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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 39  Dnr 2021/7 

 

Ändring av stadgar föreningen Folkets Hus 
Grängesberg UPA  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner förslag till nya stadgar för Föreningen Folkets Park i 
Grängesberg U.P.A och instruerar därmed sina ombud att ställa sig bakom 
styrelsens förslag till nya stadgar.  

Beskrivning av ärendet 
Föreningens Folkets Hus i Grängesberg U.P:A bildades år 1906 och nuvarande 
stadgarna är antagna år 1950, och verksamheten har förändrats sedan dess, samt 
att språkbruket behövde ses över. Den nuvarande styrelsen för föreningen har 
arbetat fram ett förslag till nya stadgar och de har utgått från en stadgemall för 
ekonomiska föreningar. Styrelsen planerar att kalla till årsstämma i slutet av 
augusti. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige antar förslag till nya 
stadgar för Föreningen Folkets Park i Grängesberg U.P.A. och instruerar 
därmed sina ombud att ställa sig bakom styrelsens förslag till nya stadgar. 
Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 20 april 2021. 
2. Äldre stadgar från 1950. 
3. Förslag ”Stadgar för Föreningen Folkets Park Grängesberg U.P.A.” 

Behandling 
Föreningen Folkets Park i Grängesberg har vid styrelsemöte i maj ytterligare 
justerat sina stadgar. Det nya förslaget ”Stadgar Föreningen Folkets Park 
Grängesberg U.P.A.” inkom den 11 maj 2021. 

Justeringarna består av: 
1. § 13, 6:e meningen i första stycket är struket. 
2. § 16, 2:a stycket är borttaget. 
3. § 17, i slutet av meningen "enligt lista i § 13" är borttaget. 
4. § 29, 3:e sista meningen är borttagen. 

______ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Ändring av stadgar Föreningen Folkets Park i 
Grängesberg U.P.A 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner förslag till nya stadgar för Föreningen Folkets Park i 
Grängesberg U.P.A och instruerar därmed sina ombud att ställa sig bakom 
styrelsens förslag till nya stadgar.  

Sammanfattning 
Föreningens Folkets Hus i Grängesberg U.P:A bildades år 1906 och nuvarande 
stadgarna är antagna år 1950, och verksamheten har förändrats sedan dess, samt 
att språkbruket behövde ses över. Den nuvarande styrelsen för föreningen har 
arbetat fram ett förslag till nya stadgar och de har utgått från en stadgemall för 
ekonomiska föreningar. Styrelsen planerar att kalla till årsstämma i slutet av 
augusti. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige antar förslag till nya 
stadgar för Föreningen Folkets Park i Grängesberg U.P.A. och instruerar 
därmed sina ombud att ställa sig bakom styrelsens förslag till nya stadgar. 
Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Föreningens Folkets Hus i Grängesberg U.P:A bildades år 1906 och nuvarande 
stadgarna är antagna år 1950, och verksamheten har förändrats sedan dess, samt 
att språkbruket behövde ses över. Många ändringar i en ekonomisk förening 
innebär att förändring av stadgarna måste ske. Den nuvarande styrelsen för 
föreningen har arbetat fram ett förslag till nya stadgar och de har utgått från en 
stadgemall för ekonomiska föreningar. Styrelsen planerar att kalla till årsstämma 
i slutet av augusti. 

Styrelsen har varit i kontakt med tjänstepersoner på kommunstyrelsens 
förvaltningen för att inför antagandet av nya stadgar gå igenom förslaget.  
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Bolagsform – ekonomisk förening 
En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna 
deltar i och drar nytta av. De nuvarande stadgarna fastställer att beslut om 
ändring av stadgarna är giltigt om det fattats på ”två på varandra följande 
föreningssammanträden, därav minst ett ordinarie, och å del av sammanträde 
som sist hållits biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Härutöver 
fordras, därest kommunen ingått som medlem i föreningen, kommunens 
medgivande till för en förändring av stadgarna. Förslag till ändring av stadgarna 
ska till styrelsen vara inlämnat senast en månad före det sammanträde då 
förslaget ska behandlas.” 

Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla.  

Namnbyte 
Det föreslås även en namnändring av föreningen. I de senast antagna stadgarna 
framgår att föreningens firma är Föreningen Folkets Hus i Grängesberg U.P.A. 
I det nya förslaget till stadgar föreslås att föreningen ska byta namn till 
Föreningen Folkets Park i Grängesberg U.P.A. 

Utan personlig ansvarighet U.P.A är en äldre juridisk term som använts av 
bland annat ekonomiska föreningar, för att deklarera att medlemmarna inte 
ansvarar för föreningens skulder vid en konkurs. Denna bolagsform går inte att 
nyteckna, men existerande bolag får fortsätta.  

Övriga förändringar i stadgarna 
Styrelsen har överlag arbetat om språkbruket i stadgarna.  

Det har även tillkommit en paragraf med vad som händer vid en eventuell 
upplösning av föreningen. Förslaget är att föreningens tillgångar ska förvaltas 
av Ludvika kommun eller den de sätter i sitt ställe.  

Då föreningen har haft utmaningar med att lokalisera alla medlemmar i 
föreningen har avsnittet rörande medlemskap ägnats särskild uppmärksamhet. 
Det finns i ekonomiska föreningar möjlighet att vara investerande medlemmar 
samt vanliga medlemmar. Föreningen tydliggör förhållandet dem sinsemellan. 
Även hantering av uteslutning av medlem har tydliggjorts.  

Förtydligande om medlemskap 
Ludvika kommun är en stor andelsägare i föreningen och är engagerad i 
föreningen. Fullmäktige har utsett 5 ombud till föreningsstämman som 
representerar de andelar kommunen har.  

Utmaningarna med att lokalisera medlemmarna i föreningen har hållit styrelsen 
sysselsatt under en längre tid. I årsredovisningar fram till år 2004 finns 
medlemmarna listade samt en post med övriga medlemmar.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att i lag om ekonomiska föreningar 
regleras medlemskapet i kapitel 4. Föreningen kan genom att tillämpa kapitel 4 
§ 10 om när medlemskap upphör, göra en uppdatering av sin 
medlemsförteckning.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige godkänner förslag till 
nya stadgar för Föreningen Folkets Park i Grängesberg U.P.A. och instruerar 
därmed sina ombud att ställa sig bakom styrelsens förslag till nya stadgar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Jessica Hedlund 
Kanslichef 

Bilagor 
1. Äldre stadgar från 1950 
2. Förslag på nya stadgar för Föreningen Folkets Park Grängesberg U.P.A  

Beslut skickas till 
Föreningen Folkets Park i Grängesberg  
Akten 

10



S T A D G A R 
För 

Föreningen Folkets Park i Grängesberg U.P.A 

Organisationsnummer 78 38 00 - 03 67 

Bildad 15 juli 1906 

 

FIRMA OCH SÄTE 

§ 1     Firma 

Föreningens firma är Föreningen Folkets Park i Grängesberg U.P.A, tidigare Folket Hus i 
Grängesberg U.P.A. 

§ 2     Säte 
Föreningens styrelse har säte i Ludvika kommun.  

SYFTE, VERKSAMHET OCH DELTAGANDE 

§ 3     Ändamål 

Föreningen Folkets Park i Grängesberg U.P.A, tidigare Folkets Hus i Grängesberg U.P.A., har 
som ändamål att genom ideellt arbete kunna genomföra evenemang samt att tillhandahålla 
lokaler för uthyrning. 

Föreningen ska underhålla befintliga byggnader. Föreningen ska samarbeta med och vara en 
resurs för det lokala förenings- och näringslivet. 

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund och ska aktivt arbeta för 
att motverka all form av diskriminering. 
 

§ 4     Ekonomisk verksamhet  

Föreningen ska bedriva följande ekonomisk verksamhet: Genom ideellt arbete genomföra 
evenemang samt tillhandahålla lokaler för uthyrning.  

 

§ 5     Sammansättning 

Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i föreningen som 
medlem. 
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§ 6     Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsstämma, extra årsstämma och styrelsen. 
 

§ 7     Firmateckning 

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas var för sig av ordförande och ekonomiskt  
ansvarig. 
 

§ 8     Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

 

§ 9     Beslut om vinst eller förlust 

Årsstämman tar beslut om uppkommen vinst eller förlust. 

 

§ 10    Stadgetolkning 
 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är 
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsstämma. I brådskande fall får 
frågan avgöras av styrelsen. 
 

§ 11    Stadgeändring 
 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på 2 (två) av varandra följande möten, med minst 1 
(en) månads mellanrum, varav ett ska vara årsstämma, med minst 2/3 (två tredjedelar) av 
antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem 
som styrelse. 
 

§ 12    Upplösning av föreningen 
 
För upplösning av föreningen krävs beslut på 2 (två) av varandra följande årsstämmor, med 
minst 1 (en) månads mellanrum, med minst 2/3 (två tredjedelar) av antalet avgivna röster. I 
beslut om upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar förvaltas av Ludvika kommun 
eller den de sätter i sitt ställe. De investerande medlemmarna återfår sitt investerade kapital 
eller proportionell del därav beroende på de tillgångar som finns i föreningen vid 
upplösningen. Övriga tillgångar ska användas till skol- eller fritidsverksamhet som gagnar 
barn och ungdomar i Grängesberg.  Föreningens handlingar ska arkiveras hos Arkivcentrum 
Dalarna eller liknande arkiv. 
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FÖRENINGENS MEDLEMMAR 
 

§ 13    Medlemskap 
 
Föreningen är öppen för fysiska och juridiska personer. Medlem ska följa föreningens 
stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd och hen är införd i 
medlemsförteckningen är hen medlem i föreningen. Nya medlemmar antages som vanliga 
medlemmar vilket innebär att nya investerande medlemmar inte längre antages i 
föreningen. Undantagen den regeln är ny medlem som förvärvat andel av tidigare 
investerande medlem och som antagits i föreningen som investerande medlem. 
Investerande medlemmars risk begränsas till investerat belopp. Ingen utdelning utgår. 
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt och godkännas av styrelsen. Den som vägras 
medlemskap kan hänskjuta frågan till årsstämmans slutliga avgörande. Styrelsen har rätt att 
utse person till hedersmedlem. 

Den som förvärvat en investerande medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc.) 
utan att själv vara medlem i föreningen ska ansöka om medlemskap inom 6 (sex) månader 
efter förvärvet. 

§ 14    Medlemsförteckning 

Styrelsen ska föra en förteckning över föreningens medlemmar. Medlemsförteckningen ska 
innehålla uppgifter om 

1. Varje medlems namn, personnummer, organisationsnummer och postadress 
2. I förekommande fall, att medlemmen är en investerande medlem 
3. Den tidpunkt då medlemmen gick in i föreningen 
4. Det antal medlemsinsatser som den investerande medlemmen deltar med i 

föreningen 
5. Det sammanlagda beloppet, enligt den senast fastställda balansräkningen, av 

investerade medlemmars insatser som har betalats in eller tillgodoförts genom 
insatsemission 

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för medlemmar som vill ta del av 
den. 

§ 15    Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem 
* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 

* har rätt till information om föreningens angelägenheter 

* ska följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningen 

* har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen 
förutom investerande medlem enligt § 12. 
* ska betala medlemsavgift som beslutats av årsstämman 
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§ 16    Uteslutning av medlem 

En medlem som grovt åsidosätter sina skyldigheter mot föreningen genom att inte följa i 
behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens syfte eller intressen 
får uteslutas. Uteslutning kan även ske av den medlem som brutit mot dess stadgar. 

En medlem som under längre tid än 1 (ett) år försummat att betala av föreningen beslutade 
avgifter kan uteslutas ur föreningen. Sådant beslut fattas av styrelsen med minst 2/3 (två 
tredjedelar) av antalet avgivna röster. Beslut om uteslutning får dock inte fattas utan att 
medlemmen inom viss tid, minst 14 (fjorton) dagar, fått tillfälle att yttra sig över de 
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

Utträde av investerande medlem ska meddelas styrelsen. Frågan tas upp på årsstämma då 
beslut tas om hur investerat belopp kan återbetalas. 

§ 17    Medlemsavgifter 

Årlig medlemsavgift beslutas av årsstämman. Undantagna från årlig medlemsavgift är 
investerande medlemmar. 

 

ÅRSSTÄMMA och EXTRA ÅRSSTÄMMA 
 
§ 18    Tidpunkt, kallelse 
 
Årsstämma som är föreningens högsta beslutande organ hålls före utgången av juni månad 
på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsstämman ska av styrelsen senast 3 
(tre) veckor före stämman tillställas medlemmarna via e-post eller brev, föreningens 
hemsida och anslag i samhället.  

Styrelsen äger rätt att avge förslag som ska avhandlas på årsstämman. Har förslag/motion 
väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan 
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska 
det anges i kallelsen. 

Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar på föreningens hemsida senast 1 
(en) vecka före årsstämman. I kallelsen ska det anges var dessa handlingar finns att tillgå på 
annat sätt. 

 

§ 19    Förslag till motioner att behandlas av årsstämma 
 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsstämman. Förslag från 
medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 (fyra) veckor före årsstämman.  Styrelsen ska 
till årsstämman avge skriftligt yttrande över förslaget. 
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§ 20    Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 
 
Medlem som har betalt medlemsavgiften för det verksamhetsår som stämman avser och 
under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på stämman. Rösträtten är personlig och får 
inte utövas genom ombud förutom för juridiska personer. Medlem som inte har rösträtt har 
yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

Varje medlem har 1 (en) rösträtt. Undantaget är de investerande medlemmarna, där 
rösträtten bygger på stadgar från 1950 där en andel är 50 kr. De reglerna gäller då dessa 
investerande medlemmar tecknat medlemskap utifrån de förutsättningarna. De 
representerar med ett ombud för varje minst en andel av påbörjat femtal andelar. Sådan 
medlem får ha högst 40 (fyrtio) ombud. De investerande medlemmarnas rösträtt begränsas 
på så sätt, att deras röster aldrig får överstiga 1/3 (en tredjedel) av det sammanlagda antalet 
röster som lämnats vid en omröstning. Frånvarande och nedlagda röster räknas inte. Är de 
investerande medlemmarnas andel av rösterna större ska värdet av deras röster sättas ner 
så att de uppgår till hälften av det sammanlagda antalet övriga röster, dvs rösterna från de 
vanliga medlemmarna.   

  

§ 21    Beslutsmässighet 
 
Stämman är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande 
på mötet. 
 

§ 22    Omröstning och val 
 
Med undantag för de i § 11, § 12 och § 16 nämnda fallen avgörs alla frågor med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal äger styrelsens ordförande utslagsröst. Vid val ska, i händelse av 
lika röstetal, lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 

§ 23    Bordläggning 
 
Om årsstämman så beslutar kan ärende som upptagits till behandling bordläggas till nästa 
årsstämma.  

 

§ 24    Valbarhet 
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.  
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§ 25    Ärenden vid årsstämman 
 
Vid årsstämma ska följande behandlas och protokollföras. 

1.    Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera   
protokollet. 

4.    Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 

5.    Fastställande av dagordning. 

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

7.    Styrelsens verksamhets- och underhållsplan för det kommande verksamhetsåret. 

8.    Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret. 

9.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhetsåret. 

10.  Beslut om vinst och förlust 

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

12.  Budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 

13.  Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

14.  Styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna.  
(motioner).     

15.  Val av styrelse som ska bestå av ordförande samt 4 - 8 ledamöter, aktuella val av 
föreningens ordförande samt övriga ledamöter på en mandatperiod på 2 (två) år.        

16.   Val av tre suppleanter i styrelsen med en mandatperiod på 1 (ett) år samt för dem  
fastställd turordning. 

17.    Aktuella val av två revisorer med en mandatperiod på 2 (två) år.   

18.    Val av två revisorssuppleanter med en mandatperiod på 1 (ett) år samt för dem 
fastställd turordning.    

19.    Val av två ledamöter till valberedning för en tid på 1 (ett) år, av vilka en ska utses till  
          sammankallande. 

20.    Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk  
          eller annan avgörande betydelse får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till  
          årsstämman. Inget utöver det som varit med i kallelsen får tas upp och beslutas på  
          mötet. 
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§ 26    Extra årsstämma 
  
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra 
årsstämma när en revisor eller minst 10 (tio) procent av föreningens röstberättigade 
medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för 
begäran.  

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsstämma ska den inom 14 (fjorton) dagar 
utlysa sådan stämma att hållas inom 2 (två) månader från erhållen begäran. Kallelse, med  
förslag till föredragningslista, ska tillställas medlemmarna via e-post eller brev, föreningens 
hemsida och anslag i samhället senast 7 (sju) dagar före den extra årsstämman. Underlåter 
styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsstämma får de som gjort framställningen vidta 
åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsstämma får endast det som föranlett mötet 
upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsstämma och om beslutsmässighet vid sådant 
möte gäller vad som sägs i § 20 och § 21. 

 

VALBEREDNINGEN 

§ 27    Sammansättning, åligganden 
 
Valberedningen består av 2 (två) ledamöter, varav en sammankallande, valda av 
årsstämman. Valberedningen ska senast 4 (fyra) veckor före årsstämman tillfråga dem vilkas 
mandatperiod utgår om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 1 (en) vecka före 
årsstämman ska valberedningens förslag finnas att tillgå på föreningens hemsida 
tillsammans med övriga årsmötesförhandlingar. 

 

REVISORER 

§ 28    Revision 
 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna ska inte ingå regelbundet på 
styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens 
räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast 1 (en) månad före årsstämman. 
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- 
och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 (fjorton) 
dagar för årsstämman 
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STYRELSEN 

§29    Sammansättning 
 
Styrelsen består av ordförande samt 4 - 8 övriga ledamöter. Årsstämman väljer ordförande 
och övriga styrelseledamöter. Den på årsstämman valda styrelsen utser vice ordförande, 
sekreterare och kassör på ett konstituerande möte senast 14 (fjorton) dagar efter 
årsstämman. Mandatperioden är 2 (två) år för styrelseledamöter samt revisorer. För övriga 
är mandatperioden 1 (ett) år. Mandatperioderna för styrelseledamöter får inte sammanfalla 
utan skall fördelas så att hälften av ledamöterna har mandatperiod kvar vid varje 
årsstämma. Detta gäller även revisorer. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt 
av årsstämman fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder 
suppleant i dennes ställe. 
 

§ 30    Styrelsens åligganden 
 
När årsstämma inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 
föreningens angelägenheter. Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar svara för 
föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 
Det åligger styrelsen särskilt att 

*  tillse att för föreningen gällande lagar och regler iakttas 
 
*  verkställa av årsstämman fattade beslut 
 
*  planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
 
*  ansvara för och förvalta föreningens medel 
 
*  tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 28 
 
*  förbereda årsstämma 
 

§ 31    Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 

 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller sekreterare. Kallelse ska ske 
senast 4 (fyra) dagar innan mötet. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats 
och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften 
av styrelsens samtliga medlemmar är ense om beslutet. Vid lika röstetal har styrelsens 
ordförande utslagsröst. Vid styrelsemöte ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av två 
särskilt utsedda protokolljusterare.  
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§ 32    Överlåtelse av beslutsrätten 
 
Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden till av styrelsen utsedd person eller 
kommitté. 

 

 

Grängesberg den 19 april 2021 

 

Styrelsen för Föreningen Folkets Park i Grängesberg U.P.A 

 

 

Kenneth Andersson (Ordförande)                                         Torbjörn Svensson (Vice ordförande) 

 

 

Annelie Heijke (kassör)                                                            Marita Densjö (Sekreterare) 

 

 

Roland Andersson (Ledamot)                                                 Aarne Kähäri (Ledamot) 

 

 

Lars Schollin (Ledamot)                                                             Emma Spjuth (Ledamot) 

 

 

Lars Wenstedt (Ledamot)                                                           
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1(2) 
Datum 

2021-05-17 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Skoglund 
maria.skoglund@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Återremiss av årsredovisning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar Ludvika kommuns årsredovisning 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade den 10 maj 2021 § 59 att återremittera Ludvika kommuns 
årsredovisning 2020.  

Återremissen beslutades med följande motiveringar: 

Årsredovisningen ska, baserat på revisorernas noteringar, korrigeras i 
resultaträkningen med en extraordinär kostnad på 40,8 miljoner kronor 
och i balansräkningen för skulder och tillgångar med 40,3 MSEK. 

Kommentar: Revisorernas ställningstagande är att kommunen borde gjort en 
nedskrivningsprövning gällande kundfordringar mot Spendrups vilket inte har 
gjorts. Sedan problemen med ledningen uppdagades har rekommendationen 
varit att fortsätta fakturera enligt avtal och det har kommunen gjort vilket inte 
kommenterats ytterligare. Kommunens kostnader för 2020 uppgår till 2 207 
miljoner kronor och det ”felet” som påpekas i återremissyrkandet uppgår till 1,9 
% av de totala kostnaderna. I granskningsrapporten framgår det att ” Fel i 
räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ 
att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med 
intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.” 
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att felet är av den omfattningen 
att en korrigering ej behöver göras. 

PWC revisionsrapport sidorna 7- 8 kräver, att kommunen ska göra en 
nedskrivningsprövning av det bokförda värdet 172 MSEK av 
anläggningstillgångarna hänförbara till vattenledningsprojektet, för att 
PWC ska kunna ta ställning till denna post. 

Kommentar: PWC skriver i sin rapport att de behöver en 
nedskrivningsprövning för att bedöma de pågående investeringarna i 
vattenledningsprojektet. De skriver också att kommunen inte presenterat någon 
alternativ entreprenör av och därmed inte gjort för sannolikt att 
vattenledningen kommer att färdigställas. I stycket före skriver PWC att ”En 
viktig förutsättning för vårt ställningstagande har varit att kommunfullmäktiges 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-17 

Diarienummer 
KS 2021/23 

Sida 

2(2) 

beslut från 20 maj 2011att låta anlägga vattenledningen mellan Ludvika och 
Grängesberg ligger fast. Detta beslut har inte upphävts eller ändrats trots att det 
har uppkommit en tvist mellan kommunen och NCC.” 

Kommunstyrelsens förvaltning finner det märkligt att PWC under en pågående 
tvist påpekar att någon alternativ entreprenör inte presenterats, det är i högsta 
grad att föregå den kommande upplösningen av tvisten om kommunen skulle 
göra detta. Som PWC också skriver har inget beslut som motsätter sig ett 
färdigställande av vattenledningen tagits av Ludvikas kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens förvaltning vidhåller att en nedskrivningsprövning inte ska 
göras i dagsläget. 

Årsredovisningens resultat-och balansräkning ska också korrigeras som 
möjlig konsekvens av kommunens nedskrivningsprövning av det 
bokförda värdet av vattenledingsprojektets anläggningstillgångar. 

Kommentar: En nedskrivningsprövning kommer inte att göras.  
Årsredovisningen lämnar upplysning om verksamhetens utfall, finansiering och 
ekonomiska ställning i tillräcklig grad för att revisorerna kan föreslå fullmäktige 
att anta årsredovisningen. Med anledning av det ser kommunstyrelsens 
förvaltning ingen anledning att korrigera 2020 års årsredovisning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef 

 

 

Christer Karlsson 
Redovisningschef  

Bilagor 
1. Finansutskottet den 11 maj 2021 § 10. 
2. Fullmäktige 10 maj 2021 § 59. 
3. Bilaga återremiss daterad 10 maj 2021. 
 
Beslut skickas till 
Fullmäktige  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
 

§ 10  Dnr  Dnr. 

 

Uppdrag till kommundirektören med anledning av 
fullmäktiges återremiss av årsredovisningen 

Beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att handlägga återremissen. 

Beskrivning av ärendet 
För att skynda på processen med att bereda ärendet gällande den 
återremitterade årsredovisningen får kommundirektören i uppdrag att 
handlägga ärendet. Återrapport till kommunstyrelsen.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommundirektören för verkställighet och återrapport
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2021-05-10 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 59  Dnr 2021/23 

 

Årsredovisning 2020 

Beslut 
Fullmäktige återremitterar Ludvika kommuns årsredovisning 2020 för 
utredning av eventuella åtgärder och korrigeringar enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisningen visar hur det gick för Ludvika kommunkoncern 2020. 

Koncernen och kommunen 
Koncernen är kommunens nämnder samt vår del av de gemensamma nämnder och 
kommunalförbund vi ingår i och de bolag vi äger. Kommunen är nämnderna, de 
gemensamma nämnderna och kommunalförbunden, men däremot inte bolagen. 

Pandemin 
Praktiskt taget all verksamhet behövde anpassas för att hantera och bromsa 
smittspridningen. Kostnaderna ökade, skatteintäkterna föll och sjukfrånvaron 
steg. Staten sköt till coronastöd motsvarande 87 miljoner kr. 

Övergripande mål och god ekonomisk hushållning 
Fullmäktiges finansiella överskottsmål överträffades, men trots många positiva 
inslag nåddes inget av verksamhetsmålen. Därför bedöms att lagens krav på god 
ekonomisk hushållning inte uppnåddes. 

Intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat 
Koncernen hade intäkter på 2,9 miljarder kr och kostnader på 2,8 miljarder kr. 
Överskottet på 123 miljoner kr är högre än de 84 miljoner kr året innan som 
var den tidigare högsta nivån. Utan en realisationsvinst på 67 miljoner kr, efter 
en fastighetsförsäljning, hade resultatet blivit 55 miljoner kr. 

Kommunens överskott blev 37 miljoner kr (2,1 procent av skatter och stats-
bidrag) mot målet 34 miljoner kr (2,0 procent). Målet överträffades trots att 
nämndernas budget överskreds. Balanskravsresultatet blev 35 miljoner kr. 

Investeringar och låneskuld 
Koncernen investerade för 372 miljoner kr, en fortsättning på de senaste årens 
relativt höga nivå. Sedan 2016 har låneskulden ökat från 1,3 till 2,2 miljarder kr. 

Personal 
En personalresurs på 2 500 heltider användes i koncernens verksamheter. 
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2(3) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Finansiella utmaningar och åtgärder 
Budgetöverskridanden för nämnderna och en ökad skuldsättning i koncernen är 
ett par varningssignaler. Befolkningens ålderssammansättning tros bli mer 
ogynnsam med färre i yrkesaktiv ålder och samtidigt både fler barn och äldre. 

Fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska ge långsiktiga 
inriktningar för kommunens utveckling. De finansiella målen blir styrande för 
hur mycket pengar som kan gå till löpande verksamhet, investeringarnas 
omfattning och finansiering samt vilka årliga resultatnivåer som krävs. 
Effektiviseringar krävs för att få ut mer verksamhet för varje skattekrona. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 23 mars 2021 § 51. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2021. 
2. Årsredovisning 2020, daterad 16 mars 2021. 

Behandling 

Yrkanden 
Leif Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han riktar även ett 
stort tack till all personal i organisationen för väl genomfört arbete under 
pandemiåret. 

HåGe Persson (M) och Hans Gleimar (C) instämmer i Leif Petterssons tack till 
organisationen. 

HåGe Persson (M) och Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Hans Gleimar (C) yrkar på att årsredovisningen återremitteras för åtgärder och 
korrigeringar enligt bilaga 1. 

Sarah Hjälm (C), Mikael Johansson (SD), Lars Handegard (V) och Jorge Nunez 
(K) ställer sig bakom Hans Gleimars förslag på återremiss. 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och ska genomföras. 

Beslutsgång 
Följande beslutsgång godkänns: 

Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej för att ärendet ska återremitteras.  

Omröstningsresultat 
Med 29 ja-röster mot 16 nej-röster beslutar fullmäktige att återremittera 
ärendet. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Bilagor 
1. Återremissyrkande 
2. Omröstningsresultat 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen.
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Yrkan om Återremiss 

Ludvika Kommunfullmäktige 2021-05-11, Ärende 3 Ludvika Kommun Årsredovisning 2020 

Det framgår i det Sakkunniga biträdet PWC Revisionsrapport sidorna 7-8, att Ludvika i den 
framlagda Årsredovisning 2020 har inkluderat fakturor utställda till ett Företag med ett värde av 
89,4 millioner kronor inklusive moms, vilka har bestridits av Företaget. PWC hävdar att, Ludvika 
kommun inte visat, att dessa fordringar är balansgilla och reservering måste göras. 

Ludvika Revisorer gör i sin Årsberättelse för 2020 sida 2 motsvarande skrivning, att det bokförda 
värdet på fordringarna mot samma Företag inte kan godtas och Årsredovisningen därmed inte är 
rättvisande på grund av osäkerhet i värdet av redovisade tillgångar. 

God redovisningssed kräver, att felaktigheter i bokföring skall korrigeras så snart dessa upptäcks. 

Den för Kommunfullmäktige presenterade Årsredovisningen för 2020 har inte korrigerats för 
nämnda felaktigheter. 

Årsredovisningen skall, baserat på Revisorernas noteringar, korrigeras i Resultaträkningen 
med en Extraordinär Kostnad på 40,8 millioner kronor och i Balansräkningen för skulder 
och tillgångar med 40,3 MSEK 

Detta följer av sammanställning av 14 fakturor utställda i perioden 2014-2020: 

 Total Fordran till Företag inkl. moms 89,4 MSEK  
- Moms   - 8,3 MSEK 
Total Fordran till Företag exkl. moms 81,1 MSEK 
 
Varav 
- Uppbokad i Balansräkning 40,3 MSEK 
- Tidigare Resultatpåverkan 40,8 MSEK 

PWC Revisionsrapport sidorna 7- 8 kräver, att Kommunen skall göra en 
Nedskrivningsprövning av det bokförda värdet 172 MSEK av anläggningstillgångarna 
hänförbara till Vattenledningsprojektet, för att PWC skall kunna ta ställning till denna post.  

Årsredovisningens Resultat-och Balansräkning skall också korrigeras som möjlig 
konsekvens av kommunens Nedskrivningsprövning av det bokförda värdet av 
Vattenledingsprojektets anläggningstillgångar.  

 

Vi yrkar därför att:  

Årsredovingen 2020 återremitteras till Kommunstyrelsen för åtgärder och 
korrigeringar enligt ovan. 
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Ludvika kommun 
Datum 

2021-03-16 
      

      
Sida 

3(81) 

 

Årsredovisning 2020 

 

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  Leif Pettersson 

 Kommundirektör  Kommunstyrelsens ordförande (S)  
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Årsredovisning 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 

 

 

 

 

 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 bredbands-

utbyggnad i glesbefolkade 

områden 

 

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 
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Hjälp inför läsningen 

Förkortningar                                                                     Symboler i tabeller 

 

 

 

 

 

 

 

Definitioner 
Affärsdrivande 

verksamhet 

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

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

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

Anläggningstillgång 
Tillgång som ska användas en längre tidsperiod. Till exempel byggnader, inventarier, 

maskiner och fordon. 

Ansvarsförbindelse 
Ekonomiskt åtagande som inte redovisas som skuld eller avsättning i 

balansräkningen. 

Avgiftsfinansierad 

verksamhet 

Kommunal verksamhet som huvudsakligen eller fullt ut finansieras med avgifter 

(taxor) som betalas av dem som använder tjänsten. 

Avskrivning 
Planmässig värdeminskning av en anläggningstillgång för att fördela 

anskaffningskostnaden över tillgångens ekonomiska livslängd. 

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

obestämd antingen i fråga om belopp eller om tidpunkt. 

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

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

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

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

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 anläggnings-

tillgång (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 
Visar den kortsiktiga betalningsförmågan, alltså att kunna betala löner, fakturor och 

andra utgifter. 

Nettoinvestering 
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 

investeringar 

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

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

Skattefinansierad 

verksamhet 

Kommunal verksamhet som huvudsakligen eller fullt ut finansieras med 

skatteintäkter och statsbidrag. 

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

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

Tjänstepension Pension som arbetsgivaren betalar för sina anställda.   

LKFAB Ludvika kommunfastigheter AB 

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 
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Årsredovisning 2020 

1 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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1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

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) 57 59 36 84 123 

Investeringar netto (mnkr) 200 325 348 467 372 

Investeringarnas självfinansieringsgrad (%) 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 

År 2020 präglades starkt av coronapandemin. Praktiskt taget 

all verksamhet behövde anpassas för att hantera och bromsa 

smittspridningen. Kostnaderna ökade, samtidigt som skatte-

intäkterna 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.  
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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 VA-

systemet, 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  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal folkbokförda invånare 26 933 26 992 26 946 26 898 26 604 

Kommunal skattesats (%) 22,54 22,54 22,07 22,07 22,07 

Intäkter (mnkr) 2 124 2 186 2 246 2 469* 2 244 

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 

Årets resultat (mnkr) 26 28 23 223 (47)* 37 

Investeringar netto (mnkr) 94 174 158 227 142 

Investeringarnas självfinansieringsgrad (%) 99 55 60 53 62 

Låneskuld (mnkr) 457 597 649 326 315 

Soliditet (%) 45 43 40 48 48 

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 8 11 12 22 23 

Antal anställda (månadsavlönade) − − − 2 264 2 276 

* 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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1.2 Den kommunala koncernen 

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. 
 

