunen
2016

2017

2018

2019

2020

Andel heltidsanställda, månadsavlönade (%)

89

90

91

92

─

Andel med eftergymnasial utbildning (%)

39

39

40

40

─

Andel nya tillsvidareanställda under året (%)

11

8

9

8

─

Källa: Kolada.se

Vissa heltidsanställda väljer dock att jobba deltid, så det är kring 75 procent
som faktiskt jobbar heltid.
Bland de månadsavlönade ligger snittlönen kring 30 000 kr.
Medellön kr, månadsavlönade kommunen

Som grupp var
kvinnornas medellön
Män
27 700
28 600
28 600
29 500
29 400
101 procent av
Totalt
26 900
27 500
28 200
29 000
29 600
männens snittlön år
2020, en uppgång
från 98 procent året innan. Även inom många personalgrupper har gruppen
kvinnor något högre snittlön än gruppen män. De löneskillnader som finns går
dock att förklara med sakliga, könsneutrala faktorer som utbildning, ålder och
anställningstid. Den årliga lönekartläggningen visar inte på några osakliga
skillnader mellan kvinnor och män i de fall där lika eller likvärdiga arbeten utförs.
Kvinnor

2016

2017

2018

2019

2020

26 700

27 300

28 100

28 800

29 700

1.8.3 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har många år legat på en nivå som är
högre än hos de flesta andra kommuner. Under 2020 ökade sjukskrivningarna
överlag i koncernen, där hela uppgången är kopplad till de kortare fallen efter
pandemins rekommendationer om att stanna hemma vid symtom. Totalt var
personalen sjukskriven över 9 ½ procent av den ordinarie arbetstiden, mot
8 procent året innan.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Koncernen

Kommunen

2019

2020

2019

2020

Total sjukfrånvaro

8,1

9,6

8,8

10,8

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer (%)

52

41

52

41

Sjukfrånvaro för kvinnor

9,2

11,0

9,6

11,6

Sjukfrånvaro för män

4,7

5,4

5,3

7,0

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre

8,2

9,0

8,4

9,5

Sjukfrånvaro i åldrarna 30−49 år

8,2

9,6

8,8

10,5

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre

8,1

10,2

8,9

11,3

Gruppen kvinnor har högre frånvaro jämfört med gruppen män. Fler kvinnor
än män jobbar i yrken som traditionellt har mer sjukfall, framförallt inom vård
och omsorg.
Sjukfrånvaron varierar inom koncernen. Överlag är den lägre i kommunalförbunden och bolagen än i den verksamhet som bedrivs i kommunens nämnder.
Inom kommunen är frånvaron lägst inom kultur- och fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden. Högst frånvaro finns på vård- och omsorgsnämnden.
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
2019
Totalt

2020
Totalt

Kvinnor

Män

Kommunstyrelsen1

5,3

5,7

7,0

3,8

Kultur- och fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden

5,1

5,4

7,3

3,9

Social- och utbildningsnämnden

7,7

9,6

9,6

9,6

Vård- och omsorgsnämnden

11,1

13,6

14,4

8,1

Totalt kommunens nämnder

8,8

10,8

11,6

7,0

VBU (76 %)

3,2

3,1

3,4

2,6

RDM (21 %)

1,8

1,3

2,6

1,3

Totalt kommunalförbund

3,0

2,6

3,4

2,1

LKFAB (100 %)

7,4

7,1

9,5

5,0

LudvikaHem (100 %)

3,6

3,5

3,4

3,7

..

..

..

..

4,5

4,1

4,1

4,1

..

..

..

..

Totalt bolag

5,5

5,2

6,7

4,3

Totalt koncernen

8,1

9,6

11,0

5,5

VB Kraft

(100 %)2

WBAB (71 %)
VB Energi med dotterbolag (28,6 %)2

1. Inklusive de två gemensamma nämnder som Ludvika kommun är värdkommun för
2. Eftersom dessa två bolag har förhållandevis få anställda redovisas av integritetsskäl inte frånvaron
för delgrupper. Däremot finns bolagens frånvaro med i de redovisade totalsiffrorna.

Som väntat är det
också här som
den största uppgången syns 2020,
eftersom det
under pandemin
är särskilt viktigt
att just omsorgens
personal stannar
hemma vid
symptom.
Under flera år har
Ludvika kommun
haft högre frånvaro än snittet i
landet. Den
senaste jämförbara statistiken
gäller 2019.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, kommunen

Då var frånvaron 8,8 procent i kommunen, mot
6,5 procent i snitt i landet
och 7,3 procent för
dalakommunerna.
Det ska dock sägas att det
finns svårigheter med att
jämföra frånvaron
kommuner emellan, och att
Källa: Kolada.se (2011−2019) och Ludvika kommun (2020)
det vore mer rättvisande
att jämföra hela kommunala
koncerner. Anledningen är att frånvaron typiskt sett varierar mellan olika
verksamheter och att det varierar från kommun till kommun vilken verksamhet
som ligger i kommunens nämnder och vilken som bedrivs i bolag eller andra
former. Tyvärr saknas dock jämförbara koncernsiffror.
En ökad frisknärvaro ger både mänskliga och ekonomiska vinster. Bara
kommunens sjuklöner var 31 miljoner kr år 2020. Till det kommer kostnader
för rehabilitering, vikarier med mera. Ökningen av sjuklönerna 2020 beror på
pandemin, och som ett coronastöd bekostade staten 22 miljoner kr av det årets
kostnad (avsnitt 1.3.1).
Det är en utmaning att vända de höga sjuktalen och öka frisknärvaron. Det är
ett stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det satsas även på
rehabilitering, för att sjukskrivna ska kunna komma tillbaka till jobbet.
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Sjuklönekostnader kommunen, miljoner kr

Månadsvisa uppföljningar
av frånvaron görs för hela
kommunen men även på
enhetsnivå. Vård- och
omsorgsnämnden har en
handlingsplan för sänkt
sjukfrånvaro, som följs upp
och revideras två gånger
årligen.
1.8.4 Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Vi jobbar på en rad olika sätt för att behålla och rekrytera tillräckligt många
medarbetare med rätt kvalifikationer. Exempelvis ger vi heltidstjänster till
nyanställda, försöker vara en välkomnande arbetsgivare för alla samt skapar
karriärvägar bland annat genom aspirantprogram och att internt sökande har
företräde vid rekrytering om rätt kompetens finns. I övrigt kan nämnas särskilda
lönesatsningar inom bristyrken och för dem som har varit anställda länge.
Vissa medarbetare kan förmånligt vidareutbilda sig, samtidigt som de jobbar
kvar i sitt nuvarande yrke. Exempelvis finns barnskötare som utbildar sig till
förskolelärare, obehöriga lärare som tar lärarexamen och vårdbiträden som läser
till undersköterska. Det finns olika former av mentorskap för nyutexaminerade.
Det finns också insatser för att göra det mer attraktivt för äldre medarbetare att
förlänga arbetslivet. Modellen 80−90−100 riktas till dem som har fyllt 62 år och
innebär att man minskar sin sysselsättningsgrad till 80 procent av en
heltidsanställning, med 90 procent av en heltidslön och med en inbetalning till
tjänstepensionen motsvarande 100 procent av en heltid.
Sommarjobbande ungdomar välkomnas, som kan bli morgondagens personal.
Precis som många andra har dock Ludvika kommunkoncern en stor utmaning i
att klara personal- och kompetensförsörjningen framöver.
Redan i dag är det svårt att rekrytera vissa yrkeskategorier. Här kan nämnas
utbildade förskollärare och lärare, som det är allmän brist på i landet. För att
klara verksamheten har vi under senare år behövt hyra in sjuksköterskor från
bemanningsföretag. Det är även brist på exempelvis kockar och fysioterapeuter.
Det finns också flera svårrekryterade tekniska yrken som ingenjörer, projektörer
och kvalificerade handläggare inom stadsplanering och miljö- och bygglov.
Inom det tekniska området finns ofta en stor konkurrens om kompetensen från
näringslivet och andra kommuner.
Utmaningen har att göra med den förändrade ålderssammansättning som
befolkningsprognosen pekar på (avsnitt 1.9.3). För det första väntas ett
rekryteringsbehov för att ersätta den stora grupp som går i pension de närmaste
5−10 åren. För det andra kommer vi ungefär samtidigt behöva bli fler
medarbetare för att kunna bedriva mer skola och äldreomsorg än i dag.
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Förväntad utveckling

Sannolikhet kommer pandemin starkt forma även 2021 och
kanske ännu längre, men här är osäkerheten stor.
Befolkningsprognosen till 2035 innebär att invånarantalet
förblir närapå oförändrat, men att ålderssammansättningen
blir mer ogynnsam utifrån ett finansiellt perspektiv. Det tros bli
färre i aktiv ålder, men både fler barn som behöver skola och
fler i hög ålder som behöver äldreomsorg.
Kopplat till prognosen kan man också se investeringsbehov,
som också ska betalas.
Kommunen möter detta med långsiktiga åtgärder. Bland annat
finns finansiella mål som bygger på att kostnaderna behöver
anpassas till intäkterna.
1.9.1 Budget 2021−2023
Någon samlad budget för den kommunala koncernen har inte upprättats.
Därför redovisas utvecklingen endast för kommunen, baserat på fullmäktiges
budgetbeslut i november 2020.
Coronapandemin bidrog starkt till att både kostnads- och intäktssidan ökade
2020. För 2021 budgeteras att bägge minskar utifrån en antagande om att
pandemin stabiliseras och dess konsekvenser mildras, men här är förstås
osäkerheten stor.
Förväntad utveckling 2021−2023 kommunen, miljoner kr
2020

Budget
2021

2022

2023

452

379

395

402

Verksamhetens kostnader

2 203

2 115

2 116

2 147

Skatteintäkter och statsbidrag

1 770

1 799

1 812

1 845

1 236

1 231

1 275

1 325

534

568

537

520

37

35

36

37

142

81*

105*

110*

62

85*

90*

92*

Verksamhetens intäkter

Varav skatteintäkter
Varav generella statsbidrag och utjämning

Årets resultat
Investeringar netto
Investeringarnas självfinansieringsgrad (%)

* Från 2021 avses endast de så kallade skattefinansierade investeringarna. Det nybildade anläggningsbolaget Wessman Vatten & Återvinning AB
svarar från 2021 för de taxefinansierade investeringarna inom VA och återvinning, som till och med 2020 låg hos samhällsbyggnadsnämnden.

Skatteintäkterna beräknas minska något 2021 för att öka igen 2022 och 2023,
enligt SKR:s skatteunderlagsprognos per 1 oktober 2020. Statsbidragen stiger
2021 bland annat tack vare tillkommande coronastöd, men faller sedan tillbaka
när de tillfälliga stöden upphör.
De kommunala nämndernas investeringsvolym sjunker 2021, eftersom
investeringar inom VA och återvinning numera görs i bolagsform. Därmed
stiger självfinansieringsgraden för de satsningar som ligger kvar i nämnderna.
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Nästan 90 procent av nämndernas investeringar 2021−2023 väntas kunna
finansieras med egna medel, medan resterande del behöver lånas.
1.9.2 Osäkerhet om coronapandemin
Med största sannolikhet kommer pandemin ha stor inverkan på kommunens
verksamhet och ekonomi även 2021, och kanske längre ändå.
Det finns en betydande osäkerhet om den kommande utvecklingen och hur
länge pandemin och restriktionerna kommer pågå. En viktig faktor är hur det
går med den vaccinering som har påbörjats i landet och här i Ludvika kommun.
1.9.3 Befolkningsprognosen pekar på ett ökat behov av service
Som underlag för planering av verksamhet och ekonomi finns en befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020−2035.
Invånare. Prognos 2020−2035

Under perioden väntas
folkmängden vara närapå
oförändrad kring strax
under 27 000 personer. En
viss nedgång sker de
närmaste åren, främst
kopplat till pandemin.

Källa: SCB:s befolkningsstatistik (2010−2019) och SCB:s prognos för Ludvika kommun
(2020−2035)

Även om det totala
invånarantalet ligger stilla,
så väntas ålderssammansättningen förändras.

Sammanfattningsvis kommer det innebära finansiella utmaningar för koncernen
när behoven av kommunal service väntas öka snabbare än intäkterna.
Förändring olika åldersgrupper. Prognos 2020−2035

Sett över hela perioden till
2035 blir det fler i
skolåldern och fler äldre
pensionärer, men samtidigt
något färre barn i
förskoleåldern och framför
allt betydlig färre i
arbetsför ålder.
Källa: SCB:s befolkningsstatistik (2019) o SCB:s prognos för Ludvika kommun (2020−2035)

En stor del av kommunens
tjänster riktas till specifika
åldersgrupper.

Därför ger förändringar i olika åldrar en god bild av de ökade respektive
minskade behov av olika välfärdstjänster som över tid kan komma att riktas
mot kommunkoncernen. Behoven väntas öka både inom både skola och
äldreomsorg, men minska något inom förskola. Man kan förvänta sig både högre
kostnader för den löpande verksamheten och samtidigt behov av investeringar.
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Förändring olika åldersgrupper. Prognos 2020−2035

Källa: SCB:s befolkningsstatistik (2019) och SCB:s prognos för Ludvika kommun (2020−2035)

Även hur mycket skatt, och
statsbidrag som kommer in
påverkas av antalet invånare
och ålderssammansättningen. Det är inte gynnsamt att
det tros bli färre i aktiv
ålder, eftersom den
gruppen står för en stor del
av finansieringen utan att
själv ha så stora behov av
kommunal service.

Med en minskad grupp i aktiv ålder kan man också se svårigheter att få tag på
personal till verksamheterna (avsnitt 1.8.4).
Prognosen levererades av SCB i april 2020. Dess scenario innebär en viss
befolkningsminskning 2020−2022 kopplat till corona och att utvecklingen för
barnafödande, dödsfall och in- och utflyttning därefter återgår till en situation
som rådde i kommunen åren före det stora flyktingmottagandet 2015−2017.
Pandemin medför förstås en extra prognososäkerhet. Utifrån vad vi vet i dag
kommer troligen coronasituationen orsaka en befolkningsminskning de närmaste
åren som är både kraftigare och mer långvarig jämfört med prognosens siffror.
1.9.4 Investeringsbehov och planer
De närmaste 5−15 åren kan man räkna med att det behövs investeringar inom
flera områden, trots de senaste årens höga investeringstakt (avsnitt 1.6.2).
Samtidigt finns utmaningar i hur detta ska finansieras.
Enligt befolkningsprognosen kan det finnas fortsatta investeringsbehov inom
skola, och på sikt även inom äldreomsorg. På social- och utbildningsnämnden
pågår en genomlysning av hur befintliga skolor kan utnyttjas på bästa sätt och
om det eventuellt behövs nya. Vård- och omsorgsnämnden gör en
genomlysning av framtidens äldreomsorg, som bland annat gäller vilka
boendeformer som kommer behövas och hur behovet av nybyggnation ser ut.
Det finns även andra investeringsbehov, som inte är lika tydligt kopplade till
befolkningsförändringar. Exempelvis behöver delar av VA-systemet moderniseras och det behövs underhåll av gator och vägar. Vidare behövs underhåll
och investeringar i delar av LudvikaHems lägenhetsbestånd liksom i LKFAB:s
verksamhetsfastigheter. I samtliga dessa fall finns påbörjade långsiktiga planer.
1.9.5 Långsiktiga åtgärder för att klara ekonomin
De närmaste åren finns utmaningar när det gäller investeringsbehoven, hur
mycket koncernen orkar med att låna samt de ökade verksamhetsvolymer och
minskade möjligheter att finansiera välfärden som väntar genom
befolkningsutvecklingen (avsnitt 1.6.2, 1.9.3 och 1.9.4).
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Det väntade demografiska trycket på finanserna är inte unikt för vår kommun,
utan motsvarande situation finns i varierande grad i hela Sverige. Men för
Ludvika kommunkoncerns del tillkommer att befolkningsförändringarna tros
bli mer drastiska än i genomsnittskommunen och att låneskulden är
jämförelsevis hög redan i utgångsläget.
För att klara en hållbarhet över tid behövs långsiktiga åtgärder.
I december 2020 fastställde fullmäktige riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Riktlinjerna är framåtblickande och ska ge långsiktiga inriktningar
för kommunens utveckling. Där sägs bland annat att volymer och
ambitionsnivåer för verksamheten behöver anpassas till de ekonomiska
förutsättningarna. Det finns också tre konkreta finansiella mål för 2021 och
framåt som blir styrande för hur mycket pengar som kan gå till löpande
verksamhet, investeringarnas omfattning och finansiering samt vilket sparande
som krävs i form av årliga resultatnivåer:
1.

Den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad, alltså varken höjas
eller sänkas. Skatteintäkterna från invånarna utgör kommunens klart största
intäktskälla. Nivån på skattesatsen ger därför en begränsning för vilka
verksamhetsmässiga ambitioner som är möjliga.

2. Minst 80 procent av kommunens nettoinvesteringar under en rullande
femårsperiod ska finansieras med egna medel. Med tanke på koncernens
förhållandevis höga skuldsättning bör det finnas en återhållsamhet med att
finansiera kommande investeringar med nya lån. Att sälja tillgångar är ett sätt att
genom en engångsåtgärd minska låneskulden och frigöra kapital till investeringar.
Den fastighetsförsäljning som LudvikaHem gjorde 2020 är ett sådant exempel.
3.

Det underliggande resultatet under en rullande femårsperiod ska vara
minst 2 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Resultatnivån 2 procent ska ses som en
avvägning mellan behoven av kommunal verksamhet på både kortare och längre
sikt. Det är möjligt att överskottet egentligen skulle behöva vara högre de
närmaste åren, för att kunna betala ännu mer investeringar med egna medel
innan det största trycket från befolkningsförändringarna kommer om 5−10 år.
Samtidigt finns det behov även på kort sikt, vilket kan tala emot större överskott
i närtid.

En förutsättning för att över tid klara överskottsmålet är att kommunens
nämnder klarar att bedriva verksamheten inom tilldelade budgetanslag. Kopplat
till de finansiella målen finns därför även andra åtgärder som syftar till att
anpassa de löpande kostnaderna till de löpande intäkterna.
Det kanske främsta exemplet är de strukturplaner med långsiktiga
effektiviseringsåtgärder som fullmäktiges budgetbeslut bygger på och som
innebär att nämnderna behöver få ut mer verksamhet för varje skattekrona.
Åtgärderna kan handla om allt från dagliga förbättringar till nya arbetssätt och
att utnyttja tekniken bättre. Effektiviseringskravet uppgår till 100 miljoner kr för
treårsperioden 2021−2023, eller 33 miljoner kr i snitt per år. Beloppet
motsvarar cirka 1,5 procent av nämndernas bruttokostnader eller omkring
1,2 procent räknat på hela koncernens kostnadsram.
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Finansiella rapporter
Resultaträkning

Miljoner kr
Noter

Koncernen
2019

Kommunen
2020

2019

2020

Verksamhetens intäkter

2

1 285,8

1 110,2

526,2

451,5

Verksamhetens kostnader

3

−2 762,5

−2 615,8

−2 118,5

−2 159,4

Av- och nedskrivningar

4

Verksamhetens nettokostnader

−136,4

−121,3

−67,5

−44,1

−1 601,2

−1 626,9

−1 659,8

−1 752,0

Skatteintäkter

5

1 252,7

1 235,6

1 252,7

1 235,6

Generella statsbidrag och utjämning

6

435,6

534,4

435,6

534,4

87,1

143,1

28,5

18,0

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

7

49,4

5,1

212,2

22,6

Finansiella kostnader

8

−30,2

−19,5

−10,7

−4,0

106,3

128,5

229,9

36,7

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Aktuell skatt

9

−6,9
−14,7

−6,9
−5,5

Förändring av latenta skatter

−0,8

−0,7

Årets resultat

83,9

122,5

Se notförteckning avsnitt 2.6
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Balansräkning

Miljoner kr
Noter

Koncernen

Kommunen

2019

2020

2019

2020

3 443,1

3 354,1

1 608,8

1 670,8

3 287,7

3 307,8

1 063,1

1 125,2

2 866,8

980,4

1 035,2

439,8

81,4

88,7

TILLGÅNGAR
A...Anläggningstillgångar
- Immateriella anläggningstillgångar
- Materiella anläggningstillgångar
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar

15

2 856,1

- Maskiner och inventarier

16

430,4

- Övriga materiella anläggningstillgångar

- Finansiella anläggningstillgångar
B...Bidrag till infrastruktur

17
18-19
20

C...Omsättningstillgångar

1,2

1,2

1,2

1,2

156,4

46,3

545,8

545,7

9,7

87,5

9,7

87,5

819,9

881,5

659,5

613,0

- Förråd m.m.

21

13,6

18,0

8,8

13,2

- Kortfristiga fordringar

22

321,6

519,1

211,3

293,1

23

484,7

344,4

439,5

306,7

4 273,7

4 323,1

2 278,1

2 371,3

1 116,0

1 139,6

1 100,9

1 137,8

83,9

122,5

223,1

36,7

208,6

240,3

132,2

145,6

- Kortfristiga placeringar
- Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
A...Eget kapital

24

- Årets resultat
- Resultatutjämningsreserv
- Övrigt eget kapital
B...Avsättningar
- Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

25

102,9

126,2

85,5

105,4

- Andra avsättningar

26

105,7

114,1

46,7

40,2

2 949,2

2 943,2

1 045,0

1 087,9

- Långfristiga skulder

27

2 022,5

2 002,0

328,2

229,0

- Kortfristiga skulder

28

926,7

941,2

716,8

858,9

4 273,7

4 323,1

2 278,1

2 371,3

2 030,7

1 844,8

2 030,7

1 844,8

602,5

614,2

602,5

593,4

597,5

609,2

597,5

588,4

5,0

5,0

5,0

5,0

C...Skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter

29

Ansvarsförbindelser
- Pensionsförpliktelser
- Övriga ansvarsförbindelser
Se notförteckning avsnitt 2.6
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Kassaflödesanalys

Miljoner kr
Noter

Koncernen

Kommunen

2019

2020

2019

2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar

4

Justering för förändring av pensionsskuld

83,9

122,5

223,1

36,7

136,4

121,3

67,5

44,1

30,1

31,3

7,4

3,0

0,6

−92,2

−530,5

−117,6

251,0

−42,6

−232,5

−33,8

Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

10

Förändring lager och exploateringsfastigheter
(−ökning, +minskning)
Förändring kortfristiga fordringar
(−ökning, +minskning)
Förändring kortfristiga skulder
(−minskning, +ökning)

21

−4,4

−18,0

-3,0

−13,2

22

−27,7

−197,5

−14,1

−81,9

28

−528,4

14,5

20,5

142,3

−309,5

−18,1

−229,1

13,4

−433,6

−372,0

−227,5

−142,0

205,0

424,4

37,4

−0,2

-4,8

176,1

4,9
−104,5

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Årets anskaffningar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

−1,7

Investering i finansiella. anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Infrastrukturell investering
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

−463,2

−167,0

372,5

942,5

14,6

173,4

−188,5

−478,9

−226,1

218,8

−182,9

184,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upplåning
Nyupptagna lån

11

Amortering av långfristiga skulder

12

Pensionsinlösen
Förändring kortfristig del
Ökning långfristiga fordringar

13

Minskning av långfristiga fordringar

14

−0,7

523,8
0,1

0,1

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

941,8

44,9

35,4

−41,7

ÅRETS KASSAFLÖDE

169,1

−140,2

178,7

−132,8

Likvida medel vid årets början

23

315,5

484,6

260,7

439,5

Likvida medel vid årets slut

23

484,6

344,4

439,5

306,7

Se notförteckning avsnitt 2.6
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Nämndernas kostnader för drift och investeringar

Enligt fullmäktiges budgetbeslut för 2020 skulle nämnderna och
kommunalförbunden sammantaget bedriva verksamhet för drygt 1,7 miljarder kr
netto (kostnader minus intäkter).
Totalt sett blev driftkostnaderna 12 miljoner kr högre än den tilldelade nivån.
Störst överskridande, 18 miljoner kr, finns för social- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde individ- och familjeomsorg (avsnitt 1.3.3).
Driftkostnader, miljoner kr
2020
Kommunstyrelsen1
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden2

Budget

Bokslut

Avvikelse

112,8

106,5

−6,3

41,0

40,3

−0,7

134,1

145,3

+11,2

Social- och utbildningsnämnden

IFO3

163,0

181,1

+18,1

Social- och utbildningsnämnden

Utbildning3

461,0

453,1

−7,9

Vård- och omsorgsnämnden

578,7

576,4

−2,3

VBU4

183,8

181,7

−2,1

RDM4

33,9

36,1

+2,2

1,2

1,1

−0,1

1 709,5

1 721,6

12,1

Revisionen
Totalt
1.. Inklusive de gemensamma nämnderna
2. Inklusive myndighetsnämnden miljö och bygg

3.. Nämndens driftbudget delas upp på individ- och familjeomsorg respektive utbildning enligt fullmäktiges beslut
4. .Kommunens kostnad för respektive kommunalförbund

Överskridanden finns också för samhällsbyggnadsnämnden med 11 miljoner kr,
avseende de taxefinansierade verksamheter VA och återvinning. Kommunens
medlemskap i Räddningstjänsten Dala Mitt kostade 2 miljoner kr mer än
budget. Övriga nämnder och kommunalförbund hade lägre kostnader än
budgeterat.
Av investeringsanslaget på 150 miljoner kr använde nämnderna år 2020 totalt
142 miljoner kr (95 procent), vilket historiskt är en stor andel. Resterande
8 miljoner kr togs inte i anspråk. Av dessa kan nämnas IT-investeringar hos
kommunstyrelsen – bland annat har inte Microsoft Office 365 införts som
planerat.
Investeringar, miljoner kr
2020
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Social- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Totalt
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Anslag

Bokslut

Avvikelse

19,9

9,9

-10,0

5,3

5,1

−0,1

119,7

124,3

4,6

3,1

1,5

−1,6

2,0

1,1

−0,9

150,0

142,0

-8,0

Datum

2.5

Sida

2021-03-16

Ludvika kommun

51(81)

Bolagens resultat

Bolagens resultat, miljoner kr
Ägarandel

Del av resultatet till
Ludvika kommuns
sammanställda
redovisning

Resultat

2019

2020

2019

2020

Ludvika kommun Stadshus AB

100 %

18,8

15,7

18,8

15,7

Ludvika Kommunfastigheter AB

100 %

−1,3

82,4

−1,3

82,4

LudvikaHem AB

100 %

0,9

0,0

0,9

0,0

Stora Brunnsvik AB

100 %

0,5

−1,0

0,5

−1,0

Tryggheten i Ludvika fastigheter KB

100 %

1,7

1,4

1,7

1,4

Västerbergslagens Kraft AB

100 %

11,8

−2,4

11,8

−2,4

50 %

0

0

0

0

Västerbergslagens Energi AB

28,6 %

48,6

55,2

13,9

15,8

Västerbergslagens Elförsäljning AB

28,6 %

6,6

8,4

1,9

2,4

Västerbergslagens Elnät AB

28,6 %

9,2

45,6

2,6

13,0

WBAB
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Noter

Not 1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och följer i all
väsentlighet rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning (RKR).
 Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.
 Periodisering av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.
 Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
 Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöra kommunkoncernen och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen kopplas
kommunkoncernens alla enheter samman för
att ge en helhetsbild av koncernen.
I koncernen ingår samtliga nämnder, gemensamma nämnder samt de kommunalförbund
och bolag som kommunen har minst 20
procents inflytande över. Ingående enheter
och ägarandelar framgår av avsnitt 1.2 Den
kommunala koncernen.
Den sammanställda redovisningen har
upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Konsolideringen
innebär att kommunens och företagens
räkenskaper sammanförs, efter eliminering
av alla koncerninterna mellanhavanden, och
att endast de ägda andelarna av
räkenskapsposterna har tagits med.
För bolaget WBAB görs undantag från
konsolidering utifrån ägarandel. I stället görs
konsolideringen utifrån kostnadsandelen,
eftersom det bedöms ge en mer rättvisande
bild av Ludvika kommuns ekonomiska
situation och åtagande. Bolaget ägs till lika
delar av Ludvika kommun och
Smedjebackens kommun och utför drift av
VA och återvinning för de bägge
kommunerna. Ludvika kommuns ägarandel
är alltså 50 procent. Men bolaget utför mer
verksamhet för Ludvika kommun, och
kommunens kostnadsandel år 2020 var
71 procent. Därför inkluderas 71 procent av
räkenskapsposterna i Ludvika kommuns
sammanställda redovisning. Som en
konsekvens räknas i avsnitt 1.8 Väsentliga
personalförhållande 71 procent av bolagets
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anställda och sjukfrånvaro till Ludvika
kommunkoncern.
Bolaget Wessman Vatten & Återvinning AB
har helt undantagits från konsolideringen.
Bolaget bildades 1 oktober 2020, men
verksamheten övergick först 1 januari 2021.
Jämförelsestörande poster
Sådana poster särredovisas i not till
respektive post i resultaträkningen och/eller i
kassaflödesrapporten. Som
jämförelsestörande redovisas sådana poster
som är sällan förekommande och som
överstiger 1 miljon kr.
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter år 2020 baseras på SKR:s
prognos per december 2020, i enlighet med
RKR R2.
Kostnader, avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på
anskaffningsvärdet. För tillgångar i form av
mark, konst och pågående arbeten görs
emellertid inga avskrivningar.
Avskrivningar, koncernbolag
Materiella anläggningstillgångar skrivs av
systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod enligt K3-reglementet.
Tillgången delas upp på komponenter när
komponenterna är betydande och har
väsentligt olika nyttjandeperioder. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Utgifter för löpande reparationer och
underhåll redovisas som kostnader.
Gränsdragning mellan driftkostnad och
investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk
eller innehav med en nyttjandeperiod om
minst tre år klassificeras som anläggningstillgång, om anskaffningsvärdet överstiger två
prisbasbelopp (2 * 47 300 kr = 96 400 kr för
år 2020).
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Datum

2021-03-16

Ludvika kommun

Lånekostnader
Kostnaderna belastar den period de hänför
sig till och räknas inte in i tillgångarnas
anskaffningsvärden.

riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
(RIPS19). Pensionsadministratören har utrett
anställningsförhållandena för 98 procent av
de anställda.