 
 

Organisationsschemat gäller för 31 december 2020. 

Gemensamma

 nämnder
Nämnder Kommunalförbund

 Förvaltn.chef: Eva Björsland

 nämnden

 Miljö- o byggchef: Åsa Lindqvist

 Samhällsbyggnads-

 Ordf: Sören Finnström (S)

 Förvaltn.chef: Jan Lundberg

 Social- och utbildnings-

 nämnden

 Vård- och omsorgs-

 Ordf: Håkan Frank (M)

 Förvaltn.chef: Barbro Forsberg

 Ordf: Leif Pettersson (S)

 IT-chef: Anna Källsved

 Gemensamma nämnden

 receptfria läkemedel

 Ordf: Åsa Bergqvist (S)

 överförmyndarnämnden

 Hjälpmedelsnämnden

 Språktolknämnden i

 Gemensamma

 Västerbergslagens

 Ordf: Yvonne Persson (S)

 Förbundschef: Mikael Fältsjö

 Ordf: Leif Pettersson (S)

 Förvaltn.chef: Maria Skoglund

 Gemensamma nämnden

 Ordf: Leif Pettersson (S)

 Chef: Anders Karlin

 för upphandl.samverkan  utbildningsförbund (76 %)

 Dala Mitt (17 %) nämnden

 Gemensamma  Räddningstjänsten

Revisionen

 VD: Maria Skoglund

 Styr.ordf: Leif Pettersson (S)

 Stadshus AB (100 %)

 Ludvika kommun

Koncernbolag

Fullmäktige

 Kultur- och fritids-

Dalarna

 nämnden

 för alkohol, tobak och

 Förvaltn.chef: Jan Lundberg

 Ordf: Andreas Strandberg (M)

 Förvaltn.chef: Jan Lundberg

 Myndighetsnämnden

 Ordf: Staffan Bruzelius (M)

 miljö och bygg

 Dalarna

 servicenämnden

 Kommunstyrelsen

Kommunen är politiskt styrd med fullmäktige som högsta 

instans. Större delen av verksamheten sker i egen regi i 

nämnder med olika ansvarsområden, men över tid har mer och 

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

detta sammantaget kallas för Ludvika kommunkoncern. 
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Maria Strömqvist (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 

Kommunstyrelsen 

● Är kommunens verkställande organ, med övergripande ansvar för hela koncern-

ens utveckling och ekonomiska ställning. Bedriver även bl.a. näringslivsfrågor, 

integration och intern service som IT, ekonomi och upphandling. 

● Nettokostnad: 51 mnkr (exkl. kostnad för gemensamma nämnder och 

kommunalförbund) 

● Förvaltning: kommunstyrelsens förvaltning  

Kultur- och fritids-

nämnden 

● Bedriver verksamhet inom områdena kultur och ungdom samt fritid och idrott. 

● Nettokostnad: 40 mnkr 

● Förvaltning: samhällsbyggnadsförvaltningen 

Myndighetsnämnden 

miljö och bygg 

● Bedriver myndighetsutövning med ansvar för bl.a. ärenden som rör bygglov, 

bostadsanpassning, miljö, hälsoskydd, radon och livsmedel. 

● Nettokostnad: 0,3 mnkr 

● Förvaltning: samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnads-

nämnden 

● Ansvarar för bl.a. gator och parker, miljö, planering, projektering o exploatering. 

● Nettokostnad: 145 mnkr 

● Förvaltning: samhällsbyggnadsförvaltningen 

Social- och 

utbildningsnämnden 

● Bedriver förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem samt individ- 

och familjeomsorg. 

● Nettokostnad: 634 mnkr 

● Förvaltning: social- och utbildningsförvaltningen 

Vård- och omsorgs-

nämnden 

● Bedriver främst äldreomsorg och stöd och service till personer med 

funktionsnedsättningar, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser. Svarar även för 

hela kommunens kostverksamhet. 

● 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 gymnasie- 

och 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. 

Antalet samarbeten med andra kommuner har ökat. 

Gemensamma nämnder 

 Verksamhet 

Gemensamma 

nämnden för 

upphandlings-

samverkan 

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

Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora och Säters kommun. 

● Total kostnad 20 mnkr 

● Ludvikas kostnad: 2,5 mnkr (13 %) 

Gemensamma 

servicenämnden 

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

● Total kostnad 67 mnkr 

● Ludvikas kostnad: 50 mnkr (74 %) 

Gemensamma 

nämnden för 

alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel 

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

Hedemora, Smedjebackens, Säters och Gagnef kommun. 

● Total kostnad 3,5 mnkr 

● Ludvikas kostnad: 0,5 mnkr (14 %) 

Hjälpmedels-

nämnden Dalarna 

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

● Total kostnad 168 mnkr 

● Ludvikas kostnad: 8 mnkr (5 %) 

Språktolknämnden i 

Dalarna 

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

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

Smedjebackens och Säters kommun samt Region Dalarna. 

● Total kostnad 35 mnkr 

● Ludvikas kostnad: 1,5 mnkr (4 %) 

Gemensamma 

överförmyndar-

nämnden 

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

Smedjebackens och Säters kommun. 

● Total kostnad 7 mnkr 

● Ludvikas kostnad: 1,1 mnkr (16 %) 

Kommunalförbund 

 Verksamhet 

Västerbergslagens 

utbildningsförbund 

(VBU) 

● Samverkan inom gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola m.m. mellan 

Ludvika och Smedjebackens kommun. 

● Total nettokostnad 240 mnkr 

● Ludvikas kostnad: 182 mnkr (76 %) 

Räddningstjänsten 

Dala Mitt (RDM) 

● 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 vård- 

och 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. 

 

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 
Verksamhet 

Ludvika kommun 

Stadshus AB 
100 % 

● Samordnar på övergripande nivå de kommunala bolagens verksamhet. 

Moderbolag för kommunens alla övriga bolag. 

● Omsättning 0,1 mnkr 

Ludvika Kommun-

fastigheter AB 
100 % 

● Äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler. Moderbolag för 

LudvikaHem, Stora Brunnsvik och Tryggheten i Ludvika Fastigheter. 

● Omsättning 213 mnkr 

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

● Omsättning 306 mnkr 

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

● Omsättning 3 mnkr 

Tryggheten i Lud-

vika Fastigheter KB 
100 % 

● Äger och förvaltar en fastighet med förskola och äldreboende. 

● Omsättning 5 mnkr 

Västerbergslagens 

Kraft AB 
100 % 

● Energibolag som ska säkerställa en långsiktigt effektiv och hållbar 

elproduktion. 

● Omsättning 22 mnkr 

Wessman Vatten & 

Återvinning AB 
100 % 

● Bildades 2020, men tog först 2021 över VA-huvudmannaskapet och 

ansvaret för återvinningen från kommunen. Moderbolag för WBAB. 

WBAB Wessman-

Barken Vatten & 

Återvinning AB 

50 %* 

● Delägt driftbolag för VA och återvinning tillsammans med 

Smedjebackens kommun. 

● Omsättning 245 mnkr 

Västerbergslagens 

Energi AB 
28,6 % 

● Delägt energibolag tillsammans med Vattenfall AB o Fagersta kommun. 

Moderbolag för VB Elförsäljning och VB Elnät.  

● Omsättning 191 mnkr 

Västerbergslagens 

Elförsäljning AB 
28,6 % 

● Delägt energibolag som bedriver elhandelsverksamhet. 

● Omsättning 123 mnkr 

Västerbergslagens 

Elnät AB 
28,6 % 

● Delägt energibolag som bedriver elnätsverksamhet. 

● Omsättning 231 mnkr 

* 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. 

Fullmäktige

Fastigheter KB

 Styr.ordf: Annika Viklund

 VD: Malin Wallenberg

Ludvika kommun

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

 VD: Maria Skoglund

Wessman Vatten &

Återvinning AB (100 %)

 Styr.ordf: Ove Boman (M)

 VD: Sabine Dahlstedt

Västerbergslagens

Energi AB (28,6 %)

 Styr.ordf: Ulrika Jardfelt

 VD: Malin Wallenberg

Kraft AB (100 %)

Västerbergslagens

 VD: Ulf Rosenqvist

 Styr.ordf: Ingvar Henriksson (S)

fastigheter AB (100 %)

Ludvika Kommun-

 VD: Mattias Holmström

 Styr.ordf: Ove Boman (M)

Stora Brunnsvik AB

Tryggheten i Ludvika

Västerbergslagens

Elförsäljning AB

Västerbergslagens

Elnät AB

 Styr.ordf: Toni Sunding

 VD: Johan Carlsson

 Styr.ordf: Ingvar Henriksson (S)

 VD: Ulf Rosenqvist

 Styr.ordf: Ingvar Henriksson (S)

 VD: Ulf Rosenqvist

WessmanBarken Vatten

& Återvinning AB (50%)

 Styr.ordf: Ingemar Hellström (S)

 VD: Sabine Dahlstedt

LudvikaHem AB
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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 ägar-

roll samt möjlighet till strategisk koordination för planering. Leif Pettersson (S) 

är styrelseordförande, med Maria Skoglund som VD sedan 1 september 2020. 

Våra största bolag 

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 avgifts-

finansierade, 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.  

 

Har hand om våra 

fastigheter: 

förskolor, skolor, 

äldreboende m.m. 

 

 
 
Hyr ut bostäder 

 

 
 
Energibolag som 

producerar 

elektricitet i elva 

vattenkraftverk 

 

 
 
Sköter sophämt-

ning, återvinning 

samt vatten och 

avlopp 

 

 
 
Energibolag som 

levererar 

elektricitet, värme 

och fiber 
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 

ställning 

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. Gymnasie-

skolan 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. 

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. 
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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 

1.3.2 Befolkningsutvecklingen 

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

än 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 

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. 

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. 

16 miljoner kr i kompensation för 

extraordinära merkostnader. 

Merkostnaderna gäller främst personal, 

skyddsutrustning och material.  

22 miljoner kr i kompensation för 

sjuklönekostnader. April−juli tog staten 

tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklöner. 

Därefter gavs en schablonmässig ersättning.  

0,5 miljoner kr i nedsatta arbetsgivar-

avgifter. Mars−juni gavs en nedsättning av de 

sociala avgifterna för 30 anställda. 

 

 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik 
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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. 

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. 

 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik 

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  

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 

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

Foto: Roxx.se Foto: Wizworks.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 Hantering av risk 

Coronapandemin 

Sjukdom och dödsfall i befolkningen. 

Påverkan på verksamhet. Merkostnader 

och lägre skatteintäkter och andra intäkter. 

● Minska smittspridning 

● Förebyggande arbete 

Svagare konjunk-

turutveckling 

Lägre skatteintäkter, ökade sociala 

kostnader. 
● Effektiviseringar 

Mer ogynnsam 

åldersfördelning 

Svårare att finansiera ökade behov av 

kommunal service när det väntas bli färre i 

aktiv ålder, men fler barn och pensionärer. 

● Effektiviseringar 

● Långsiktig planering 

Minskad 

befolkning 
Lägre intäkter, lägre kostnader. ● Strukturella åtgärder 

Verksamhetsrisker 

 Beskrivning Hantering av risk 

Bemannings- och 

kompetensrisk 

Svårare att bemanna verksamheterna 

med rätt kompetens, när antalet invånare 

i aktiv ålder väntas minska. 

● Effektivisera verksamheterna 

● Vara en attraktiv arbetsgivare 

● Verka för ett förlängt arbetsliv 

Integritetsrisk 

Felaktig hantering av personuppgifter och 

känslig information kan orsaka att 

individer lider men och att enskilda såväl 

som kommunen kan lida skada. 

● Öka medvetenheten om hur risker 

uppstår 

● Förebyggande arbete 

Informationsrisk 

Att information förstörs eller inte kan nås, 

exempelvis om dataservrar och liknande 

går sönder eller om vi utsätts för 

cyberangrepp och dataintrång. 

● Öka medvetenheten om hur risker 

uppstår 

● Tekniska skydd 

● Skapa regler för vad som får kopplas in i 

IT-miljön 

Risk för elbortfall 

Samhällsviktig verksamhet som vård, 

omsorg, socialtjänst och vatten- och 

energiförsörjning äventyras om tillförseln 

av el försvinner långvarigt. 

● Förebyggande arbete 

● Dieseldrivna reserv-elverk finns 

● Planer finns för hur reservkraften ska 

prioriteras och hur verksamheterna ska 

anpassas och upprätthållas 

Boenderisk 

Att inte kunna erbjuda rätt sorts 

boendeformer till äldre och till personer 

med funktionsnedsättning. 

● Omvärldsbevakning om vilka boende-

former som kommer efterfrågas och be-

hövas, och behovet av nybyggnation 

Finansiella risker 

 Beskrivning Hantering av risk 

Ränterisk 
Att få ökade räntekostnader vid ett 

stigande ränteläge i ekonomin. 

● Olika löptider och räntebindningsdatum 

för lån 

● Finansiella instrument för räntesäkring 

Finansieringsrisk 

Att inte kunna refinansiera lån när så 

önskas, eller inte kunna ta upp ny 

finansiering när behov uppstår, eller att få 

låna men till ofördelaktiga villkor. 

● Olika löptider och förfallodatum för lån 

● Betala av på lån 

● Hög grad av självfinansiering av 

kommande investeringar 

Likviditetsrisk 
Att inte kunna klara löpande utbetal-

ningar, främst löner och fakturor. 

● Planera verksamhet och ekonomi 

● Hålla budget 

Marknadsvärdes-

risk i finansiella 

placeringar 

Att finansiella tillgångar sjunker i värde, 

exempelvis aktier. ● 
Sådana placeringar ska i normalfallet 

inte användas (finanspolicyn) 

Valutarisk 

Att värdet på tillgångar och skulder i 

utländsk valuta (omräknat till svenska 

kronor) förändras på ett ofördelaktigt vis 

då växelkurser ändras. 

● 

Risken föreligger inte, eftersom 

upplåning endast får ske i svenska 

kronor (finanspolicyn). 
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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 

 2019 2020 

Pensionsförpliktelse 729 738 

  Varav avsättning inkl. särskild löneskatt 86 105 

             ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 598 588 

             pensionsförpliktelse som har tryggats i pensionsförförsäkring 45 45 

             pensionsförpliktelse som har tryggats i pensionsstiftelse − − 

Marknadsvärde för förvaltade pensionsmedel − − 

  Totalt pensionsförsäkringskapital − − 

  − varav överskottsmedel − − 

  Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning) − − 

  Summa förvaltade pensionsmedel − − 

Finansiering   

  Återlånade medel 86 105 

  Konsolideringsgrad (%) 98 98 

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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1.4 Händelser av väsentlig betydelse 

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. 

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. 
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1.5 Styrning och uppföljning av den kommunala 

verksamheten 

1.5.1 Ansvarsstruktur 

Kommunen är politiskt styrd, med fullmäktige som högsta instans. 

Ansvarsfördelning och styrning inom kommunkoncernen 

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 

    

 S  Socialdemokraterna 

 M  Moderaterna 

 SD  Sverigedemokraterna 

 C  Centerpartiet 

 V  Vänsterpartiet 

 MP  Miljöpartiet 

 K  Kommunisterna 

 KD  Kristdemokraterna 

 L  Liberalerna 

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. 

 

 

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. 
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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 verksamhets-

mässiga och finansiella mål, som ska fastställas av fullmäktige. Det ska finnas en 

koppling till det som kallas god ekonomisk hushållning. Se avsnitt 1.6.1. 

Mål för god ekonomisk hushållning 2020 

För 2020 hade Ludvika 

kommun fem verksamhets-

mål och ett finansiellt mål. 

Verksamhetsmålen fastställ-

des 2015 och gällde 

2016−2020. För samma 

period fanns också 

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. 

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 

ekonomisk plan som visar hur de 

pengar som kommer in ska användas. 

I avsnitt 2.4 framgår hur verksamhets-

budgeten 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 verksam-

heter. En verksamhetsplan beslutades 

också för det kommande året. 

Verksam-

hetsmål 

En av landets bästa skolkommuner 

En bra kommun att växa upp i 

En tillväxtkommun 

En bra kommun att leva i 

En miljövänlig kommun 

Finansiellt 

mål 

Resultat minst 2 procent av skatteintäkter 

och generella statsbidrag 

Budgeten görs i fyra steg 

1. Först bedöms hur stora intäkterna kommer 

bli det aktuella året. 

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.  

Under våren görs två uppföljningar till 

kommunstyrelsen, med syftet att ge 

tidiga signaler på eventuella avvikelser 

mot lagda planer. Det första tillfället 

avser perioden januari−februari och 

det andra januari−april. Nämnderna 

rapporterar hur det går med arbetet 

med verksamhetsmålen och med 

ekonomin. Både för den löpande 

driftverksamheten och investeringarna 

jämförs periodens kostnader med 

budget. Även periodens resultat, 

balanskravsresultat och finansiella mål 

rapporteras. All rapportering innefattar 

också en prognos till årets slut. Större 

avvikelser som tros kvarstå till årets slut 

ska lyftas fram, då syftet är att tidigt 

kunna sätta in åtgärder. Vid avvikelser 

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.  

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. 

Varje år avsätter kommunen pengar som ska 

gå just till den löpande verksamheten. 

Investering. När kommunen satsar pengar på 

att exempelvis bygga en ny skola säger man i 

stället att vi investerar. 

En investering är någonting som är avsett att 

användas i verksamheten under en längre tid 

och som har en beräknad ekonomisk 

livslängd på minst tre år. 

Det behövs stora pengar för att bygga en 

skola, En investering finansieras antingen av 

kommunen själv eller genom lån från banken 

eller någon annan långivare. 

Kostnaden för investeringen – den nya skolan 

– slås sedan ut under många år framöver. För 

en byggnad som en skola gäller i regel 50 år. 

Kostnader uppstår i samband med den 

beräknade värdeminskningen på investeringen 

samt eventuella räntebetalningar på lån. 

Dessa kostnader kallas för kapitalkostnad, 

vilket blir en årlig driftkostnad för den 

verksamhet som använder den nya skolan. 
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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. 
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1.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

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 kostnads-

effektivt, 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 

Det enda finansiella 

målet, ett resultat 

för kommunen efter 

finansiella poster på 

2 procent av skatte-

intäkter och stats-

bidrag, överträffades 

2020 (    ). Över-

skottet blev 2,1 pro-

cent (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 

Verksam-

hetsmål 

En av landets bästa skolkommuner  

En bra kommun att växa upp i  

En tillväxtkommun  

En bra kommun att leva i  

En miljövänlig kommun  

Finansiellt 

mål 

Resultat minst 2 procent av skatteintäkter 

och generella statsbidrag 
 

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 skuld-

sättning i koncernen är ett par varningssignaler för ekonomin. 
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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 Målvärde 
Målupp-

fyllelse 

 
2019 2020 

Förändring 

2020 
2020 2020 

En av landets bästa skolkommuner     
 

Kommunranking för genomsnittligt meritvärde 

(betyg) årskurs 9 (1−290, där 1=bästa kommun) 
198 211a  72 

 

Kommunranking för genomsnittlig betygspoäng 

gymn. årskurs 3 (1−290, där 1=bästa kommun) 
256 189  72 

 

En bra kommun att växa upp i     
 

Andel ungdomar med framtidstro 87 % 89 %  95 % 
 

Andel ungdomar med möjl. att påverka dem som 

bestämmer i kommunen 
17 % 22 %  35 % 

 

Andel ungdomar som har upplevt otrygga 

situationer 
29 % 26 %  10 % 

 

Andel öppet arbetslösa unga 18−24 år 6,7 % 7,4 %  4,0 % 
 

En tillväxtkommun     
 

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 % 
 

Företagens betyg på kommunens service     

(0−100, där 100=max) 
82 77e 

 80 
 

Andel öppet arbetslösa vuxna 25−64 år 4,9 % 6,3 %  3,0 % 
 

En bra kommun att leva i     
 

Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats      

att bo och leva på (0−100, där 100=max) 
50 50  60  

Invånarnas betyg på kommunens bemötande och 

tillgänglighet (0−100, där 100=max) 
51 52  60 

 

Invånarnas betyg på kommunen som en trygg och 

säker plats att bo på (0−100, där 100=max) 
50 51  65 

 

En miljövänlig kommun     
 

Andel hushållsavfall som återvinns 34 % 37 %f 
 65 %  

Andel ekologiska livsmedel i kommun-    

organisationen 
37 % 34 %  60 % 

 

Koldioxidutsläpp från kommunorganisationens   

bilresor (ton CO2 per årsarbetare) 
0,19 0,18  0,20 

 

Energianvändning i kommunorganisationens        

lokaler (kWh per m2) 
166 154  139 

 

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. 

 

 

XX

X 

 

XX

X 

 

XX

X 

 

XX

X 

57



Ludvika kommun 
Datum 

2021-03-16 
      

      
Sida 

28(81) 

 

Årsredovisning 2020 

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. 

58



Ludvika kommun 
Datum 

2021-03-16 
      

      
Sida 

29(81) 

 

Årsredovisning 2020 

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  

Kommunalskatten på invånarnas löner, pensioner och liknande inkomster är 

den klart största enskilda intäktskällan. 

Mer än 1,2 miljarder kr kom därifrån. 

För varje hundralapp i beskattningsbar 

inkomst betalade invånarna drygt 22 kr 

till kommunen. Just 2020 minskade 

skatteintäkterna på grund av 

lågkonjunkturen och pandemin. 

Över 530 miljoner kr kom i generella 

bidrag från staten och olika utjämnings-

system – pengar som kunde användas 

fritt. Det är ett betydligt större belopp 

än 2019, vilket främst beror på 

tillskottet av nya statsbidrag kopplat till 

pandemin. 

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 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 899 993 1 062 1 286 1 110 

   Varav exploateringsintäkter − − − − − 

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 

   Varav skatteintäkter 1 187 1 226 1 223 1 253 1 236  

   Varav generella statsbidrag och utjämning 399 407 416 436 534 

Finansnetto −10 −6 −29 19 −14 

Kommunalskatt 2020 

Ludvika kommuns skattesats är 22,07 %.  

Det är en av de lägsta bland Dalarnas 

kommuner och under genomsnittet i länet.  

Det är också lägre än genomsnittet för den 

stora grupp kommuner som liksom Ludvika 

ligger utanför storstadsområdena. 

Det är dock en högre nivå än genomsnittet 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 
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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 ibland annat för 

att över tid kunna finansiera investeringar. 

Årets resultat, miljoner kr 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Koncernen 57 59 36 84 123 

Kommunen 26 28 23 47* 37 

* 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 skatte-

finansierade 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 funktions- Intäkter 75 115 

nedsättning  Kostnader 656 691 

 Nettokostnader 581 576 

Individ- och familjeomsorg Intäkter 31 22 

 Kostnader 198 203 

 Nettokostnader 167 181 

Förskola Intäkter 35 51 

 Kostnader 216 220 

 Nettokostnader 181 169 

Grundskola Intäkter 75 82 

 Kostnader 354 366 

 Nettokostnader 279 284 

Gymnasie- och vuxenutbildning Intäkter 0 0 

 Kostnader 178 182 

 Nettokostnader 178 182 

Gata och park Intäkter 47 48 

 Kostnader 109 113 

 Nettokostnader 62 65 

Kultur- och fritidsverksamhet Intäkter 20 6 

 Kostnader 71 46 

 Nettokostnader 51 40 

Verksamhetsfastigheter  Intäkter 180 273 

 Kostnader 179 213 

 Nettokostnader 1 60 
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Avgiftsfinansierad verksamhet, miljoner kr 
  2019 2020 

Vatten och avlopp Intäkter 68 71 

 Kostnader 76 78 

 Nettokostnader −8 −7 

Återvinning Intäkter 32 37 

 Kostnader 37 44 

 Nettokostnader −5 −6 

 

Affärsdrivande verksamhet, miljoner kr 
  2019 2020 

Bostadsverksamhet och näringsfastigheter Intäkter 246 309 

 Kostnader 244 293 

 Resultat 2 16 

Energiverksamhet Intäkter 213 185 

 Kostnader 183 156 

 Resultat 30 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 

skatteintäkter och statsbidrag totalt sett 

blev cirka 26 miljoner kr större än den 

budgeterade nivån, efter att 

skatteintäkterna visserligen föll men 

statsbidragen steg kopplat till corona. 

Därför blev 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 
Avvik-

else 
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.  

  

Verksamhetens intäkter + 8 

Verksamhetens kostnader inkl. 

avskrivningar 
− 29 

Skatteintäkter − 22 

Generella statsbidrag och utjämning + 47 

Finansnetto − 2 

Resultat + 3 
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Kommunens resultat och driftens budgetavvikelse 

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. 

  

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. 
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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 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Investeringar netto (mnkr) 200 325 348 467 372 

Investeringarnas självfinansieringsgrad (%) 88 56 49 47 66 

Låneskuld (mnkr) 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, 

med allra störst volym 2019. 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 verksamhets-

fastigheter 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 generations-

perspektiv 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 arbets-

givaren står för. De olika varianterna av tjänstepension beskrivs i avsnitt 1.3.5. 

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 invest-

eringarna 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. 
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Koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelserna har den gångna 

femårsperioden ökat från 6 procent till 12 procent, när motsvarande mått utan 

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 kommun-

Sverige 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 

 

 

 

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.  

Ludvika kommuns resultat 2019 har justerats för ett engångs-

belopp i form av en realisationsvinst på 176 miljoner kr efter en 

intern aktieöverlåtelse från kommunen till kommunens ägarbolag 

Stadshus AB.  
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1.7 Balanskravsresultat 

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  

  2018 2019 2020 

 Årets resultat enligt resultaträkningen 23 223 37 

− Samtliga realisationsvinster −1 −185 −2 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet − − − 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet − − − 

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

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

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 22 38 35 

− Reservering av medel till resultatutjämningsreserv − − − 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv − − − 

= Årets balanskravsresultat 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. 

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.  
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1.8 Väsentliga personalförhållanden 

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. 

Antal medarbetare 31 dec 

 
 Koncernen Kommunen 

 2019 2020 2019 2020 

Antal 

personer 

Tillsvidareanställda månadsavlönade 2 401 2 398 1 984 1 984 

Visstidsanställda månadsavlönade  313 321 280 293 

Totalt 2 714 2 719 2 264 2 276 

Antal 

årsarbeten* 

Tillsvidareanställda månadsavlönade 1 954 1 946 1 596 1 576 

Visstidsanställda månadsavlönade  301 304 270 277 

Visstidsanställda timavlönade 183 204 180 201 

Totalt 2 437 2 454 2 046 2 054 

* 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 

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. 

 

 

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. 
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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 

Nästan sex av sju av 

koncernens medarbetare 

jobbar i kommunens 

nämnder. Närmare 1 000 

personer finns på främst 

förskola, skola och individ- 

och familjeomsorg inom 

social- och 

utbildningsnämnden. 

Ungefär lika många jobbar 

inom vård- och 

omsorgsnämnden. 

År 2020 ökade antalet 

anställda hos 

kommunstyrelsen. En 

delförklaring är att det 

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. 

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.  

 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 

LudvikaHem (100 %) 50 44 

VB Kraft (100 %) 1 1 

WBAB (71 %) 57 58 

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

Totalt bolag 228 226 

Totalt koncernen 2 714 2 719 

* Inklusive de två gemensamma nämnder som Ludvika kommun är värdkommun för 
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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 

101 procent av 

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. 

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 kommunalför-

bunden 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.   

 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinnor 26 700 27 300 28 100 28 800 29 700 

Män 27 700 28 600 28 600 29 500 29 400 

Totalt 26 900 27 500 28 200 29 000 29 600 

70



Ludvika kommun 
Datum 

2021-03-16 
      

      
Sida 

41(81) 

 

Årsredovisning 2020 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 

Som väntat är det 

också här som 

den största upp-

gången 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 från-

varo än snittet i 

landet. Den 

senaste jämför-

bara statistiken 

gäller 2019. 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, kommunen 

Då var frånvaron 8,8 pro-

cent 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 

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. 

 

2019  2020  

Totalt 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 

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

WBAB (71 %) 4,5 4,1 4,1 4,1 

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

Totalt bolag 5,5 5,2 6,7 4,3 

Totalt koncernen 8,1 9,6 11,0 5,5 

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. 

Källa: Kolada.se (2011−2019) och Ludvika kommun (2020) 
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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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1.9 Förväntad utveckling 

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 

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. 

 2020 
Budget 

2021 2022 2023 

Verksamhetens intäkter 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 

   Varav skatteintäkter 1 236 1 231 1 275 1 325 

   Varav generella statsbidrag och utjämning 534 568 537 520 

Årets resultat 37 35 36 37 

Investeringar netto 142 81* 105* 110* 

Investeringarnas självfinansieringsgrad (%) 62 85* 90* 92* 

* 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. 

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. 
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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 befolknings-

prognos 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. 

Även om det totala 

invånarantalet ligger stilla, 

så väntas ålderssamman-

sättningen 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. 

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.   

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

(2020−2035) 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik (2019) o SCB:s prognos för Ludvika kommun (2020−2035) 
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Förändring olika åldersgrupper. Prognos 2020−2035 

Även hur mycket skatt, och 

statsbidrag som kommer in 

påverkas av antalet invånare 

och ålderssammansättning-

en. 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 

Det 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 modern-

iseras 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. Det framgår av avsnitt 1.6.2, 1.9.3 och 1.9.4.  

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

2.1 Resultaträkning 

Miljoner kr  

 Noter 
Koncernen Kommunen 

2019      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 −136,4 −121,3 −67,5 −44,1 

Verksamhetens nettokostnader  −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 

Verksamhetens resultat  87,1 143,1 28,5 18,0 

Finansiella intäkter 7 49,4 5,1 212,2 22,6 

Finansiella kostnader 8 −30,2 −19,5 −10,7 −4,0 

Resultat efter finansiella poster  106,3 128,5 229,9 36,7 

Extraordinära poster 9 −6,9  −6,9  

Aktuell skatt  −14,7 −5,5   

Förändring av latenta skatter  −0,8 −0,7   

Årets resultat  83,9 122,5 223,1 36,7 

Se notförteckning avsnitt 2.6 
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2.2 Balansräkning 

Miljoner kr 

 Noter 
Koncernen Kommunen 

2019 2020 2019 2020 

TILLGÅNGAR      

A...Anläggningstillgångar  3 443,1 3 354,1 1 608,8 1 670,8 

- Immateriella anläggningstillgångar       

- Materiella anläggningstillgångar  3 287,7 3 307,8 1 063,1 1 125,2 

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 15 2 856,1 2 866,8 980,4 1 035,2 

- Maskiner och inventarier 16 430,4 439,8 81,4 88,7 

- Övriga materiella anläggningstillgångar 17 1,2 1,2 1,2 1,2 

- Finansiella anläggningstillgångar 18-19 156,4 46,3 545,8 545,7 

B...Bidrag till infrastruktur 20 9,7 87,5 9,7 87,5 

C...Omsättningstillgångar  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 

- Kortfristiga placeringar      

- Kassa och bank 23 484,7 344,4 439,5 306,7 

SUMMA TILLGÅNGAR  4 273,7 4 323,1 2 278,1 2 371,3 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

A...Eget kapital 24 1 116,0 1 139,6 1 100,9 1 137,8 

- Årets resultat  83,9 122,5 223,1 36,7 

- Resultatutjämningsreserv      

- Övrigt eget kapital      

B...Avsättningar  208,6 240,3 132,2 145,6 

- 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 

C...Skulder  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 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

 4 273,7 4 323,1 2 278,1 2 371,3 

      

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Panter och därmed jämförliga säkerheter 29 2 030,7 1 914,3 2 030,7 1 914,3 

Ansvarsförbindelser  602,5 614,2 602,5 593,4 

- Pensionsförpliktelser 30 597,5 609,2 597,5 588,4 

- Övriga ansvarsförbindelser  5,0 5,0 5,0 5,0 

Se notförteckning avsnitt 2.6 
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2.3 Kassaflödesanalys 

Miljoner kr 

 Noter 
Koncernen Kommunen 

2019 2020 2019 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  83,9 122,5 223,1 36,7 

Justering för av- och nedskrivningar  4  136,4 121,3 67,5 44,1 

Justering för förändring av pensionsskuld  30,1 31,3 7,4 3,0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 

poster 
10 0,6 −92,2 −530,5 −117,6 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
 251,0 −42,6 −232,5 −33,8 

Förändring lager och exploateringsfastigheter 

(−ökning, +minskning) 
21 −4,4 −18,0 -3,0 −13,2 

Förändring kortfristiga fordringar        

(−ökning, +minskning) 
22 −27,7 −197,5 −14,1 −81,9 

Förändring kortfristiga skulder      

(−minskning, +ökning) 
28 −528,4 14,5 20,5 142,3 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 

VERKSAMHETEN 

 −309,5 −18,1 −229,1 13,4 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Årets anskaffningar  −433,6 −372,0 −227,5 −142,0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   205,0 424,4 37,4 

Investering i finansiella. anläggningstillgångar  −1,7  −0,2 -4,8 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    176,1 4,9 

Infrastrukturell investering      

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS-

VERKSAMHETEN 

 −463,2 −167,0 372,5 −104,5 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Upplåning      

Nyupptagna lån 11 942,5 14,6 173,4  

Amortering av långfristiga skulder 12  −188,5 −478,9 −226,1 

Pensionsinlösen      

Förändring kortfristig del   218,8 −182,9 184,3 

Ökning långfristiga fordringar 13 −0,7  523,8  

Minskning av långfristiga fordringar 14   0,1 0,1 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS-

VERKSAMHETEN 

 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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2.4 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 

       Budget        Bokslut     Avvikelse 

Kommunstyrelsen1 112,8 106,5 −6,3 

Kultur- och fritidsnämnden 41,0 40,3 −0,7 

Samhällsbyggnadsnämnden2 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 

Revisionen 1,2 1,1 −0,1 

Totalt 1 709,5 1 721,6 12,1 

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 

       Anslag        Bokslut    Avvikelse 

Kommunstyrelsen 19,9 9,9 -10,0 

Kultur- och fritidsnämnden 5,3 5,1 −0,1 

Samhällsbyggnadsnämnden 119,7 124,3 4,6 

Social- och utbildningsnämnden 3,1 1,5 −1,6 

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

Totalt 150,0 142,0 -8,0 
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2.5 Bolagens resultat 

Bolagens resultat, miljoner kr  

 Ägarandel 
Resultat 

Del av resultatet till 

Ludvika kommuns 

sammanställda 

redovisning 

       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 

WBAB 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 
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2.6 Noter  

Not 1. Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) och följer i all 

väsentlighet rekommendationer från Rådet 

för kommunal redovisning (RKR). 

 Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges. 

 Periodisering av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed. 

 Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de 

beräknas inflyta. 

 Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöra kommunkoncernen och intäkterna 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Sammanställd redovisning 

I den sammanställda redovisningen kopplas 

kommunkoncernens alla enheter samman för 

att ge en helhetsbild av koncernen.  

I koncernen ingår samtliga nämnder, gemen-

samma 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 

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 anläggningstill-

gångar görs för den beräknade nyttjande-

perioden med linjär avskrivning baserat på 

anskaffningsvärdet. För tillgångar i form av 

mark, konst och pågående arbeten görs 

emellertid inga avskrivningar.  

Avskrivningar, koncernbolag  

Materiella anläggningstillgångar skrivs av 

systematiskt över tillgångens bedömda 

nyttjandeperiod enligt K3-reglementet. 

Tillgången delas upp på komponenter när 

komponenterna är betydande och har 

väsentligt olika nyttjandeperioder. När en 

komponent i en anläggningstillgång byts ut, 

utrangeras eventuell kvarvarande del av den 

gamla komponenten och den nya 

komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Utgifter för löpande reparationer och 

underhåll redovisas som kostnader. 

Gränsdragning mellan driftkostnad och 

investering  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk 

eller innehav med en nyttjandeperiod om 

minst tre år klassificeras som anläggnings-

tillgång, om anskaffningsvärdet överstiger två 

prisbasbelopp (2 * 47 300 kr = 96 400 kr för 

år 2020). 
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Lånekostnader  

Kostnaderna belastar den period de hänför 

sig till och räknas inte in i tillgångarnas 

anskaffningsvärden. 

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. 

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 komponent-

redovisning på de anläggningar som aktiver-

as. Detta innebär att en anläggning delas upp 

i olika komponenter med olika nyttjande-

perioder. 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 VA-

huvudmannaskapet 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 

riktlinjer för beräkning av pensionsskuld 

(RIPS19). Pensionsadministratören har utrett 

anställningsförhållandena för 98 procent av 

de anställda. 

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som an-

svarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. 

Årets nyintjänade pensioner redovisas som 

en långfristig avsättning i balansräkningen 

samt kostnadsförs i resultaträkningen.  

Pensionsåtaganden för anställda i de företag 

som ingår i 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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Årsredovisning 2020 

Not 2. Verksamhetens intäkter 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Enligt driftredovisning 691,2 558,6 691,1 558,6 

Försäljning av fastigheter 78,5  78,5  

LKFAB 409,7 525,9   

VB Energi 167,7 152,8   

VBU 199,9 205,3   

VB Kraft 39,0 21,7   

WBAB 158,5 176,4   

Interna intäkter + korrigering koncerninterna −458,7 −530,5 −243,5 −107,1 

Totalt 1 285,8 1 110,2 526,2 451,5 

Not 3. Verksamhetens kostnader 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Enligt driftredovisning −2 360,3 −2 280,7 −2 360,3 −2 280,6 

Reglering personalomkostnader inkl. pensioner −4,2 14,2 −1,6 14,1 

VBU −197,4 −203,3   

LKFAB −365,4 −376,3   

VB Energi −113,0 −105,4   

VB Kraft −16,2 −16,0   

WBAB −157,9 −175,5   

Stadshus AB  −0,1   

Interna kostnader + korrigering koncerninterna 451,9 527,3 243,5 107,1 

Totalt −2 762,5 −2 615,8 −2 118,5 −2 159,4 

Leasingavgifter lös egendom 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Operationell leasing     

Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande:     

− Inom 1 år 17,0 3,6 17,9 16,6 

− Senare än 1 år men inom 5 år 16,4 27,7 17,4 12,1 

− Senare än 5 år  0,2   

Totalt 33,4 51,5 35,3 28,7 

     

Finansiell leasing     

Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande:     

− Inom 1 år 0,8 1,6 0,8 1,6 

− Senare än 1 år men inom 5 år 2,9 4,6 2,9 4,5 

− Senare än 5 år  0,7  0,7 

Totalt 3,7 6,9 3,7 6,9 

Kostnader revision, tkr 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Räkenskapsrevision     

− Biträde 873 961 216 173 

− Förtroendevald 74 36 74 67 

Totalt 947 997 290 240 

     

Övrig revision     

− Biträde 73 401 562 567 

− Förtroendevald   294 268 

Totalt 73 401 856 835 

Not 4. Av- och nedskrivningar 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar −89,2 −77,3 −47,8 −28,5 

EPC projekt −3,9 0,0 −3,9 −0,0 

Bilar och andra transportmedel, maskiner o inventarier −39,7 −42,1 −14,0 −14,3 

Nedskrivningar −1,8 −1,9 −1,8 −1,3 

Upplösning negativ goodwill 2,4     

Totalt −130,4 −121,3 −67,5 −44,1 
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Årsredovisning 2020 

Not 5. Skatteintäkter 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Preliminära skatteintäkter 1 263,7 1 261,4 1 263,7 1 261,4 

Slutavräkning 2018/2019 −3,9 −6,6 −3,9 −6,6 

Prognos slutavräkning 2019/2020 −7,0 −19,2 −7,0 −19,2 

Totalt 1 252,7 1 235,6 1 252,7 1 235,6 

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Inkomstutjämningsbidrag 279,2 289,5 279,2 289,5 

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

Kostnadsutjämningsbidrag 68,2 81,1 68,2 81,1 

Fastighetsavgift 52,5 53,6 52,5 53,6 

Införandebidrag  11,3  11,3 

Regleringsbidrag/avgift 18,9 27,6 18,9 27,6 

Utjämningsbidrag/utjämningsavgift LSS −4,1 3,3 −4,1 3,3 

Generella statsbidrag 16,7 68,8 16,7 68,8 

Totalt 435,6 534,4 435,6 534,4 

Not 7. Finansiella intäkter 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Aktieutdelning koncernföretag   24,6 17,0 

Borgensavgift   2,9 2,9 

Fakturerade räntor 8,3 2,6 8,3 2,5 

Övriga finansiella intäkter 41,1 2,5 176,4 0,1 

Totalt 49,4 5,1 212,2 22,6 

Not 8. Finansiella kostnader 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Räntekostnad långfristiga lån −24,0 −9,2 −8,0 −2,1 

Ränta pensionsskuld −2,3 −1,8 −2,3 −1,8 

Övriga finansiella kostnader −3,9 −8,5 −0,5 −0,1 

Totalt −30,2 −19,5 −10,7 −4,0 

Not 9. Extraordinära poster 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Fastighetsförsäljning 9,3  9,3  

Extraordinär kostnad, avsättning −18,0  −18,0  

Extraordinär intäkt, extra fakturering 11,1  11,1  

Totalt −6,9  −6,9  

Not 10. Övriga ej likviditetspåverkande poster 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Finansiell del av pensionskostnad 2,0 2,3 2,0 2,3 

Avsättning särskild löneskatt inkl. förtroendevalda −7,5 −3,8 −7,5 −3,8 

Reavinst avyttring fastigheter −9,1 −1,6 −9,1 -1,6 

Aktieöverlåtelse mot revers   −522,8  

Andra ej likviditetspåverkande poster −2,8 −10,7 −11,1 −35,6 

Medfinansiering riksväg + riksvägsfastigheter  −78,4  −78,4 

Avsättningar 18,0  18,0 −0,5 

Totalt 0,6 −92,2 −530,5 −117,6 

Not 11. Nyupptagna lån 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Ökning av långfristiga skulder 935,0  165,9  

Skuld anläggnings- och anslutningsavgift 7,5 14,6 7,5 14,6 

Totalt 942,5 14,6 173,4 14,6 
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Årsredovisning 2020 

Not 12. Amortering av långfristiga skulder 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Nordea −25,0  −25,0  

Kommuninvest −453,8 −11,0 −453,8 −11,0 

Kommunala bolag  −177,5    

Totalt −478,8 −188,5 −478,8 −11,0 

Not 13. Ökning långfristiga fordringar 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Stadshus AB   522,8  

Del av RDM:s eget kapital   1,0  

Totalt   523,8  

Not 14. Minskning av långfristiga fordringar 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2018 

Anslutningsavgifter/utlämnade lån 0,1 0,1 0,1 0,1 

Totalt 0,1 0,1 0,1 0,1 

Not 15. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

IB Anskaffningsvärde   2 364,2 1 462,8 

Periodens anskaffningar   178,1 119,5 

Försäljningar   1 080,0 −36,0 

UB Anskaffningsvärde   1 463,0 1 546,3 

IB Avskrivningar   1 110,9 −482,4 

Periodens avskrivningar   −22,0 −28,7 

Försäljningar   650,5  

UB Avskrivningar   −482,4 −511,1 

Bokfört värde   980,4 1 035,2 

Fördelning på tillgångsslag 
    

Markreserv   18,5 22,5 

Verksamhetsfastigheter   13,9 13,1 

Fastigheter för affärsverksamhet   577,7 643,6 

Publika fastigheter (gator, vägar, parker)   282,2 305,0 

Fastigheter för annan verksamhet   46,0 44,8 

Exploateringsmark   42,2 6,2 

Bokfört värde   980,4 1 035,2 

LKFAB 1 752,9 1 699,4   

Ludvika kommun 980,4 1 035,2   

VB Energi 19,5 22,8   

VB Kraft 112,6 109,4   

Totalt 2 865,4 2 866,8 980,4  1 035,2 

Not 16. Maskiner och inventarier 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

IB Anskaffningsvärde   249,7 254,3 

Periodens anskaffningar   15,2 26,1 

Periodens försäljningar   −10,6 −0,2 

UB Anskaffningsvärde   254,3 280,2 

IB Avskrivningar   −179,4 172,9 

Periodens avskrivningar   −9,5 −14,1 

Periodens försäljningar   16,0 −4,4 

UB Avskrivningar   −172,9 −191,4 

Bokfört värde   81,4 88,7 

LKFAB 4,9 4,4   

Ludvika kommun 81,4 88,8   

VBU 3,2 3,0   

VB Energi 225,2 226,0   

VB Kraft 115,2 117,2   

WBAB 0,6  0,5    

Totalt 430,4  439,8 81,4  88,7 
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Årsredovisning 2020 

Not 17. Övriga materiella anläggningstillgångar 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

IB Anskaffningsvärde  1,2 0,2 1,2 

Periodens anskaffningar  0,0 1,2 0,0 

Periodens utrangeringar   −0,2  

UB Anskaffningsvärde 1,2 1,2 1,2 1,2 

IB Avskrivningar  −0,0 −0,2 −0,0 

Periodens utrangeringar   0,2  

UB Avskrivningar 0,0 −0,0 0,0 −0,0 

Bokfört värde 1,2 1,2 1,2 1,2 

Not 18. Värdepapper, andelar och bostadsrätter, bokfört värde 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Stadshus AB   0,5 0,5 

Övriga aktier, andelar och bostadsrätter  122,6 28,1 16,0 20,9 

Summa 122,6 28,1 16,5 21,4 

     

Förlagslån Kommuninvest i Sverige AB 4,9  4,9  

Totalt 127,5 28,1 21,4 21,4 

Not 19. Långfristiga fordringar 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Bolagens fordringar 28,2 18,6   

Ludvika Hembygdsförening 0,2 0,2 0,2 0,2 

E Cassels Arbetarefond 0,4 0,4 0,4 0,4 

Del i RDM:s eget kapital 1,0 1,0 1,0 1,0 

Stadshus AB   522,8 522,8 

Anslutningsavgifter 0,1 0,0 0,1 0,0 

Totalt 28,9 18,2 524,4 524,3 

Not 20. Bidrag till infrastruktur 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Bidrag till cirkulationsplats Gamla Bangatan 9,7 9,0 9,7 9,0 

Bidrag riksvägsgenomfart  78,5  78,5 

Totalt 9,7 87,5 9,7 87,5 

Not 21. Förråd, lager och exploateringsfastigheter 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Förnödenheter och förråd 4,8 4,8   

Exploateringsfastigheter 8,8 13,2 8,8 13,2 

Totalt 13,6 18,0 8,8 13,2 

Not 22. Kortfristiga fordringar 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Kundfordringar 123,0 113,5 123,0 113,5 

Fordran Trafikverket    32,5 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0,5  0,5 1,0 

Kommunstyrelsen förvaltning 3,9  3,9 3,0 

Vård- och omsorgsförvaltningen 4,7  4,7 4,6 

Mervärdeskatt 8,0  8,0 25,4 

Skattekonto 9,4  9,4 4,0 

Social- och utbildningsförvaltningen 0,2  0,2 0,4 

Migrationsverket 1,8  1,8 1,2 

Koncernbolag 8,0  8,0 26,0 

Återsökning covid-19    12,4 

Förutbetalda kostnader 14,0  14,0 30,1 

Kommunal fastighetsavgift 33,8  33,8 35,6 

Kommunens övriga fordringar  179,6   

Koncernbolagens övriga fordringar 474,0 255,0   

Korrigering koncerninternt −363,7 −29,0   

Övriga fordringar  4,0  4,0 3,4 

Totalt 321,6 519,1 211,3 293,1 
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Not 23. Kassa och bank 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Kassa och bank, inkl. redovisat i kommunens bolag 1,7 1,3 1,7 1,3 

Ludvika kommun  89,9 21,8 89,9 21,8 

Transaktionskonto 1,2 1,3 1,2 1,3 

LKFAB 183,8 108,7 183,8 108,7 

LudvikaHem 100,8 127,0 100,8 127,0 

Tryggheten i Ludvika Fastigheter 3,8 2,6 3,8 2,6 

Stora Brunnsvik 2,7 2,3 2,7 2,3 

VBU 32,2 31,0 32,2 31,0 

VB Kraft 23,3 10,0 23,3 10,0 

Stadshus AB  0,6  0,6 

Övriga bolag 45,2 37,7   

Totalt 484,7 344,4 439,5 306,7 

Bokfört värde på koncernens valutatoppkonto 437,8 305,4 437,8 305,4 

Beviljad ej utnyttjad kredit 70 mnkr     

Not 24. Eget kapital 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Ingående eget kapital 962,6 1 116,0 873,7 1 101,1 

Justering enligt ny redovisningslag 4,1  4,1  

Justering 65,4 −98,9   

Årets resultat 83,9 122,5 223,1 36,7 

Utgående eget kapital 1 116,0 1 139,6 1 100,9 1 137,8 

Not 25. Avsättning till pensioner 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

VBU, avsatt till pensioner 17,8 19,7   

LKFAB 0,8 1,1   

Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP 68,8 84,9 68,8 84,9 

Totalt 87,4 105,7 68,8 84,9 

     

Ingående avsättning   75,2  

Pensionsutbetalningar   −4,4  

Nyintjänad pension    −3,8  

Ränte- och basbeloppsuppräkningar   2,0  

Övrigt   −0,2  

Not 25. Avsättning särskild löneskatt 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Ingående avsättning  17,9 16,7 17,9 16,7 

Förändring av löneskatt −2,4 3,8 −1,3 3,8 

Utgående avsättning särskild löneskatt 15,5 20,5 16,7 20,5 

Not 26. Övriga avsättningar 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Redovisat värde vid årets början 28,8 46,7 28,8 46,7 

(avsättningar under året) 18,0  18,0  

Förändring av avsättning −0,1 −6,5 −0,1 −6,5 

Utgående avsättning 46,7 54,7 46,7 40,2 

Uppskjuten skatt 59,0 59,4   

 Totalt 105,7 114,1 46,7 40,2 
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Not 27. Långfristiga skulder 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Ingående låneskuld   435,9 325,9 

Årets amorteringar   −408,4 −11,0 

Nya lån   298,4  

Kortfristig del av långfristiga lån    −30,6  −214,9 

Summa    295,3 100,0 

Genomsnittsränta    0,6 % 0,5 % 
     

Långfristiga lån     

- Ludvika kommun 325,9 100,0   

- LKFAB 1 476,1 1 594,4   

- VBU 0,3 0,2   

- VB Energi 98,2 100,1   

- VB Kraft 80,0 75,0   

- WBAB 20,0 14,0   

Summa 2 000,5 1 883,7    
     

Förutbetalda intäkter VA    0,2 0,2 
     

Skuld VBU (reglering av överlikvid kassa)   10,7 10,7 
     

Ingående skuld investeringsbidrag 10,2 2,0 10,2 2,0 

Årets investeringsbidrag −8,2  −8,2  

Avskrivning investeringsbidrag −0,0  −0,0  

Utgående investeringsbidrag 1,9 2,0 1,9 2,0 

     

Långfristig leasingskuld 3,7 6,9 3,7 6,9 

Medfinansiering statlig infrastruktur  78,5  78,5 

Förutbetalda anslutningsavgifter VA 16,3 30,9 16,3 30,9 

Totalt 2 022,5 2 002,0 328,2 229,0 

Not 28. Kortfristiga skulder 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Leverantörsskulder kommunala bolag 143,3 182,9   

Övriga korta skulder kommunala bolag 783,4 430,1   

Kortfristiga skulder kommunen  859,0   

Kortfristiga skulder koncernföretag (koncernkonto) 348,0  348,0 301,4 

Leverantörsskulder 43,0  43,0 51,2 

Leverantörsskulder till koncernföretag 18,2  18,2  

Verksamheternas reserveringar  44,1  44,1 57,9 

Trafikverket 3,0  3,0 3,0 

Semesterlöne- och övertidsskuld  60,7  60,7 63,8 

Löneskuld timanställda 6,1  6,1 7,6 

Avgiftsbestämd ålderspension 36,0  36,0 35,3 

Löneskatt 8,7  8,7 8,7 

Upplupen ränta 0,2  0,2 0,1 

Inkomstförskott 40,5  40,5 46,6 

Utgiftsrester IoF 23,5  23,5 1,1 

Kortfristig del av långfristiga lån 30,6  30,6 214,9 

Skatteskuld 40,9  40,9 29,6 

Kundreskontra interimsskulder 0,4  0,4 0,3 

Periodisering skatteintäkter 12,6  12,6 37,4 

Övriga korta skulder  0,1  0,1 0,1 

Korrigering koncerninternt −716,6 −530,8    

Totalt 926,7 941,2 716,8 858,9 
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Not 29. Borgensförbindelser 
 Koncernen Kommunen  

2019 2020 2019 2020 

Kommunala bostadsbolag     

− LudvikaHem 785,0 674,9 785,0 674,9 

     

Övriga kommunala företag     

− Region Dalarna (Transitio AB) 22,2 22,2 22,2 22,2 

− LKFAB 1 084,4 1 082,7 1 084,4 1 082,7 

− WBAB 10,0 10,0 10,0 10,0 

− VB Kraft 80,0 75,0 80,0 75,0 

Summa 1 196,6 1 189,9 1 196,6 1 189,9 

     

Föreningar och organisationer     

− Ludvika Musikkår 1,6 1,6 1,6 1,6 

− Ludvika Motorbåtsklubb 1,0 0,9 1,0 0,9 

− BRF Kolbottenvägen 46,5 47,0 46,5 47,0 

Summa 49,1 49,5 49,1 49,5 

Totalt  2 030,7 1 914,3 2 030,7 1 914,3 

Kommuninvest i Sverige AB 

Ludvika kommun ingick 2007 en solidarisk 

borgen såsom för egen skuld för Kommun-

invest 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 Kommun-

invest 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 medlems-

kommunernas 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 Kommun-

invest 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 492,7 480,8 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 15,1 14,0 

Gamla utbetalningar −29,4 −30,9 

Ändring av förmån 0,9 11,8 

Övrig post 1,0 −2,2 

Utgående ansvarsförbindelse 480,8 473,5 
   

Ingående särskild löneskatt ansvarsförbindelse 119,5 116,7 

Förändring av löneskatt −2,9 −1,8 

Utgående löneskatt 116,7 114,9 

Totalt 597,5 588,4 
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3 Uppföljning av verksamhetsmålen 

3.1 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, 

personal och invånare en 

ledstjärna (visionen), vilka 

områden som prioriteras 

(målområdena) och vad 

som ska uppnås i 

verksamheterna (målen). 

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. 

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 

En bra kommun att växa upp i 

Ungdomars framtidstro ska öka 

Ungdomar ska kunna påverka kommunen mer 

Ungdomars trygghet ska öka 

Fler unga ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En tillväxtkommun 

Befolkningen ska växa 

Fler bostäder ska byggas 

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 

En bra kommun att leva i 

Invånarna ska bli mer nöjda med att bo och leva i kommunen 

Kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras 

Invånarna ska känna sig mer trygga och säkra 

En miljövänlig kommun 

Mer hushållsavfall ska återvinnas 

Kommunen ska servera mer ekologisk mat 

Klimatpåverkan från kommunens bilresor ska minska 

Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska 

Vision: Ludvika är framtidens, tillväxtens och 

möjligheternas kommun 

Målområden Verksamhetsmål 

Barn och unga 
En av landets bästa skolkommuner 

En bra kommun att växa upp i 

Arbete och näringsliv En tillväxtkommun 

Livsmiljö En bra kommun att leva i 

 En miljövänlig kommun 
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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. 

Steg 1. 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 2. 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 3. Avslutningsvis får varje mål en färgsignal               . Det som avgör är i 

hur många fall som de underliggande resultatmåttens målvärde har nåtts. 

Steg 1. Uppföljning av 

resultatmåtten 

 Steg 2. Uppföljning av 

resultatmåtten 

 Steg 3. Uppföljning av 

verksamhetsmålen 

 
Förbättring jämfört 

med föregående år 

  
Måttets målvärde 

har uppnåtts 

  Målet har upp- 

nåtts 
= målvärdet har uppnåtts 

för ≥ 67 % av de under-

liggande resultatmåtten 

 
Oförändrat utfall 

jämfört med 

föregående år 

  
Måttets målvärde 

har inte uppnåtts 

  Målet har delvis 

uppnåtts 
= målvärdet har uppnåtts 

för 33−66 % av de under-

liggande resultatmåtten 

 
Försämring jämfört 

med föregående år 

  
Ännu oklart om 

måttets målvärde 

har uppnåtts 

  Målet har inte 

uppnåtts 
= målvärdet har uppnåtts 

för < 33 % av de under-

liggande 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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3.2 Uppföljning av indikatorerna 

3.2.1 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) 

Kommunranking meritvärde grundskolans årskurs 9 

Betygen skulle förbättras, så 

att kommunen skulle avan-

cera 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.  

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. 

Skolan bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete 

enligt modellen Kunskapsresan, med målet att 

skapa en likvärdig utbildning där alla elever kan lyckas utifrån sina 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ludvika kommun 202 193 211 212 212 

Snitt alla kommuner 221 214 220 220 221 

Snitt Dalarnas kommuner 218 210 212 216 219 

Resultatmåttet försämrades 2020     ,  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. 

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 folkbokförings-

ort (s.k. lägeskommun).  

Maximalt meritvärde är 340         

(17 ämnen à 20 poäng). 

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. 
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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) 

Kommunranking betygspoäng gymnasiets avgångselever 

Efter tre års förbättringar 

nådde 2018 medelbetygen 

för kommunens avgångs-

elever 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. 

Medelbetygen avser alla avgångselever som är folkbokförda i Ludvika kommun, 

oavsett i vilken kommun deras skolor är belägna eller vilken huvudman som  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ludvika kommun 13,9 14,0 14,4 13,6 14,1 

Snitt alla kommuner 14,0 14,1 14,2 14,2 14,3 

Snitt Dalarnas kommuner 14,0 14,1 14,0 14,1 14,1 

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. 
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driver de skolor de går i. 

I Ludvika kommuns fall bedrivs gymnasie-

utbildningen 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. 

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. 

Elever skrivna i Ludvika kommun som avslutade sin gymnasieutbildning 

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.  

 Betygspoäng  

 2016 2017 2018 2019 

Har studerat på VBU i Ludvika eller Smedjebackens kommuner 13,7 13,9 14,2 13,1 

Har studerat på ABB industrigymnasium i Ludvika   15,5 14,8 15,3 16,2 

Har studerat på andra gymnasieskolor i landet  13,7 14,2 14,6 13,8 

Totalt 13,9 14,0 14,4 13,6 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från Skol-

verket och visar kommunens 

rankingplacering bland landets 

290 kommuner avseende 

genomsnittlig betygspoäng 

(bokstavsbetyg omräknade till 

sifferbetyg) för elever som 

avslutar gymnasieskolan. 

Rankingplaceringen är ett tal 

mellan 1 och 290, där 1 ges till 

kommunen med högst betyg. 

Statistiken avser elever folkbok-

förda i kommunen, oavsett i 

vilken kommun deras skolor är 

belägna (s.k. hemkommun). 

Maximal betygspoäng är 20. 
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3.2.2 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 själv-

ständigt liv samt förverkliga sina personliga mål. 

År 2015 sattes det långsiktiga målet att andelen 

elever med framtidstro skulle öka från utgångs-

lägets cirka 90 procent till 95 procent år 2020. 

Andel unga med framtidstro 

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. 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från Lupp 

(Lokal uppföljning av ungdoms-

politiken), en attitydundersök-

ning som Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhälles-

frågor erbjuder landets 

kommuner att genomföra. 

I Ludvika kommun ombeds 

årligen elever i grundskolans års-

kurs 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 fyragrad-

ig skala. Alltså andelen som säg-

er att de ser mycket positivt eller 

ganska positivt på framtiden. 

2020 genomfördes undersökning-

en 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. 
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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 

 

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. 

Det är bra att det över hela perioden 2016−2020 har det blivit fler högstadie- 

och 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. 

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. 

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. 
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Årsredovisning 2020 

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 halv-

året hade råkat ut för en 

eller flera av följande händ-

elser: hot, stöld, misshand-

el samt sexuellt våld eller 

utnyttjande. Kommunen 

satte då målet att andelen 

till 2020 skulle minska till 

högst 10 procent.  

Andel unga som har upplevt otrygga situationer 

Både 2019 och 2020 

var det alltså totalt 

sett något färre som 

utsattes. Ungdomarna 

har också angivit hur 

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. 

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. 

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. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Blivit hotad 16 % 21 % 20 % 20 % 18 % 

2. Blivit bestulen 19 % 16 % 19 % 16 % 13 % 

3. Blivit misshandlad 6 % 6 %  5 % 5 % 6 % 

4. Blivit utsatt för sexuellt 

våld eller utnyttjande  
5 % 6 %  7 % 6 % 4 % 

Minst en av fyra 

situationer har inträffat 
31 % 31 % 33 % 29 % 26 % 

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.  

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. 
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Årsredovisning 2020 

Fler unga ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning  

En sida av en bra uppväxtkommun är att så 

många ungdomar och yngre vuxna som möjligt 

ska studera, arbeta eller ha någon annan 

sysselsättning som ökar chanserna att få ett jobb 

längre fram. År 2015 låg den öppna 

ungdomsarbetslösheten kring 8½ procent, och 

kommun satte då som mål att den skulle sjunka 

till högst 4 procent under perioden 2016−2020. 

Både 2015 och 2016 steg arbetslösheten bland 

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 (årsgenom-

snitt). 

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 upp- 

och 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. 

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. 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

arbetsförmedlingens månads-

statistik avseende öppet arbets-

lösa i åldersgruppen 18−24 år. 

Öppet arbetslösa saknar betalt 

arbete och deltar inte i något 

arbetsmarknadspolitiskt program. 

Måttet avser den procentuella 

arbetslösheten som en trend-

siffra, i form av det säsongs-

rensade och utjämnade s.k. 12-

månadersgenomsnittet. 
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Årsredovisning 2020 

3.2.3 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 

Men uppgången bröts 

2018, och folkmängden har 

minskat sedan dess. I slutet 

av 2019 hade kommunen 

26 898 invånare. 

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. 

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. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

SCB:s officiella 

befolkningsstatistik avseende 

folkbokförda personer. 
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Årsredovisning 2020 

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). 

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 

att möjliggöra flyttkedjor, 

liksom för att kommunen ska kunna växa och fortsätta att utvecklas. 

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.  

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. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från SCB:s 

officiella statistik över nybyggda 

(färdigställda) bostäder i landets 

kommuner. Här avses både små-

hus och lägenheter i flerbostads-

hus, men däremot inte fritidshus. 

Statistiken baseras på uppgifter 

som landets kommuner 

rapporterar in.  

 

Preliminärt utfall för 2020. Utfallet publiceras 10 maj 2021 
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Årsredovisning 2020 

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. 

År 2015 satte kommunen som mål att bidra till 

en snabb utbyggnad av bredbandsnätet, utifrån 

utgångsläget då kring 50 procent av hushållen 

kunde ansluta sig. Målet som sattes till 2020 var 

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 

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. 

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. 

  

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från Post- 

och 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 

eller trådlöst bredband med en 

överföringshastighet om minst 

100 megabit/sekund. Kommun-

ens egen ambition avser den tio 

gånger högre hastigheten 1 000 

megabit/sekund. 

Preliminärt förbättrades resultatmåttet 2020      , 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.  

 

Utfallet för 2020 publiceras preliminärt 26 mars 2021 
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Årsredovisning 2020 

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 

legat högt i en landsomfattande servicemätning 

av myndighetsutövningen för företagskunder.  

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 

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.  

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.  

Definition och källa 

Resultatmåttet baseras på en 

egen mätning i kommunen, som 

rapporteras till SKR och 

Stockholm Business Alliance. 

Måttet visar hur nöjda företagen 

är med kommunernas myndig-

hetsutövning kring brandtillsyn, 

bygglov, livsmedelskontroll, 

markupplåtelse, miljö- och hälso-

skydd samt serveringstillstånd. 

Kundnöjdheten mäts på en skala 

0−100 där 100 betyder högsta 

betyg. 

År 2019 genomfördes undersök-

ningen i 173 kommuner. 

Preliminärt försämrades resultatmåttet 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. 

Utfallet för 2020 publiceras under april 2021 
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Årsredovisning 2020 

Fler vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En förutsättning för tillväxt är att så många som 

möjligt arbetar, studerar eller har någon annan 

sysselsättning som ökar möjligheterna att få ett 

jobb. För åldersgruppen 25−64 år låg 2015 den 

öppna arbetslösheten kring 4½ procent, och 

kommunen satte då som mål att den skulle 

sjunka till högst 3 procent perioden 2016−2020. 

Andel öppet arbetslösa 25−64 år 

Åren 2016−2017 steg 

arbetslösheten i kommun-

en, 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). 

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. 