Materiella anläggningstillgångar,
anskaffningsvärde
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärdet minskat med
ackumulerade av- och nedskrivningar. I
anskaffnings-värdet ingår förutom
inköpspriset även utgifter som är direkt
hänförliga till förvärvet.

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen.

Investeringsbidrag tas upp som förutbetalda
intäkter och periodiseras över
anläggningarnas nyttjandeperioder.
Investeringar i anläggningar som inte
färdigställts under året redovisas under
respektive objektgrupp.
Sedan hösten 2014 tillämpas komponentredovisning på de anläggningar som aktiveras. Detta innebär att en anläggning delas upp
i olika komponenter med olika nyttjandeperioder. Större anläggningar inom VA
aktiverade före hösten 2014 har ännu inte
räknats om i avvaktan på bildandet av ett
anläggningsbolag. Bolaget bildades oktober
2020, men tog först 2021 över VAhuvudmannaskapet och ansvaret för
återvinningen från kommunen.
Linjär avskrivning tillämpas och
avskrivningar av anläggningstillgångar görs
efter en bedömning av tillgångens
nyttjandeperiod. Avskrivningstiderna har
fastställts med utgångspunkt från RKR:s
idéskrift om avskrivningar. Avskrivningar av
nya investeringar påbörjas samma år som
anskaffningen sker, med följande
avskrivningstider:
 Byggnader

5−50 år

 Maskiner och inventarier

3−10 år

År 2020 var kommunens genomsnittliga
nyttjandeperiod 29 år.
Anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärdet med avdrag för
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet reduceras inte med
investeringsbidrag på investeringar aktiverade
från och med 2014. Anslutningsavgifter
redovisas som intäkter i resultaträkningen.
Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för
anställda i kommunen beräknas enligt SKR:s
Årsredovisning 2020

Årets nyintjänade pensioner redovisas som
en långfristig avsättning i balansräkningen
samt kostnadsförs i resultaträkningen.
Pensionsåtaganden för anställda i de företag
som ingår i kommunkoncernen redovisas
enligt bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1 (K3).
Leasingavtal
Som finansiell leasing redovisas leasingavtal
med en avtalstid överstigande tre år och som
uppgår till betydande värde. De redovisas i
balansräkningen som materiell
anläggningstillgång och långfristig skuld.
Övriga leasingavtal redovisas som
operationella om avtalets värde bedöms som
ringa i förhållande till balansomslutningen.
Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter
klassificeras som operationella då de
ekonomiska riskerna och fördelarna med
ägandet i allt väsentligt inte övergår till
kommunen.
Derivatinstrument
Vissa koncernbolag utnyttjar
derivatinstrument för att hantera den
ränterisk som uppstår vid upptagande av lån
till rörlig ränta. För dessa transaktioner
tillämpas säkringsredovisning.
Dokumentation har upprättats som beskriver
förhållandet mellan säkringsinstrumentet och
den säkrade posten samt bolagens mål för
riskhanteringen och riskhanteringsstrategin
avseende säkringen.
Bolagen dokumenterar också sin bedömning,
både när säkringen ingås och fortlöpande, av
om de derivatinstrument som används i
säkrings-transaktioner i hög grad är effektiva
när det gäller att motverka förändringar i
kassaflöden som är hänförliga till de säkrade
posterna.
Koncernvalutatoppkonto
Redovisas i sin helhet i kommunens
balansräkning. Skulder/fordringar bokas upp
på dotterföretag.
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Not 2. Verksamhetens intäkter
Enligt driftredovisning
Försäljning av fastigheter
LKFAB
VB Energi
VBU
VB Kraft
WBAB
Interna intäkter + korrigering koncerninterna
Totalt

Koncernen
2019
2020
691,2
558,6
78,5
409,7
525,9
167,7
152,8
199,9
205,3
39,0
21,7
158,5
176,4
−458,7
−530,5
1 285,8
1 110,2

Kommunen
2019
2020
691,1
558,6
78,5

−243,5
526,2

−107,1
451,5

Not 3. Verksamhetens kostnader
Enligt driftredovisning
Reglering personalomkostnader inkl. pensioner
VBU
LKFAB
VB Energi
VB Kraft
WBAB
Stadshus AB
Interna kostnader + korrigering koncerninterna
Totalt

Koncernen
2019
2020
−2 360,3 −2 280,7
−4,2
14,2
−197,4
−203,3
−365,4
−376,3
−113,0
−105,4
−16,2
−16,0
−157,9
−175,5
−0,1
451,9
527,3
−2 762,5 −2 615,8

Kommunen
2019
2020
−2 360,3 −2 280,6
−1,6
14,1

Koncernen
2019
2020

Kommunen
2019
2020

243,5
−2 118,5

107,1
−2 159,4

Leasingavgifter lös egendom
Operationell leasing
Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande:
− Inom 1 år
− Senare än 1 år men inom 5 år
− Senare än 5 år
Totalt

17,0
16,4

Finansiell leasing
Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande:
− Inom 1 år
− Senare än 1 år men inom 5 år
− Senare än 5 år
Totalt

0,8
2,9

33,4

3,7

3,6
27,7
0,2
51,5

17,9
17,4

16,6
12,1

35,3

28,7

1,6
4,6
0,7
6,9

0,8
2,9

1,6
4,5
0,7
6,9

3,7

Kostnader revision, tkr
Koncernen
2019
2020
Räkenskapsrevision
− Biträde
− Förtroendevald
Totalt
Övrig revision
− Biträde
− Förtroendevald
Totalt

Kommunen
2019
2020

873
74
947

961
36
997

216
74
290

173
67
240

73

401

73

401

562
294
856

567
268
835

Not 4. Av- och nedskrivningar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
EPC projekt
Bilar och andra transportmedel, maskiner o inventarier
Nedskrivningar
Upplösning negativ goodwill
Totalt

Årsredovisning 2020

Koncernen
2019
2020
−89,2
−77,3
−3,9
0,0
−39,7
−42,1
−1,8
−1,9
2,4
−130,4
−121,3

Kommunen
2019
2020
−47,8
−28,5
−3,9
−0,0
−14,0
−14,3
−1,8
−1,3
−67,5

−44,1

Datum

Ludvika kommun
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Not 5. Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning 2018/2019
Prognos slutavräkning 2019/2020
Totalt

Koncernen
2019
2020
1 263,7
1 261,4
−3,9
−6,6
−7,0
−19,2
1 252,7
1 235,6

Kommunen
2019
2020
1 263,7
1 261,4
−3,9
−6,6
−7,0
−19,2
1 252,7
1 235,6

Koncernen
2019
2020
279,2
289,5
4,1
4,1
68,2
81,1
52,5
53,6
11,3
18,9
27,6
−4,1
3,3
16,7
68,8
435,6
534,4

Kommunen
2019
2020
279,2
289,5
4,1
4,1
68,2
81,1
52,5
53,6
11,3
18,9
27,6
−4,1
3,3
16,7
68,8
435,6
534,4

Koncernen
2019
2020

2,6
2,5
5,1

Kommunen
2019
2020
24,6
17,0
2,9
2,9
8,3
2,5
176,4
0,1
212,2
22,6

Koncernen
2019
2020
−24,0
−9,2
−2,3
−1,8
−3,9
−8,5
−30,2
−19,5

Kommunen
2019
2020
−8,0
−2,1
−2,3
−1,8
−0,5
−0,1
−10,7
−4,0

Koncernen
2019
2020
9,3
−18,0
11,1
−6,9

Kommunen
2019
2020
9,3
−18,0
11,1
−6,9

Koncernen
2019
2020
2,0
2,3
−7,5
−3,8
−9,1
−1,6

−92,2

Kommunen
2019
2020
2,0
2,3
−7,5
−3,8
−9,1
-1,6
−522,8
−11,1
−35,6
−78,4
18,0
−0,5
−530,5
−117,6

Koncernen
2019
2020
935,0
7,5
14,6
942,5
14,6

Kommunen
2019
2020
165,9
7,5
14,6
173,4
14,6

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Fastighetsavgift
Införandebidrag
Regleringsbidrag/avgift
Utjämningsbidrag/utjämningsavgift LSS
Generella statsbidrag
Totalt

Not 7. Finansiella intäkter
Aktieutdelning koncernföretag
Borgensavgift
Fakturerade räntor
Övriga finansiella intäkter
Totalt

8,3
41,1
49,4

Not 8. Finansiella kostnader
Räntekostnad långfristiga lån
Ränta pensionsskuld
Övriga finansiella kostnader
Totalt

Not 9. Extraordinära poster
Fastighetsförsäljning
Extraordinär kostnad, avsättning
Extraordinär intäkt, extra fakturering
Totalt

Not 10. Övriga ej likviditetspåverkande poster
Finansiell del av pensionskostnad
Avsättning särskild löneskatt inkl. förtroendevalda
Reavinst avyttring fastigheter
Aktieöverlåtelse mot revers
Andra ej likviditetspåverkande poster
Medfinansiering riksväg + riksvägsfastigheter
Avsättningar
Totalt

−2,8
18,0
0,6

−10,7
−78,4

Not 11. Nyupptagna lån
Ökning av långfristiga skulder
Skuld anläggnings- och anslutningsavgift
Totalt

Årsredovisning 2020

Datum

Ludvika kommun
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Not 12. Amortering av långfristiga skulder
Nordea
Kommuninvest
Kommunala bolag
Totalt

Koncernen
2019
2020
−25,0
−453,8
−11,0
−177,5
−478,8
−188,5

Kommunen
2019
2020
−25,0
−453,8
−11,0
−478,8

−11,0

Not 13. Ökning långfristiga fordringar
Koncernen
2019
2020

Kommunen
2019
2020
522,8
1,0
523,8

Koncernen
2019
2020
0,1
0,1
0,1
0,1

Kommunen
2019
2018
0,1
0,1
0,1
0,1

Stadshus AB
Del av RDM:s eget kapital
Totalt

Not 14. Minskning av långfristiga fordringar
Anslutningsavgifter/utlämnade lån
Totalt

Not 15. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Koncernen
2019
2020
IB Anskaffningsvärde
Periodens anskaffningar
Försäljningar
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Periodens avskrivningar
Försäljningar
UB Avskrivningar
Bokfört värde
Fördelning på tillgångsslag
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter (gator, vägar, parker)
Fastigheter för annan verksamhet
Exploateringsmark
Bokfört värde
LKFAB
Ludvika kommun
VB Energi
VB Kraft
Totalt

1 752,9
980,4
19,5
112,6
2 865,4

1 699,4
1 035,2
22,8
109,4
2 866,8

Kommunen
2019
2020
2 364,2
1 462,8
178,1
119,5
1 080,0
−36,0
1 463,0
1 546,3
1 110,9
−482,4
−22,0
−28,7
650,5
−482,4
−511,1
980,4
1 035,2
18,5
13,9
577,7
282,2
46,0
42,2
980,4

22,5
13,1
643,6
305,0
44,8
6,2
1 035,2

980,4

1 035,2

Not 16. Maskiner och inventarier
Koncernen
2019
2020
IB Anskaffningsvärde
Periodens anskaffningar
Periodens försäljningar
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Periodens avskrivningar
Periodens försäljningar
UB Avskrivningar
Bokfört värde
LKFAB
Ludvika kommun
VBU
VB Energi
VB Kraft
WBAB
Totalt

Årsredovisning 2020

4,9
81,4
3,2
225,2
115,2
0,6
430,4

4,4
88,8
3,0
226,0
117,2
0,5
439,8

Kommunen
2019
2020
249,7
254,3
15,2
26,1
−10,6
−0,2
254,3
280,2
−179,4
172,9
−9,5
−14,1
16,0
−4,4
−172,9
−191,4
81,4
88,7

81,4

88,7

Datum

Ludvika kommun
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Not 17. Övriga materiella anläggningstillgångar
IB Anskaffningsvärde
Periodens anskaffningar
Periodens utrangeringar
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Periodens utrangeringar
UB Avskrivningar
Bokfört värde

Koncernen
2019
2020
1,2
0,0
1,2

1,2
−0,0

0,0
1,2

−0,0
1,2

Kommunen
2019
2020
0,2
1,2
1,2
0,0
−0,2
1,2
1,2
−0,2
−0,0
0,2
0,0
−0,0
1,2
1,2

Not 18. Värdepapper, andelar och bostadsrätter, bokfört värde
Koncernen
2019
2020
Stadshus AB
Övriga aktier, andelar och bostadsrätter
Summa

122,6
122,6

28,1
28,1

Förlagslån Kommuninvest i Sverige AB
Totalt

4,9
127,5

28,1

Kommunen
2019
2020
0,5
0,5
16,0
20,9
16,5
21,4
4,9
21,4

21,4

Not 19. Långfristiga fordringar
Bolagens fordringar
Ludvika Hembygdsförening
E Cassels Arbetarefond
Del i RDM:s eget kapital
Stadshus AB
Anslutningsavgifter
Totalt

Koncernen
2019
2020
28,2
18,6
0,2
0,2
0,4
0,4
1,0
1,0
0,1
28,9

0,0
18,2

Kommunen
2019
2020
0,2
0,4
1,0
522,8
0,1
524,4

0,2
0,4
1,0
522,8
0,0
524,3

Not 20. Bidrag till infrastruktur
Bidrag till cirkulationsplats Gamla Bangatan
Bidrag riksvägsgenomfart
Totalt

Koncernen
2019
2020
9,7
9,0
78,5
9,7
87,5

Kommunen
2019
2020
9,7
9,0
78,5
9,7
87,5

Koncernen
2019
2020
4,8
4,8
8,8
13,2
13,6
18,0

Kommunen
2019
2020

Koncernen
2019
2020
123,0
113,5

Kommunen
2019
2020
123,0
113,5
32,5
0,5
1,0
3,9
3,0
4,7
4,6
8,0
25,4
9,4
4,0
0,2
0,4
1,8
1,2
8,0
26,0
12,4
14,0
30,1
33,8
35,6

Not 21. Förråd, lager och exploateringsfastigheter
Förnödenheter och förråd
Exploateringsfastigheter
Totalt

8,8
8,8

13,2
13,2

Not 22. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran Trafikverket
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen förvaltning
Vård- och omsorgsförvaltningen
Mervärdeskatt
Skattekonto
Social- och utbildningsförvaltningen
Migrationsverket
Koncernbolag
Återsökning covid-19
Förutbetalda kostnader
Kommunal fastighetsavgift
Kommunens övriga fordringar
Koncernbolagens övriga fordringar
Korrigering koncerninternt
Övriga fordringar
Totalt

Årsredovisning 2020

0,5
3,9
4,7
8,0
9,4
0,2
1,8
8,0
14,0
33,8
474,0
−363,7
4,0
321,6

179,6
255,0
−29,0
519,1

4,0
211,3

3,4
293,1

Datum

Ludvika kommun
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Not 23. Kassa och bank
Kassa och bank, inkl. redovisat i kommunens bolag
Ludvika kommun
Transaktionskonto
LKFAB
LudvikaHem
Tryggheten i Ludvika Fastigheter
Stora Brunnsvik
VBU
VB Kraft
Stadshus AB
Övriga bolag
Totalt
Bokfört värde på koncernens valutatoppkonto
Beviljad ej utnyttjad kredit 70 mnkr

Koncernen
2019
2020
1,7
1,3
89,9
21,8
1,2
1,3
183,8
108,7
100,8
127,0
3,8
2,6
2,7
2,3
32,2
31,0
23,3
10,0
0,6
45,2
37,7
484,7
344,4
437,8
305,4

Kommunen
2019
2020
1,7
1,3
89,9
21,8
1,2
1,3
183,8
108,7
100,8
127,0
3,8
2,6
2,7
2,3
32,2
31,0
23,3
10,0
0,6
439,5
437,8

306,7
305,4

Not 24. Eget kapital
Ingående eget kapital
Justering enligt ny redovisningslag
Justering
Årets resultat
Utgående eget kapital

Koncernen
2019
2020
962,6
1 116,0
4,1
65,4
−98,9
83,9
122,5
1 116,0
1 139,6

Kommunen
2019
2020
873,7
1 101,1
4,1
223,1
1 100,9

36,7
1 137,8

Not 25. Avsättning till pensioner
VBU, avsatt till pensioner
LKFAB
Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP
Totalt

Koncernen
2019
2020
17,8
19,7
0,8
1,1
68,8
84,9
87,4
105,7

Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Övrigt

Kommunen
2019
2020

68,8
68,8

84,9
84,9

75,2
−4,4
−3,8
2,0
−0,2

Not 25. Avsättning särskild löneskatt
Ingående avsättning
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning särskild löneskatt

Koncernen
2019
2020
17,9
16,7
−2,4
3,8
15,5
20,5

Kommunen
2019
2020
17,9
16,7
−1,3
3,8
16,7
20,5

Koncernen
2019
2020
28,8
46,7
18,0
−0,1
−6,5
46,7
54,7
59,0
59,4
105,7
114,1

Kommunen
2019
2020
28,8
46,7
18,0
−0,1
−6,5
46,7
40,2

Not 26. Övriga avsättningar
Redovisat värde vid årets början
(avsättningar under året)
Förändring av avsättning
Utgående avsättning
Uppskjuten skatt
Totalt

Årsredovisning 2020

46,7

40,2

Datum

Ludvika kommun
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Not 27. Långfristiga skulder
Koncernen
2019
2020
Ingående låneskuld
Årets amorteringar
Nya lån
Kortfristig del av långfristiga lån
Summa
Genomsnittsränta
Långfristiga lån
- Ludvika kommun
- LKFAB
- VBU
- VB Energi
- VB Kraft
- WBAB
Summa

325,9
1 476,1
0,3
98,2
80,0
20,0
2 000,5

100,0
1 594,4
0,2
100,1
75,0
14,0
1 883,7

Förutbetalda intäkter VA
Skuld VBU (reglering av överlikvid kassa)
Ingående skuld investeringsbidrag
Årets investeringsbidrag
Avskrivning investeringsbidrag
Utgående investeringsbidrag
Långfristig leasingskuld
Medfinansiering statlig infrastruktur
Förutbetalda anslutningsavgifter VA
Totalt

10,2
−8,2
−0,0
1,9

2,0

3,7

6,9
78,5
30,9
2 002,0

16,3
2 022,5

Kommunen
2019
2020
435,9
325,9
−408,4
−11,0
298,4
−30,6
−214,9
295,3
100,0
0,6 %
0,5 %

2,0

0,2

0,2

10,7

10,7

10,2
−8,2
−0,0
1,9

2,0

3,7

6,9
78,5
30,9
229,0

16,3
328,2

2,0

Not 28. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder kommunala bolag
Övriga korta skulder kommunala bolag
Kortfristiga skulder kommunen
Kortfristiga skulder koncernföretag (koncernkonto)
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder till koncernföretag
Verksamheternas reserveringar
Trafikverket
Semesterlöne- och övertidsskuld
Löneskuld timanställda
Avgiftsbestämd ålderspension
Löneskatt
Upplupen ränta
Inkomstförskott
Utgiftsrester IoF
Kortfristig del av långfristiga lån
Skatteskuld
Kundreskontra interimsskulder
Periodisering skatteintäkter
Övriga korta skulder
Korrigering koncerninternt
Totalt

Årsredovisning 2020

Koncernen
2019
2020
143,3
182,9
783,4
430,1
859,0
348,0
43,0
18,2
44,1
3,0
60,7
6,1
36,0
8,7
0,2
40,5
23,5
30,6
40,9
0,4
12,6
0,1
−716,6
−530,8
926,7
941,2

Kommunen
2019
2020

348,0
43,0
18,2
44,1
3,0
60,7
6,1
36,0
8,7
0,2
40,5
23,5
30,6
40,9
0,4
12,6
0,1

301,4
51,2

716,8

858,9

57,9
3,0
63,8
7,6
35,3
8,7
0,1
46,6
1,1
214,9
29,6
0,3
37,4
0,1
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Not 29. Borgensförbindelser
Koncernen
2019
2020

Kommunen
2019
2020

785,0

674,9

785,0

674,9

Övriga kommunala företag
− Region Dalarna (Transitio AB)
− LKFAB
− WBAB
− VB Kraft
Summa

22,2
1 084,4
10,0
80,0
1 196,6

22,2
1 022,1
10,0
75,0
1 129,3

22,2
1 084,4
10,0
80,0
1 196,6

22,2
1 022,1
10,0
75,0
1 129,3

Föreningar och organisationer
− Ludvika Musikkår
− Ludvika Motorbåtsklubb
− BRF Kolbottenvägen
Summa
Totalt

1,6
1,0
46,5
49,1
2 030,7

1,6
0,9
38,1
40,6
1 844,8

1,6
1,0
46,5
49,1
2 030,7

1,6
0,9
38,1
40,6
1 844,8

Kommunala bostadsbolag
− LudvikaHem

Kommuninvest i Sverige AB
Ludvika kommun ingick 2007 en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga kommuner
som per 31 december 2020 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har
ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett
regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemskommunerna vid
ett eventuellt ianspråktagande av ovan
nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas
dels i förhållande till storleken på de medel

som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella
effekten av Ludvika kommuns ansvar enligt
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 31 december 2020 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till
drygt 501 miljarder kr och totala tillgångar till
525 miljarder kr. Kommunens andel av de
totala förpliktelserna uppgick till 2,3
miljarder kr och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 2,4 miljarder kr.

Not 30. Ansvarsförbindelse pensioner
Kommunen
2019
2020
Avtalspensioner intjänade före 1998 enl. blandmodellen
Ingående ansvarsförbindelse Ludvika kommun
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Gamla utbetalningar
Ändring av förmån
Övrig post
Utgående ansvarsförbindelse

492,7
15,1
−29,4
0,9
1,0
480,8

480,8
14,0
−30,9
11,8
−2,2
473,5

Ingående särskild löneskatt ansvarsförbindelse
Förändring av löneskatt
Utgående löneskatt
Totalt

119,5
−2,9
116,7
597,5

116,7
−1,8
114,9
588,4
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Uppföljning av verksamhetsmålen
Fem verksamhetsmål som mäts med 18 indikatorer

Fullmäktige har angivit mål som ska nås
Det finns en vision, tre strategiska målområden och fem kommunövergripande
verksamhetsmål för 2016−2020, efter beslut av fullmäktige 2015 (avsnitt 1.5.2).
Vision, målområden och verksamhetsmål

Därmed angav fullmäktige
för kommunens ledning,
Målområden
Verksamhetsmål
personal och invånare en
En av landets bästa skolkommuner
ledstjärna (visionen), vilka
Barn och unga
En bra kommun att växa upp i
områden som prioriteras
(målområdena) och vad
Arbete och näringsliv En tillväxtkommun
som ska uppnås i
En bra kommun att leva i
Livsmiljö
verksamheterna (målen).
En miljövänlig kommun
Målen tar sikte på resultatet
för invånarna av koncernens verksamheter och insatser. Eftersom målen gällde
till och med 2020 kan de nu följas upp slutgiltigt. Det bör då nämnas att de
ekonomiska och andra förutsättningarna har förändrats sedan målen antogs 2015.
Vision: Ludvika är framtidens, tillväxtens och
möjligheternas kommun

Kopplat till varje mål finns resultatmått med målvärden som anger den
politiska ambitionsnivån
Målen är i sig inte direkt mätbara. Därför fastställde fullmäktige också totalt 18
mätbara resultatmått (indikatorer) som visar viktiga aspekter av målen och som
vid uppföljningar används för att bedöma hur väl målen nås.
Ambitionsnivån för vad som konkret ska uppnås och när framgår genom att det
för varje mått finns ett målvärde för varje år, som innebär att det över tid krävs
förbättringar för att målen ska nås.
Innebörd av beslutade resultatmått och målvärden
En av landets bästa skolkommuner

Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras
Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras
Ungdomars framtidstro ska öka

En bra kommun att växa upp i

Ungdomar ska kunna påverka kommunen mer
Ungdomars trygghet ska öka
Fler unga ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning
Befolkningen ska växa
Fler bostäder ska byggas

En tillväxtkommun

Fler ska ha tillgång till snabbt bredband
Företagen ska bli mer nöjda med kommunens service
Fler vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning
Invånarna ska bli mer nöjda med att bo och leva i kommunen

En bra kommun att leva i

Kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras
Invånarna ska känna sig mer trygga och säkra
Mer hushållsavfall ska återvinnas

En miljövänlig kommun

Kommunen ska servera mer ekologisk mat
Klimatpåverkan från kommunens bilresor ska minska
Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska
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Målaktiviteter ska bidra till att resultatmåttens målvärden nås
Målstyrningen handlar om att genom aktiva insatser nå förbättringar över tid.
För vart och ett av måtten har varje förvaltning jobbat med målaktiviteter.
Aktiviteterna skulle bidra till att måttens målvärden för 2020 skulle uppnås,
vilket i sin tur skulle bidra till att målen skulle nås.
Målen följs upp via resultatmåtten
Det är alltså de fem målen som genom en uppföljning av de 18 resultatmåtten
följs upp i denna årsredovisning (avsnitt 1.6.1). Uppföljningen görs i tre steg,
där de två första handlar om måtten och det avslutande om själva målen.
För varje mått redovisas om det under 2020 har skett en utveckling i
önskvärd riktning eller ej. Varje mått får en grön, vit eller röd pil
, efter
en jämförelse mellan utfallen 2019 och 2020.
Steg 1.

För varje mått jämförs också 2020 års utfall med det fastställda
målvärdet. Om målvärdet har uppnåtts, så har denna aspekt av målet nåtts,
vilket ger en grön signal . Det blir rött
om målvärdet inte har uppnåtts.
Steg 2.

Avslutningsvis får varje mål en färgsignal
. Det som avgör är i
hur många fall som de underliggande resultatmåttens målvärde har nåtts.
Steg 3.