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. 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

arbetsförmedlingens månads-

statistik avseende öppet arbets-

lösa i åldersgruppen 25−64 år.  

Öppet arbetslösa saknar betalt 

arbete och deltar inte i något 

arbetsmarknadspolitiskt program. 

Måttet avser den procentuella 

arbetslösheten som en trend-

siffra, i form av det säsongs-

rensade och utjämnade s.k. 12-

månadersgenomsnittet. 
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Årsredovisning 2020 

3.2.4 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 

för andra kommuner. Då sattes målet att betyget 

skulle öka till 60 under perioden 2016−2020.  

Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats 

att bo och leva på (100=bäst) 

Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats att bo och leva på 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats 

att bo och leva på? (0−10) 
5,9 6,0 6,3 5,9 6,0 

Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att 

bo och leva på? (0−10) 
5,4 5,5 5,9 5,6 5,6 

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) 

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

Sammanlagt betyg (0−100) 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. 

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. 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från med-

borgarundersökningen, en attityd-

undersökning som SCB erbjuder 

landets kommuner att genomföra. 

Årligen ombeds 1 200 slumpvis 

utvalda invånare 18−84 år att 

betygsätta kommunen, dess 

verksamheter samt möjlighet-

erna till inflytande på kommun-

ala 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 under-

sökningen, som genomfördes i 

100 kommuner. 
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Årsredovisning 2020 

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 

man tar emot, lyssnar, behandlar och löser olika 

kundsituationer är viktigt i sig. Det påverkar 

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.  

 

Ludvikabornas betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Möjligheterna att komma i kontakt med tjänstemän eller 

annan personal (0−10) 
5,8 5,9 6,0 5,4 5,2 

Bemötandet vid kontakt med tjänstemän e annan personal 

(0−10) 
6,3 6,3 6,5 6,0 5,8 

Servicen vid kontakt med tjänstemän eller annan personal 

(0−10) 
6,1 6,0 6,4 5,7 5,8 

Möjligheterna att komma i kontakt med högre chefer (0−10) 4,7 4,6 5,0 4,6 4,5 

Sammanlagt betyg (0−100) 52 52 55 51 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. 

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. 

 

Källa 

Resultatmåttet hämtas från SCB:s 

medborgarundersökning. 
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Årsredovisning 2020 

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 

man är orolig för att utsättas för hot, rån, 

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.  

Ludvikabornas betyg på kommunen som en trygg och säker plats att bo på 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Tryggt och säkert att vistas utomhus kvällar och nätter (0−10) 4,6 5,2 5,5 5,3 5,2 

Trygg och säker mot hot, rån och misshandel (0−10) 4,7 5,3 5,5 5,4 5,3 

Trygg och säker mot inbrott i hemmet (0−10) 5,4 5,8 6,1 5,9 6,0 

Sammanlagt betyg (0−100) 43 49 52 50 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. 

Källa 

Resultatmåttet hämtas från SCB:s 

medborgarundersökning. 

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. 
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Årsredovisning 2020 

3.2.5 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. 

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. 

Återvinningsgrad för hushållsavfall 

Men systemet med 

insamling av blandat mat- 

och 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.  

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. 

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). 

I hushållsavfall ingår mat- och 

restavfall, grovavfall inkl. 

trädgårdsavfall, farligt avfall 

samt den del av hushållsavfallet 

som omfattas av producent-

ansvar (förpackningar, tidningar, 

elavfall, batterier etcetera). 

År 2019 genomfördes mätningen 

i 247 kommuner. 

 

 

Enligt prognos förbättrades resultatmåttet 2020       , 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. 

Utfallet för 2020 publiceras preliminärt i maj 2021 
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Årsredovisning 2020 

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 2010-

talet 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.  

Andel ekologiska livsmedel 

År 2015 satte kommunen 

ambitionen att ekoandelen 

skulle öka etappvis, med 

det långsiktiga målet 

60 procent till år 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 

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. 

År 2019 genomfördes mätningen 

i 244 kommuner. 

 

 

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. 
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Årsredovisning 2020 

Klimatpåverkan från kommunens bilresor ska minska  

Transportsektorn svarar för en stor del av 

koldioxidutsläppen i Sverige. En minskad 

klimatpåverkan från kommunens bilresor bidrar 

till att uppfylla de nationella miljömålen, där 

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 

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.  

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 tjänste-

fordon 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 kommun-

ens 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.  

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. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttet baseras på en 

egen mätning i kommunen, som 

rapporteras till Sveriges 

Ekokommuner. 

Måttet utgår från den årliga 

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. 
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Årsredovisning 2020 

Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska  

En stor del av koldioxidutsläppen i Sverige 

kommer från fastigheter. En minskad energi-

användning i kommunens verksamhetslokaler 

bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen, 

där exempelvis fossila bränslen ska fasas ut. 

Tidigare energieffektiviseringar åren kring 2010 

gav goda resultat, och användningen per 

kvadratmeter (m²) minskade. 

Energianvändning i kommunens lokaler, kWh/m2 

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. 

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. 

Definition och källa 

Resultatmåttet baseras på en 

egen mätning i kommunen. 

Måttet avser mängden inköpt 

energi till lokaler (fjärrvärme, 

olja, naturgas, biobränsle, 

biogas, fjärrkyla samt el) i kWh 

dividerat med lokalytan. 

Energianvändningen avser både 

uppvärmning och verksamhetsel. 

Mätningen avser både 

kommunens egna lokaler och 

lokaler i majoritetsägda bolag. 

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. 
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Budget 2022 för Ludvika kommun 

Beslut 
Finansutskottet noterar den muntliga informationen kring budgetarbetet. 

Beskrivning av ärendet 
Finansutskottet får en kort muntlig information kring budgetarbetet.  

Hypergene stänger kl 12.00 den 18 maj. Samtliga partiers budgetförslag 
presenteras i en sammanställd fil som skickas ut tillsammans med övriga 
budgethandlingar till kommunstyrelsens kommande sammanträde. 
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Budget för Ludvika kommun 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 22,07.  

2. Fördelning av driftsramar för nämnderna enligt bifogad sammanställning 
fastställs, binds per nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som 
binds på en lägre nivå.  

3. Fördelning av strukturramar åren 2022, 2023 och 2024, bilaga 2. 
Kommundirektören får i uppdrag att återkomma löpande under höstens 
finansutskott med en fördelning och konkretisering av strukturramarna 
utifrån finansutskottets uppdrag den 9 mars 2021 § 4. 

4. Fördelning av investeringsramar för nämnderna enligt bifogad 
sammanställning fastställs, binds inom respektive verksamhetsområde.  

5. Fastställande av prioriterade projekt, bilaga 4.  

6. Borgensavgift för lån till LudvikaHem AB fastställs till 0,4 procent 
beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.  

7. Borgensavgift för lån till WBAB fastställs till 0,25 procent beräknad på 
genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.  

8. Antagande av beslut om förändrade taxor och avgifter enligt bilaga 5 och 
att övriga taxor och avgifter som är oförändrade ska gälla även för år 2021. 

9. Partistöd fastställs till 1,5 miljoner kronor. 

10. Fastställande av resultat- och finansieringsbudget med plan för åren 2022- 
2024, se bilaga 6. 

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

12. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 720 miljoner kronor. 

13. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för WBAB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 10 miljoner kronor. 
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14. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Wessman Vatten 
& Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 350 
miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2022 på 37 mnkr, vilket innebär 
2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet 2023 och 2024 
har budgeterats med 2,0 procent överskott. För att uppnå målet får 
verksamhetens kostnader inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och bidrag. 
Målet avser en rullande femårsperiod – till att börja med 2018−2022. För 
perioden beräknas vi få in cirka 8 miljarder kr i form av skatt, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta baserat på bokslut för 
2018−2020 och budget för 2021 och 2022. Periodens sammanlagda 
underliggande resultat ska vara minst 2 procent av dessa intäkter, vilket 
motsvarar 37 miljoner kr. 

Kommunens totala investeringar budgeteras 2022 till 133 mnkr. 
Självfinansieringsgraden beräknas 2022 till 57 procent exklusive balansering 
från 2021 års investeringsvolym. Detta innebär att kommunen inte kan 
skattefinansiera investeringarna fullt ut med årets resultat utan måste låna för att 
finansiera.  

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2022 på 37 mnkr, vilket innebär 
2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet 2023 och 2024 
har budgeterats med 2,0 procent överskott. För att uppnå målet får 
verksamhetens kostnader inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och bidrag. 
Målet avser en rullande femårsperiod – till att börja med 2018−2022. För 
perioden beräknas vi få in cirka 8 miljarder kr i form av skatt, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta baserat på bokslut för 
2018−2020 och budget för 2021 och 2022. Periodens sammanlagda 
underliggande resultat ska vara minst 2 procent av dessa intäkter, vilket 
motsvarar 37 mnkr. 

Kommunens totala investeringar budgeteras 2022 till 131 mnkr. 
Självfinansieringsgraden beräknas 2022 till 57 procent exklusive balansering 
från 2021 års investeringsvolym. Detta innebär att kommunen inte kan 
skattefinansiera investeringarna fullt ut med årets resultat utan måste låna för att 
finansiera.  

Skatteintäkter/statsbidrag 
Skatteintäkterna avgörs av skatteunderlaget och skattesatsen. Skatteunderlaget i 
sin tur beror bland annat på hur många invånare som jobbar och hur lönerna 
utvecklas. Skattesatsen beslutas av fullmäktige. 

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som 
omfattar kommunens budget. Budgetramarna för 2022 fastställdes utifrån en 
befolkningsprognos på 26 700 invånare. Med detta befolkningstal som grund 
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beräknades skatter och statsbidrag vid rambeslutet till 1 859 mnkr. Det kan 
jämföras mot de budgeterade driftskostnaderna exklusive pensionskostnader 
som uppgår till 1 749 mnkr.  

Förväntade löneökningar, inflation samt volymökningar innebär att kommunen 
måste dämpa nettokostnadsnivån för att erhålla ett resultat enligt god 
ekonomisk hushållning.  

Beräkningarna för planperioden 2022−2024 baseras på SKR:s prognos för 
skatteunderlaget per den 29 april 2021. Som en följd av en starkare 
samhällsekonomi beräknas skatteintäkterna stiga med totalt 68 mnkr under 
perioden. Största uppgången sker 2022, då skatterna stiger med 33 mnkr till 1 
859 mnkr.  

Investeringsbudget 
Beslut om investeringar har tagits för de påföljande 5 åren 2022-2026. 
Kommunens samlade investeringsvolym budgeteras under 2022 till 131 mnkr. 
För åren 2023-2026 budgeteras en investeringsvolym på 380 mnkr. I beloppet 
ingår inte investeringar som kan komma att balanseras över från 2021 års 
budget.  

Självfinansieringsgrad av investeringar 
Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor andel av 
investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. 100 
procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som 
är genomförda under året, vilket också innebär att kommunen inte behöver  
låna till investeringarna. Om så inte är fallet innebär detta att kommunen måste 
hitta andra finansieringsformer, ex upplåning. 

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

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef 

Bilagor 
1. Bilaga 2, Fördelning av strukturramar åren 2022, 2023 och 2024 samt 

finansutskottets beslut från 9 mars 2021 § 4. 
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2. Bilaga 4, Prioriterade projekt. 
3. Bilaga 5, Taxor och avgifter 2022. 
4. Bilaga 6, Resultat- och finansieringsbudget med plan för åren 2022- 2024. 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder, helägda bolag och förvaltningar 
Kommundirektör för verkställighet och återrapport 
Revisorerna 
Akten 
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2021-05-19

2021-05-18

Resultat och finansieringsbudget år 2022 - 2024(mnkr)  Bilaga 6 Bilaga 6

Resultatbudget Ramar    P  L  A  N    P  L  A  N    P  L  A  N
år 2021 år 2022 år 2023 år 2024

Verksamhetens Intäkter 379,3 355,3 361,7 368,2

Verksamhetens kostnader -2092,0 -2188,2 -2208,7 -2235,5

Av- och nedskrivningar -45,5 -39,1 -47,5 -52,4

Strukturplan 30,0 42,0 42,0

Verksamhetens nettokostnader -1758,2 -1842,0 -1852,6 -1877,7

Skatteintäkter 1231,3 1308,3 1351,8 1393,2

Generella stadsbidrag och utjämning 548,9 551,1 534,9 521,5

Verksamhetens resultat 22,0 17,4 34,1 36,9

Finansiella intäkter 18,0 24,5 8,0 8,0

Finansiella kostnader -4,5 -4,5 -4,5 -6,5

Resultat efter finansiella poster 35,5 37,4 37,6 38,4

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 35,5 37,4 37,6 38,4

Resultat 2 /Skatteintäkter 2% 2,0% 2,0% 2,0%

Finansieringsbudget

Försäljning anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Internt tillförda medeln 81,0 76,5 85,2 90,8

Belåning skattefinasierade investeringar 0,0 106,4 69,1 102,9

Belåning taxefinansierade investeringar 73,8 0,0 0,0 0,0

Tillförda medel 154,7 182,9 154,3 193,8

Nettoinvesteringar 140,7 136,9 110,3 187,8

Amortering av lån 11,0 6,0 6,0 6,0

Medfinanisering 40,0 38,0 0,0

Använda medel 151,7 182,9 154,3 193,8

Förändring av likvida medel 3,1 0,0 0,0 0,0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-09 
 

  

Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
 

§ 4  Dnr 2021/67 

 

Redovisning av strukturplaneåtgärder utifrån 
budgetdialog 

Beslut 
1. Finansutskottet noterar redovisningen av framtagna idéer på 

strukturplaneåtgärder som framkom under budgetdialogdagarna.  

2. Finansutskottet uppdrar till kommundirektör att säkerställa att 
personalprocesser kartläggs och säkerställs genom att leda och samordna: 

- Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron 

- Säkerställa kompetensförsörjning genom att strukturera 
vikarieförsörjningen. 

Arbetet ska ske i nära samarbete med respektive förvaltning och 
kommunala bolag. Redovisning av resultat ska ske senast i samband med 
budgetbeslut i fullmäktige i november 2021.  

3. Finansutskottet uppdrar till kommundirektör att genom samverkan 
konkretisera och beräkna åtgärden: 

- Förstärkt ledarskap genom värdegrundsarbete och attraktiv 
arbetsgivare. 

4. Finansutskottet uppdrar till respektive nämnd och bolag att arbeta vidare 
med lokalförsörjningsbehoven 

5. Finansutskottet ger koncernekonomichef i uppdrag att ta fram underlag för 
fastställande av nivåer på strukturramar för 2022 och plan för 2023-2024 
inför budgetprocessen. 

Beskrivning av ärendet 
En förutsättning för att över tid klara överskottsmålet på 2 procent 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. 

Fullmäktiges budgetbeslut bygger på strukturplaner med långsiktiga 
effektiviseringsåtgärder som innebär att nämnderna behöver få ut mer 
verksamhet för varje skattekrona. Åtgärderna bygger på långsiktiga prognoser 
för att arbeta effektivare och förbättra verksamheten. Effektiviseringskravet 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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 1,1 procent räknat på hela koncernens 
kostnadsram. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2021.  
2. Sammanställning av uppdragen. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Bolag 
Ekonomienhet 
Koncernekonomichef för verkställighet 
Kommundirektör för verkställighet och återrapport 
Akten

119



Sammanställning av prioriterade projekt

Kultur- och samhällsutveckling
Bostäder År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 Summa
4219 VÄSMANSTRAND 3 000 2 000 2 000 2 000 1 000 10 000
4114 HILLÄNGET 2 500 2 500 3 000 8 000
4132 Väsmanstrand - sanering vid 
husbyggande 2 000 5 000 5 000 2 000 1 000 15 000
Sanering kv. Orren 2 000 2 000
Total Summa 9 500 9 500 10 000 4 000 2 000 35 000

Fastigheter 2022 2023 2024 2025 2026 Summa
3477 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ 
SÄDESMAGASINET 1 250 1 250
Total Summa 1 250 0 0 0 0 1 250

Gata 2022 2023 2024 2025 2026 Summa
4205 BELYSNING GENERELLT 500 500 500 500 500 2 500
4291 REINVESTERINGAR GATOR 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000
H0150 Åtgärder bro Uppfartsvägen 1 000 0 1 000
H0468 GC-VÄGAR GRÄNGESBERG 0 1 000 1 000 2 000
Total Summa 9 500 8 500 9 500 9 500 8 500 45 500

Infrastruktur 2022 2023 2024 2025 2026 Summa
4222 RESECENTRUM 9 500 6 500 16 000
4267 KORS V 50 GRBG/SNÖÅ/VALLH 19 150 17 500 36 650
4272 TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER 750 750 750 750 750 3 750
4104 Damm Klenshyttan 1 000 1 000
4102 GC JÄGARNÄS 5 400 0 0 0 5 400
H0203 KORSNING VÄG 
50/TINGSHUSGATAN/KAJVÄGEN 5 300 3 000 8 300
4110 VALHALLAVÄGEN 3 100 3 100
4111 KORSNING VÄG 50/VASAGATAN 7 500 5 750 13 250
Trafikåtgärder Lyviksberget 1 000 1 000
Flytt av GC-väg vid grillkiosken Marnäs 1 000 1 000
Total Summa 53 700 33 500 750 750 750 89 450
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Mark 2022 2023 2024 2025 2026 Summa
4800 INKÖP AV FASTIGHETER 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000
4217 SKOGSBILVÄGAR 1 000 0 680 1 000 500 3 180
Total Summa 3 000 2 000 2 680 3 000 2 500 13 180

Park och lekpark 2022 2023 2024 2025 2026 Summa
4232 OSPECIFICERAT PARKER 500 500 500 500 500 2 500
4278 BEFINTLIGA LEKPLATSER ENL 
ÅTGÄRDSPL 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000
4311 Aktivitetsarenor 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000
Total Summa 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 22 500

Kultur 2022 2023 2024 2025 2026 Summa
0205 Invent KoF anl 700 700 700 700 700 3 500
Total Summa 700 700 700 700 700 3 500

Fritid År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 Summa
H0224 Idrottsmaterial idrottsplatser 150 150 150 150 150 750
Total Summa 150 150 150 150 150 750

Kommunstyrelsen
IT År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 Summa
H0641 Uppdaterad datacenterfunktionalitet 1 500 1 000 0 0 0 2 500
HO642 Dok- och ärendehanteringssystem IT 200 100 0 0 0 300
Total Summa 1 500 1 000 0 0 0 2 500

KS År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 Summa
0014 BREDBAND 6 000 3 000 1 000 1 000 0 11 000
Total Summa 6 000 3 000 1 000 1 000 0 11 000

HR År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 Summa
HO644 Upphandling/implementering PA-system 2 100 1 600 0 0 0 3 700
Total Summa 2 100 1 600 0 0 0 3 700

KS/EK År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 Summa
0060 Beslutsstöd 500 0 0 0 0 500
Total Summa 500 0 0 0 0 500
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Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 
 

 
 
 

Skickas till: 
Budgetberedningen 

 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden, 
2021-03-29 § 32 

 Bilaga 

Avgifter och taxor följer prisbasbeloppsförändringar från Riksdagen, Region Dalarnas taxa, 
normer/rekommendationer från Konsumentverket och Socialstyrelsen och kan komma ändras 
under innevarande år. Om prisbasbeloppet minskas är taxorna oförändrade. 
Hemtjänst i ordinärt boende Inga förändringar. 1.1 

Hemtjänst i särskilt boende 
(utan heldygnsomsorg) 
äldreomsrog och socialpsykiatri 

Inga förändringar. 1.1 

Särskilt boende med 
heldygnsomsorg (äldreomsorg 
och socialpsykiatri) 

Inga förändringar. 1.1 

Bostad med särskild service 
(LSS) 

Inga förändringar. 1.1 

Bostad med särskild service för 
barn och unga (LSS) 

Inga förändringar. 1.1 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
 

Datum 
2021-03-15 

Diarienummer 
VON 2021/93 

 
  

 

Bilaga 1 Avgifter och taxor 2022 
Avgifter och taxor följer prisbasbeloppsförändringar från Riksdagen, Region 
Dalarnas taxa, normer/rekommendationer från Konsumentverket och 
Socialstyrelsen och kan komma ändras under innevarande år. Om 
prisbasbeloppet minskas är taxorna oförändrade. 

HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE  
Maxtaxa/månad 2 139 kr (år 2021)  

Hemtjänstavgift/timme 214 kr (år 2021) 

Trygghetslarm eller annan larmutrustning / 
månad 

214 kr (år 2021) 

Borttappad larmknapp  Självkostnadspris 

Ej återlämnad larmenhet Självkostnadspris 

Hälso- och sjukvårdsinsatser 

>20 år 

enl Region Dalarnas taxa  

Tekniska hjälpmedel 

>20 år 

enl Region Dalarnas taxa 

HEMTJÄNST I SÄRSKILT BOENDE  
(utan heldygnsomsorg)) ÄO och socialpsykiatri 

 

Maxtaxa/månad 2 139 kr (år 2021) 

Hemtjänstavgift/timme 214 kr (år 2021) 

Trygghetslarm eller annan larmutrustning 
/månad  

214 kr (år 2021) 

Borttappad larmknapp  Självkostnadspris 

Ej återlämnad larmenhet Självkostnadspris 

Servering av lunch /portion 65 kr 

Servering av kvällsmål/portion 55 kr 

22123



Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-15 

Diarienummer 
VON 2021/93  

Sida 
2(3) 

Alkoholfria/alkoholhaltiga drycker Självkostnadspris 

Hälso- och sjukvårdsinsatser 

>20 år 

enl Region Dalarnas taxa  

Tekniska hjälpmedel 

>20 år 

enl Region Dalarnas taxa 

Korttidsplats (avlösning av närstående/växelvård) 
 

Omvårdnad/dygn 71 kr (år 2021) 

Måltider/dygn enl konsumentverket 

Alkoholfria/alkoholhaltiga drycker Självkostnadspris 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
 

Dagverksamhet/dag 35 kr (år 2021) 

Måltider/dag enl konsumentverket  

SÄRSKILT BOENDE MED HELDYGNSOMSORG 
(äldreomsorg och socialpsykiatri)) 

 

Hyra, omfattad av  hyreslagen enl. hyresavtal 

Avgift för bostad/mån som inte omfattas av 
hyreslagen 

2 197 kr (år 2021) 

Hemtjänstavgift/månad 2 139 kr (år 2021) 

Serviceavgift (inkl. hälso- och sjukvårdsinsatser 
och  hjälpmedelsförsörjning) per månad  

333 kr (år 2021) 

Måltider/månad enl. konsumentverket  

Alkoholfria/ alkoholhaltiga drycker Självkostnadspris 

Slutstädning Självkostnadspris 

Avdrag sjukhusvistelse/dygn enl Region Dalarnas taxa 

Slutstädning Självkostnadspris 

Transport av avlidna Självkostnadspris 

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE (LSS)  

Hyra/mån enl. hyresavtal 

Avgift för bostad/mån, som inte omfattas av 
hyreslagen 

2 197 kr (år 2021) 

Måltider/dygn enl konsumentverket 

 

Hälso- och sjukvårdsinsatser 

 

enl Region Dalarnas taxa  
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>20 år 

Tekniska hjälpmedel 

>20 år 

enl Region Dalarnas taxa 

BOSTAD MED SÄRSKLD SERVICE FÖR BARN OCH 
UNGA (LSS) 
 

 

Logi/mån 1 714 kr (år 2021) 

Måltider/dygn 57 kr (år 2021) 

Hälso- och sjukvårdsinsatser 

>20 år 

enl Region Dalarnas taxa  

Tekniska hjälpmedel 

>20 år 

enl Region Dalarnas taxa 
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Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 
 

 
 
 

Skickas till: 
Budgetberedningen 

 
 

Myndighetsnämnden miljö och bygg 
 
 

Myndighetsnämnden miljö 
och bygg, 2021-03-17 § 61 

 Bilaga 

Taxa enligt miljöbalken 2022 Timtaxan justeras till 1125 
kronor. Justering av taxa för 
prövning av dispans från 
strandskyddsbestämmelser för 
fastighet med beslutad 
tomtplatsavgränsning 4,5 
timmar, för fastighet utan 
beslutad tomtplatsavgränsning 
6 timmar. Prövning enligt 
avfallsförordningen har 
uppdaterats med paragrafer. 

2.1 

Taxa animaliska biprodukter 
2022 

Timtaxan inom lagen om foder 
och animaliska biprodukter 
justeras till 1125 (1100) kronor 

2.2 

Taxa enligt livsmedelslagen 
2022 

Timtaxan inom livsmedelslagen 
justeras till 1200 (1100) kronor.  

2.3 

Taxa enligt strålskyddslagen 
2022 

Timtaxan inom 
strålskyddslagens 
ansvarsområden justeras till 
1125 (1100) kronor.  

2.4 

Taxa enligt plan- och bygglagen 
2022 

Timtaxan inom plan- och 
bygglagens ansvarsområde 
justeras till 1125 (1100) kronor. 
Tabell 3 i taxan ”Underrättelse 
och expediering” justeras ned.  

2.5 
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Datum 
2021-03-11 

Diarienummer 
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Taxan består av fyra delar: 
1. Taxetexterna i 1-27 §§  
2. Taxebilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika 

verksamheter  
3. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd som är föremål för regelbunden tillsyn  
4. Taxebilaga 3, placering i riskkolumn, årlig tillsynstid, erfarenhets- och 

premieringssystemen. 

1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ludvika kommuns kostnader för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar 
miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter 
och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 
kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag.  
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 
eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
myndighetsnämnden miljö och bygg.  

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt 
denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter 
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet 
(fast avgift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), 
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3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 
ärendet (timavgift) 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 125 kronor per hel timme 
handläggningstid. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

8 § Myndighetsnämnden miljö och bygg får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.   

Avgifter för prövning  
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i 
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller 
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen 
avser och erläggas innan handläggningen påbörjas. 

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en 
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, 
varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för 
kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden. 

11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 
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kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga 
som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är 
även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om 
tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.  

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna 
taxa.  

Avgifter med anledning av anmälan 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i 
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska 
full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 
25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser och erläggas innan handläggningen påbörjas. 

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller 
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av 
miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i 
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan 
handläggningen har påbörjats. 

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för 
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser 
enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgift för tillsyn i övrigt 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift 
som baseras på den tillsynstid som myndighetsnämnden miljö och bygg tilldelar 
anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en 
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och 
erfarenhetsbedömning (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 3. Den årliga 
tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 
3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid 
multipliceras med timtaxan. 

Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter ordinarie 
tillsynsbesök kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 3. 
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Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller 
förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att 
den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i 
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller 
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud 
eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. 
För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten 
produktionsvolym eller motsvarande. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som 
medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp 
som anges för de övriga verksamheterna.  

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift 
ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om 
tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall 
tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som 
sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för 
handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över 
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som 
enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  

Nedsättning av avgift 
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ludvika kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  
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Verkställighetsfrågor m.m. 
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut 
om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får 
förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om 
avgift hos länsstyrelsen.  

____________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör tillstånd och 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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2 Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning av ansökan, 
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. 

 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT 

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall 
tillsynen inte ingår 
i den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN  
 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, för 
fastighet som har en beslutad tomtplatsavgränsning 

4,5 h 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, för 
fastighet som saknar en beslutad tomtplatsavgränsning 

6 h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte 
får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat 
eller vattenskyddsområde 

timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde 
eller vattenskyddsområde 

timavgift 
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Anmälan  
 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

timavgift 

  

Tillsyn 
 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, 
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN  

 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller 
anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 3 h 
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller 
vatten 

7 h 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen 
föreskrivit 

5 h 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 
3 på samma fastighet och vid samma tillfälle 

5 h 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning timavgift 
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-
25 personekvivalenter 

10 h 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 
26-100 personekvivalenter 

16 h 

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 
101-200 personekvivalenter 

20 h 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad 
kommunen föreskrivit avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 3 h 
2. Övriga anläggningar 3 h   

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan avseende: 
 

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

5 h 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

5 h 
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3. Anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordning 
(2013:251) 

Belopp som 
motsvarar den 

årliga 
tillsynsavgiften 
som utgår för 

verksamhet enligt 
taxebilaga 2 enligt 

riskkolumn 0 
4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt 
Miljöprövningsförordning (2013:251) 

timavgift 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 1,5 h 
2. Övriga anläggningar 1,5 h   

Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 2. 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift 
Tillsyn av enskilda avlopp – inventering 2 h 
Tillsyn av enskilda avlopp – inventering av enklare köksavlopp 1 h 

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN  

 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit 
med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 3 h 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3 h 
3. Orm som ej avses i 4 3 h 
4. Giftig orm 3 h 

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan 
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(anm. här redovisas två alternativ varav bara ett kan väljas) 

 
2 h/ansökan 

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 

1. Förmultningstoalett 
2. Latrinkompost 
3. Förbränningstoalett  

 
 
 
 

Ingen avgift 
Ingen avgift 
1,5 h  

1115136
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Anmälan 
 

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 
1 h 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 
2 h 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera: 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande 
skärande eller stickande verktyg 

 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, 
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner 

4 h 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur 3 h 
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 
används av många människor 

4 h 

3. Skol- och fritidsverksamhet 3 h 
Tillsyn 

 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 2. 

Årlig tillsynsavgift 
enligt Taxebilaga 

2 
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 

Värdkommunen Årlig tillsynsavgift 
enligt Taxebilaga 

2 
Gästkommunen Timavgift vid 

inspektion med 
sådana 

anmärkningar att 
värdkommunen 

behöver 
informeras eller 

uppföljande 
inspektion 
behöver 

genomföras 
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift 
  
Uppdrag  

Avgift för provtagning: 
 

1216137



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
12(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

1. Strandbad 1 h per 
provtagningstillfäl

ler och objekt 
2. Badanläggningar 1 h per 

provtagningstillfäl
ler och objekt 

3. Enstaka bassänger 1 h per 
provtagningstillfäl

ler och objekt 
4. Plaskdammar 1 h per 

provtagningstillfäl
ler och objekt 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, 
transporter och frakt. För anläggningar som behöver återkommande 
tillsyn, tas även årlig avgift ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2. 

 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats 
enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

 

  
Prövning 

 

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ 
miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

timavgift 

  
Anmälan 

 

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken och 28 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare.  

Timavgift 

  

Tillsyn 
 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader 
och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

Timavgift 

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN  

 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken 

Timavgift 

Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn av följande vattenverksamheter Timavgift 

1317138
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Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet Timavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

  
Anmälan 

 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken Timavgift   

Tillsyn 
 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats 
enligt 12 kap. 10 § miljöbalken 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN  

 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 
1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

Timavgift 

  

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor 

Timavgift 

Handläggning i övrigt av anmälan angående kemikalier eller kemiska 
produkter 

timavgift 

  

Information 
 

Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning 
som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

Timavgift 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 
§ eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar 
enligt 1:2 § som avses installeras inomhus): 

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen 
cistern i mark. 

2 h 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna 
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga 
vätskor samt spillolja. 

2 h 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan 
mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 
m3 men högst 10 m3. 

2 h 

1418139
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4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 
vattenskyddsområde. 

3 h 

  

Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, 
halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och varor timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN  

 

  

Prövning   
 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och 
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 25 § i miljöbalken. 

 

Prövning av ansökan och anmälan om dispens enligt vad som beslutats 
om i Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun om 
hantering av hushållsavfall. 

 

Eget omhändertagande av avfall 
39 § kompostering av avfall 
42 § Hantera allt avfall på den egna fastigheten  

Ingen avgift 
Timavgift 

  
 

Slam från enskilda avloppsanläggningar 
40 § kompostering av latrinavfall 
41 § eget omhändertagande av slam och annat avfall 
43 § förlängt tömningsintervall för slam 
44 § uppehåll av hämtning av slam 

  
Ingen avgift 
timavgift 
timavgift 
timavgift 

  
Tillsyn i övrigt 

 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall för vilka 
tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger enligt 36 respektive 42 §§ 
avfallsförordningen (2011:927)  

Timavgift 

  
 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 
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3 Taxebilaga 2 - Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskyddsverksamheter 

 
Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  
IED= IED-kod (anges när sådan finns) 
AK= Avgiftsklass  
TF= Tidsfaktor i timmar  
PN= Prövningsnivå  
  

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-
/anmälningsplikt 
 

 
 

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
    Djurhållning 
2 kap 1 

§ 
1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för 
fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande 
grisar som är tyngre än 30 kilogram 
och avsedda för produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 
§ 

1.11 6 B Anläggning med stadigvarande 
djurhållning av nötkreatur, hästar 
eller minkar med mer än 400 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive 
kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till 
sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller 
äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex 
månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive 

1620141
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Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

valpar upp till åtta månaders ålder 
och avelshannar. 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

2 kap 3 
§ 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

Anläggning med stadigvarande 
djurhållning med mer än 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive 
kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till 
sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller 
äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, 
inklusive smågrisar upp till tolv 
veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller 
avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex 
månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive 
valpar upp till åtta månaders ålder 
och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller 
kycklingmödrar, sexton veckor eller 
äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till 
sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller 
ankor, inklusive kycklingar och ungar 
upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna 
struts, emu eller nandu, inklusive 
kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader 
eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till 
sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det 
antal djur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring 
motsvarande 100 kilogram kväve 

1822143
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Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

 
 

1.20-1 
1.20-2 

 
 

4 
3 

eller 13 kilogram fosfor i färsk träck 
eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt 
första stycket 16 ska det alternativ av 
kväve eller fosfor väljas som ger det 
lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande 
djurhållning med mer än 30 
djurenheter (det högsta antalet 
djurenheter under året) men högst 
100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som 
under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte 
renskötsel. 