Steg 1. Uppföljning av
resultatmåtten

Steg 2. Uppföljning av
resultatmåtten

Förbättring jämfört
med föregående år

Måttets målvärde
har uppnåtts

Oförändrat utfall
jämfört med
föregående år

Måttets målvärde
har inte uppnåtts

Försämring jämfört
med föregående år

Ännu oklart om
måttets målvärde
har uppnåtts

Steg 3. Uppföljning av
verksamhetsmålen
Målet har uppnåtts
= målvärdet har uppnåtts
för ≥ 67 % av de underliggande resultatmåtten

Målet har delvis
uppnåtts
= målvärdet har uppnåtts
för 33−66 % av de underliggande resultatmåtten

Målet har inte
uppnåtts
= målvärdet har uppnåtts
för < 33 % av de underliggande resultatmåtten

Resultatmåtten hämtas från öppna källor
Med ett undantag hämtas måtten från öppna källor som myndigheter eller
organisationer publicerar för alla eller åtminstone många av landets kommuner.
Därmed kan Ludvika kommuns nivå och utveckling jämföras med andra.
Måtten hämtas från Arbetsförmedlingen, Avfall Sverige, EkoMatCentrum,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Post- och telestyrelsen,
Skolverket, SCB, Sveriges Ekokommuner samt SKR.
Drygt hälften av måtten publiceras också på kolada.se, som är en öppen och
kostnadsfri databas med nyckeltal om landets kommuner och regioner. Kolada
drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).
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Uppföljning av indikatorerna
Målet En av landets bästa skolkommuner

Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras
I flera års tid har betygsnivån för avgångselever i kommunens grundskolor varit
lägre än i flertalet andra kommuner. År 2015 sattes därför ett långsiktigt mål.
Meritvärde (betyg) för grundskolans årskurs 9 (max 340)
Ludvika kommun
Snitt alla kommuner
Snitt Dalarnas kommuner

2016

2017

2018

2019

2020

202
221
218

193
214
210

211
220
212

212
220
216

212
221
219

Kommunranking meritvärde grundskolans årskurs 9

a. Beräknat värde, utifrån de 230 av landets 290 kommuner för vilka det finns ett
publicerat betyg på kolada.se. Att det saknas uppgifter för vissa kommuner är kopplat till
att Skolverket av sekretesskäl sedan 1 sept 2020 enbart publicerar statistik på riksnivå.

Resultatmåttet försämrades 2020

Betygen skulle förbättras, så
att kommunen skulle avancera i rankingen och till
2020 nå en placering bland
den främsta fjärdedelen av
landets 290 kommuner, det
vill säga plats 72 eller bättre.
Både 2018 och 2019 steg
betygen och placeringen
förbättrades från 263 till
199, där plats 1 är bäst.

, och målvärdet uppnåddes inte

Medelbetyget för avgångselever i kommunens grundskolor låg 2020 i stort sett oförändrat kring 212 av
maximala 340. Ludvikas placering i rankingen bland landets 290 kommuner försämrades något, från 199
till cirka 211 (1=bäst).
Därmed nåddes inte 2020 års målvärde, som var rankingplacering 72. Denna aspekt av målet En av
landets bästa skolkommuner nåddes alltså inte 2020.

Det är bra att både själva betygssnittet och rankingsplaceringen har förbättrats
2016−2020, även om förbättringen inte är stor nog för att nå målvärdet.
Det kan nämnas att Ludvika kommun får en
betydligt bättre rankingplacering när man tar
hänsyn till att de strukturella förutsättningarna,
skiljer sig kommuner emellan – exempelvis
beträffande föräldrarnas utbildningsnivå och
andelen nyinvandrade elever. Även ett annat
mått på elevernas studieresultat har bättrats på
under perioden. Det har blivit fler avgångselever
med tillräckligt många godkända betyg för att få
behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet.
Andelen har gått från 84 procent till 87 procent,
och nivån är hög jämfört med övriga landet.

Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från
Skolverket och visar kommunens
rankingplacering bland landets
290 kommuner avseende
genomsnittligt meritvärde
(bokstavsbetyg omräknat till
sifferbetyg) för elever som
avslutar grundskolan.
Rankingplaceringen är ett tal
mellan 1 och 290, där 1 ges till
kommunen med högst betyg.
Statistiken avser elever i
kommunala och fristående
skolor belägna i kommunen,
oavsett elevernas folkbokföringsort (s.k. lägeskommun).
Maximalt meritvärde är 340

Skolan bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete
(17 ämnen à 20 poäng).
enligt modellen Kunskapsresan, med målet att
skapa en likvärdig utbildning där alla elever kan lyckas utifrån sina
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förutsättningar. Regelbundna resultatuppföljningar, kollegialt lärande pedagoger
emellan samt rektors pedagogiska ledarskap är några konkreta inslag i modellen,
som baseras på vetenskaplig grund och erfarenheter från framgångsrika skolor.
För att stärka elevernas kunskaper har lärare, rektorer och förvaltningsledning
under läsåret 2019/2020 fortsatt jobba med ett starkt fokus på studieresultat.
Vid fyra tillfällen under året registrerar all undervisande personal kunskapsläget
för samtliga elever. Rektorer och lärare kan sedan möta behov på individ-,
klass-, årskurs- och enhetsnivå med riktade insatser.
Under året avsattes också pengar för resultathöjande insatser, som på
högstadiet har använts till studiecoacher som stöttar och motiverar elever i
skolarbetet. Även andra insatser några år bakåt i tiden kan nämnas. Exempelvis
har skolstrukturen ändrats och skolan digitaliserats. Nya Solviksskolan F-6 togs
i bruk 2019. Det har även skett satsningar på nyanländas resultatutveckling samt
systemet med förstelärare. En särskild satsning har gjorts på elevhälsan för att
främja alla elevers välmående, trygghet, närvaro och ytterst kunskapsutveckling.
Den långsiktiga satsningen fortsätter. Skolan ska bli bättre på att ge eleverna de
kunskaper de behöver få med sig från grundskolan.
Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras
År 2015 sattes det långsiktigt målet att också gymnasiebetygen skulle förbättras, så
att kommunen skulle avancera i rankingen och till 2020 nå en placering bland den
främsta fjärdedelen av landets 290 kommuner, det vill säga plats 72 eller bättre.
Betygspoäng för gymnasiets avgångselever (max 20)
Ludvika kommun
Snitt alla kommuner
Snitt Dalarnas kommuner

2016

2017

2018

2019

2020

13,9
14,0
14,0

14,0
14,1
14,1

14,4
14,2
14,0

13,6
14,2
14,1

14,1
14,3
14,1

Kommunranking betygspoäng gymnasiets avgångselever

Efter tre års förbättringar
nådde 2018 medelbetygen
för kommunens avgångselever en nivå högre än
snittet för alla landets
kommuner, och rankingen
förbättrades till plats 81
(1=bästa kommun). Men
2019 sjönk betygen, och
rankingen försämrades.
Resultatmåttet förbättrades 2020

, men målvärdet uppnåddes inte

Mellan 2019 och 2020 steg betygspoängen för kommunens avgångselever i gymnasieskolan från 13,6
till 14,1 av maximala 20. I rankingen bland landets 290 kommuner förbättrades Ludvikas placering från
256 till 189 (1=bäst).
Men trots förbättringen uppnåddes inte 2020 års målvärde, som var rankingplacering 72. Denna aspekt av
målet En av landets bästa skolkommuner nåddes alltså inte 2020.

Medelbetygen avser alla avgångselever som är folkbokförda i Ludvika kommun,
oavsett i vilken kommun deras skolor är belägna eller vilken huvudman som
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driver de skolor de går i.
I Ludvika kommuns fall bedrivs gymnasieutbildningen i VBU, ett kommunalförbund
tillsammans med Smedjebackens kommun, där
under senare år närmare tre av fyra av
kommunens gymnasieungdomar har valt att
studera. Resterande elever studerar antingen på
privatägda ABB industrigymnasium i Ludvika
eller på andra skolor i landet.

Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från Skolverket och visar kommunens
rankingplacering bland landets
290 kommuner avseende
genomsnittlig betygspoäng
(bokstavsbetyg omräknade till
sifferbetyg) för elever som
avslutar gymnasieskolan.

VBU har totalt 13 högskoleförberedande och
yrkesinriktade program, medan ABB
industrigymnasium enbart utbildar i ett
högskoleinriktat program. I landet som helhet är
betygsnivån generellt högre på de
högskoleförberedande programmen.

Rankingplaceringen är ett tal
mellan 1 och 290, där 1 ges till
kommunen med högst betyg.
Statistiken avser elever folkbokförda i kommunen, oavsett i
vilken kommun deras skolor är
belägna (s.k. hemkommun).
Maximal betygspoäng är 20.

Elever skrivna i Ludvika kommun som avslutade sin gymnasieutbildning
Betygspoäng
Har studerat på VBU i Ludvika eller Smedjebackens kommuner
Har studerat på ABB industrigymnasium i Ludvika
Har studerat på andra gymnasieskolor i landet
Totalt

2016

2017

2018

2019

13,7
15,5
13,7
13,9

13,9
14,8
14,2
14,0

14,2
15,3
14,6
14,4

13,1
16,2
13,8
13,6

Enligt skollagen ansvarar varje kommun för att ungdomar i kommunen erbjuds
gymnasieutbildning av god kvalitet. Att se till resultaten och betygen i den
utbildning kommunen själv anordnar genom VBU är en naturlig del i en analys
av kvaliteten.
Några exempel på hur VBU jobbar för att ge eleverna en så god
kunskapsutveckling som möjligt:
− Ett nära samarbete med grundskolan inför övergången mellan skolformerna gör
att elever som behöver får rätt stöd från första skoldagen.
− Ett systematiskt arbete med fokus på elevernas resultat, med kontinuerliga
uppföljningar för att vid behov tidigt kunna sätta in rätt individuellt stöd.
− En mycket stor andel behöriga legitimerade lärare, Dalarnas högsta, samt låg
personalomsättning och hög frisknärvaro. Det skapar goda förutsättningar för
hög kvalitet och kontinuitet på undervisningen.
− Ett samarbete med näringslivet kopplat till både yrkesprogram och
högskoleförberedande program. Det ger en verklighetsnära utbildning och leder
till att eleverna efter studenten har nära till anställning eller vidare studier.
− Resurser satsats på elevhälsan och ett program för att stödja elever att vara på
plats i skolan (det kommunala aktivitetsansvaret).

Utöver att granska den egna gymnasieverksamheten behöver kommunen också
skapa sig en bild av skolgången för de elever som går i skolor som drivs av
andra huvudmän eller andra kommuner. Det är därför tabellen ovan redovisar
betygen även för elever på ABB industrigymnasium samt på övriga skolor.
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Målet En bra kommun att växa upp i

Ungdomars framtidstro ska öka
Unga ska kunna se ljust på framtiden: känna att
man kommer kunna utbilda sig och få ett bra
jobb som man kan försörja sig på, leva ett självständigt liv samt förverkliga sina personliga mål.
År 2015 sattes det långsiktiga målet att andelen
elever med framtidstro skulle öka från utgångslägets cirka 90 procent till 95 procent år 2020.
Andel unga med framtidstro

Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från Lupp
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), en attitydundersökning som Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor erbjuder landets
kommuner att genomföra.
I Ludvika kommun ombeds
årligen elever i grundskolans årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2
att svara på frågor om hur de ser
på skolan, fritiden, politik,
samhälle, trygghet, framtiden
etcetera. 2020 besvarade
87 procent av eleverna frågorna.
Måttet unga med framtidstro av-ser andelen som på frågan Hur
ser du på framtiden? har svarat
något av de två mest positiva
svarsalternativen på en fyragradig skala. Alltså andelen som säger att de ser mycket positivt eller
ganska positivt på framtiden.
2020 genomfördes undersökningen i 26 kommuner.

Resultatmåttet förbättrades 2020

, men målvärdet uppnåddes inte

Andelen unga med framtidstro ökade, jämfört med motsvarande mätning 2019. Andelen steg från
87 procent 2019 till 89 procent 2020.
Trots förbättringen uppnåddes inte 2020 års målvärde, som var 95 procent, vilket innebär att denna aspekt av
målet En bra kommun att växa upp i inte uppnåddes 2020.

För hela perioden 2016−2020 har andelen högstadie- och gymnasieelever med
framtidstro legat stabilt strax under eller precis på 90 procent, men det har inte
blivit den önskade förbättringen.
Vad som ger livskvalitet och optimism bland unga skiljer sig förstås från person
till person. Men ofta handlar det om att må bra, klara skolan, vara trygg och
trivas med livet i stort.
Flera kommunala verksamheter kan påverka i rätt riktning exempelvis skola,
fritidsverksamhet, kultur, föräldrastöd samt trygghetsskapande och sociala
insatser. Viktigt är också att anställda och förtroendevalda i kommunen visar
intresse för unga och söker kontakt. Ett exempel är att skolklasser bjuds in till
studiebesök i stadshuset för information och samtal.
Vidare bidrar kommunen genom att erbjuda sommarjobb, prao, praktikplatser,
uppsatsarbete och liknande. Ett sommarjobb är ofta den första kontakten med
arbetslivet och ett sätt att knyta kontakter och börja förbereda sig för yrkeslivet.
Kommunen jobbar även aktivt för att öka ungdomars trygghet samt att ge unga
möjligheter att påverka i lokala frågor liksom samhällsutvecklingen i stort.
Pandemin påverkar unga på flera sätt. Många hoppas att vaccinet ska fungera,
så att man ska kunna umgås som vanligt med släkt och vänner och slippa känna
sig begränsad.
Årsredovisning 2020

Datum

Sida

2021-03-16

Ludvika kommun

Ungdomar ska kunna påverka kommunen mer
Ungdomar ska inte enbart ha inflytande i frågor
som omedelbart berör dem, utan också kunna
vara delaktiga och påverka i sådant som har
betydelse för samhället i stort. Unga vill påverka
främst kollektivtrafiken men även exempelvis
skolan, stadsmiljön och miljöfrågor i stort.
Samtidigt säger vissa att de inte vet vart de ska
vända sig för att påverka.
Andel unga som kan påverka kommunen
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Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från
Lupp-undersökningen.
Måttet unga som kan påverka
kommunen avser andelen som på
frågan Vilka möjligheter har du att
föra fram dina åsikter till dem
som bestämmer i kommunen?
har svarat något av de två mest
positiva svarsalternativen på en
femgradig skala. Alltså andelen
som säger att de har mycket stora
eller ganska stora möjligheter att
föra fram sina åsikter.

År 2015 sattes det
långsiktiga målet att fler
elever ska känna att de kan
påverka och föra fram sina
åsikter till dem som
bestämmer i kommunen.
Från utgångsnivån kring
15 procent skulle andelen
stiga till 35 procent år 2020.
Resultatmåttet förbättrades 2020

, men målvärdet uppnåddes inte

Efter minskningen 2019 steg igen andelen unga som anser sig ha stora möjligheter att föra fram sina åsikter till
kommunala beslutsfattare 2020, jämfört med motsvarande mätning 2019. Andelen steg från 17 procent
2019 till 22 procent 2020.
Trots förbättringen uppnåddes inte 2020 års målvärde, som var att minst 35 procent skulle kunna påverka,
vilket i sin tur innebär att denna aspekt av målet En bra kommun att växa upp i inte uppnåddes 2020.

Det är bra att det över hela perioden 2016−2020 har det blivit fler högstadieoch gymnasieelever som tycker att de kan påverka och göra sin röst hörd hos
dem som bestämmer. Men ändå nåddes inte målvärdet 35 procent år 2020.
Några exempel på det som kommunen gör:
− Att genomföra Lupp är i sig ett sätt att lyssna på unga. Alla ungdomar ges
chansen att komma till tals om vad de tycker och tänker i viktiga frågor.
− Årligen genomförs ungdomsting på högstadie- och gymnasieskolorna, där elever,
politiker och tjänstemän träffas och diskuterar olika teman, bland annat skolan
men också hur kommunen kan bli bättre att bo och leva i.
− Varje sommar anställs feriearbetande kommunutvecklare i gymnasieåldern. De
får ökad kunskap om hur kommunen fungerar, och har i uppdrag att lämna
förslag på förbättringar som kommunen kan jobba vidare med.
− Kommunen anordnar utbildningar för alla skolors elevrådsrepresentanter. Även
på fritidsgårdarna har unga en möjlighet att påverka verksamhet och innehåll.
− Det finns även möjlighet för ungdomar att söka kommunala pengar för att
genomföra sina idéer och driva egna projekt som gynnar unga.

Kommunens ungdomsstrateg samordnar och driver detta arbete, som utgår från
FN:s konvention om barns rättigheter som blev lag 2020. Barnkonventionen säger
bland annat att hänsyn ska tas till barns – de som är under 18 år – åsikter.
Årsredovisning 2020
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2021-03-16

Ludvika kommun

68(81)

Ungdomars trygghet ska öka
Unga ska känna sig trygga och kunna röra sig fritt i olika miljöer. Att bli utsatt
för hot, brott eller kränkande handlingar kan vara ett hot mot tryggheten också
på längre sikt. Flertalet av Ludvika kommuns skolungdomar känner sig trygga
och har inte blivit utsatta för hot eller brott i närtid.
Andel unga som har upplevt otrygga situationer

Men 2015 sa 29 procent att
de under det senaste halvåret hade råkat ut för en
eller flera av följande händelser: hot, stöld, misshandel samt sexuellt våld eller
utnyttjande. Kommunen
satte då målet att andelen
till 2020 skulle minska till
högst 10 procent.
Resultatmåttet förbättrades 2020

, men målvärdet uppnåddes inte

För andra året i rad sjönk andelen ungdomar som har upplevt en eller flera av fyra specifika former av
hot, brott eller kränkande handlingar. Mellan 2019 och 2020 sjönk andelen från 29 procent till
26 procent.
Trots förbättringen uppnåddes inte 2020 års målvärde, som var att högst 10 procent skulle ha blivit
utsatta för en eller flera av de otrygga situationerna. Denna aspekt av målet En bra kommun att växa upp
i uppnåddes därför inte 2020.

Andel unga som har upplevt otrygga situationer

Både 2019 och 2020
var det alltså totalt
sett något färre som
utsattes. Ungdomarna
5%
6%
7%
6%
4%
har också angivit hur
31 %
31 %
33 %
29 %
26 %
trygga de är i olika
miljöer. Otryggheten är störst på bussar och tåg, på stan och i centrumområden
i olika kommundelar, i skolan, på fritidsgårdar samt på sociala medier.
1. Blivit hotad
2. Blivit bestulen
3. Blivit misshandlad
4. Blivit utsatt för sexuellt
våld eller utnyttjande
Minst en av fyra
situationer har inträffat

2016

2017

2018

2019

2020

16 %
19 %
6%

21 %
16 %
6%

20 %
19 %
5%

20 %
16 %
5%

18 %
13 %
6%

Även om inte ambitionsnivån nåddes, så är det
positivt att det över hela perioden 2016−2020
har det blivit färre som utsätts för hot eller brott.
Tillsammans med polisen och andra aktörer
bedriver kommunen ett brett och långsiktigt
arbete för att förebygga brott och skapa
trygghet. Exempelvis finns personal närvarande
på prioriterade platser under riskkvällar och
helger.

Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från
Lupp-undersökningen.
Måttet unga som har upplevt
otrygga situationer avser andelen
som uppger att de under det
senaste halvåret har råkat ut för
en eller flera av följande
händelser: blivit hotad, bestulen,
misshandlad eller utsatt för
sexuellt våld eller utnyttjande.

Vidare genomförs trygghetsvandringar med ungdomar för att upptäcka risker i
den fysiska miljön och åtgärda dem. Det kan handla om att ta bort klotter,
förbättra belysning och klippa ned täta buskage. Vandringar har också
genomförts på och kring fritidsgårdar och idrottsanläggningar.
Årsredovisning 2020
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2021-03-16
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Fler unga ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning
En sida av en bra uppväxtkommun är att så
Definition och källa
många ungdomar och yngre vuxna som möjligt
Resultatmåttet hämtas från
arbetsförmedlingens månadsska studera, arbeta eller ha någon annan
statistik avseende öppet arbetssysselsättning som ökar chanserna att få ett jobb
lösa i åldersgruppen 18−24 år.
Öppet arbetslösa saknar betalt
längre fram. År 2015 låg den öppna
arbete och deltar inte i något
ungdomsarbetslösheten kring 8½ procent, och
arbetsmarknadspolitiskt program.
kommun satte då som mål att den skulle sjunka
Måttet avser den procentuella
arbetslösheten som en trendtill högst 4 procent under perioden 2016−2020.
siffra, i form av det säsongs-

rensade och utjämnade s.k. 12Både 2015 och 2016 steg arbetslösheten bland
månadersgenomsnittet.
unga i kommunen, främst eftersom många i den
ökande gruppen nyanlända hade svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Andel öppet arbetslösa ungdomar 18−24 år

Men 2017− 2018
förbättrades läget, för att
återigen försämras när
konjunkturen började
mattas av 2019. Vid
utgången av 2019 var
6,7 procent i gruppen
18−24 år utan
sysselsättning (årsgenomsnitt).
Resultatmåttet försämrades 2020

, och målvärdet uppnåddes inte

Under 2020 försämrades läget på arbetsmarknaden, både i riket och lokalt i Ludvika kommun. Vid årets
slut var i Ludvika 7,4 procent i åldersgruppen 18−24 år öppet arbetslösa (årsgenomsnitt). Det är en
uppgång sedan 2019 med 0,7 procentenheter.
Därmed uppnåddes inte 2020 års målvärde, som var 4 procent arbetslösa som ett års-genomsnitt. Denna
aspekt av målet En bra kommun att växa upp i nåddes alltså inte 2020.

Trots uppgången 2019 och 2020 är det i slutet av perioden 2016−2020 färre unga
arbetslösa jämfört med 2015 och 2016.
Grunden för en hög sysselsättning är en bra skola och att det finns jobb och
utbildningsmöjligheter. Det är betydligt lättare att få jobb för dem som har
åtminstone gymnasieutbildning. Självklart så rår inte kommunen helt på egen
hand över ungas sysselsättning och förankring på arbetsmarknaden, utan uppoch nedgångar är inte minst kopplade till konjunkturen och mängden statliga
åtgärder. Just 2020 slog pandemin hårt i en konjunktur som redan var på väg att
mattas av. Arbetslösheten steg framför allt bland unga.
Men riktade kommunala insatser spelar i vissa fall en roll för ungas möjlighet att
etablera sig på arbetsmarknaden eller gå från arbetslöshet till utbildning.
Exempelvis riktar sig kommunens Unga med aktivitetsersättning till personer
19−29 år som behöver stöd för att nå egen försörjning. Insatsen kan vara att
hitta praktikplats eller studier.

Årsredovisning 2020

Datum

3.2.3
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Målet En tillväxtkommun

Befolkningen ska växa
Fler invånare ökar ortens attraktivitet, underlättar etableringar och ger nya
möjligheter för framtiden. Det är också gynnsamt för näringsliv och
arbetsmarknad och skapar utveckling och tillväxt.
År 2015 satte kommunen som mål att antalet invånare skulle öka till 27 000 vid
utgången av 2020. Då målet sattes var folkmängden drygt 26 000 och på väg
uppåt. Ett ökat barnafödande bidrog till uppgången, men huvudförklaringen
var invandringen av personer som fick asyl i Sverige och blev folkbokförda i
kommunen. Då folkmängden närmade sig 27 000 höjdes målet till 28 000.
Invånare
Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från
SCB:s officiella
befolkningsstatistik avseende
folkbokförda personer.

Men uppgången bröts
2018, och folkmängden har
minskat sedan dess. I slutet
av 2019 hade kommunen
26 898 invånare.
Resultatmåttet försämrades 2020

, och målvärdet uppnåddes inte

Antalet folkbokförda invånare minskade med 294 personer, från 26 898 år 2019 till 26 604 år 2020.
Därmed uppnåddes inte målvärdet 28 000 invånare. Denna aspekt av målet En tillväxtkommun uppnåddes
inte 2020.

Folkmängdens förändring avgörs av hur många som föds och avlider, liksom av
hur många som flyttar till och från kommunen.
Trots höga födelsetal och fortsatt – men minskad – nettoinvandring har alltså
antalet kommuninvånare minskat sedan 2018. Huvudskälet är en ökad
utflyttning till kommuner utanför Dalarna. Den ovanligt stora utflyttningen har
drivits av att många i den grupp som under senare år har asylinvandrat till
kommunen, efter en tid har valt att flytta vidare till andra delar av landet.
Coronapandemin bidrog till att folkmängden minskade med nära 300 personer
år 2020, och då inte i första hand genom högre dödlighet i själva sjukdomen
covid-19 utan snarare i form av lägre inrikes och utrikes inflyttningar. Jämfört
med 2019 avled det cirka 40 fler – varav vissa direkt till följd av covid-19. Men
cirka 140 färre flyttade in från utlandet. Det föddes också 40 färre jämfört med
året innan.
Sett över hela femperioden 2016−2020 har ändå kommun vuxit, efter att
folkmängden ökade i början men minskade på slutet.
Befolkningsutvecklingen redovisas skrivs mer i detalj i avsnitt 1.3.2.
Kommunens aktuella befolkningsprognos beskrivs i avsnitt 1.9.3.

Årsredovisning 2020

Datum

Ludvika kommun

Sida

2021-03-16

Fler bostäder ska byggas
År 2015 satte kommunen som mål att det för
femårsperioden 2016−2020 skulle färdigställas
500 inflyttningsklara bostäder i kommunen.
Bakgrunden var den framväxande bostadsbristen
(avsnitt 1.3.4).
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Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från SCB:s
officiella statistik över nybyggda
(färdigställda) bostäder i landets
kommuner. Här avses både småhus och lägenheter i flerbostadshus, men däremot inte fritidshus.
Statistiken baseras på uppgifter
som landets kommuner
rapporterar in.

Nybyggda bostäder

Även om efterfrågan har
minskat under senare år
finns fortfarande ett behov
av nya bostäder och
efterfrågan är stor på
attraktiva bostäder och
boendemiljöer. Nya
bostäder behövs även för
Preliminärt utfall för 2020. Utfallet publiceras 10 maj 2021
att möjliggöra flyttkedjor,
liksom för att kommunen ska kunna växa och fortsätta att utvecklas.
Resultatmåttet förbättrades 2020

, men målvärdet uppnåddes inte

Under 2020 färdigställdes preliminärt 96 bostäder i kommunen, varav 86 lägenheter och 10 villor. Det är
betydligt fler än 2019 och det högsta antalet på 2000-talet. Total för femårsperioden 2016−2020
byggdes nära 140 bostäder.
Trots förbättringen 2020 uppnåddes inte målvärdet 500 nya bostäder perioden 2016−2020. Därför
uppnåddes inte denna aspekt av målet En tillväxtkommun 2020.

Större byggprojekt är ofta komplexa, tidskrävande och ibland även beroende av
omständigheter som är svåra att påverka lokalt. Det är därför som kommunen
hade ett mål för byggandet för en längre period. Totalt blev det omkring 140
nya bostäder under femårsperioden, varav ungefär hälften var lägenheter som
kommunens bostadsföretag LudvikaHem byggde.
Kommunen styr inte över byggandet på egen hand, men gör mycket för att ha
en beredskap som möjliggör och underlättar för projekt. Färdiga planlagda
områden utarbetas efterhand för att kunna användas för byggnation av både
flerfamiljshus och småhus, bland annat för förtätning och ytterligare byggnation
i centrala staden. Efterfrågan är fortfarande stor på byggbar mark för villor, och
småhustomter i attraktiva lägen säljs etappvis. Bygglovsärenden handläggs
snabbt. Kontakter tas löpande med externa aktörer för att marknadsföra
kommunen som byggort.
Några privata bolag har påbörjat respektive planerar projekt som väntas ge fler
bostäder 2021 eller 2022. Även LudvikaHem driver ett mindre projekt med
inflyttningsklara marklägenheter 2021. Sedan tidigare har bolaget även planer
för större byggprojekt, men nu finns en osäkerhet utifrån
befolkningsutvecklingen och hur pandemin kan tänkas påverka
bostadsmarknaden långsiktigt.
Årsredovisning 2020

Datum

Ludvika kommun

Sida

2021-03-16

Fler ska ha tillgång till snabbt bredband
Driftsäker internetuppkoppling med hög
kapacitet är en del av infrastrukturen och en
drivkraft för tillväxt och jobb. Också i övrigt
innebär bredbandsutbyggnaden och
digitaliseringen nya möjligheter för
privatpersoner, företag och offentlig sektor i hela
kommunen.
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Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från Postoch telestyrelsens (PTS) årliga
bredbandskartläggning
avseende situationen 1 oktober.
Måttet avser andelen hushåll som
har tillgång eller absolut närhet till
snabbt bredband, dvs som har
anslutit sig eller som kan ansluta
sig. Andelen som faktiskt har
anslutit sig är mindre.