- 1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande 
djurhållning med minst 2 men högst 
30 djurenheter (det högsta antalet 
djurenheter under året), dock inte 
inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som 
under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte 
renskötsel. 

    Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

2 kap 4 
§ 

1.30 4 C Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

    Odling 
- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv 

odling med en odlingsyta som är 
större än 5000 kvadratmeter. 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv 
odling med en odlingsyta som är 
större än 2000 men högst 5000 
kvadratmeter. 

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 
- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är 

större än 100 hektar för produktion 
av foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är 
större än 10 hektar men högst 100 
hektar för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som 
är större än 1 hektar. 

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 
AV FISK   

3 kap 1 
§ 

5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk 
där mer än 40 ton foder förbrukas per 
kalenderår. 

3 kap 2 
§ 

5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk 
där mer än 1,5 ton foder förbrukas 
per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk 
där högst 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, OLJA, 
GAS, KOL, MALM, MINERAL, 
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 

§ 
10.10 14 B Täkt av torv med ett 

verksamhetsområde som är större 
än 150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en 
bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
eller 
2. endast innebär uppläggning och 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad. 

- 10.100
1 

2 U Uppläggning och bortforsling av 
redan utbrutet och bearbetat material 
(torv) efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad. 

4 kap 2 
§ 

10.11 22 B Täkt av berg med ett 
verksamhetsområde som är större 
än 25 hektar, om verksamheten inte 
endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad. 

4 kap 3 
§ 

10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.20-1 
 

10.20-2 
 

10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

18 
 

16 
14 
12 
10 

 
9 
 

8 
 

B 
Täkt för annat än markinnehavarens 
husbehov av berg, naturgrus eller 
andra jordarter, om verksamheten 
inte 
1. omfattas av en 
bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, 
eller 
4. endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad. 
 
- Mer än 5 000 000 ton 
tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton 
tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven 
mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven 
mängd berg. 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

10.20-9 
 

10.20-
10 

 

7 
 

6 
 

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven 
mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton 
tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven 
mängd naturgrus eller andra 
jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven 
mängd naturgrus eller andra 
jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven 
mängd naturgrus eller andra 
jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven 
mängd naturgrus eller andra 
jordarter. 

- 10.200
1 

5 U Anläggning för tillverkning av 
stenvaror genom bearbetning av 
block ur bruten sten, där den totalt 
bearbetade stenytan är större än 1 
000 kvadratmeter per kalenderår 
eller den totalt hanterade mängden 
är större än 800 ton per kalenderår. 

- 10.200
2 

1 U Anläggning för tillverkning av 
stenvaror genom bearbetning av 
block ur bruten sten, där den totalt 
bearbetade stenytan är högst 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller 
den totalt hanterade mängden är 
högst 800 ton per kalenderår. 

- 10.200
3 

2 U Uppläggning och bortforsling av 
redan utbrutet och bearbetat material 
(berg, naturgrus eller andra jordarter) 
efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 

4 kap 4 
§ 

10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov 
av mer än 10 000 ton totalt uttagen 
mängd naturgrus. 

- 10.300
1 

3 U Täkt för markinnehavarens husbehov 
av högst  
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Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

10 000 ton naturgrus (totalt uttagen 
mängd). 

4 kap 5 
§ 

10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov 
av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen 
mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde 
större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt 
uttagen mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten 
1. omfattas av 
bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.400
1 

1 U Täkt för markinnehavarens husbehov 
av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt 
uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde 
på högst 5 hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv 
(totalt uttagen mängd). 

4 kap 6 
§ 

10.50 1 C Anläggning för sortering eller 
krossning av berg, naturgrus eller 
andra jordarter 
1. inom område som omfattas av 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om 
verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en 
tolvmånaders-period. 

- 10.500
1 

1 U Anläggning för sortering eller 
krossning av berg, naturgrus eller 
andra jordarter utanför område som 
omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om 

2327148
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verksamheten bedrivs på samma 
plats under högst trettio 
kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 
§ 

10.60 4 C Anläggning för framställning, 
bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per 
kalenderår. 

- 
 

10.600
1 

2 U Anläggning för framställning, 
bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på högst 500 ton torv per 
kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 8 

§ 
 

11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas 
inom de fjällområden som anges i 
4 kap. 5 § miljöbalken. 

4 kap 9 
§ 
 

11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas 
inom andra områden än de som 
avses i 8 §. 

4 kap 
10 § 

11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av 
kol eller brunkol. 

    Malm och mineral 
4 kap 
11 § 

 

13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för 
brytning av malm, mineral eller kol, 
om verksamheten inte är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 
4 eller 5 §. 

4 kap 
12 § 

13.20-i 18 A Anläggning för rostning eller sintring 
av metallhaltig malm, inbegripet 
sulfidmalm. 

4 kap 
13 § 

13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring 
av metallhaltig malm för 
provändamål. 

4 kap 
14 § 

13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning 
eller anrikning av malm, mineral eller 
kol än rostning och sintring, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15 §. 

4 kap 
15 § 

13.50 15 B Provbrytning inklusive annan 
bearbetning eller anrikning av malm, 
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mineral eller kol än rostning och 
sintring. 

4 kap 
16 § 

13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    Annan utvinningsindustri 
4 kap 
17 § 

13.70 3 C Djupborrning som inte är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 
§ 

15.10-i  
 
 

15.10-
i1 

15.10-
i2 

 
 
 

19 
11 

B Slakteri med en produktion baserad 
på en slaktvikt av mer än 50 ton per 
dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt 
per kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per 
kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 
ton slaktvikt per kalenderår. 

5 kap 2 
§ 

15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad 
på mer än 7 500 ton men högst 
12 500 ton slaktvikt per kalenderår 

5 kap 3 
§ 

15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad 
på mer än 50 ton men högst 7 500 
ton slaktvikt per kalenderår 

- 15.300
1 

2 U Slakteri för en produktion baserad på 
högst 50 ton slaktvikt per kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 
5 kap 4 

§ 
15.40-i 20 B Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 
75 ton per dygn eller mer än 18 750 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller endast innebär 
paketering. 

2529150
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5 kap 5 
§ 

15.45 10 B Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 
2 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering. 

5 kap 6 
§ 

15.50 
 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 
 

15.50-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 
50 ton men högst 2 000 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering. 
 
-Beredning och behandling med en 
produktion av mer än 500 ton men 
högst 2000 ton per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en 
produktion av mer än 50 ton men 
högst 500 ton per kalenderår. 

- 15.500
1 

3 U Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 
50 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Rökeri 
5 kap 7 

§  
15.80 

 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 
 

5 
 

3 

C 
Rökeri för en produktion av mer än 
50 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 
ton rökta produkter per kalenderår. 
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- Mer än 50 ton men högst 500 ton 
rökta produkter per kalenderår. 

- 15.800
1 

2 U Rökeri för en produktion av högst 50 
ton rökta produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 

§  
15.90-i  

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per 
kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om 
anläggningen är i drift i högst 90 
dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast innebär 
paketering. 

5 kap 9 
§ 

15.95 17 B Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, 
glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, 
malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller 
kafferostning eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 
10 § 

15.101 9 C Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska 

2731152
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råvaror med en produktion av mer än 
2 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, 
glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, 
malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller 
kafferostning eller endast innebär 
paketering. 
 

- 15.900
1 

4 U Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 2 
000 ton produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. Punkten 
gäller inte heller restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 
11 § 

 

15.125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.125-
1 
 

15.125-
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

5 

C Framställning av livsmedel med 
tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion 
av mer än 1 000 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 § eller endast innebär 
paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 
ton per kalenderår. 

- 15.125
01 

1 U Framställning av livsmedel med 
tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av 

2832153
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kvarnprodukter, med en produktion 
av högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.125
02 

2 U Siloanläggning för torkning, rensning 
eller lagring av spannmål med en 
lagringskapacitet av mer än 10 000 
ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 
12 § 

 

15.131-
i 

18 B Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade 
eller separata produkter, med en 
produktion av en slutprodukt vars 
innehåll av animaliskt ursprung 
uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och 
produktionen uppgår till mer än 75 
ton per dygn eller mer än 18 750 ton 
per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och 
produktionen uppgår till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger 
animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton 
överstiger talet 250 multiplicerat med 
animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 
minskat med det tal som bestäms 
genom att multiplicera 22,5 med talet 
för det animaliska materialets 
viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten innebär endast 
paketering. 

5 kap 
13 § 

15.141 15 B Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade 

2933154
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eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast 
innebär paketering. 

5 kap 
14 § 

15.151 8 C Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade 
eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 400 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast 
innebär paketering. 
 

 15.131
01 

3 U Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade 
eller separata produkter, med en 
produktion av högst 400 ton per 
kalenderår. 
 

    Mjölkprodukter 
5 kap 
15 § 

 

15.170-
i 

12 B Anläggning för framställning av 
mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av mer än 
200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 
16 § 

 

15.180 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning för framställning av 
mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av mer än 
500 ton per kalenderår men högst 
200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser glass. 
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15.180-
1 
 

15.180-
2 
 

15.180-
3 

9 
 
 

8 
 
 

5 

 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 
000 ton per kalenderår. 
 
 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.   

- 15.180
01 

1 U Anläggning för framställning av 
mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av högst 
500 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Oljor och fetter 
5 kap 
17 § 

15.185-
i 

17 B Anläggning för framställning eller 
raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter 
med en produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på 
animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på enbart 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 
18 § 

 

15.190 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning eller 
raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter 
med en produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 

3135156
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2. mer än 5 000 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. 

5 kap 
19 § 

 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller 
raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter 
med en produktion av mer än 100 ton 
men högst 5 000 ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, eller om 
verksamheten endast avser 
mjölkprodukter. 

- 15.200
01 

1 U Anläggning för framställning eller 
raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter 
för en produktion av högst 100 ton 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Glass 
5 kap 
20 § 

 

15.210 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glass 
med en produktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår om 
produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår om 
produktionen baseras på endast 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

3236157
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5 kap 
21 § 

 

15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass 
med en produktion av mer än 10 ton 
men högst 15 000 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.220
01 

1 U Anläggning för tillverkning av glass 
för en produktion av högst 10 ton per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 
22 § 

 

15.230 19 B Anläggning för framställning av 
råsprit eller alkoholhaltig dryck 
genom jäsning eller destillation med 
en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 75 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 

5 kap 
23 § 

 

15.240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.240-
1 
 

15.240-
2 
 

15.240-
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

7 
 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av 
råsprit eller alkoholhaltig dryck 
genom jäsning eller destillation 
motsvarande en årlig produktion av 
mer än 10 ton men högst 5 000 ton 
ren etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 
ton ren etanol per kalenderår. 
 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton 
ren etanol per kalenderår. 
 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton 
ren etanol per kalenderår. 

3337158
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- 15.240
01 

1 U Anläggning för framställning av 
råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
genom jäsning eller destillation, 
motsvarande högst 10 ton ren etanol 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.240
02 

5 U Anläggning för blandning eller 
tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för 
framställning, blandning eller 
tappning av vin, cider eller andra 
fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 
24 § 

 

15.250 
 
 
 

11 
 
 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för 
framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av 
mer än 10 000 ton men högst 75 000 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 

5 kap 
25 § 

 

15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för 
framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 

- 15.260
01 

4 U Bryggeri eller annan anläggning för 
framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 

3438159
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huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Jäst 
5 kap 
26 § 

 

15.270 17 B Tillverkning av jäst med en 
produktion av mer än 100 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår eller 
för framställning av startkulturer av 
mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd 
reaktorvolym om minst tio 
kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 

- 15.270
01 

4 U Tillverkning av jäst med en 
produktion av högst 100 ton per 
kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd 
reaktorvolym om högst tio 
kubikmeter. 

    Kafferostning 
5 kap 
27 § 

 

15.280 
 
 
 
 
 
 

15.280-
5 
 

15.280-
6 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

5 

C Anläggning för rostning av mer än 
100 ton men högst 75 000 ton kaffe 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe 
per kalenderår. 
 
- Rostning av mer än 100 ton men 
högst 3 000 ton kaffe per kalenderår. 

- 15.280
01 

1 U Anläggning för rostning av högst 100 
ton kaffe per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Paketering av livsmedel 

3539160
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5 kap 
28 § 

15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig 
industriell förpackning av animaliska 
eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt 
någon av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 
29 § 

 

15.330-
i 

11 B Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 75 ton foder 
per dygn eller mer än 18 750 ton 
foder per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser mjölk 
eller endast innebär paketering. 

5 kap 
30 § 

 

15.340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.340-
1 
 

15.340-
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

5 

C Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 500 ton men 
högst 18 750 ton foder per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast 
innebär paketering. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 
ton produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 
ton produkter per kalenderår. 

- 15.340
01 

1 U Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en 
produktion av högst 500 ton 
produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av 
endast mjölk eller endast innebär 
paketering. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 

3640161
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5 kap 
31 § 

 

15.350-
i 

9 B Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, 
eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om 
anläggningen är i drift i högst 90 
dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast innebär 
paketering. 

5 kap 
32 § 

 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av mer än 5 000 ton men 
högst 75 000 ton produkter per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från 
vegetabiliska oljor eller fetter eller 
endast innebär paketering 
 

- 15.360
01 

1 U Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

    Foder av kombinerade råvaror 

3741162
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5 kap 
33 § 

 

15.370-
i 

10 B Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av 
animaliska och vegetabiliska råvaror, 
i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av 
animaliskt material uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och 
produktionen uppgår till mer än 75 
ton per dygn eller mer än 18 750 ton 
per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och 
produktionen uppgår till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger 
animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton 
överstiger talet 250 multiplicerat med 
animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 
minskat med det tal som bestäms 
genom att multiplicera 22,5 med talet 
för det animaliska materialets 
viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast innebär 
paketering. 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 

§ 
17.10-i  

 
 
 
 
 

17.10-
i1 
 

17.10-
i2 
 

 
 
 
 
 
 

24 
 

22 

B Anläggning för förbehandling eller 
färgning av mer än10 ton textilfibrer 
eller textilier per dygn eller mer än 2 
500 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 
 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår. 
 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 
ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 

6 kap 2 
§ 

17.20 
 
 
 

 
 
 
 

B Anläggning för förbehandling eller 
färgning av mer än 200 ton men 
högst 2 500 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår eller för annan 

3842163
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17.20-1 
 
 

17.20-2 
 
 
 
 
 

17.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

13 
 
 
 
 
 

11 

beredning av mer än 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten 
och utsläpp till luft av högst 3 ton 
flyktiga organiska föreningar per 
kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling 
eller färgning av mer än 2500 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer 
än 1000 ton men högst 2500 ton 
textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning 
av mer än 1000 ton men högst 2500 
ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer 
än 200 ton men högst 1000 ton 
textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning 
av mer än 200 ton men högst 1 000 
ton textilmaterial per kalenderår. 

6 kap 3 
§  

17.30 5 C Anläggning för förbehandling, 
färgning eller annan beredning av 
mer än 10 ton men högst 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

- 17.300
1 

3 U Anläggning för förbehandling, 
färgning eller annan beredning av 
högst 10 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

 7 kap 1 
§ 

18.10-i 18  B Anläggning för garvning av mer än 
12 ton hudar eller skinn per dygn 
eller mer än 3 000 ton hudar eller 
skinn per kalenderår. 

3943164
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7 kap 2 
§ 

18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 
100 ton men högst 3 000 ton hudar 
eller skinn per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 100 ton 
hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

7 kap 3 
§ 

18.30 
 
 

5 
 
 

C Anläggning för garvning eller annan 
beredning av mer än 2 ton men högst 
100 ton hudar eller skinn per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

- 18.300
1 

1 U Anläggning för garvning eller annan 
beredning av högst 2 ton hudar eller 
skinn per kalenderår. 

    TRÄVAROR 

    Kemikaliebehandling av trä och 
träprodukter 

8 kap 1 
§ 

20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller 
träprodukter med kemikalier med en 
produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä 
eller träprodukter per dygn eller mer 
än 18 750 kubikmeter behandlat trä 
eller träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om 
verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 
§ 

20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller 
träprodukter med kemikalier med en 
produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä 
eller träprodukter per dygn eller 
högst 18 750 kubikmeter behandlat 
trä eller träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 

4044165
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8 kap 3 
§ 

20.20 
 
 
 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 
 
 
 
 
 

17 
14 

 
11 

 

B Sågverk eller annan anläggning för 
tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer 
än 70 000 kubikmeter per 
kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per 
kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men 
högst 500 000 kubikmeter per 
kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men 
högst 200 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

8 kap 4 
§ 

20.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.30-1 
 

20.30-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 

C Sågverk eller annan anläggning för 
tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer 
än 6 000 kubikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 3 §. 
 
- Mer än 30 000 kubikmeter men 
högst 70 000 kubikmeter per 
kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 
30 000 kubikmeter per kalenderår. 

- 20.300
1 

3 U Sågverk eller annan anläggning för 
tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för 
en produktion av mer än 500 
kubikmeter men högst 6 000 
kubikmeter per kalenderår. 

 20.300
2 

1 U Sågverk eller annan anläggning för 
tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för 
en produktion av högst 500 
kubikmeter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen 
av jordbruksprodukter 

4145166
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8 kap 5 
§ 

20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 
 
 

20.40-2 
 
 
 

20.40-3 
 
 
 

20.40-4 
 
 
 

20.40-5 
 
 
 
 

20.40-6 
 
 
 
 

20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 

C Anläggning för framställning eller 
bearbetning av träbaserat bränsle, 
eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 1 000 
kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på 
mer än 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig 
flisning. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 
100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 10 
000 kubikmeter men högst 100 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 1 
000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 
150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 20 
000 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 3 
000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 

4246167
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- I form av pellets eller briketter, 
baserad på mer än 5 000 kubikmeter 
råvara per kalenderår. 

- 20.400
1 

1 U Anläggning för framställning eller 
bearbetning av träbaserat bränsle, 
eller av bränsleprodukter som är 
baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, 
trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på högst 1 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 

- 20.400
2 

1 U Anläggning för framställning eller 
bearbetning av träbaserat bränsle, 
eller av bränsleprodukter som är 
baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, 
trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på högst 3 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 

- 20.400
3 

1 U Anläggning för framställning eller 
bearbetning av träbaserat bränsle, 
eller av bränsleprodukter som är 
baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av pellets 
eller briketter, baserad på högst 5 
000 kubikmeter råvara per 
kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood 
och spån 

8 kap 6 
§ 

20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av 
mer än 600 kubikmeter per dygn eller 
mer än 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor eller spånskivor. 

8 kap 7 
§ 

20.60 
 
 
 
 
 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 
 
 
 
 
 

9 
9 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn 
eller högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. 
 
-fanér eller plywood 

4347168
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20.60-3 

 
 
 

7 
 

 

- mer än 500 kubikmeter men högst 
150 000 kubikmeter per kalenderår 
av OSB-skivor, träfiberskivor, 
spånskivor eller andra produkter av 
spån. 
- högst 500 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 

§ 
20.70 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

8 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m³ fub) på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 10 §. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på 
land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i 
vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men 
högst 200 000 kubikmeter på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men 
högst 40 000 kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men 
högst 80 000 kubikmeter med 
begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men 
högst 40 000 kubikmeter i vatten. 

8 kap 
9§  

20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m³ fub), om 
lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub), om 
lagringen sker på land med 

4448169
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20.80-1 
 
 

20.80-2 
 
 

20.80-3 
 

20.80-4 
 

20.80-5 

 
 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

3 
 

7 
 

5 

vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub) i vatten, om 
lagringen inte är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men 
högst 20 000 kubikmeter på land 
med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter på land med 
vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land 
utan vattenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 
5 000 kubikmeter i vatten. 

- 20.800
1 

3 U Anläggning för lagring av mer än 500 
kubikmeter timmer men högst 2000 
kubikmeter fast mått under bark (m3 
fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning. 

- 20.800
2 

1 U Anläggning för lagring av högst 500 
kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 
10 § 

20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som 
inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex 
veckor, behövs med anledning av 
storm eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub) på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

- 20.900
1 

1 U Anläggning för lagring av timmer som 
inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex 
veckor, behövs med anledning av 
storm eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer 

4549170
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fast mått under bark (m3 fub) på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 
11 § 

20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och 
träprodukter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

9 kap 1 
§ 

21.10-i  
 
 
 

21.10-
i1 
 
 

21.10-
i2 
 

21.10-
i3 
 

21.10-
i4 
 
 

21.10-
i5 

 
 
 
 

25 
 
 

22 
 

18 
 

19 
 
 

16 

A 
Anläggning för framställning i 
industriell skala av pappersmassa av 
trä, returfiber eller andra fibrösa 
material. 
 
- Mer än 300 000 ton massa 
(sulfat/sulfit) med blekning per 
kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa 
(sulfat/sulfit) med blekning per 
kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning 
per kalenderår. 
- Mer än 200 000 ton massa 
(mekanisk/kemimekanisk) per 
kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa 
(mekanisk/kemimekanisk) per 
kalenderår. 

- 21.100
1 

4 U Anläggning för framställning av 
pappersmassa om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 1§ 

9 kap 
2§ 

21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer 
än 20 ton per dygn eller mer än 
7 300 ton per kalenderår av papper, 
papp eller kartong. 

9 kap 3 
§ 

21.40 9 B Anläggning för framställning i 
industriell skala av högst 20 ton per 
dygn eller högst 7 300 ton per 

4650171
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kalenderår av papper, papp eller 
kartong. 

- 21.400
1 

3 U Anläggning för framställning av 
papper, papp eller kartong om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2§. 
 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  
PRODUKTION 

10 kap 
1 § 

22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker 
med heatsetfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 
eller 4 §. 

10 kap 
2 § 

22.20 5 C Anläggning med tillverkning av 
metallklichéer. 

10 kap 
3 § 

22.30 8 B Anläggning med utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 50 
000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller 
papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

10 kap 
4 § 

22.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 
 
 

22.40-2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

6 
 
 
 

C 
Anläggning  
1. utan utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 50 
000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller 
papperskopior framkallas per 
kalenderår, eller 
2. med utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 5 
000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller 
papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 50 
000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 

4751172
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22.40-3 4 - Med utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 15 
000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 
- Med utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 5 
000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 

- 22.400
1 

2 U Anläggning utan utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller 
papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

- 22.400
2 

1 U Anläggning utan utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 
000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller 
papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

- 22.400
3 

1 U Anläggning utan utsläpp av 
processavloppsvatten där högst 
5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller 
papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

- 22.400
4 

2 U Anläggning med utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 
1 000 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 22.30. 

- 22.400
5 

1 U Anläggning med utsläpp av 
processavloppsvatten där högst 
1 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller 

4852173
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papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 
1 §  

23.05 25 A Anläggning för överföring av 
bituminös skiffer till gas- eller 
vätskeform. 

11 kap 
2 § 

23.10-i  19 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 
3 § 

23.11-i 25 A Anläggning för förgasning eller 
förvätskning av kol. 
 

11 kap 
4 § 

23.12-i 28 A Anläggning för framställning av kol 
(hårt kol). 
 

11 kap 
5 § 

23.13 28 A Anläggning för tillverkning av grafit 
som inte är tillståndspliktig enligt 17 
kap 4 §. 

11 kap 
6 § 

23.20 19 B Anläggning för tillverkning av 
produkter ur kol, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 
7 § 

23.30 
 
 

23.30-1 
 

23.30-2 

 
 
 

32 
 

28 

A Anläggning för raffinering av 
mineralolja eller gas. 
 
- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 
 
- Högst 500 000 ton per kalenderår. 
 

11 kap 
8 § 

23.40 16 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat 
kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av 
kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller 
slutförvaring av bestrålat 
kärnbränsle. 

11 kap 
9 § 

23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat 
kärnbränsle. 

    KEMISKA PRODUKTER 

4953174
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    Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 3 § 24.03-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton syreinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syreinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 5 § 24.05-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 7 § 24.07-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 9 § 24.09-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 10 
§ 

24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 11 
§ 

24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 12 
§ 

24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 13 
§ 

24.13-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 14 
§ 

24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

5054175



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
50(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

12 kap 15 
§ 

24.15-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton plaster per kalenderår 

12 kap 16 
§ 

24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton plaster per kalenderår 

12 kap 17 
§ 

24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton syntetgummi per kalenderår 

12 kap 18 
§ 

24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syntetgummi per kalenderår 

12 kap 19 
§ 

24.19-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 20 
§ 

24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 21 
§ 

24.21-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

12 kap 22 
§ 

24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 23 
§ 

24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton gaser per kalenderår 

12 kap 24 
§ 

24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton gaser per kalenderår 

12 kap 25 
§ 

24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton syror per kalenderår 

12 kap 26 
§ 

24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syror per kalenderår 

12 kap 27 
§ 

24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton baser per kalenderår 

12 kap 28 
§ 

24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton baser per kalenderår 

12 kap 29 
§ 

24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton salter per kalenderår 

12 kap 30 
§ 

24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton salter per kalenderår 

12 kap 31 
§ 

24.31-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

5155176
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ton icke-metaller, metalloxider eller andra 
oorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 32 
§ 

24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton icke-metaller, metalloxider eller andra 
oorganiska föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 33 
§ 

24.33-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta 
gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

12 kap 34 
§ 

24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
högst 20 000 ton enkla eller sammansatta 
gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 35 
§ 

24.35-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 
ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 36 
§ 

24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 
§ 

24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av 
biotekniska organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 38 

§ 
24.38-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 
ton läkemedel, även mellanprodukter, per 
kalenderår 

12 kap 39 
§ 

24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 
§ 

24.40 
 
 
 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 

 
24.40-3 

 
24.40-4 

 
 
 
 
 
 
 

11 
8 
 

6 
 

3 

C Anläggning för att genom endast 
fysikaliska processer tillverka 
läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek 
eller sjukhus eller om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton 
per kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton 
per kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 
§ 

24.41 8 C Anläggning för behandling av 
mellanprodukter. 

5256177
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Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1-
40 eller 42-47 §§. 

    Sprängämnen 
12 kap 42 

§ 
24.42-i 26 A Anläggning för att genom kemisk 

eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka mer än 1 000 ton 
sprängämnen per kalenderår 

12 kap 43 
§ 

24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk 
eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 1 000 ton 
sprängämnen per kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 

§ 
24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska 

eller biologiska reaktioner 
yrkesmässigt tillverka organiska eller 
oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala. 

12 kap 45 
§ 

24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast 
fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska 
produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton 
per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen 
är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med 
de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, 

5357178
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”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 
eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 
av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt 
ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande på huden 
kategori 1A”, ”frätande på huden 
kategori 1B”, ”frätande på huden 
kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet 
kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet 
i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 
”farligt för vattenmiljön kategori akut 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, 
”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om 
tillverkningen uppgår till högst 1 000 
ton per kalenderår, 

5458179
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24.45-1 
 

24.45-2 
 

24.45-3 
24.45-4 

 
24.45-5 

 
 
 
 

10 
 

16 
 

10 
10 

 
6 

3. tillverkning av rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om tillverkningen 
uppgår till högst 2 000 ton per 
kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska 
produkter genom destillation, eller 
5. om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller 
vätskeformiga kemiska produkter 
-verksamheten avser 
läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska 
artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 
§ 

24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.46-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

C 
Anläggning för att genom endast 
fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion 
ur biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per 
kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga 
kemiska produkter per kalenderår, 
om tillverkningen sker genom 
destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap. 3 §. 
 

5559180
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24.46-2 
 

24.46-3 
 
 
 

24.46-4 

 
 
 
 

8 
 

6 
 
 
 

5 

- Mer än 10 ton färg eller lack per 
kalenderår, eller mer än 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per 
kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska 
produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion 
ur biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 
ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 

- 24.460
1 

4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 
färg eller lack per kalenderår. 

- 24.460
2 

2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.460
3 

4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka högst 5 000 
ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, 
om tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 
§ 

24.47 8 C Anläggning för att genom endast 
fysikaliska processer, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala, 
yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per 
kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.470
1 

4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 

5660181
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2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 

1 § 
25.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

12 
 

B Anläggning för att genom vulkning 
tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 
ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

13 kap 
2 § 

25.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 
 

25.11-2 
 
 

25.11-3 
 
 

25.11-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

8 
 
 

6 
 
 

4 
 

C Anläggning för att genom vulkning 
tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 
kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 
ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton 
ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton 
ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton 
ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning 
tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton 

5761182



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
57(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

13 kap 
3 § 

25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 
 

25.20-2 
 
 
 
 
 

25.20-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen 
baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
annan plast om produktionen 
baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 20 ton men högst 
500 ton plastråvara per kalenderår, 
eller annan plast om produktionen 
baseras på mer än 20 men högst 500 
ton plastråvara per kalenderår. 

13 kap 
4 § 

25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av 
plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 
ton plastråvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt  
3 §. 

5862183
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Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
58(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 25.300
1 

1 U Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av 
plast, om produktionen baseras på 
högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår. 

13 kap 
5 § 

25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med 
plast. 

13 kap 
6 § 

25.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
 

25.50-2 
 

25.50-3 
 

25.50-4 
 
 

25.50-5 
 
 

25.50-6 
 
 

25.50-7 
 
 

25.50-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

4 
 

3 
 

9 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 

C  Anläggning där produktionen 
baseras på mer än 1 ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast 
förutom endast mekanisk montering 
eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med 
plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 
eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton 
plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton 
plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton 
plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med 
plast. 

5963184



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- Mer än 1 ton men högst 3 ton 
plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med 
plast. 

- 25.500
1 

1 U Anläggning där produktionen 
baseras på högst 1 ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
tillverkning av produkter av plast 
förutom endast mekanisk montering 
eller mekanisk bearbetning. 

- 25.500
2 

1 U Anläggning där produktionen 
baseras på högst 1 ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
beläggning eller kalandrering med 
plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska 

produkter 
14 kap 

1 § 
26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas 

inklusive glasfiber med smältning av 
mer än 20 ton per dygn eller mer än 
5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 
2 § 

26.10-i 14 B Anläggning för smältning av 
mineraler, inklusive tillverkning av 
mineralull, med smältning av mer än 
20 ton per dygn eller mer än 5 000 
ton per kalenderår. 

- 26.100
1 

5 U Anläggning för tillverkning av varor 
av glasfiber. 

6064185
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Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

14 kap 
3 § 

26.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 
 
 

26.20-2 
 
 
 

26.20-3 
 
 
 

26.20-4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

8 
 
 
 

11 
 
 
 

8 
 

B Anläggning för tillverkning av glas 
eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), 
smältning eller syrabehandling av 
glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror 
förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton 
glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror 
(än sådana med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar) förbrukas per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 
ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar) förbrukas per 
kalenderår. 

14 kap 
4 § 

26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas 
eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror 
med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror 
förbrukas per kalenderår. 

6165186



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.300
1 

2 U Anläggning för tillverkning av glas 
eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), 
smältning eller syrabehandling av 
glas, om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror 
med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror 
förbrukas per kalenderår. 

14 kap 
5 § 

26.40 8 C Anläggning för tillverkning av 
glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

14 kap 
6 § 

26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska 
produkter genom bränning, särskilt 
takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, 
stengods eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra 
kubikmeter och med en 
satsningsdensitet på mer än 300 
kilogram per kubikmeter. 