Uppgifterna avser trådbundet
År 2015 satte kommunen som mål att bidra till
eller trådlöst bredband med en
en snabb utbyggnad av bredbandsnätet, utifrån
överföringshastighet om minst
100 megabit/sekund. Kommunutgångsläget då kring 50 procent av hushållen
ens egen ambition avser den tio
kunde ansluta sig. Målet som sattes till 2020 var
gånger högre hastigheten 1 000
megabit/sekund.
att minst 90 procent av hushållen skulle kunna
ansluta sig till bredband med en
överföringshastighet om minst 1 000 megabit per sekund.

Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband

Utfallet för 2020 publiceras preliminärt 26 mars 2021

Preliminärt förbättrades resultatmåttet 2020

Under 2015 och 2016 tog
utrullningen av fiber rejäl
fart, främst i kommunens
centralort. Därefter har
satsningen främst gjorts på
mindre orter och i byarna,
men det har också hela
tiden skett en fortsatt
utbyggnad i mer
tätbebyggda områden.
, och målvärdet uppnåddes

Utfallet för 2020 är ännu inte är klart, men kommunens egen prognos säger att andelen hushåll med
tillgång eller absolut närhet till snabbt fiberbaserat eller trådlöst bredband ökade från 90 procent
år 2019 till 91 procent år 2020.
Därmed skulle 2020 års målvärde – 90 procent täckningsgrad – ha uppnåtts, vilket skulle innebära att
denna aspekt av målet En tillväxtkommun har uppnåtts 2020.

Marknadskrafterna klarar att i stort sett på egen hand täcka stora delar av
centralorten och andra tätbebyggda områden.
Tillsammans med parters jobbar kommunen för att sprida snabbt bredband
också till mer glesbefolkade delar, där det är svårt för bolag att få lönsamhet. För
att nå utbyggnadsmålet till 2020 satsade kommunen 30 miljoner kr i
investeringsmedel 2016−2020, och till det kommer cirka 10 miljoner kr från EU
samt statligt stöd. Kommunens projektledare för bredband samordnar
kommunens insatser.
Kommunens partners är främst leverantören IP-Only och det lokala
energibolaget VB Elnät som kommunen är delägare i.

Årsredovisning 2020
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Företagen ska bli mer nöjda med kommunens service
För att kommunen ska vara fortsatt konkurrenskraftig och ha tillväxt så krävs
bland annat en bra myndighetsutövning gentemot företagen i regionen.
Servicen och bemötandet är en del av företagsklimatet som kommunen själv
har fullt ansvar för. Under en följd av år har vi
Definition och källa
legat högt i en landsomfattande servicemätning
Resultatmåttet baseras på en
av myndighetsutövningen för företagskunder.
egen mätning i kommunen, som
De privata företag som har ansökt om bland
annat bygglov och serveringstillstånd tillfrågas om
hur de uppfattar exempelvis bemötandet och
kompetensen hos de tjänstemän de har haft
kontakt med. Svaren räknas om till ett betyg
mellan 0 och 100.
Företagens betyg på kommunens service

rapporteras till SKR och
Stockholm Business Alliance.
Måttet visar hur nöjda företagen
är med kommunernas myndighetsutövning kring brandtillsyn,
bygglov, livsmedelskontroll,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
Kundnöjdheten mäts på en skala
0−100 där 100 betyder högsta
betyg.
År 2019 genomfördes undersökningen i 173 kommuner.

Utfallet för 2020 publiceras under april 2021

Preliminärt försämrades resultatmåttet 2020

År 2014 var det
sammanlagda betyget 74,
och 2015 sattes det
långsiktiga målet att det
skulle stiga till 80 i slutet av
femårsperioden
2016−2020.
, och målvärdet uppnåddes inte

Utfallet för 2020 är ännu inte klart, men preliminärt gav företagen ett lägre totalbetyg på kommunens
service, jämfört med motsvarande undersökning 2019. Betyget sjönk från 82 till 77 av maximala 100.
Preliminärt uppnåddes därmed inte 2020 års målvärde, som var ett totalbetyg på 80. Preliminärt
uppnåddes alltså inte denna aspekt av målet En tillväxtkommun 2020.

Fyra av fem år under perioden 2016−2020 har betyget legat kring 75−77, vilket
är högt enligt SKR:s tolkning. År 2019 blev det en stor förbättring och
kommunen fick landets femte högsta helhetsbetyg. Men 2020 sjönk betyget
preliminärt tillbaka. Både uppgången 2019 och minskningen 2020 beror främst
på handläggning av bygglov, där betygen har pendlat kraftigt mellan åren.
Flera åtgärder görs för att underlätta för företagen, med utgångspunkten att det
ska vara lätt att göra rätt. Några exempel:
 Filmer och inlägg på kommunens Facebooksida med budskapet att inför bland annat
bygglovsärenden kontakta kommunens handläggare för en dialog.
 Klarspråksutbildning av kommunens personal, som lett till att besluten skrivs på
enklare svenska.

 Riktade aktiviteter som temadagar för olika ärenden och branscher. Men just
2020 har fysiska möten och temadagar inte kunnat genomföras på grund av
pandemin.

Årsredovisning 2020
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Fler vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning
En förutsättning för tillväxt är att så många som
Definition och källa
möjligt arbetar, studerar eller har någon annan
Resultatmåttet hämtas från
arbetsförmedlingens månadssysselsättning som ökar möjligheterna att få ett
statistik avseende öppet arbetsjobb. För åldersgruppen 25−64 år låg 2015 den
lösa i åldersgruppen 25−64 år.
öppna arbetslösheten kring 4½ procent, och
Öppet arbetslösa saknar betalt
arbete och deltar inte i något
kommunen satte då som mål att den skulle
arbetsmarknadspolitiskt program.
sjunka till högst 3 procent perioden 2016−2020.
Måttet avser den procentuella
Andel öppet arbetslösa 25−64 år

arbetslösheten som en trendsiffra, i form av det säsongsrensade och utjämnade s.k. 12månadersgenomsnittet.

Åren 2016−2017 steg
arbetslösheten i kommunen, när många i den
ökande gruppen nyanlända
hade svårt att etablera sig
på arbetsmarknaden. Men
2018 förbättrades läget, för
att återigen försämras
2019. Vid årets slut var 4,9 procent utan sysselsättning (årsgenomsnitt).
Resultatmåttet försämrades 2020

, och målvärdet uppnåddes inte

Under 2020 försämrades läget på arbetsmarknaden, både i riket och lokalt i Ludvika kommun. Vid årets
slut var i Ludvika 6,3 procent i åldersgruppen 25−64 år öppet arbetslösa (årsgenomsnitt). Det är en
uppgång sedan 2019 med 1,4 procentenheter.
Därmed uppnåddes inte 2020 års målvärde, som var 3 procent arbetslösa som ett årsgenomsnitt. Denna
aspekt av målet En tillväxtkommun nåddes alltså inte 2020.

Sett över hela perioden 2016−2020 har arbetslösheten stigit, där utvecklingen i
stor utsträckning har följt konjunkturen. Just år 2020 försämrades läget kraftigt
då pandemin slog till i en konjunktur som redan var på väg att mattas av.
Kommunens arbetsmarknads- och integrationsverksamhet bedriver flera insatser,
ofta i samarbete med andra, för att få personer att gå från arbetslöshet till egen
försörjning eller utbildning. Dessa insatser bidrar till att hålla nere arbetslösheten,
som annars skulle ha varit på en högre nivå. Några exempel:
− Genom ett nystartsjobb fick under 2020 närmare 30 personer chansen att komma
tillbaka till arbetslivet igen, efter att ha varit borta en längre tid.
− Ludvikamodellen riktar sig till personer med ekonomiskt bistånd som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
− En väg in riktar sig till personer som behöver ett samordnat stöd av främst
kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
− Personer med försörjningsstöd ges personligt stöd i form av exempelvis praktik
men också handledning och coachning för att motivera till jobb eller studier.
− Särskilda insatser görs för att ta till vara nyanländas kompetens och yrkeserfarenhet.
Exempelvis ges personer med svaga kunskaper i svenska individuellt anpassat
språkstöd för att kunna ta sig vidare till vuxenutbildning, praktik eller liknande.
− Kommunen har också egna verksamheter, som Sporthallens café, med möjlighet
att testa en arbetsplats inför praktik på ett företag.
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Målet En bra kommun att leva i

Invånarna ska bli mer nöjda med att bo och leva i kommunen
Under flera år har Ludvika kommuns invånare givit ett lägre betyg på att bo och
leva i sin hemkommun, jämfört med invånarna i många andra kommuner. År
2015 gavs betyget 50 av 100 för kommunen som
en bra plats att bo och leva på, mot 60 i medeltal
Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från medför andra kommuner. Då sattes målet att betyget
borgarundersökningen, en attitydskulle öka till 60 under perioden 2016−2020.
undersökning som SCB erbjuder
landets kommuner att genomföra.

Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats
att bo och leva på (100=bäst)

Årligen ombeds 1 200 slumpvis
utvalda invånare 18−84 år att
betygsätta kommunen, dess
verksamheter samt möjligheterna till inflytande på kommunala beslut och verksamheter.
Varje delfråga betygsätts på en
skala 0–10. Resultatet för varje
frågeområde räknas sedan om
till ett tal mellan 0 och 100, där
100 betyder högsta betyg.
2020 deltog 39 procent av de
tillfrågade Ludvikaborna i undersökningen, som genomfördes i
100 kommuner.

Resultatmåttet förblev oförändrat 2020

, och målvärdet uppnåddes inte

Liksom i landets i stort gav under 2020 de tillfrågade invånarna ett i stort sett oförändrat betyg på Ludvika
kommun som en bra plats att bo och leva på, jämfört med motsvarande mätning 2019. Betygsnivån låg kvar
på 50, där 100 = högsta betyg.
Därmed uppnåddes inte 2020 års målvärde, som var en betygsnivå på 60. Denna aspekt av målet En bra
kommun att leva i uppnåddes alltså inte 2020.

Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats att bo och leva på
Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats
att bo och leva på? (0−10)
Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att
bo och leva på? (0−10)
Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur
nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?
(0−10)
Sammanlagt betyg (0−100)

2016

2017

2018

2019

2020

5,9

6,0

6,3

5,9

6,0

5,4

5,5

5,9

5,6

5,6

4,7

4,9

5,1

5,0

5,1

48

50

53

50

50

Över hela femårsperioden 2016−2020 har invånarnas helhetsbetyg legat kring
nivån 50, vilket är godkänt enligt SCB:s tolkning. Det har däremot inte blivit
den önskade förbättringen. Delfrågorna mäter allmänhetens uppfattning om
kommunen i stort, och det kan vara svårt att peka ut enskilda orsaker till de
upp- och nedgångar som har skett.
Även om inte kommunen ensam avgör, så finns det mycket som kan göras för
att förbättra läget och ta steg mot målet mer nöjda invånare. Förtroende och
optimism byggs bäst genom att i hela kommunen långsiktigt och systematiskt
förbättra verksamheten och servicen, investera för framtiden och bidra till ökad
trygghet och fler jobb. En annan viktig del är att öppet och konkret
kommunicera ut de beslut som kommunen fattar liksom resultatet i efterhand.
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Kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras
Kommunen hanterar invånarnas skattepengar och ansvarar för en rad olika
verksamheter som berör människors vardag. Dagligen kontaktas kommunens
politiker och tjänstemän av invånare, företagare, besökare och många andra. De
som tar kontakt behöver information, service och möjlighet att få uträtta sina
ärenden. Oftast används telefon eller mejl och ibland personliga möten. Allt fler
använder sociala medier som Facebook. Hur
Källa
man tar emot, lyssnar, behandlar och löser olika
Resultatmåttet hämtas från SCB:s
kundsituationer är viktigt i sig. Det påverkar
medborgarundersökning.
också invånarnas bild av kommunen i stort.
Invånarnas betyg på kommunens bemötande och
tillgänglighet (100=bäst)

År 2015 gavs betyget 56 av
100 för kommunens
bemötande och
tillgänglighet, mot 57 i
medeltal för andra
kommuner. Då sattes
målet att betyget skulle öka
till 60 under perioden
2016−2020.
Resultatmåttet förbättrades 2020

, men målvärdet uppnåddes inte

Under 2020 gav de tillfrågade invånarna ett högre betyg på Ludvika kommuns bemötande och
tillgänglighet, jämfört med motsvarande mätning 2019. Betygsnivån steg från 51 till 52, där 100 =
högsta betyg.
Trots förbättringen uppnåddes inte 2020 års målvärde, som var en betygsnivå på 60. Denna aspekt av
målet En bra kommun att leva i uppnåddes alltså inte 2020.

Ludvikabornas betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet
Möjligheterna att komma i kontakt med tjänstemän eller
annan personal (0−10)
Bemötandet vid kontakt med tjänstemän e annan personal
(0−10)
Servicen vid kontakt med tjänstemän eller annan personal
(0−10)
Möjligheterna att komma i kontakt med högre chefer (0−10)
Sammanlagt betyg (0−100)

2016

2017

2018

2019

2020

5,8

5,9

6,0

5,4

5,2

6,3

6,3

6,5

6,0

5,8

6,1

6,0

6,4

5,7

5,8

4,7
52

4,6
52

5,0
55

4,6
51

4,5
52

Över hela perioden har helhetsbetyget legat stabilt strax över 50, vilket är
godkänt enligt SCB:s tolkning. Men det har inte blivit den önskade
förbättringen.
Enligt undersökningen är det främst möjligheterna att komma i kontakt med
högre chefer som behöver förbättras. Tillgängligheten, bemötandet och servicen
gentemot allmänheten är något som kommunen själv har fullt ansvar för och
åtgärder genomförs för att få ett bättre resultat. Några exempel är
internutbildningar i tillgänglighet och bemötande och att bjuda in allmänhet
respektive föreningar till möten i olika kommundelar. På grund av pandemin har
dock fysiska möten inte kunnat hållas i normal utsträckning under 2020.
Årsredovisning 2020
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Invånarna ska känna sig mer trygga och säkra
Invånarna ska känna sig trygga och färre ska utsättas för eller vara oroliga för
att utsättas för brott. I medborgarundersökningen ställs frågor om hur man ser
på att vistas utomhus kvällar och nätter och om
Källa
man är orolig för att utsättas för hot, rån,
Resultatmåttet hämtas från SCB:s
medborgarundersökning.
misshandel eller inbrott i hemmet.
Invånarnas betyg på kommunen som en trygg och
säker plats att bo på (100=bäst)

År 2015 gavs betyget 52 av
100 för kommunens
bemötande och
tillgänglighet, mot 59 i
medeltal för andra
kommuner. Då sattes
målet att betyget skulle öka
till 65 under perioden
2016−2020.
Resultatmåttet förbättrades 2020

, men målvärdet uppnåddes inte

Under 2020 gav tillfrågade invånarna ett högre betyg på Ludvika kommun som en trygg och säker plats att
bo på, jämfört med motsvarande mätning 2019. Betygsnivån steg från 50 till 51, där 100 = högsta betyg.
Trots förbättringen uppnåddes inte 2020 års målvärde, som var en betygsnivå på 65. Denna aspekt av
målet En bra kommun att leva i uppnåddes alltså inte 2020.