14 kap 
7 § 

26.51 11 B Anläggning för att genom bränning 
tillverka mer än 50 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om glasyr 
med tillsats av tungmetaller används. 

- 26.510
1 

3 U Anläggning för att genom bränning 
tillverka högst 50 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om glasyr 
med tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 
8 § 

26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 
100 ton keramiska produkter per 
kalenderår 

6266187
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Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
62(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 6 eller 7 §. 

- 26.600
1 

2 U Anläggning för tillverkning av högst 
100 ton keramiska produkter per 
kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 

9 § 
26.70-i 27 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton 
per dygn eller mer än 125 000 ton 
cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton 
per dygn eller mer än 12 500 ton 
cement per kalenderår. 

- 26.700
1 

4 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 
ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 
ton cement per kalenderår. 

14 kap 10 
§ 

26.80 27 B Anläggning för tillverkning av 
cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 9 §. 

14 kap 11 
§ 

26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av 
mer än 50 ton kalk per dygn eller mer 
än 12 500 ton kalk per kalenderår. 

14 kap 12 
§ 

26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 
5 ton kalk, krita eller kalkprodukter 
per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.100
01 

3 U Anläggning för tillverkning av kalk, 
krita eller kalkprodukter för en 
produktion på högst 5 ton per 
kalenderår. 

14 kap 13 
§  

26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 
500 ton 
1. betong eller lättbetong per 
kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller 
cement per kalenderår. 

6367188



Ludvika kommun 
Datum 
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Diarienummer 
2021-418 

Sida 
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 26.110
01 

3 U Anläggning för tillverkning av högst 
500 ton 
1. betong eller lättbetong per 
kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller 
cement per kalenderår. 

14 kap 14 
§ 

26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 
500 ton varor av gips per kalenderår. 

- 26.120
01 

3 U Anläggning för tillverkning av högst 
500 ton varor av gips per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 

§ 
26.130-

i 
15 B Anläggning för tillverkning av asbest 

eller av asbestbaserade produkter. 
14 kap 16 

§ 
26.140 15 B Anläggning för behandling eller 

omvandling av asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 
§ 

26.150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.150-
1 
 

26.150-
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område 
med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 
kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 
 
- Utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 
kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

- 26.150
01 

1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som 
ställs upp utanför område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser i högst 90 
kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

14 kap 18 
§ 

26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor 
av asfalt 

6468189
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Diarienummer 
2021-418 

Sida 
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

14 kap 19 
§ 

26.170-
i 

10 B Anläggning för tillverkning i ugn av 
mer än 50 ton per dygn eller mer än 
12 500 ton magnesiumoxid per 
kalenderår. 

 26.170
01 

5 U Anläggning för tillverkning i ugn av 
högst 12 500 ton magnesiumoxid per 
kalenderår. 

14 kap 20 
§ 

26.180 7 C Anläggning för tillverkning av 
konstgjorda mineralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 

1 § 
27.10-i 

 
 
 
 
 
 

27.10-
i1 
 

27.10-
i2 
 
 

27.10-
i3 
 

27.10-
i4 

 
 
 
 
 
 
 

29 
 

24 
 
 

16 
 

14 

A Anläggning för att producera järn 
eller stål (primär eller sekundär 
produktion), med eller utan utrustning 
för kontinuerlig gjutning, om 
produktionen är mer än 2,5 ton per 
timme eller mer än 21 900 ton per 
kalenderår. 
 
- Om produktionen överstiger 1 000 
000 ton per kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 100 
000 ton men inte 1 000 000 ton per 
kalenderår. 
- om produktionen överstiger 21 900 
ton men inte 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar 
ESR-anläggning, om produktionen 
överstiger 21 900 ton per kalenderår. 

15 kap 
2 § 

27.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.20-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

A 
Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär 
eller sekundär produktion), eller 
2. behandla järnbaserade metaller 
genom varmvalsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 3 §. 
 

6569190
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
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VK/ KK AK PN Beskrivning 

 
27.20-2 

 
16 

- Mer än 50 000 ton men högst 
120 000 ton per kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 
3 § 

27.25-i 
 
 
 
 
 

27.25-
i1 
 

27.25-
i2 

 
 
 
 
 
 

26 
 

20 

A Anläggning för att behandla 
järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 20 ton råstål 
per timme eller mer än 175 200 ton 
råstål per kalenderår. 
 
- Varmvalsning av mer än 500 000 
ton råstål per kalenderår 
- Varmvalsning av mer än 175 200 
ton men högst 500 000 ton råstål per 
kalenderår. 

15 kap 
4 § 

27.26-i 20 A Anläggning för att behandla 
järnbaserade metaller genom 
hammarsmide, om slagenergin per 
hammare är mer än 50 kilojoule och 
den använda värmeeffekten är mer 
än 20 megawatt. 

15 kap 
5 § 

27.27-i 
 
 
 
 
 
 

27.27-
i1 
 
 
 
 
 

27.27-
i2 
 
 
 
 
 

27.27-
i3 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

A Anläggning för att behandla 
järnbaserade metaller genom att 
anbringa skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning av 
mer än 2 ton råstål per timme eller 
mer än 17 500 ton råstål per 
kalenderår. 
 
- Anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 
500 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning 
av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår. 
- Anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 
500 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning 
av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton zink per kalenderår. 

6670191
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Lagrum 
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VK/ KK AK PN Beskrivning 

 
 
 
 
 

27.27-
i4 
 
 
 
 
 

27.27-
i5 
 
 
 
 
 

27.27-
i6 
 
 
 
 
 

27.27-
i7 
 
 
 
 
 

27.27-
i8 

 
 

7 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

7 
 

- Anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 
500 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning 
av mer än 100 ton men högst 1 000 
ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 
500 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning 
av högst 100 ton zink per kalenderår. 
- Annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och 
med utsläpp av mer än 10 000 m3 
process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och 
med utsläpp av mer än 1 000 m3 men 
högst 10 000 m3 process- eller 
sköljvatten. 
- Annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och 
med utsläpp av mer än 100 m3 men 
högst 1 000 m3 process- eller 
sköljvatten. 
- Annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och 
med utsläpp av högst 100 m3 
process- eller sköljvatten. 

15 kap 
6 §  

27.31 12 A Anläggning för att behandla 
järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton 
stål per kalenderår. 

6771192



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
67(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
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15 kap 
7 § 

27.32 
 
 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

 
 
 
 
 

13 
 

10 

B Anläggning för att behandla 
järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 100 000 ton 
stål per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 
8 § 

27.40-i  
 
 

27.40-
i1 
 
 

27.40-
i2 
 
 

27.40-
i3 
 
 

27.40-
i4 
 

 
 
 

12 
 
 

11 
 
 

9 
 
 

7 
 

B 

Anläggning för att gjuta järn eller stål, 
om produktion är mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 
ton järn eller stål per kalenderår där 
form- eller gjutsand används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller 
gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 
ton järn eller stål per kalenderår där 
inte form- eller gjutsand används. 

15 kap 
9 § 

27.50 
 
 
 
 
 
 
 

27.50-1 
 
 
 
 

27.50-2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

8 
 
 
 

B 
Anläggning för att gjuta järn, stål, 
aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är mer än 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 
000 ton järn eller stål per kalenderår, 
eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 
ton aluminium, zink eller magnesium 
per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 
ton järn eller stål per kalenderår, eller 

6872193



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
68(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

 
27.50-3 

 
 
 
 

27.50-4 

 
7 
 
 
 
 

7 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 
ton aluminium, zink eller magnesium 
per kalenderår. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 
000 ton järn eller stål per kalenderår, 
eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 
ton aluminium, zink eller magnesium 
per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 
ton järn eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 
ton aluminium, zink eller magnesium 
per kalenderår. 

15 kap 10 
§ 

27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, 
aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är mer än 10 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.600
1 

1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, 
aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är högst 10 ton per 
kalenderår. 
 

6973194
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

15 kap 11 
§  

27.70-i 
 
 
 
 
 
 
 

27.70-
i1 
 
 

27.70-
i2 
 
 

27.70-
i3 
 
 

27.70-
i4 
 
 

27.70-
i5 
 
 

27.70-
i6 
 
 
 

27.70-
i7 
 
 
 

27.70-
i8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 

18 
 
 

11 
 
 

10 
 
 

24 
 
 

14 
 
 
 

11 
 
 
 

10 

A 

Anläggning för att av malm, 
koncentrat eller sekundärt råmaterial 
producera mer än 1 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Av malm eller koncentrat producera 
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera 
mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera 
mer än 3 000 ton men högst 20 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera 
mer än 1 000 ton men högst 3000 
ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot 
m.m.) producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot 
m.m.) producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot 
m.m.) producera mer än 3 000 ton 
men högst 20 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot 
m.m.) producera mer än 1 000 ton 
men högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. 

7074195
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Diarienummer 
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

15 kap 12 
§ 

27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, 
koncentrat eller sekundärt råmaterial 
producera högst 1 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 
§ 

27.100-
i 
 
 
 
 
 
 

27.100-
i1 
 

27.100-
i2 
 

27.100-
i3 
 

 
 
 
 
 
 
 

27 
 
 

23 
 
 

18 

A I gjuteri eller annan anläggning 
smälta eller legera icke-järnmetaller, 
oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om 
produktion av bly eller kadmium är 
mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 
000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 50 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 
 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 
000 ton bly eller kadmium per 
kalenderår. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton bly eller kadmium per kalenderår. 

- 27.100
01 

4 U I gjuteri eller annan anläggning 
smälta eller legera icke-järnmetaller, 
oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om 
produktion av bly eller kadmium är 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

15 kap 14 
§ 

27.101-
i 
 
 
 
 
 
 

27.101-
i1 

27.101-
i2 

 
 
 
 
 
 
 

21 
 

19 

B I gjuteri eller annan anläggning 
smälta eller legera icke-järnmetaller, 
oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om 
produktion är mer än 20 ton per dygn 
eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per 
kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 
metaller per kalenderår. 

7175196
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

15 kap 15 
§ 

27.110 
 
 
 
 
 
 

27.110-
1 
 

27.110-
2 

 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

9 

B Anläggning för att smälta eller legera 
icke-järnmetaller, oavsett om 
metallerna är återvinningsprodukter 
eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 13 eller 14 § eller endast avser 
gjuterier. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 
ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 

15 kap 16 
§ 

27.120 
 
 
 
 
 
 
 

27.120-
1 

27.120-
2 
 

27.120-
3 
 

27.120-
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 

21 
 
 

13 
 
 

9 

B Anläggning för att yrkesmässig 
smälta eller raffinera icke-järnmetall 
ur annan råvara 
och genom andra processer än de 
som anges i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 
 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 
§ 

27.130 
 
 
 
 
 
 
 

27.130-
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 

14 

B 
Anläggning för att gjuta andra 
metaller än järn, stål, zink, aluminium 
och magnesium, om produktionen är 
mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
 

7276197
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

27.130-
2 
 

27.130-
3 
 

27.130-
4 
 

27.130-
5 
 

27.130-
6 

 
 

11 
 
 

9 
 
 

8 
 
 

7 

- Mer än 10 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 
ton per kalenderår. 
 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 
ton per kalenderår. 
 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton 
per kalenderår. 

15 kap 18 
§ 

27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra 
metaller än järn, stål, zink, aluminium 
och magnesium, om produktionen är 
mer än 1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.140
01 

1 U Anläggning för att gjuta andra 
metaller än järn, stål, zink, aluminium 
och magnesium, om produktionen är 
högst 1 ton per kalenderår. 

    METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING 
OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 
1 § 

28.10-i 
 
 
 
 
 

28.10-
i1 
 
 

28.10-
i2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13 
 
 

11 
 
 
 

8 
 

B Anläggning för kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om behandlingsbaden har 
en sammanlagd volym av mer än 30 
kubikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer 
än 10 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer 
än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer 
än 100 kubikmeter men högst 1 000 

7377198
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

28.10-
i3 
 
 
 

28.10-
i4 

 
 

7 

kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 
100 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

16 kap 
2 § 

28.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 
 

28.20-2 
 
 
 

28.20-3 
 
 
 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

9 
 
 
 

7 
 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en 
sammanlagd volym av mer än 1 
kubikmeter men högst 30 
kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer 
än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning 
med betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer 
än 10 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer 
än 1 000 kubikmeter men högst 10 
000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer 
än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer 
än 10 kubikmeter men högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

16 kap 
3 § 

28.25 
 
 
 
 
 
 

28.25-1 

 
 
 
 
 
 
 

4 

C Anläggning för kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning 
med betpasta eller om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 

7478199
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

 
 

28.25-2 

 
 

2 

-om verksamheten ger upphov till 
mer än 1 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till 
högst 1 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 

16 kap 
4 § 

28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.30-1 
 

28.30-2 
 
 

28.30-3 
 
 

28.30-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

8 
 
 

7 

B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat 
sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om 
verksamheten ger upphov till mer än 
10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än 
aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 
10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
beläggning med metall som sker 
med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 
100 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

7579200
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

16 kap 
5 § 

28.40 4 C Anläggning för annan beläggning 
med metall än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer 
än 1 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte 
beläggning med metall som sker 
med vakuummetod eller om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt  
4 §. 

- 28.400
1 

1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat 
sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om 
verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än 
aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 
10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

16 kap 
6 § 

28.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.50-1 
 
 

28.50-2 
 
 

28.50-3 
 
 

28.50-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

9 
 
 

7 
 
 

5 

B 
Anläggning för termisk ytbehandling i 
form av varmdoppning eller termisk 
sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 
ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 
ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 
ton men högst 1 000 ton per 

7680201
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

 
 

28.50-5 
 
 

28.50-6 
 
 

28.50-7 
 
 

28.50-8 

 
 

9 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

4 

kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton 
men högst 100 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 
ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 
ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 
ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton 
men högst 100 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter. 

16 kap 
7 § 

28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 10 §. 

- 28.710
1 

1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 
8 § 

28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller 
termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg från mer än 50 ton 
metallgods per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller 
termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 
§ 

28.95 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om 
verksamheten inte är en fordonstvätt 

7781202
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
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VK/ KK AK PN Beskrivning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 
 

28.95-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

4 

eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 
3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram 
betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 
kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton 
metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per 
kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 50 
kilogram men högst 2 ton per 
kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med 
vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 
kilogram per kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som 
omfattas av mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som 
omfattas av högst två punkter ovan. 

- 28.950
1 

1 U Anläggning, som omfattas av någon 
eller några av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger 
upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om 
verksamheten inte är fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram 
betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 
kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller 
per kalenderår eller härdning av 
högst 1 ton gods per kalenderår, 

7882203
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

5. termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av högst 50 
kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med 
vakuummetod, om metallför-
brukningen uppgår till högst 500 
kilogram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 

1 § 
31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier 

eller ackumulatorer som innehåller 
kadmium, bly eller kvicksilver. 

17 kap 
2 § 

31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier 
eller ackumulatorer som inte 
innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 
3 § 

31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller 
reparera ljuskällor som innehåller 
kvicksilver. 

17 kap 
4 § 

31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka 
grafitelektroder genom bränning eller 
grafitisering. 

17 kap 
5 § 

31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller 
grafitelektroder. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4 §. 

17 kap 
6 § 

31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk 
tråd eller elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 
1 §  

34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 
100 fordonsmotorer per kalenderår. 

- 34.100
1 

2 U Anläggning för tillverkning av högst 
100 fordonsmotorer per kalenderår. 

18 kap 
2 § 

34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller 
reaktorer. 

    Motorfordon 
18 kap 

3 § 
34.30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning och 
sammansättning per kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, eller 

7983204
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Lagrum 
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34.30-1 
 
 

34.30-2 
 
 
 

34.30-3 
 
 

34.30-4 
 
 

34.30-5 
 
 

34.30-6 
 
 

34.30-7 
 
 

 
 
 
 

28 
 
 

24 
 
 
 

20 
 
 

12 
 
 

24 
 
 

16 
 
 

10 
 
 

2. fler än 1 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 
 
- Fler än 200 000 motorfordon med 
en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men 
högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men 
högst 100 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men 
högst 50 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men 
högst 20 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men 
högst 5 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 

18 kap 
4 § 

34.40 9 C Anläggning för tillverkning och 
sammansättning per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 3 §. 

8084205
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Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 34.400
1 

3 U Anläggning för tillverkning och 
sammansättning per kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 

5 § 
34.50 9 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 
18 kap 

6 § 
34.60 22 A Anläggning där det förekommer 

maskinell metallbearbetning med en 
tillverkningsyta (utom yta för endast 
montering) större än 100 000 
kvadratmeter. 

18 kap 
7 § 

34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 
 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 

14 

B Anläggning där det förekommer 
maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl 
volymen i ett fast centralt system för 
vätskor som volymen i lösa behållare 
som är kopplade antingen till 
metallbearbetningsmaskin eller till 
öppnade behållare som används för 
påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 

8185206



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
81(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken
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metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 20 kubikmeter men högst 
75 kubikmeter. 

18 kap 
8 § 

34.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 
 
 

34.80-2 
 
 
 
 

34.80-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

4 

C Anläggning där det förekommer 
maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 1 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9 eller 10§. 
Med total tankvolym avses det 
samma som i 7 § andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 10 kubikmeter men högst 
20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 5 kubikmeter men högst 10 
kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter. 

- 34.800
1 

1 U Anläggning där det förekommer 
maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är 
högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det 
samma som i 7 § andra stycket. 

    Gas- och oljeplattformar 
18 kap 

9 § 
35.10 28 A Byggande av en plattform som är 

avsedd att användas vid utvinning av 
olja eller gas inom 

8286207



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
82(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
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havsområden, om verksamheten inte 
prövas enligt 11 kap. miljöbalken. 

- 35.100
1 

18 U Plattform för verkstad på vattnet när 
fråga är om förläggning nära kusten 
för montering, utrustning, 
ombyggnad, reparation, underhåll 
eller liknande åtgärd. 

    Skeppsvarv 
18 kap 10 

§ 
35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

19 kap 
1 § 

   Med förbrukning avses i detta kapitel 
lösningsmedelstillförseln minskad 
med den mängd som i tekniskt eller 
kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även 
återanvändning av lösningsmedel 
som bränsle ingår men inte 
lösningsmedel som slutligt 
bortskaffas som avfall. 

19 kap 
2 § 

39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, 
bestryka, avfetta, 
vattenskyddsimpregnera, limma, 
måla, 
rengöra, impregnera eller på annat 
sätt ytbehandla material, föremål 
eller produkter, om förbrukningen av 
organiska lösningsmedel är mer än 
150 kilogram per timme eller mer än 
200 ton per kalenderår. 

19 kap 
3 § 

39.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
Anläggning där det per kalenderår 
förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, 

8387208
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39.15-1 
 
 

39.15-2 
 
 
 
 

39.15-3 
 
 

39.15-4 
 
 
 

39.15-5 
 
 
 

39.15-6 
 
 
 
 

39.15-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

15 
 
 
 
 

14 
 
 

17 
 
 
 

15 
 
 
 

17 
 
 
 
 

15 
 

tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket 
ska inte sådana organiska 
lösningsmedel medräknas som 
omfattas av förordningen (2007:846) 
om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen eller av 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 
2 gäller inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska 
lösningsmedel 
  
- 1. mer än 5 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 
200 ton organiska lösningsmedel  
 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 
50 ton organiska lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter 
 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton 
organiska lösningsmedel i tillverkning 
av farmaceutiska produkter 
 
- 4. mer än 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, 
tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 
ton organiska lösningsmedel i 

8488209



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
84(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
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tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller 
andra beläggningspreparat. 

19 kap 
4 § 

39.30 5 C Anläggning där organiska 
lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om 
lösningsmedlet innehåller någon 
kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen 
har klassificerats med riskfraserna 
”misstänks kunna ge cancer” (R40),  
kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga 
genetiska skador” (R46), ”kan ge 
cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga” (R60) eller 
”kan ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 
av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt 
ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1A”, eller 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i 
fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

8589210
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19 kap 
5 § 

39.35 5 C Anläggning där organiska 
lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med mer än 500 kilogram 
i 
lackering av vägfordon till följd av 
reparation, underhåll eller dekoration 
som sker utanför 
tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 
6 § 

39.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 
 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 
 

6 

C Anläggning där det per kalenderår 
förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska 
lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel förbrukas 
per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst 
totalt 25 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst 
totalt 10 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 

- 39.500
1 

4 U Anläggning där det per kalenderår 
förbrukas högst 1 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel 

- 39.500
2 

4 U Anläggning där det per kalenderår 
förbrukas mer än 2,5 ton men högst 
5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.500
3 

3 U Anläggning där det per kalenderår 
förbrukas mer än 500 kg men högst 
2,5 ton organiska lösningsmedel. 

 39.500
4 

1 U Anläggning där det per kalenderår 
förbrukas högst 500 kg organiska 
lösningsmedel. 

8690211
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    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 
1 § 

39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan 
hantering av 
1. gasformiga eller flytande 
petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 50 
000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hantering av mer än 500 000 
ton per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om 
lagringen eller hanteringen omfattar 
mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller mer än 50 000 ton per 
kalenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen 
har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 
av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden 

8791212
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39.60-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

kategori 1A”, ”frätande för huden 
kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 
”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller 
”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som 
avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 200 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan 
hantering enligt punkt 1 om 
anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 500 000 ton vid ett 
och samma tillfälle eller hantering av 
mer än 5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen 
lagras mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 
500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen 
lagras mer än 2 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan 
hantering enligt punkt 1 om 
anläggningen har kapacitet för 

8892213
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39.60-3 

 
 
 
 
 
 

8 
 
 

lagring av mer än 250 000 ton men 
högst 500 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 2 
500 000 ton men högst 5 000 000 ton 
per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen 
lagras mer än 25 000 ton men högst 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hanteras mer än 250 000 ton 
men högst 500 000 ton per 
kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen 
lagras mer än 1 000 000 ton men 
högst 2 000 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan 
hantering enligt punkt 1 om 
anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 50 000 ton men 
högst 250 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 500 
000 ton men högst 2 500 000 ton per 
kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen 
lagras mer än 5 000 ton men högst 
25 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hanteras mer än 50 000 ton 
men högst 250 000 ton per 
kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen 
lagras mer än 200 000 ton men högst 
1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 
2 § 

39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande 
petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras 
mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som 
avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller 

8993214
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kemisk industri och har kapacitet för 
lagring av mer än 1 ton vid ett och 
samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter 
som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning 
(EG) nr  272/2008 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i 
faroklasserna ”akut toxicitet kategori 
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering 
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 
1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 
”farligt för vattenmiljön kategori akut 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, 
”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 

9094215
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3. andra kemiska produkter än som 
avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 

9195216



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
91(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 39.700
1 

1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande 
petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras 
högst 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som 
avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och har kapacitet för 
lagring av högst 1 ton vid ett och 
samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter 
som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning 
(EG) nr  272/2008 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i 
faroklasserna ”akut toxicitet kategori 
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering 
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 
1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 

9296217
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kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 
”farligt för vattenmiljön kategori akut 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, 
”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som 
avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras högst 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 
3 § 

39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 
miljoner normalkubikmeter naturgas 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

- 39.800
1 

1 U Anläggning för lagring av högst 50 
miljoner normalkubikmeter naturgas 
per kalenderår. 

20 kap 
4 § 

39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 
000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 
annat träbränsle per 
kalenderår. 

- 39.900
1 

1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 
ton kol, torv eller bränsleflis eller 
annat träbränsle per kalenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

21 kap 
1 § 

   Med avfall och farligt avfall avses i 
detta kapitel detsamma som i 15 kap. 
miljöbalken och avfallsförordningen 
(2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 

2 § 
40.01 11 B Anläggning som genom anaerob 

biologisk behandling av stallgödsel, 
grödor eller annat biologiskt material 
producerar mer än 3 000 
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megawattimmar biogas per 
kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om 
stallgödseln är avfall och även om 
det material som inte är stallgödsel 
består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 
3 § 

40.02 7 C Anläggning som genom anaerob 
biologisk behandling av stallgödsel, 
grödor eller annat biologiskt material 
producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om 
stallgödseln är avfall och även om 
det material som inte är stallgödsel 
består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och 
vätskeformiga bränslen 

21 kap 
4 § 

40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller 
förvätskning av andra bränslen än 
kol där anläggningen har en 
kapacitet att överföra 20 megawatt 
tillförd bränsleeffekt eller mer. 

21 kap 
5 § 

40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller 
för att på annat sätt än genom 
anaerob biologisk behandling 
tillverka mer än 1 500 
megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. 

21 kap 
6 § 

40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller 
för att på annat sätt än genom 
anaerob biologisk behandling 
tillverka högst 1 500 megawattimmar 
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gas eller vätskeformigt bränsle per 
kalenderår. 

    Kärnkraft 
21 kap 

7 § 
40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan 

kärnreaktor. 
    Förbränning 

21 kap 
8 § 

40.40-i 
 
 
 

40.40-
i1 
 

40.40-
i2 

 
 
 
 

24 
 

12 

A 

Anläggning för förbränning med en 
total installerad tillförd effekt av mer 
än 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av 
mer än 300 megawatt. 
- Gasturbin. 

21 kap 
9 § 

40.50-i 
 
 
 

40.50-
i1 
 
 

40.50-
i2 

 
 
 
 

17 
 
 

12 

B Anläggning för förbränning med en 
total installerad tillförd effekt av minst 
50 megawatt men högst 300 
megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av 
mer än 100 megawatt men högst 300 
megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av 
mer än 50 megawatt men högst 100 
megawatt. 

21 kap 10 
§ 

40.51 11 B Anläggning för förbränning med en 
total installerad tillförd effekt av mer 
än 20 megawatt men mindre än 50 
megawatt. 

21 kap 11 
§ 

40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning för förbränning med en 
total installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas, 
eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle 
används än fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig 

9599220
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40.60-1 
 
 
 
 

40.60-2 
 
 
 
 

40.60-3 

 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

5 

enligt 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast 
som reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av 
mer än 5 megawatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av 
mer än 500 kilowatt men högst 5 
megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av 
mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle än 
fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas. 

- 40.600
1 

2 U Anläggning för förbränning med en 
total installerad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget 
annat bränsle används än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 

21 kap 12 
§ 

40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total 
installerad tillförd effekt av högst 20 
megawatt. 

    Vindkraft 
21 kap 13 

§ 
40.90 4 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som 
står tillsammans (gruppstation), om 
vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre än 150 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är högre än 150 meter och 
står tillsammans med en sådan 
gruppstation som avses i 1, eller 

96100221
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3. ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är högre än 150 meter och 
står tillsammans med ett annat 
sådant vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att 
verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 
§ 

40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), om vart 
och ett av vindkraftverken inklusive 
rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är högre än 120 meter och 
står tillsammans med en sådan 
gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart 
och ett inklusive rotorblad är högre 
än 120 meter och står tillsammans 
med så många andra sådana 
vindkraftverk att gruppstationen 
sammanlagt består av minst sju 
vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter det att verksamheten 
eller verksamheterna med de andra 
vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 13 §. 

21 kap 15 
§ 

40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står 
tillsammans med ett annat 
vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter det att verksamheten 
med det andra vindkraftverket 
påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 13 eller 14 §. 

97101222



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
97(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 40.100
01 

1 U Verksamhet med ett vindkraftverk 
som inklusive rotorblad är lägre än 
50 meter. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 

§ 
40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för 

uttag eller tillförsel av värmeenergi 
från mark, vattenområde, 
grundvatten eller avloppsvatten för 
en uttagen eller tillförd effekt av mer 
än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag 
eller tillförsel genom vattentäkt. 

21 kap 17 
§ 

40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i 
mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd 
energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

- 40.120
01 

1 U Anläggning för lagring av värme i 
mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd 
energimängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.900

1 
6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 

25 000 personer, eller utan kemsteg 
för mer än 50 000 personer. 

- 41.900
2 

4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 
5 000 personer men högst 25 000 
personer, eller utan kemsteg för mer 
än 5 000 personer men högst  
50 000 personer. 

- 41.900
3 

2 U 
Vattenverk för högst 5 000 personer. 

    AVVECKLING AV 
KÄRNREAKTORER 

22 kap 
1 § 

45.10  A Verksamhet varigenom en 
kärnkraftsreaktor eller annan 
kärnreaktor monteras ned eller 
avvecklas, 
från det att reaktorn stängs av till 
dess att reaktorn efter 
avställningsdrift, servicedrift och 

98102223
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rivning har upphört genom att allt 
kärnbränsle och annat radioaktivt 
kontaminerat material varaktigt har 
avlägsnats från anläggningsplatsen. 

    FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

23 kap 
1 § 

50.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per 
kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna 
fordon per kalenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per 
kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok 
per kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna 
fordon per kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per 
kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna 
fordon per kalenderår.. 
 
 

- 50.100
1 

4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per 
kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller 
flygplan per kalenderår, 

99103224
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3. färre än eller lika med 500 
tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 250 andra motordrivna 
fordon per kalenderår. 

- 50.100
2 

2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per 
kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna 
fordon per kalenderår. 

- 50.100
3 

1 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per 
kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon 
per kalenderår. 

23 kap 
2 § 

50.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.20-1 
 
 

50.20-2 
 
 

50.20-3 
 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

5 

C Anläggning där det per kalenderår 
hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter 
gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 
eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår 
hanteras mer än 10 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår 
hanteras mer än 5 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår 
hanteras mer än 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår 
hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

- 50.200
1 

1 U Anläggning där det per kalenderår 
hanteras högst 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle för försäljning. 

100104225
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- 50.200
2 

1 U Anläggning där det per kalenderår 
hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle för försäljning. 

- 50.200
3 

2 U Fordonsverkstad mer än 500 
kvadratmeter. 

- 50.200
4 

1 U Fordonsverkstad högst 500 
kvadratmeter. 

- 50.200
5 

1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare 
med fler än 400 platser för 
motorfordon. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
    Hamnar 

24 kap 
1 § 

63.10 
 
 
 
 
 
 
 

63.10-1 
 

63.10-2 
 

63.10-3 
 

63.10-4 
 

63.10-5 
 

63.10-6 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 

24 
 

18 
 

12 
 

8 
 

7 

B Gäller för hamn där trafik medges för 
fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade 
fartygsanlöp per kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per 
kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per 
kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per 
kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per 
kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per 
kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per 
kalenderår 

 63.100
1 

4 U Gäller för hamn där trafik medges för 
fartyg med en bruttodräktighet på 
högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för 
Försvarsmakten. 
 

24 kap 
2 § 

63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för 
Försvarsmakten. 
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Anmälningsplikten gäller inte 
fiskehamn som är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

- 63.200
1 

4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 
båtar, med uppläggning eller upptag 

- 63.200
2 

3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men 
högst 600 båtar, med uppläggning 
eller upptag 

 63.200
3 

2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men 
högst 200 båtar, med uppläggning 
eller upptag 

 63.200
4 

1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, 
med uppläggning eller upptag 

 63.200
5 

1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning 
eller upptag 

    Flygplatser 
24 kap 

3§ 
63.30 

 
 
 
 

63.30-1 
 
 

63.30-2 
 

63.30-3 
 

63.30-4 

 
 
 
 
 

28 
 
 

20 
 

16 
 

10 

A Civil flygplats med en 
instrumentbana som är längre än 1 
200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 4 §. 
 
- Mer än 50 000 landningar per 
kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 landningar men 
högst 50 000 landningar per 
kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 
20 000 landningar per kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per 
kalenderår. 

24 kap 
4 § 

63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats 
med infrastruktur för militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan 
på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

- 63.400
1 

4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats 
med infrastruktur för militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan 
på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är kortare än 1 200 
meter. 

102106227
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24 kap 
5 § 

63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg 
där mer än 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 
eller 4 §. 

- 63.500
1 

1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg 
där högst 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.100

01 
26 U Väganläggning i drift upplåten för 

allmän trafik, med en sammanlagd 
trafik med mer än 1 000 miljoner1 
fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.100
02 

19 U Väganläggning i drift upplåten för 
allmän trafik, med en sammanlagd 
trafik med mer än 500 miljoner2 
fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.100
03 

16 U Väganläggning i drift upplåten för 
allmän trafik, med en sammanlagd 
trafik med mer än 100 miljoner3 
fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.100
04 

1 U Parkering 

- 63.101
01 

19 U Spåranläggning i drift för lokal 
kollektivtrafik med en sammanlagd 
spårlängd över 80 kilometer. 

- 63.101
02 

13 U Spåranläggning i drift för regional 
kollektivtrafik eller nationell person 
och/eller godstrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 30 
kilometer. 