Ludvikabornas betyg på kommunen som en trygg och säker plats att bo på
Tryggt och säkert att vistas utomhus kvällar och nätter (0−10)
Trygg och säker mot hot, rån och misshandel (0−10)
Trygg och säker mot inbrott i hemmet (0−10)
Sammanlagt betyg (0−100)

2016

2017

2018

2019

2020

4,6
4,7
5,4
43

5,2
5,3
5,8
49

5,5
5,5
6,1
52

5,3
5,4
5,9
50

5,2
5,3
6,0
51

De senaste fyra åren har helhetsbetyget legat kring 50, vilket är godkänt enligt
SCB:s tolkning, men det har inte blivit den önskade förbättringen. Särskilt
tryggheten utomhus på allmänna platser behöver förbättras för att nå ökad
trygghet och minskad oro.
Flera aktörer bidrar i arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i
kommunen. Bland annat tar kommunen, polisen och Svenska kyrkan veckovis
fram en aktuell lägesbild av anmäld brottslighet och upplevd otrygghet i
verksamheter och civilsamhälle. Lägesbilderna blir sedan underlag för
förebyggande och andra insatser.
Polisen och kommunen har tecknat ett medborgarlöfte, som en del av det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Bland annat sägs att polisen
ska vara mer synlig i centrala Ludvika särskilt i samband med krogstängning.
Kommunen och bland andra polisen genomför trygghetsvandringar i tätorten
och på flera andra platser. Syftet är att identifiera otrygga platser samt upptäcka
risker och åtgärda dem.
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Målet En miljövänlig kommun

Mer hushållsavfall ska återvinnas
Vår konsumtion påverkar miljön både lokalt och
globalt. Utslaget på hela befolkningen gav 2019
varje svensk upphov till 467 kilo hushållsavfall.

Definition och källa
Resultatmåttet baseras på en
egen mätning i kommunen, som
rapporteras till Avfall Sverige.
Måttet beräknas som mängden
hushållsavfall som har samlats
in för materialåtervinning inkl.
biologisk behandling (i kilo)
dividerat med totala mängden
insamlat hushållsavfall (i kilo).

Att minska konsumtionen och förebygga avfall
ger förstås störst miljövinst, men det är också
viktigt att återanvända och återvinna så mycket
som möjligt av det som ändå uppkommer. Det
kan ske genom att exempelvis sortera ut matavfall
och samla in förpackningar och returpapper.
Första halvan av 2010-talet återvanns omkring
50 procent av hushållsavfallet i kommunen,
vilket var mycket i en nationell jämförelse. År
2015 sattes därför som ett långsiktigt mål att
återvinningsgraden skulle öka till 65 procent år 2020.

I hushållsavfall ingår mat- och
restavfall, grovavfall inkl.
trädgårdsavfall, farligt avfall
samt den del av hushållsavfallet
som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar,
elavfall, batterier etcetera).
År 2019 genomfördes mätningen
i 247 kommuner.

Återvinningsgrad för hushållsavfall

Utfallet för 2020 publiceras preliminärt i maj 2021

Enligt prognos förbättrades resultatmåttet 2020

Men systemet med
insamling av blandat matoch restavfall uppfyllde inte
nationella och regionala krav
och 2016 togs den
dåvarande anläggningen ur
bruk. I avvaktan på ett nytt
system blev det under några
år en tillfälligt lägre
återvinningsgrad.
, men målvärdet uppnåddes inte

Utfallet för 2020 är ännu inte klart, men enligt prognos steg återvinningsgraden från 34 procent till
omkring 37 procent.
Trots förbättringen uppnåddes inte 2020 års målvärde på 65 procent, vilket innebär att denna aspekt av
målet En miljövänlig kommun inte uppnåddes 2020.

Hösten 2019 började ett helt nytt avfallssystem införas i kommunen. Så här
långt har alla villa- och fritidshushåll fått matavfallsinsamling och möjlighet till
bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper. Sedan 2020 har även
flerfamiljshus, företag och kommunala verksamheter börjat omfattas, men
denna del är ännu inte fullt utbyggd. I takt med att det nya systemet byggs ut
kommer återvinningen av hushållsavfall successivt att öka.
Därför kan den målsatta ökningen av återvinningen vara inom räckhåll med
några års fördröjning. Den kanske största utmaningen är att återanvända och
återvinna så mycket som möjligt av det grovavfall, trädgårdsavfall och farliga
avfall som lämnas på återvinningscentralerna.
Det kan nämnas att antalet besökare på återvinningscentralerna ökade under
2020, kopplat till pandemin. Därmed ökade också mängden avfall.
Årsredovisning 2020
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Kommunen ska servera mer ekologisk mat
En ökad ekologisk produktion bidrar till att uppfylla de svenska miljömålen, när
exempelvis kemiska bekämpningsmedel inte används. En större biologisk
mångfald och högre ambition för djurens välfärd är andra faktorer som talar för
ekologisk produktion.
Precis som kommunsektorn som helhet ökade
Ludvika kommun under första halvan av 2010talet andelen ekologiskt i den mat som serveras
inom främst förskola, skola, fritidshem och
äldreomsorg. Vår kommun hade en större
ekoandel jämfört med genomsnittet för övriga
kommuner som gör samma mätning, med
omkring 35 procent åren 2014 och 2015.

Definition och källa
Resultatmåttet baseras på en
egen mätning i kommunen, som
rapporteras till EkoMatCentrum.
Måttet beräknas som kostnaden i
kr för inköpta ekologiska
livsmedel dividerat med
kostnaden för totala mängden
inköpta livsmedel.
Med ekologiska livsmedel avses
någon av märkningarna KRAV,
Demeter, EU-ekologiskt och MSC.
Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1
procentenhet av för de kommuner
som inte exkluderar oekologisk
lagad eller panerad MSC-fisk.

Andel ekologiska livsmedel

År 2019 genomfördes mätningen
i 244 kommuner.

År 2015 satte kommunen
ambitionen att ekoandelen
skulle öka etappvis, med
det långsiktiga målet
60 procent till år 2020.
Resultatmåttet försämrades 2020

, och målvärdet uppnåddes inte

Andelen ekologisk mat som serveras i kommunens verksamheter minskade från 37 procent 2019 till
34 procent under 2020.
Därmed uppnåddes inte 2020 års målvärde, som var 60 procent ekomat. Denna aspekt av målet En
miljövänlig kommun uppnåddes alltså inte 2020.

Att kommunens ekoandel fortsatte minska 2020 har med ekonomi att göra.
Ekologiska produkter kostar i regel mer än konventionella, och ibland är
prisskillnaden stor. För att hålla inköpsbudgeten bedömdes det nödvändigt att
minska på de ekologiska råvarorna. Livsmedelspriserna har generellt stigit
kraftigt under senare år, vilket har inneburit ökade kostnader för kommunen.
Coronapandemin innebar ytterligare prisökningar.
Kostverksamheten arbetar aktivt för att ta miljöhänsyn även på andra sätt.
Några exempel:
− Säsongsanpassa matsedlar och salladsbufféer
− Minska matsvinnet och ta tillvara rester
− Handla av lokala leverantörer, främst för grönsaker och mejeri
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Klimatpåverkan från kommunens bilresor ska minska
Transportsektorn svarar för en stor del av
Definition och källa
koldioxidutsläppen i Sverige. En minskad
Resultatmåttet baseras på en
egen mätning i kommunen, som
klimatpåverkan från kommunens bilresor bidrar
rapporteras till Sveriges
till att uppfylla de nationella miljömålen, där
Ekokommuner.
Måttet utgår från den årliga
exempelvis fossila bränslen ska fasas ut.
År 2019 stod kommunorganisationens
tjänsteresor med bil för 0,19 ton utsläpp av
koldioxid (CO2) per anställd (årsarbetare).
Kommunens resor med bil, ton CO2/årsarbetare

drivmedelförbrukningen från
tjänsteresor med bil (bensin,
diesel, etanol, E85, elektricitet),
som sedan räknas om till utsläpp
av koldioxid (CO2) utifrån
nyckeltal för de olika bränslenas
innehåll av fossilt kol.
Det beräknade antalet ton CO2
under året divideras slutligen
med antalet helårsanställda.
År 2019 genomfördes mätningen
i 55 kommuner.

Det var lite högre än snittet
för övriga kommuner som
gjorde samma mätning.
Målet för 2020 var att
utsläppen skulle vara högst
0,20 ton per anställd.
Resultatmåttet förbättrades 2020

, och målvärdet uppnåddes

Koldioxidutsläppen från kommunorganisationens bilresor minskade från 0,19 ton per årsarbetare under
2019 till 0,18 ton år 2020.
Därmed uppnåddes 2020 års målvärde, som var 0,20 ton per årsarbetare. Denna aspekt av målet En
miljövänlig kommun uppnåddes alltså 2020.

Kommunens policy och riktlinjer för tjänsteresor säger att de ska ske med
minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan. Merparten av resandet sker med bil
inom kommunens geografiska område, som en naturlig del av främst hemtjänst
men även övriga verksamheter. Till det kommer vissa längre resor till och från
möten, utbildningar och konferenser med mera. Bilresor i tjänsten sker i första
hand med fordon som kommunen själv äger eller långtidshyr, men en mindre
del av den totala körsträckan sker med privat bil.
Senare års minskade klimatpåverkan från bilresor i tjänsten syns både för tjänstefordon och privata bilar. Resandet med privat bil har mer än halverats under
perioden 2016−2020. Bland vidtagna åtgärder kan nämnas att det har blivit
vanligare med resfria möten, där exempelvis videokonferenser ersätter fysiska
möten. Detta har förstärkts till följd av pandemin. Under 2020 har ytterligare
några el- och elhybridbilar införskaffats och laddstolpar installerats. Allt fler
arbetsfordon tankas med biodieseln HVO, som kan bidra till en betydande
minskning av CO2-utsläppen jämfört med traditionell fossil diesel.
Men fler åtgärder behövs för att ytterligare minska klimatpåverkan från kommunens bilresor. Bland annat förbereds en kommande gemensam fordonspool med
uppdraget att nå en fossilfri fordonsflotta till 2025, där poolen även ska ge
ekonomiska vinster. Poolen kommer starta i mindre skala och sedan växlas upp.
Andra exempel är att underlätta för cykling och resor med kollektiva färdmedel.
Årsredovisning 2020
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Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska
En stor del av koldioxidutsläppen i Sverige
Definition och källa
Resultatmåttet baseras på en
kommer från fastigheter. En minskad energiegen mätning i kommunen.
användning i kommunens verksamhetslokaler
Måttet avser mängden inköpt
bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen,
energi till lokaler (fjärrvärme,
olja, naturgas, biobränsle,
där exempelvis fossila bränslen ska fasas ut.
biogas, fjärrkyla samt el) i kWh
Tidigare energieffektiviseringar åren kring 2010
gav goda resultat, och användningen per
kvadratmeter (m²) minskade.
Energianvändning i kommunens lokaler, kWh/m2

dividerat med lokalytan.
Energianvändningen avser både
uppvärmning och verksamhetsel.
Mätningen avser både
kommunens egna lokaler och
lokaler i majoritetsägda bolag.

År 2015 sattes som mål att
ytterligare minska
användningen till högst 139
kilowattimmar (kWh)/m² år
2020. Men 2016−2019 steg
snarare användningen, bland
annat efter att den snabba
utbyggnaden av nya
förskoleplatser innebar att
tillfälliga moduler användes
och att vissa fastigheter som köptes in är mer energikrävande än genomsnittet.
Resultatmåttet förbättrades 2020

, men målvärdet uppnåddes inte

Energianvändningen i kommunens lokaler minskade från 166 kWh/m² år 2019 till 154 kWh år 2020,
räknat på en lokalyta på cirka 190 000 kvadratmeter (m²). Främst uppvärmningen minskade, men även
verksamhetselen.
Trots förbättringen uppnåddes inte 2020 års målvärde, som var 139 kWh/m². Denna aspekt av målet En
miljövänlig kommun uppnåddes inte 2020.

Den milda hösten och vintern är definitivt huvudförklaringen till den minskade
energianvändningen för uppvärmning år 2020. Samtidigt innebar den ovanligt
varma sommarperioden ökade krav på att kyla fastigheter.
Det finns också andra positiva inslag, främst att nya energieffektiva
förskoleavdelningar har tagits i bruk. Dessutom ger det systematiska
energiarbetet effekter, även om det tyvärr hämmas av coronaläget.
Trots förbättringen har insatserna sammantaget varit otillräckliga för att kunna
klara den önskade nedgången av energianvändningen till 2020. Men med en
kombination av åtgärder kan det vara möjligt med några års fördröjning.
Det finns ytterligare pågående och planerade byggnationer som kommer ge
positiva effekter på energianvändningen kommande år. Det finns även behov
av energieffektiviseringar i befintliga lokaler. På sina håll krävs kostsamma
investeringar. Men generellt behövs också många mindre åtgärder, som
sammantaget kan göra stor skillnad utan att kosta särskilt mycket.
Det är LKFAB som äger och förvaltar verksamhetsfastigheterna. Bolagets
energi- och miljöplan innehåller flera åtgärder för att minska
energianvändningen, varav vissa är igång medan andra är i ett startskede.
Årsredovisning 2020