- 63.101
03 

8 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 
25 kap 

1 § 
73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier 

med en total golvyta som är större än 
5 000 kvadratmeter. 

 
1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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Anmälningsplikten gäller inte 
laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är 
tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i 
denna förordning, 
2. är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga enligt 13 kap. 
miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är 
anmälningspliktiga enligt 38 § 
förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

- 73.100
1 

7 U Kemiska eller biologiska laboratorier 
för utbildning med en total golvyta 
som är större än 5 000 kvadratmeter. 

- 73.100
2 

2 U Kemiska eller biologiska laboratorier 
med en total golvyta som är större än 
20 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter. 

 73.100
3 

1 U Kemiska eller biologiska laboratorier 
med en total golvyta som är högst 20 
kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 

1 § 
74.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för rengöring av 
cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för 
förvaring eller transport av kemiska 
produkter och där någon kemisk 
produkt, 
a) enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen 
har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 
eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 
av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och 

104108229
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74.10-1 
 
 
 

74.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

7 

förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt 
ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut 
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet 
kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, 
”specifik organtoxicitet upprepad 
exponering kategori 1”, ”frätande för 
huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”, ”frätande för 
huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet 
kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet 
i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 
”farligt för vattenmiljön kategori akut 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, 
”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller 
fat som i annan verksamhet än den 
egna används för förvaring eller 
transport av mer än 500 kubikmeter 
per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller 
fat som i annan verksamhet än den 
egna används för förvaring eller 
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transport av högst 500 kubikmeter 
per kalenderår. 

26 kap 
2 § 

74.20 6 C Anläggning för rengöring av 
cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för 
transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 
 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 

1 § 
85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.100
1 

6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 
2 § 

85.20 5 C Anläggning för sterilisering av 
sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 
används som steriliseringsmedel. 

- 85.300
1 

1 U Tandläkarmottagning. 

 85.400
1 

1 U Djursjukhus och liknande 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 

1 §  
90.10 

 
 
 
 
 

90.10-1 
 
 

90.10-2 
 
 
 

90.10-3 
 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 

16 
 
 
 

12 
 

B Avloppsreningsanläggning som 
omfattas av lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster och som tar 
emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 2 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en 
föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en 
föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 20 000 personekvivalenter 
men högst 100 000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en 
föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 2 000 personekvivalenter 
men högst 20 000 
personekvivalenter. 
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28 kap 
2 § 

90.11 
 
 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

 
 
 
 
 
 

20 
16 

 
12 

 

B Avloppsreningsanläggning med en 
anslutning av 2 000 personer eller 
fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 
personer men högst 100 000 
personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 
personer men högst 20 000 
personer. 

28 kap 
3 § 

90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar 
emot avloppsvatten från en eller flera 
sådana anläggningar som avses i 1 
kap. 2 § industriutsläppsförordningen 
(2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

28 kap 
4 § 

90.16 
 
 
 

90.16-1 
 
 
 

90.16-2 

 
 
 
 

8 
 
 
 

7 

C Avloppsreningsanläggning som tar 
emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter. 
-mottagande av en 
föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 500 personekvivalenter men 
högst 2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en 
föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 200 personekvivalenter men 
högst 500 personekvivalenter. 

- 90.200
1 

6 U Avloppsreningsanläggning som tar 
emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter. 

- 90.200
2 

5 U Avloppsreningsanläggning som tar 
emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar 

107111232
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mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter. 

 90.200
3 

1 U Avloppsledningsnät, inklusive 
pumpstationer mm 

    AVFALL 
29 kap 

1 § 
   Med avfall, återvinna avfall, 

förbereda avfall för återanvändning, 
materialåtervinna avfall, bortskaffa 
avfall, samla in avfall och uttjänt bil 
avses i detta kapitel detsamma som i 
15 kap. miljöbalken. 

29 kap 
2 § 

   Med farligt avfall och deponering 
avses i detta kapitel detsamma som i 
avfallsförordningen (2011:927). 

29 kap 
3 § 

   Med inert avfall avses i detta kapitel 
detsamma som i 3 a § förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall. 

29 kap 
4 § 

   Med förbränningsanläggning och 
samförbränningsanläggning avses i 
detta kapitel detsamma som i 
förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall. 

    Förbränning 
29 kap 5 § 90.180-

i 
 
 
 
 
 

90.180-
i1 

90.180-
i2 
 

90.180-
i3 

 
 
 
 
 
 

31 
 

28 
 
 

20 

A Samförbränningsanläggning där 
farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden farligt avfall är mer 
än 10 ton per dygn eller mer än 2 
500 ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall 
är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall 
är mer än 10 000 ton men högst 25 
000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall 
är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 6 § 90.181-
i 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Avfallsförbränningsanläggning där 
farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden farligt avfall är mer 
än 10 ton per dygn eller mer än 2 
500 ton per kalenderår. 

108112233
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90.181-
i1 

90.181-
i2 
 

90.181-
i3 

 
31 

 
28 

 
 

20 

 
- Den tillförda mängden farligt avfall 
är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall 
är mer än 10 000 ton men högst 25 
000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall 
är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där 
farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 
ton per dygn men högst 2 500 ton 
per kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där 
farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 
ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 9 § 90.200-
i 

26 A Samförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 10 
§ 

90.201-
i 

26 A Avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 11 
§ 

90.210-
i 

20 B Samförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår. 

109113234
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I den tillförda mängden inräknas inte 
rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 12 
§ 

90.211-
i 

20 B Avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 13 
§ 

90.212-
i 

13 B Samförbränningsanläggning där 
animaliskt avfall förbränns om den 
tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 
18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 14 
§ 

90.213-
i 

13 B Avfallsförbränningsanläggning där 
animaliskt avfall förbränns om den 
tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 
18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 15 
§ 

90.220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.220-
1 
 
 

90.220-
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

8 
 

B Samförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är 
större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

110114235



Ludvika kommun 
Datum 
2020-09-03 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
110(139) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

 
90.220-

3 

 
7 
 

- Den tillförda mängden avfall är 
större än 1000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är 
större än 50 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 16 
§ 

90.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-
1 
 
 

90.221-
2 
 

90.221-
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

8 
 
 

7 
 

B Avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är 
större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är 
större än 1000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är 
större än 50 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 17 
§ 

90.230 3 C Samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns 
yrkesmässigt, om den tillförda 
mängden är högst 50 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte 
anläggning som endast förbränner 
rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall 

- 90.230
01 

2 U Samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns om den 
tillförda mängden är högst 50 ton per 
kalenderår. 

111115236
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Punken gäller inte anläggning som 
endast förbränner rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 

§ 
90.271 

 
 
 
 
 
 

90.271-
1 

90.271-
2 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

7 

B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är 
ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är 
ringa, eller i större mängd än 2 500 
ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är 
ringa, eller i större mängd är 1 000 
ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 
§ 

90.281 3 C Deponering av icke-farliga 
muddermassor på land längs små 
sund, kanaler eller vattenvägar som 
massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 
ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.280
01 

1 U Uppläggning av snö från 
gaturenhållning. 

29 kap 20 
§ 

90.290-
i 

26 A Deponering av icke-farligt avfall som 
inte är inert, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 000 
ton per kalenderår. 

112116237
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29 kap 21 
§ 

90.300-
i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.300-
i1 
 

90.300-
i2 
 

90.300-
i3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

10 
 
 

8 

B Deponering av icke-farligt avfall som 
inte är inert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 
500 ton men högst 100 000 ton avfall 
per kalenderår, eller 
2. mängden avfall som deponeras är 
mer än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
deponeringen är tillståndspliktig 
enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än  
20 000 ton men högst 100 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 22 
§ 

90.310 
 
 
 
 
 

90.310-
1 

90.310-
2 
 

90.310-
3 

 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 

B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
deponeringen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 
eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är 
högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 23 
§ 

90.320-
i 
 
 

90.320-
i1 

 
 
 

32 
 

29 
 

A 
Deponering av farligt avfall, om 
deponin tillförs mer än 10 000 ton 
farligt avfall per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än  
100 000 ton per kalenderår. 

113117238
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90.320-
i2 
 

90.320-
i3 

 
26 

- Den tillförda mängden avfall är mer 
än  
25 000 ton men högst 100 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än  
10 000 ton men högst 25 000 ton per 
kalenderår 

29 kap 24 
§ 

90.330-
i 

18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall 
är mer än 2 500 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår, eller 
2. mängden farligt avfall som 
deponeras är mer än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
deponeringen är tillståndspliktig 
enligt 23 §. 

29 kap 25 
§ 

90.340 
 
 
 

90.340-
1 
 

90.340-
2 

 
 
 
 

12 
 
 

7 

B Deponering av farligt avfall, om 
deponeringen inte är tillståndspliktig 
enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 26 
§ 

90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen 
har godkänts enligt 32 § förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall, 
fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma 
förordning. 

 90.341
01 

1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas 
av anmälningsplikt enligt 26 §. 

    Återvinning eller bortskaffande av 
avfall som uppkommit i egen 
verksamhet 

29 kap 27 
§ 

90.381 
 

6 
 

B 1. Återvinning av farligt avfall som 
har uppkommit i egen verksamhet, 
om mängden avfall är mer än 500 
ton men högst 2 500 ton per 
kalenderår, eller 

114118239
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2. Bortskaffning av farligt avfall som 
har uppkommit i egen verksamhet, 
om mängden avfall är högst 2 500 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandling är anmälningspliktig 
enligt 38 §. 

29 kap 28 
§ 

90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har 
uppkommit i egen verksamhet, om 
mängden avfall är mer än 2 500 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandling är anmälningspliktig 
enligt 67 §. 

29 kap 29 
§ 

90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har 
uppkommit i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton 
per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till 
materialåtervinning 

    Biologisk behandling 
29 kap 30 

§ 
90.161 

 
7 B Behandling av icke-farligt avfall 

genom biologisk behandling om 
avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer 
än 500 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker 
genom anaerob biologisk 
nedbrytning och den tillförda 
mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 
eller 3 § 

29 kap 31 
§ 

90.171 
 
 
 

 
 
 
 

C Behandling av icke-farligt avfall 
genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och den tillförda 

115119240
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90.171-
1 
 

90.171-
2 
 

90.171-
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 

mängden är mer än 10 ton men 
högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och 
trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 
eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall 
än park- och trädgårdsavfall är mer 
än 100 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall 
än park- och trädgårdsavfall är mer 
än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och 
trädgårdsavfall är mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår. 

- 90.170
01 

1 U Behandling av icke-farligt avfall 
genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 10 ton per 
kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och 
trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 50 ton per 
kalenderår. 

    Animaliskt avfall 
29 kap 32 

§ 
90.241-

i 
 
 
 
 
 

90.241-
i1 
 

 
 
 
 
 
 

16 
 
 

10 

B Behandling av animaliskt avfall på 
annat sätt än genom biologisk 
behandling eller förbränning, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 10 
ton per dygn eller mer än 2 500 ton 
per kalenderår. 
 
- behandla mer än 10 000 ton 
animaliskt avfall. 
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90.241-
i2 

- behandla mer än 2 500 ton men 
högst  
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 
§ 

90.251 10 C Yrkesmässig behandling av 
animaliskt avfall på annat sätt än 
genom biologisk behandling eller 
förbränning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 ton per 
dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 

§ 
90.131 

 
 
 
 
 

90.131-
1 
 

90.131-
2 
 

90.131-
3 
 

90.131-
4 
 

90.131-
5 
 

 
 
 
 
 
 

11 
 
 

10 
 
 

9 
 
 

8 
 
 

7 

B Återvinning av icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är 
ringa. 
 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma 
sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 
ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 
ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton 
totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda 
massor på en och samma 
sammanhängande plats. 

29 kap 35 
§ 

90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 

§ 
90.361 

 
8 
 

B Behandling av farligt avfall som 
utgörs av uppgrävda massor, om 
mängden avfall är högst 2 500 ton 
per kalenderår. 
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Tillståndsplikten gäller inte om 
behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 37 
§ 

90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av 
uppgrävda förorenade massor från 
den plats där behandlingen sker, om 
behandlingen pågår under högst en 
tolvmånadersperiod och inte är 
tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 
eller 25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 

§ 
90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett 

sjukhus 
    Avvattning 

29 kap 39 
§ 

90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om 
mängden avfall som behandlas är 
högst 2 000 ton 

    Mekanisk bearbetning och sortering 
29 kap 40 

§ 
90.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.100-
1 
 

90.100-
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

12 

B Återvinning av mer än 10 000 ton 
icke-farligt avfall per kalenderår 
genom mekanisk bearbetning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning 
eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är 
tillståndspliktig enligt 65 §. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är 
större än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är 
större än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 41 
§ 

90.110 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C 
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt 
avfall genom mekanisk bearbetning, 
om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 000 ton per kalenderår, 
eller 
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90.110-
1 
 
 

90.110-
2 

90.110-
3 

 
 
 

8 
 
 
 

7 
 

1 

2. genom krossning, siktning eller 
motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är 
större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton 
avfall per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är 
högst 5 000 ton avfall per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för 
byggnads- eller anläggningsandamål 

29 kap 42 
§ 

90.70 
 
 
 
 
 
 

90.70-1 
 
 

90.70-2 

 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

10 

B Sortering av icke-farligt avfall, om 
mängden avfall är mer än 10 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att 
sortera avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är 
mer än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är 
mer än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår 

29 kap 43 
§ 

90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om 
mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår 
och avfallet ska användas för 
byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår i andra 
fall. 

- 90.800
1 

1 U Sortering av icke-farligt avfall, om 
mängden avfall är högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

    Elavfall 
29 kap 44 

§ 
90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera 

eller på annat sätt behandla avfall 
som utgörs av elektriska eller 
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elektroniska produkter innan 
ytterligare behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte 
behandling av komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 45 

§ 
90.119 

 
 
 
 
 
 
 

90.119-
1 
 

90.119-
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

8 

B Tömma, demontera eller på annat 
sätt yrkesmässigt återvinna sådana 
uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av 
bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om 
återvinningen är anmälningspliktig 
enligt 46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är 
större än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 46 
§ 

90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat 
sätt yrkesmässigt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen 
(2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon 
vars totalvikt inte överstiger 3 500 
kilogram, om fordonen återvinns av 
en bilskrotare som är auktoriserad 
enligt bilskrotningsförordningen. 

    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 

§ 
90.29 1 C 

Förbereda avfall för återanvändning 
    Lagring som en del av att samla in 

avfall 
29 kap 48 

§ 
90.30 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

B 
Lagring av icke-farligt avfall som en 
del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
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90.30-1 
 
 
 
 

90.30-2 
 
 
 
 
 
 

90.30-3 

 
 

11 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

8 

2. mer än 10 000 ton annat icke-
farligt avfall i andra fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet 
ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 150 000 ton men högst 
300 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 
100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 
000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 
50 000 ton i andra fall. 
 

29 kap 49 
§ 

90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en 
del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 
ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 
ton annat icke-farligt avfall i andra 
fall. 

- 90.400
1 

2 U Lagring av icke-farligt avfall som en 
del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är högst 10 
ton. 
 

 90.400
2 

2 U Återvinningsplatser för 
producentavfall (förpackningar) 
avsedda för allmänheten 

29 kap 50 
§ 

90.50 
 
 

 
 
 

B Lagring av farligt avfall som en del av 
att samla in det, om mängden avfall 
vid något tillfälle är 
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90.50-1 
 
 

90.50-2 
 
 
 
 

90.50-3 
 
 
 
 
 
 

90.50-4 
 
 
 
 
 
 

90.50-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

11 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

6 

1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av 
blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av 
elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av 
impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av 
motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något 
tillfälle är mer än 50 ton 
 
- Om mängden farligt avfall vid något 
tillfälle uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton 
annat farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något 
tillfälle uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton 
olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton 
annat farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något 
tillfälle uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton 
olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton 
annat farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något 
tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton 
olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton 
blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton 
impregnerat trä, eller  
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6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton 
annat farligt avfall. 
 

29 kap 51 
§ 

90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av 
att samla in det, om mängden avfall 
vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 
ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 
30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och 
utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 
ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av 
motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 
ton i andra fall. 
 

 90.600
1 

1 U Lagring av farligt avfall som en del av 
att samla in det, om mängden avfall 
vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av 
olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs 
av blybatterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av 
elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av 
impregnerat trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

29 kap 52 
§ 

90.454-
i 

26 A Underjordsförvara mer än 50 ton 
farligt avfall. 

29 kap 53 
§ 

90.455 26 A Permanent lagring av 
kvicksilveravfall med minst 0,1 
viktprocent kvicksilver i djupt 
bergförvar. 
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Tillståndsplikten gäller inte om 
lagringen är tillståndspliktig enligt 52 
§. 

29 kap 54 
§ 

90.457 17 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt 
avfall. 

29 kap 55 
§ 

90.458 20 B 
Underjordsförvara icke-farligt avfall 

    Lagring i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande 

29 kap 56 
§ 

90.408-
i 

12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på 
sådan behandling som kräver 
tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 57 

§ 
90.451 30 A Återvinning av avfall genom sådant 

yrkesmässigt omhändertagande av 
fartyg som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1257/2013 av den 
20 november 2013 om återvinning av 
fartyg och om ändring av förordning 
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 
2009/16/EG, i den ursprungliga 
lydelsen. 

    Radioaktivt avfall 
29 kap 58 

§ 
90.460 24 A Behandling av högaktivt radioaktivt 

avfall, slutförvara radioaktivt avfall 
eller lagra radioaktivt avfall. 

29 kap 59 
§ 

90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på 
annat sätt hantera använt 
kärnbränsle, kärnavfall eller annat 
radioaktivt avfall enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
eller strålskyddslagen (1988:220), 
om hanteringen inte är 
tillståndspliktig enligt 58 §. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 60 

§ 
90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av 

koldioxid, om mängden koldioxid 
som är planerad att lagras är mer än 
100 000 ton 
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29 kap 61 
§ 

90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av 
koldioxid, om mängden koldioxid 
som är planerad att lagras är högst 
100 000 ton 

29 kap 62 
§ 

90.500-
i 

27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för 
geologisk lagring av koldioxid från 
industriutsläppsverksamheter som 
beskrivs i 1 kap 2 § 
industriutsläppsförordningen 
(2013:250) 

29 kap 63 
§ 

90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för 
geologisk lagring av koldioxid från 
anläggningar som inte är 
tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 
§ 

90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en 
plats är lämplig för geologisk lagring 
av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning 
eller bortskaffande 

29 kap 65 
§ 

90.406-
i 

14 B Återvinna eller både återvinna och 
bortskaffa icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 75 
ton per dygn eller mer än 18 750 ton 
per kalenderår och verksamheten 
avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller 
samförbränning 
3. behandling i anläggning för 
fragmentering av metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser 
anaerob biologisk nedbrytning gäller 
tillståndsplikten endast om den 
tillförda mängden avfall är mer än 
100 ton per dygn eller mer än 25 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 66 
§ 

90.405-
i 

12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 50 
ton per dygn eller mer än 12 500 ton 
per kalenderår och verksamheten 
avser 
1. biologisk behandling, 
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2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller 
samförbränning 
4. behandling i anläggning för 
fragmentering av metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 
§ 

90.435-
i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.435-
i1 

90.435-
i2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 

28 
 
 

17 

A Återvinna eller bortskaffa farligt 
avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 10 ton per dygn eller 
mer än 2 500 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av 
lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt 
material, utom metaller och 
metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som 
används till att minska föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan 
behandling för återanvändning av 
olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller 
blandning innan behandling i en 
samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller 
innan avfallet behandlas enligt någon 
av de andra punkterna i denna 
paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling 
i en samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller 
innan behandling av avfall enligt 
någon av de andra punkterna i 
denna paragraf. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än 25 000 ton per kalenderår. 
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90.435-
i3 
 

- Den tillförda mängden avfall är mer 
än 10 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 68 
§ 

90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om 
den tillförda mängden avfall är mer 
än 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandlingen är tillståndspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i 
detta kapitel. 

29 kap 69 
§ 

90.420 
 
 
 
 
 
 
 

90.420-
1 
 

90.420-
2 
 

90.420-
3 
 

90.420-
4 
 

90.420-
5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

14 
 
 

10 
 
 

8 
 
 

7 

B Behandling av icke-farligt avfall, om 
den tillförda mängden avfall är mer 
än 500 ton men högst 100 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandlingen är tillståndspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i 
detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än  
20 000 ton men högst 100 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer 
än 500 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 70 
§ 

90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-
farligt avfall, om den tillförda 
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mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
behandlingen är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 
§ 

90.440 
 
 
 
 
 
 

90.440-
1 
 

90.440-
2 
 
 

90.440-
3 
 

 
 
 
 
 
 
 

32 
 
 

28 
 
 
 

17 

A Behandling av farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 2 
500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandlingen är tillståndspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i 
detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer 
än 25 000 ton per kalenderår. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer 
än 10 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer 
än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 72 
§ 

90.450 
 
 
 
 
 
 

90.450-
1 
 
 

90.450-
2 
 
 

90.450-
3 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

12 
 
 
 

8 
 

B Yrkesmässig behandling av farligt 
avfall, om den tillförda mängden 
avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandlingen är tillståndspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i 
detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer 
än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är mer 
än 50 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är 
högst 50 ton per kalenderår 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 
1 § 

92.10 7 B Skjutfält för skjutning med 
grovkalibriga vapen (kaliber större än 
20 millimeter) eller för sprängningar 
av ammunition, minor eller andra 
sprängladdningar. 

30 kap 
2 §  

92.20 
 
 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 

 
 
 
 
 
 
 

5 
4 
 

2 

C Skjutbana som är stadigvarande 
inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 
20 millimeter) för mer än 5 000 skott 
per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per 
kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 
000 skott per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 
000 skott per kalenderår. 

- 92.200
1 

1 U Skjutbana som är stadigvarande 
inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till finkalibriga 
vapen (kaliber högst 20 millimeter) 
för högst 5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 
3§ 

92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller 
testbana för motorfordon. 

- 92.100
01 

6 U Golfbana med sammanlagt mer än 
18 hål. 

- 92.100
02 

4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 
hål. 

- 92.100
03 

2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 
hål. 

    TEXTILTVÄTTERIER 
31 kap 

1 § 
93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods 

per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från 
verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 
eller 2 §, eller 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

2. verksamheten är anmälningspliktig 
enligt  
19 kap. 4 §. 

- 93.100
1 

4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods 
per dygn om utsläpp av vatten från 
verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

- 93.100
2 

1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per 
dygn. 

    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
32 kap 

1 § 
93.20 7 B 

Krematorium. 
    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
    Lackering m.m. 
- 100.10

01 
6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg 

eller lack eller mer än 10 ton pulver 
per kalenderår. 

- 100.10
02 

3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 
ton färg eller lack eller minst 2 men 
högst 10 ton pulver per kalenderår. 

    Hantering av brom- eller 
fluorkarboner 

- 101.10
01 

6 U Omtappning av mer än 1 ton 
fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

- 101.10
02 

3 U Omtappning av mer än 100 kg men 
högst 1 ton fullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.10
03 

1 U Omtappning av högst 100 kg 
fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

- 101.10
04 

7 U Omtappning av mer än 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.10
05 

3 U Omtappning av mer än 1 ton men 
högst 10 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 101.10
06 

1 U Omtappning av högst 1 ton 
ofullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år. 

    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER4 
    Utbildningsverksamhet och liknande 
- 200.10-

2 
5 C Gymnasieskola eller 

gymnasiesärskola med mer än 50 
elever. 

- 200.10-
3 

4 C Gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola med högst 50 
elever. 

- 200.10-
4 

4 C 
Internationell skola. 

- 200.10-
5 

4 C Grundskola, grundsärskola, 
specialskola, sameskola. 

- 200.10-
6 

4 C 
Förskola. 

- 200.10-
7 

1 C 
Förskoleklass, öppen förskola. 

- 200.10-
8 

1 U 
Familjedaghem. 

    Samlingslokaler och liknande 
- 200.20-

1 
1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan 

boende, universitet och högskolor. 
- 200.20-

2 
1 C Fritidshem och öppen 

fritidsverksamhet. 
- 200.20-

3 
1 U 

Fritidsgård och liknande. 
    Skönhetsvård och liknande 
- 200.30-

1 
2 U 

Solarium. 
- 200.30-

2 
1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, 

pedikyr. 
- 200.30-

3 
1 U 

Frisersalong. 
    Vård och hälsa 
- 200.40-

1 
4 U Lokaler för vård5 eller annat 

omhändertagande >5 boende. 

 
4 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter 
istället för fasta årliga avgifter. 
5 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver 
göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt 
avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], 
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Lagrum 
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- 200.40-
2 

2 C 
Fotvård. 

- 200.40-
3 

3 C Tatuering, akupunktur eller piercing 
som egen verksamhet. 

- 200.40-
4 

2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik 
och liknande. 

- 200.40-
5 

1 U 
Övriga alternativa behandlingar. 

    Idrott och liknande 
- 200.50-

1 
4 U Idrottsanläggning, gym eller 

motsvarande. 
- 200.50-

2 
3 C Bassängbad som är upplåtna åt 

allmänheten eller som annars 
används av många människor. 

- 200.50-
3 

3 U 
Strandbad. 

    Boende 
- 200.60-

1 
6 U Bostäder med mer än 500 lägenheter 

inom samma bostadsområde. 
- 200.60-

2 
5 U Bostäder mer än 200 lägenheter men 

högst 500 lägenheter inom samma 
bostadsområde. 

- 200.60-
3 

4 U Bostäder mer än 25 lägenheter men 
högst 200 lägenheter inom samma 
bostadsområde. 

- 200.60-
4 

3 U Bostäder med högst 25 lägenheter 
inom samma bostadsområde. 

- 200.60-
5 

4 U Hotell, kursgård med 
övernattningsmöjlighet, folkhögskola 
med boende, vandrarhem, 
kriminalvård. 

- 200.60-
6 

3 U 
Camping/stuganläggning. 

- 200.60-
7 

1 U 
Bed & breakfast. 

- 200.60-
8 

3 U 
Övrigt tillfälligt boende. 

    Förvaring av djur 
- 200.70-

1 
1 U 

Lokaler för förvaring av djur. 

 
avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och 
de utrymmen där vård förekommer. 
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4 Taxebilaga 3 - Risk- och erfarenhetsbedömning 
(inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid) 

Årlig tillsynstid 
Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. 
Verksamheten inplaceras därefter i en riskkolumn med tillämpning av en 
riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje 
avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen. En 
erfarenhetsbedömning sker fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen 
för att fastställa ev. tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar i 
riskkolumnerna. 

Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter 
riskbedömningens påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar 
ett antal riskpoäng. Det finns 6 riskkolumner, men den maximala 
riskpoängsumma som en verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet 
skulle få fler än 6 riskpoäng, placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen 
ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella 
avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt 
kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten erhåller i 
riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med 
utgångspunkt från kolumn 0. 
 
För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter 
(klassningskoder) tas full avgift ut för huvudverksamheten. För övriga 
verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i kommunens 
taxa. För hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt att det bara är 
huvudverksamheten som riskbedöms, men den tillförs extra riskpoäng för ev. 
övriga verksamheter som förekommer inom företaget. 

Erfarenhetsbedömning 
Erfarenhetsbedömningen ger underlag för ställningstagande till ev. 
tillkommande avgifter utöver den fasta årliga avgiften för tillsynen. Den ger 
även underlag för en eventuell premierad kolumnförflyttning åt vänster i 
tabellen. För att en sådan kolumnförflyttning ska kunna ske även för 
verksamheter som i riskbedömningen placerats i kolumn 0, har två extra 
kolumner skapats – A och B – som används enbart för detta ändamål. 
 
En erfarenhetsbedömning och premiering kan tidigast göras efter första 
tillsynsbesöket och sker alltså i de flesta fall inte i samband med 
riskbedömningen. Uppgifterna i erfarenhetsbedömningen och premieringen 
uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, då man vunnit ny erfarenhet av 
verksamheten. 
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 Riskkolumner6 
Avgiftsklas

s 
A7 B 0 1 2 3 4 5 6 

1 T T T T 2 3 4 5 6 
2 T T 2 3 4 5 6 7 8 
3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 
6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 
7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 
8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 
9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 
10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 
11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 
12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 
13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 
14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 
15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 
16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 
17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 
18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 
19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 
20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 
21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 
22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 
23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 
24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 
25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 
26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 
27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 
28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 
29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 
30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 
31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 
32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 
33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 

 
  

 
6 T= Timavgift 
7 Kolumnerna A och B = se förklaring föregående sida 
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Riskbedömning 
Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används: 

Faktor och bedömningsgrund Riskpoän
g 

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  
a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1 
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, 

vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde 
1 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm 1 
2. Kemiska produkter  
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller 
prioriterade riskminskningsämnen 

1 

3. Tillägg av riskpoäng  
a) Verksamheten berörs av specialbestämmelser 1 
b) Använder ej förnybar energi 1 
c) Särskilt transportintensiv verksamhet 1 
d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som 

medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov 
1-6 

 
Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker 
eller ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer 

Verksamhetsdel eller 
liknande 

Kriterier Riskpo
äng 

Alla typer av verksamheter Användning av produkter och 
ämnen som innehåller 
kemikalier vilka kan tas upp 
genom inandning eller hud-
kontakt och då är skadliga för 
människors hälsa 

1 

Alla typer av verksamheter Babysim 1 
Alla typer av verksamheter Bad med högtempererad 

bassäng 
1 

Alla typer av verksamheter Bad med manuell rengöring8 1 
Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär 1 
Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, 

spa o. dyl. 
1 

Alla typer av verksamheter Diatermi 1 
Alla typer av verksamheter Enskilt vatten9 1 
Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra 

verksamhet i annan lokal eller 
verksamhet enligt 38 § FMVH 

1 

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och 
kosmetiska produkter 

1 

 
8 I vissa anläggningar används badanordningar som rengörs manuellt, t.ex. bubbelpooler, badtunnor m.fl. Här ställs 
krav på särskild kontroll mellan bytena av de badande. 
9 Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. 
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Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet 1 
Alla typer av verksamheter Hög musik 1 
Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulpturering 

och liknande 
1 

Alla typer av verksamheter Piercing 1 
Alla typer av verksamheter Silikoninjicering 1 
Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet 1 
Alla typer av verksamheter Uteservering10 1 
Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i 

bostad eller utnyttjar vatten, WC 
o.s.v. i bostad  

1 

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk 
verksamhet som extra 
verksamhet under samma 
organisationsnummer 

1 per 
del 

Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande 
och skärande verktyg11 

1 

Camping, stugbyar, 
strandbad o. dyl., i 
förekommande fall även 
andra typer av 
verksamheter 

Användning av torrtoalett 1 

Camping, stugbyar samt 
annan form av boende i 
grupp (t.ex. logi för 
bärplockare o. dyl.) 

> 25 campingenheter eller 
stugor/lägenheter 

1 

Förskola/fritids > 5 avdelningar 1 
Idrottsanläggning > 3 salar 1 
   
Samlingslokaler > 200 personer 1 
Skolor och 
undervisningslokaler 

> 400 elever 1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Gymnastiksal 1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Kemi- eller fysiksal 1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Kvällsuthyrning 1 

Skolor och 
undervisningslokaler, 
förskolor samt 
vård/boende i omsorg 

Nära bulleralstrande 
kommunikationsanläggning, 
industri eller liknande 

1 

 
10 Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, musik-
tillställning m.m. – och då utgör risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m. 
11 Gäller inte fotvård då detta redan återfinns i klassningskodens grundbedömning. 
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Skolor och 
undervisningslokaler 

Salar för yrkesinriktad 
utbildning12 

1 

Verksamhetsdel eller 
liknande 

Kriterier Risk-
poäng 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Slöjdsal 1 

Solarium > 5 bäddar 1 
Solarium Obemannat 1 
Strandbad EU-bad 1 
Strandbad Närhet till dagvattenutsläpp 1 
Strandbad Närhet till utsläpp av avlopps-

vatten 
1 

Tillfälligt boende > 50 bäddar 1 
Bed and breakfast > 10 bäddar 1 
Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1 
Vård/boende i omsorg > 5 avdelningar 1 
Yrkesmässig hygienisk 
verksamhet 

> 4 utövare av hygienisk 
verksamhet under samma 
organisationsnummer 

1 

 

Erfarenhetsbedömning 
Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid 
erfarenhetsbedömning: 
 
Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning 
av följande frågor. 
 

Frågor med alternativa svar Erfaren-
hets-

poäng 
1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?  

a) Rutiner för egenkontroll finns och följs 0 
b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men 

anmärkningar på verksamheten som kan härledas 
till brister i egenkontrollen finns. 

1 

c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte 
eller endast i obetydlig omfattning 

2 

d) Rutiner för egenkontroll saknas 3 
2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket  

a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samtliga 
tidigare avvikelser 

0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa, 
men inte samtliga, tidigare avvikelser 

1 

 
12 Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, t.ex. snickeri, metallbearbetning o.s.v. 
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c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot 
samtliga tidigare avvikelser 

2 

3. Värdering av aktuell inspektion  
a) Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 
b) Brister upptäcks, men endast smärre ej allvarliga 

brister, vilka inte kräver återbesök 
1 

c) En eller flera allvarliga brister upptäcks vid 
inspektionen av sådan art att de motiverar 
återbesök 

2 

 
Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgift 
 
Bedömningen görs utifrån resultatet av inspektion med hjälp av checklistan 
för erfarenhetsbedömning. 
 

Erfarenhetspoäng Resultat 
0 – 1 Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift. 
2 Verksamhetsutövaren får en varning i 

inspektionsrapporten om att extra tillsynstid kan 
påföras om bristerna inte har åtgärdats inom 
meddelad tid. Har bristerna inte åtgärdats i tid påförs 
timavgift för den tid som den extra kontrollen tar. 

3 Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras 
efter genomförd inspektion 

4 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras 
efter genomförd inspektion. 

5 Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras 
efter genomförd inspektion. 

6 Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras 
efter genomförd inspektion. 

7 Avgift för tio timmars extra tillsynstid faktureras efter 
genomförd inspektion. 

Eventuell premiering 
 
Premieringen är inriktad såväl på hur företaget sköter sin egenkontroll och sitt 
miljöarbete som på faktorer som påverkar klimatet. 
 
Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid bedömning av 
eventuell premiering: 
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Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en bedömning av eventuell premiering 
med ledning av följande frågor.  
 

Frågor med alternativa svar Premiepoäng 
1. Vilken är summan av erfarenhetspoängen 
under frågorna 1, 2 och 3 i ”Checklista för 
erfarenhetsbedömning” 

 

a) 0 eller 1 erfarenhetspoäng 2 
b) 2 erfarenhetspoäng 0 
c) 3 – 7 erfarenhetspoäng -2 

2. Har verksamheten en dokumenterad 
miljöinriktad transportstrategi som man följer? 

 

a) Ja 1 
b) Nej 0 

3. Har verksamheten en dokumenterad 
miljöinriktad energistrategi som man följer? 

 

a) Ja 1 
b) Nej 0 

 
Premieringssystemets inverkan på den årliga tillsynsavgiften. 
 

1) Verksamheten är grundklassad i Avgiftsklass och det antal riskkolumner 
som riskbedömningen har lett fram till och en årlig tillsynsavgift har 
fastställts 

2) Om skäl för premiering finns, ändras verksamhetens ursprungliga 
placering i riskkolumn genom en stegvis förflyttning åt vänster eller, i 
vissa fall, höger på följande sätt 

a. 1 – 2 premiepoäng ger ett kolumnsteg till vänster 
b. 3 – 4 premiepoäng ger två kolumnsteg till vänster 
c. En verksamhet kan erhålla högst 2 stegs kolumnförflyttning. 
d. En verksamhet sparar sina intjänade premiepoäng från tidigare 

tillsynsbesök och adderar de premiepoäng som det aktuella 
besöket eventuellt ger upphov till, dock sammanlagt högst 4 
premiepoäng. 

e. Om verksamheten vid något tillfälle, efter att man erhållit 
premiepoäng och kolumnförflyttning åt vänster, får minuspoäng 
(orsakas av att man i Erfarenhetssystemet erhåller mer än 2 
erfarenhetspoäng) dras dessa ifrån den ihopsamlade 
premiepoängsumman och verksamheten flyttas ett steg åt höger 
i riskkolumnerna. Den då nya placeringen får inte vara högre än 
den som erhölls vid grundklassningen. 

f. Ett företag som tidigare inte uppnått någon premiepoäng kan inte 
få förflyttning åt höger i riskkolumnerna. 

g. Avgiftsnedsättningen träder i kraft vid nästkommande 
faktureringstillfälle av den fasta årliga avgiften.

140144265



Taxa för myndighetsnämnden miljö och 
byggs verksamhet enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter 

Sida 
1(3) 

Datum 
2021-03-11 

Diarienummer 
2021-418 

 

Myndighetsnämnden miljö och bygg 
 
 

 
 

 

Taxa för 
myndighetsnämnden miljö 
och byggs verksamhet 
enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter 
Dokumentnamn 
Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs 
verksamhet enligt lagen om foder och animaliska 
biprodukter 

Dokumenttyp 
Taxa 

Omfattning 
Alla berörda 

Dokumentägare 
Förvaltningschef SBF 

Dokumentansvarig 
Verksamhetschef bygg 
och miljö 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) 
 
Beslutad 
17 mars 2021, § X 

Bör revideras senast 
1 januari 2021 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Diarienummer 
Evolution: 2021-X 
Ecos: 2021-418 

Revideringar Vad revideringen avsett 
  
  
  

141145266



Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-11 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
2(3) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt lagen om foder och animaliska 
biprodukter

Taxa för kontroll av lagen om foder och animaliska 
biprodukter 
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Ludvika kommuns och myndighetsnämnden 
miljö och byggs kostnader för offentligt kontroll enligt lagen (2006:805) om 
foder och animaliska biprodukter och de föreskrifter som meddelats med stöd 
av denna lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.  

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid 
kontroll i övrigt. 

3 § Myndighetsnämnden miljö och bygg får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
myndighetsnämnden miljö och bygg.  

Timtaxa (timavgift) 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 125 kronor per hel timme 
nedlagd kontrolltid.  

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experters och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, restid, provtagning, kontroller, beredning 
i övrigt, i ärendet samt föredragning och beslut. Timavgift tas ut för varje 
påbörjad halv timme nedlagt handläggningstid. 

För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, helgaftnar och 
helgdagar, tas utgift av med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

Nedsättning av avgift 

6 § Om det finns särskilda skäl med får myndighetsnämnden miljö och bygg 
besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterskänkas.  

Avgiftens betalning m.m. 

7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Myndighetsnämnden miljö 
och bygg. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 
faktura.  

Verkställighetsfrågor m.m. 
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8 § Av 33 § lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att kommunal 
nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

9 § 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas beslut om avgift 
hos länsstyrelsen.  

______________ 

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2022.   
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Taxa för Ludvika kommuns offentliga kontroll av livsmedel 

Inledande bestämmelser   
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ludvika kommuns kostnader för offentlig 
kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom 
livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive 
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.  

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel     

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt 
där det tappas ur kran till konsument1, och 2. snus och tuggtobak.  

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för   

1. registrering av anläggning  

3. årlig offentlig kontroll  

4. uppföljande kontroll som inte var planerad   

5. utredning av klagomål     

6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  

7. importkontroll   

9. offentlig kontroll i övrigt  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 
beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.   

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
Myndighetsnämnden miljö och bygg efter handläggning.  

Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 125 kronor per timme 
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för 
en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende 
eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  Med kontrolltid avses den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  Om den 
sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift 
ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 
och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 
1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
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Avgift för registrering 
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
för en timmes kontrolltid.  

Årlig kontrollavgift  
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Myndighetsnämnden miljö och 
bygg tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges 
i bilaga 1.  

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
multipliceras med timavgiften.  

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 
blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.  

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 
För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 
efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 
15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår.  

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år 
som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets 
början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål  
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen 
och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys 
av prover.  Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett 
klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan 
bekräftas.  
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Höjning eller nedsättning av avgift 
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Myndighetsnämnden 
miljö och bygg i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 
avgift till Myndighetsnämnden miljö och bygg för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land.  Avgiften ska motsvara den faktiska 
kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.  

Avgift importkontroll 
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 
7 §, betala avgift till Myndighetsnämnden miljö och bygg för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar.  Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som 
nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska 
kostnader för provtagning och analys av prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ludvika kommun genom 
Myndighetsnämnden miljö och bygg. Betalning ska ske inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller faktura.   

Överklaganden 
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  

Ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.  

Bilaga 1: Riskmodul  
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt 
föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 
(LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid 
som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 
2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av 
erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).   
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Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen  
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 4 
§ strålskyddslagen (2018:396), får en kommun meddela föreskrifter om avgifter 
för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Ludvika kommuns kostnader för anmälningar 
och tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 
eller åtgärd, och 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som är obefogat och inte kräver 
utredning, 

2. Handläggning som sker med anledning av att beslut fattade av 
myndighetsnämnden miljö och bygg enligt strålskyddslagen eller bestämmelser 
meddelade med stöd av lagen överklagas, 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas 
av myndighetsnämnden miljö och bygg. 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

5 § Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar 
och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen. 

Timtaxa 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1 125 kronor per timme 
nedlagd handläggningstid (timtaxa). 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts 
för ärendet (fast avgift) och i förhållande till den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i det enskilda ärendet eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan.  

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
myndighetsnämnden miljö och bygg har använt för handläggning och andra 
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åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 
ordinarie timavgift. 

8 § Myndighetsnämnden miljö och bygg får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja den enligt 6 § fastställda timtaxan med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring fördelat på en kombination 
av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lönekostnadsindex (till en del 
av 75 %) räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad 2020. 

Avgift med anledning av anmälan 

9 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 
solningsanläggningar, SSMFS 2012:5, framgår att den som bedriver verksamhet 
i vilken kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten 
till myndighetsnämnden miljö och bygg. Avgift ska erläggas av den som 
bedriver denna anmälningspliktiga verksamhet. 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i 
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. Avgift tas inte ut om anmälan återtas innan handläggning 
påbörjas. 

10 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för 
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser 
enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

11 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 9 § betalas 
en årlig tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på två timmar per år. Den 
årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med 
timtaxan. 

12 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 
myndighetsnämnden miljö och bygg besluta om extra tillsynsavgift. Denna 
avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den 
tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av 
att myndigheten vid ordinarie tillsyn har konstaterat brister och avvikelser som 
kräver extra tillsynstid eller som medfört föreläggande eller förbud eller av att 
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verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud 
eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 7 § och ska betalas i efterskott av 
den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

13 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

14 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift 
ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om 
anmälan skett - eller i de fall anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. 
För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för handläggning 
av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp 
för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

15 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

Nedsättning av avgift m.m. 

16 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter 
eller ny teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggning kan minskas generellt, 
får myndighetsnämnden besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning 
av avgiften för den typen av ärenden. 

17 § Om det för enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av 
objekt är mer ändamålsenligt, får timavgift ersättas med en i förväg bestämd 
schablonavgift per objekt som inte överstiger 2 timmar. De sammanlagt uttagna 
schablonavgifterna ska motsvara tidsåtgången för hela insatsen. 

Avgiftens erläggande 

18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ludvika kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighet m.m. 

19 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla 
omedelbart om inte annat bestäms. 

20 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas 
till förvaltningsrätten. 

______________ 

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2022. I ärenden som rör anmälningar tillämpas taxan 
på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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1 Allmänna regler om kommunala avgifter 

Kommunallagen 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § 
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: ”Kommuner och 
landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. 
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att 
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet”. 

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn 
som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller 
en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” 
som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 
1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut 
avgifter för frivillig uppdragsverksamhet. 

Självkostnadsprincipen 
För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte 
får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut 
eller handläggning som avgiften avser. För all kommunal verksamhet gäller 
dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 8 kap. 3c § 
kommunallagen. 
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget 
tillhandahåller (självkostnaden)”. 

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av 
självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är närmast en 
målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att 
ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala 
kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Petersén m.fl. Kommunallagen, 
kommentarer och praxis, 2006, s. 354).  
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas 
med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader 
(inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. 
Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och 
administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens 
centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. 
prop. 1993/94:188 s. 85). 
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Likställighetsprincipen 
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de 
totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för 
avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. 
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen. ”Kommuner 
och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för något annat”. Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa 
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på 
objektiva grunder.  
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå 
för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande 
läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av 
fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning. 
Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till 
kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även 
schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66). 

Retroaktivitetsförbudet 
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I 
rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala 
avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 
kap. 3 § kommunallagen: ”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med 
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”. I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur 
avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt för när uttagande av avgift ska ske, se 
under Avgiftsbestämning nedan, samt NJA 1974 s. 10). 

Plan- och bygglagen 
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked 

2. beslut om lov 

3. tekniska samråd och slutsamråd 

4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen 

5. upprättande av nybyggnadskartor 

6. framställning av arkivbeständiga handlingar 

7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och 

8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
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Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader 
för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om 
nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat 
bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovspliktig 
anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.  
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera 
sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut 
avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det är från 
kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna bara tar ut 
avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, under 
förutsättning att det finns sakliga skäl för det (jämför 2 kap. 2 § 
kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och allmänna 
övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad (prop. 2009/10:170 s. 351 
f.). 
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2 Administrativa rutiner 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa 
Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är 
kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska 
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt 
följande: 

Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige att 
anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen. 
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. 
Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. 
Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den 
verksamheten i princip får skattefinansieras.  

Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval 
av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta 
innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera för 
allmänna kostnadsökningar. 

Överklagande av beslut om taxa 
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. 
Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den 
dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  

Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft innan 
taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med 
beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän 
Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller 
de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande 
av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter 
delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger 
beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden. Effektivitetsskäl 
talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. 
Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar anpassas till 
gällande regler. 

Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 
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Vad avgiftsbeslut bör innehålla 
I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå:  

 Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. 

 Hur stor avgift som debiteras. 

 När betalning ska ske. 

 Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 22-28 §§ 
förvaltningslagen). 

 Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. 

Avgiftsbestämning 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av 
ärendet. Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en 
höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av 
ärenden eller för särskilt ärende. Byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall 
bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild 
delegationsordning. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i 
tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på 
tidsersättning. 

Antagande av taxan 
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring 
av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. 

Betalning av avgift 
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. 
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta 
enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan 
tas ut i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet 
upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift. 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 
Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man 
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall 
överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som 
vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnadsnämnden inom tre veckor från 
den dag han fick del av beslutet. 
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3 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa 
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med 
stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), 
om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för 
den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte 
momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med 
tillhörande tabeller och bilagor. 

Beräkning av avgifter enligt taxan 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet 
av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av 
gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) 
samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och 
komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver 
kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till 
förhållanden inom kommunen. Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av 
siffran 0,8 (om kommunen har färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen 
har fler invånare än 50 000) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. 
Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan 
grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges 
Kommuner och landstings kommungruppsindelning, dock alltid med 
beaktande av självkostnadsprincipen, se ovan. 
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4 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
 

HF  Handläggningsfaktor 
KOM  Faktor för kommunicering 
mPBB  ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp 
MF  Mätningsfaktor 
N  Justeringsfaktor 
OF  Objektfaktor 

 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 

öppenarean (OPA). 

Nybyggnad  Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare 
uppförd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en
 betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring  En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
 funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard 
SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning.  

Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. Vid 
definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.  

Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid 
tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid 
tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
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5 Tabeller 

Tabell 1 Objektsfaktorer 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt, byggnader och 
anläggningar beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig 
åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga 
komplementbyggnader 

 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

0-20 2 
21-49 4 
50-129 6 
130-199 8 
200-299 10 
300-499 14 
500-799 20 
800-1199 26 
1200-1999 36 
2000-2999 46 
3000-3999 56 
4000-4999 64 
5000-5999 72 
6000-7999 88 
8000-9999 100 
10 000-14 999 125 
15 000-24 999 170 
25 000-49 999 235 
50 000-100 000 400 
Härutöver 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50m2* 2 
 
*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är 
bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, 
transformatorbyggnader och liknande. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den 
sammanlagda BTA + OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter 
dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidsersättning 
Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för 
personalen inom verksamheten.  
Timkostnaden/timavgiften kan justeras av nämnden utifrån gällande 
prisbasbelopp. 
 
För myndighetsnämnden miljö och bygg fastställs timkostnaden till 1 125 
kronor. 
 

Tabell 3 Underrättelse och expediering 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid 
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn. 

Avgift = KOM x mPBB x N 
 

Antal 
 

Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5  40 
Sakägare 6-9  60 
Sakägare 10-  120 
Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 
Kungörelse av beslut i  
Post- och inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1) 

Åtgärd 
 

Handläggningsfaktor 
HF1 

Administration inkl. arkivering 7 

Planprövning 
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked 

3 

Byggnaden 
Placering, yttre utformning och färgsättning 
Användbarhet och tillgänglighet 
 

7 

Tomten 
Tomts ordnande inkl. utfart och parkering 
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och 
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 
Besiktning (platsbesök) 
 

7 

 
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter 
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) 

 
Åtgärd Handläggningsfaktor 

HF2 

Administration inkl. arkivering och registrering av 
Kontrollansvarig 

7 

 
Startbesked  

-Startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av 
kontrollplan eller 
 

10 

-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller  5 

-Startbesked (gäller även rivning)  3 

 
Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck  5 

Slutsamråd inkl. slutbesked  6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked  3 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF 
 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan 

25 % påslag av 
bygglovavgiften 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 20 % påslag av 
bygglovavgiften 

Varsamhet 10 % påslag av 
bygglovavgiften 

Tillbyggnad 100 % av bygglovavgiften HF1 

Ombyggnad 100 % av bygglovavgiften 

Ändring 70 % av bygglovavgiften 
(berörd del) 

Ändring i småhus 50 % av bygglovavgiften 
(berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov 75 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 50 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 75 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong förlängning 50 % av normal avgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 80 % av normal avgift 

Enkel byggnad (oisolerad, t.ex. lagerhall) 50-599 m2 50 % av normal avgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex. lagerhall) > 600 
m2 

30 % av normal avgift 

Tält  30 % av normal avgift 

e-tjänst. Möjlighet att nedsätta avgift Max 10% av normal avgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 

Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked 100 mPBB - utanför planlagt område2 (x 
N)+260 

Ingripandebesked Tidsersättning 
Villkorsbesked Tidsersättning (dock minst 50 mPBB 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 
 

Tabell 8 Beslut om ny kontrollansvarig 
Avgift = HF x mPBB x N 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

 

Tabell 9 Hissar och andra motordrivna anordningar 
Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter 
förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

 
Åtgärd 
 

Tidsersättning 

Medgivande eller förbud att använda 
hiss 

Antal timmar (minst 3 tim) 
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Tabell 10 Nybyggnad – Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga 
komplementbyggnader 

Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och 
kommunicering. 

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som Myndighetsnämnden 
miljö och bygg vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. 

Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller 
fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal. 

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF. 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 4 x N+260 

Area (m2) – BTA + OPA 
 

OF HF1 HF2 

Mycket enkla byggnader < 49 m2*  2 20 20 
0-49 4 24 28 
50-129 6 24 28 
130-199 8 24 28 
200-299 10 24 28 
300-499 14 24 28 
500-799 20 24 28 
800-1 199 26 24 28 
1 200-1 999 36 24 28 
2 000-2 999 46 24 28 
3 000-3 999 56 24 28 
4 000-4 999 64 24 28 
5 000-5 999 72 24 28 
6 000-7 999 88 24 28 
8 000-9 999 100 24 28 
10 000-14 999 125 24 28 
15 000-24 999 170 24 28 
25 000-49 999 235 24 28 
50 000-100 000 400 24 28 
Enkel byggnad (oisolerad, t.ex. lagerhall) 50-599 m2 0,5x OF (intervall enl. ovan) 24 28 
Stor, enkel byggnad (oisolerad –lagerhall) 
≥ 600 m2 

0,3x OF int enl. ovan 24 28 

Tält 0,3x OF int enl. ovan 24 28 
Vindsinredning ≤ 199 m2 8 17 28 

Komplementbyggnad 
Mindre byggnad (än huvudbyggnad) som utgör ett komplement till bostad (ej 
för verksamhet) 

Area (m2) – BTA + OPA 
 

OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget 
ärende) 0-30 m2 

2 14 13 

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget 
ärende) 31-59 m2 

4 14 15 

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget 
ärende) 60-119 m2 

6 17 15 

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget 
ärende) >120 m2 

8 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp 4 14 15 
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Sopskåp, sophus 
______________________ 
4 Bygglov inklusive startbesked  
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Tabell 11 Tillbyggnad 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 6 x N+ avgift kungörelse  

 

Huvudbyggnad 
 

Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA  ≤ 15 m2 3 14 10 

Tillkommande yta BTA  16-49 m2  4 17 15 

Tillkommande yta BTA  50-129 m2 6 17 28 

Tillkommande yta BTA  130-199 m2 8 17 28 

Tillkommande yta BTA  200-299 m2 10 17 28 

Tillkommande yta BTA  300-499 m2 14 17 28 

Ytterligare intervall se 
tabell 11 

    

 
 Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta Altan ≤ 15 m2 3 14 10 

 16-30 m2  3 17 15 

 30-49 m2  4 17 15 

Vidbyggt garage, carport, 
förråd 

0-30 m2 2 14 13 

 31-60 m2 4 14 13 

 >61m2 6 17 13 
 

Komplementbyggnader/ 
mindre åtgärder 

Yta BTA OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, förråd 0-30 2 14 13 
 31-59 3 14 15 
 60-119 5 17 15 
 <120 7 17 15 
Tillbyggnad fritidshus  ≤ 50 m2 4 14 13 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m2 2 14 13 

Burspråk  2 14 13 

Takkupa  2 14 15 

 
 
 
 
 
 
____________________ 
6 Bygglov inklusive startbesked  
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Tabell 12 Enkla byggnader 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 7 x N+ avgift kungörelse 

 
Typ 
 

Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40-80 m2 4 21 28 

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 

Nätstation/pumpstation  Oavsett storlek 4 14 13 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 

> 15 m2 men 
≤ 50 m2 

2 14 13 

Rullstolsgarage förråd m.m.  Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m.  Oavsett storlek 4 17 15 

Sommarveranda, restaurang  Oavsett storlek 4 17 23 

 
Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med 
hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är 
dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför 
föreslås lika avgift som för permanenthus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
7 Bygglov inklusive startbesked  
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Tabell 13 Övriga åtgärder 
Bygglovavgift = mPBB x HF x N+ avgift kungörelse 

 
 Yta BTA HF 

 
Nybyggnad balkong 1 st   50 

Nybyggnad balkonger 2-5 st   65 

6-10  130 

11-15  200 

16-20  260 

21-25  350 

26-30  400 

>31  460 

Nybyggnad inglasad balkong  Tillägg 25 % på nybyggnad 
balkong  

Inglasning av befintlig balkong 1 st  50 

Inglasning av befintliga balkonger 2-5 st   65 

6-10  130 

11-15  200 

16-20  260 

21-25  350 

26-30  400 

>31  460 

Skärmtak 0-15,0 40 

Skärmtak  15-30 m2 50 

Skärmtak  ≥ 31 m2 100 
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Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 8 x N+ avgift kungörelse 

 
Övrigt – utan konstr. 
 

Yta BTA/ 
antal 

OF HF1 HF2 

Cistern  3 10 15 
Parkeringsplatser 1-5 st 2 10 15 

Parkeringsplatser 6-20st 3 10 15 

 >20st 4 14 17 

Fasadändring, mindre   2 11 10 

Fasadändring, större   4 11 10 
Bostadshiss – handikapp 
enbostadshus 9 

 2 17 13 

Hiss/ramp*   4 17 15 

Mur och eller plank vid 
enbostadshus 

 4 10 13 

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet – 
oavsett material 

 6 14 15 

Solfångare – ej på en- och 
Tvåbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov  Avgift enl. normalt bygglov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
8 Bygglov inklusive startbesked 
9 Endast HF2 vid invändig installation  

174178299



Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-11 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
22(27) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt plan- och bygglagen

Tabell 14 Anmälan10 (icke lovpliktig åtgärd) 
Avgift = HF2 x mPBB x N 

 HF2 
 

Eldstad/st  40 

Imkanal -liten åtgärd 40 

Imkanal – stor åtgärd 100 

Grundförstärkning enbostadshus  90 

Grundförstärkning  200 

Ventilationsanläggning enbostadshus  50 

Ventilationsanläggning-liten   100 

Ventilationsanläggning – stor 200 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre 40 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större 140 

Ändring vatten och avlopp –liten åtgärd 40 

Ändring vatten och avlopp –stor åtgärd 140 

Stambyte 140 

Sopsug 90 

Oljeavskiljare/Fettavskiljare 50 

Rivning utanför planlagt område <100 m2  50 

Rivning utanför planlagt område>100 m2 85 

Rivning utanför planlagt, med tekniskt samråd <200 kvm 150 

Rivning utanför planlagt, med tekniskt samråd >200 kvm 250 

 

Tabell 14B Anmälan  
Avgift = HF x mPBB x N 

Icke lovpliktig åtgärd enligt PBL 9:4 HF 
Tillbyggnad enkel <15 m2 40 
Tillbyggnad bostad <15 m2 55 
Komplementbyggnad enkel <30 m2 55 
Komplementbyggnad bostad <30 m2 135 
Icke lovpliktiga åtgärder enligt detaljplan  
Nybyggnad eller tillbyggnad                                      OF enl tabell 1  Tabell 5 
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Tabell 15 Rivningslov inklusive startbesked 
Avgift = HF x mPBB x N 

 
Rivning 
 

HF 

Enkel byggnad 50 
< 250 m2 BTA  100 
250-999 m2 BTA  200 
≥ 1000 m2 BTA  400 
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Tabell 16 Bygglov för skyltar  
Prövning skall ske som för byggnader. Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna 
och omgivningspåverkan. 

Avgift = HF x mPBB x N+ avgift kungörelse 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

Åtgärd  HF om liten 
påverkan på 
stads- eller 
landskapsbilden 

HF om stor 
påverkan på 
stads- eller 
landskapsbilden 

Vepa ≤ 20 m2  80 120 

Stor vepa ≥ 20 m2  120 200 

Skylt 1 st Placering, 
Utformning, 
Miljö- och 
omgivningspåverkan 

45 105 

Därutöver per 
skylt 

 23 53 

Skylt skyltpelare, 
stadspelare 

< 10 m2  60 120 

Skylt skyltpelare, 
stadspelare 

> 10 m2  
 

120 170 

Ljusramp led/ 
ledskylt/ 
bildväxlande skylt 

Placering, 
Utformning, 
Miljö- och 
omgivningspåverkan 

150 200 

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller 
liknande 

> 5 st   100 

Förbesiktning Per gång 10 20 

Remiss Trafikverket m.fl. 15 15 

 
Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser 
som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller 
ljusanordning. 
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är 
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell . 
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 
stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på 
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars 
utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
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Tabell 17 Marklov inklusive startbesked 
Avgiften tas enbart ut som tidsersättning 
 

Åtgärd Tidsersättning 

Marklov såväl schakt som fyllning Antal timmar (minst 3) 

 

Tabell 18 Master, torn, vindkraftverk 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N+ avgift kungörelse 
Endast anmälan enl PBF 6:2: Avgift  = HF2 - tidsersättning  
 

Master, torn, 
vindkraftverk 

Beskrivning HF 1  
alt  
tidsersättning 

HF2 tidsersättning 
 

Radio- och telemast 
eller 
torn + en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 
3) 

Radio- och telemast 
eller torn + en 
teknikbod 

fler än ett 550 Antal timmar (minst 
3) 

Vindkraftverk ett verk 550 Antal timmar (minst 
3) 

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 
3) 

Vindkraftpark (>5 
verk) 

 2 500 Antal timmar (minst 
3) 
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Tabell 19 Bygglov för anläggningar 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N+ avgift kungörelse 
 

Anläggning på land 
 

Beskrivning OF HF1 HF2 

Mindre anläggningar Antal timmar (minst 3) X   

Anläggningens yta  2 000-4 999 m2 60 24 28 

Anläggningens yta  5 000-10 000 m2 80 24 28 

Anläggningens yta  ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Upplag/ materialgård  Antal timmar (minst 3)    

Tunnel/ bergrum  Antal timmar (minst 3)    

 
Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen):Begravningsplats, 
Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, 
Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, skjutbana 

 
Anläggning i vatten 
 

Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga  Tabell 1 Tabell 4 Tabell 5  
Brygga, såväl ponton 
som fast anlagd 

11-15 båtar, 
 

10 24 28 

 16-20 15 24 28 
 21-25 20 24 28 
Småbåtshamn  
– se marina 

för fler än 10-12 
båtar, 
< 5 000 m2 
 

40 24 28 

Marina 5 000-10 000 
m2, 
flera bryggor 

för fler än 10-12 
båtar, 
annars inte hamn 
 

80 24 28 

Utökning med 
pontonbrygga – 

per brygga 5 24 28 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-11 

Diarienummer 
2021-418 

Sida 
27(27) 

Taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt plan- och bygglagen

Tabell 20 Övriga ärenden 
Avgift = HF x mPBB x N 

 
Ärendetyp Beskrivning HF 
Anstånd Ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov, 
rivningslov som förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt 
Tidsersättning 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

Tidsersättning se tabell 2  

180184305



 

TAXOR OCH AVGIFTER 2022 
 
 

Sida 
1(1) 

 

Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 
 

 
 
 

Skickas till: 
Budgetberedningen 

 
 
 

Kultur och samhällsutvecklingsnämnden 
 

Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 
2021-03-25 § 31 

 Bilaga 

Avgifter för dispensansökningar Oförändrad.  3.1 

Kostnader för planbesked och 
planavtal 

Förtydligande om kostnad upphävande av detaljplan, 
att om kommunen ser en fördel med att lägga till ett 
större område än det sökta planområdet så fördelas 
kostnad enligt offert, detsamma gäller utredningar. 
 

3.2 

Taxa för felparkering och 
kontrollavgifter 

Oförändrad.  3.3 

Taxa kart- och 
mätningsverksamheten 

Oförändrad.  3.4 

Taxa för vattentransporter Upphör den 31 december 2021.  3.5 

Avgifter för fordonshantering  Ny avgift 3.6 

Torgplatstaxa Oförändrad.  3.7 

Taxa för prissättning för 
småhustomter 

Oförändrad. 3.8 

Avgifter för grävtillståd Ny avgift  3.9 

Avgifter inom enheten fritid och 
idrott samt kultur och ungdom 

Förseningsavgifter för biblioteken har tagits bort. 
Avgift för förstörd/förlorad media  har tillkommit: 
tygkasse 50 kronor.  
Avgift för Aveny i Folkets hus har höjts med 100 kr 
per timme för övriga.   
Ställplatser Skuthamn, dygnshyra inklusive el 150 
kronor har tillkommit.  
 

3.10 

Avgift för upplåtelse av allmän 
platsmark  

Oförändrad.  3.11 

1185306



 
 

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV DISPENSANSÖKNINGAR 
fr.o.m. 1 januari 2022 

 
  För prövning av dispensansökningar enligt § 4 och 5 i lagen (1978:234) om 
  nämnder för vissa trafikfrågor är avgiften 400 kr per tillfälle. 
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REGLER 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-03-03 

Diarienummer 
  

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen  
 

 
 

 

Kostnader för planbesked 
och planavtal 
 

Dokumentnamn 
Kostnader för planbesked och planavtal 

Dokumenttyp 
Regler 

Omfattning 
Kultur- och 
samhällsutvecklings-
förvaltningen 

Dokumentägare 
Förvaltningschef kultur- 
och 
samhällsutvecklings-
förvaltningen 

Dokumentansvarig 
Samhällsplanerare 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 
Ludvika kommuns hemsida 

Författningsstöd 
12 kap. 8 § i plan- och bygglagen (2010:900) 
 
Beslutad 
[Skriv datum här] 

Bör revideras senast 
2024 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Diarienummer 
[Skriv text här] 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid 
revideringen 

[Skriv datum och §] [Skriv text här] [Skriv text här] 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-03 

Diarienummer 
      

Sida 
2(4) 

Kostnader för planbesked och planavtal

1 Planbesked 
Enkel åtgärd  10 000 kr 

Medelsvår åtgärd 15 000 kr 

Stor åtgärd 25 000 kr 

 Positiva besked debiteras med 100 % av ovanstående belopp 

 Negativa besked debiteras med 60 % av ovanstående belopp 

 Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal 

1.1 Enkel åtgärd 
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

 Projekt av enklare karaktär 

 Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av liknande karaktär. 

 Ev. planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 
standardförfarande. 

1.2 Medelstor åtgärd 
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för 
enkel åtgärd eller inte heller uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

1.3 Stor åtgärd 
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

 Projekt av större omfattning 

 bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 

 verksamhetsprojekt som kan komma att omfatta mer än 5000 
m2 bruttoarea 

 övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markareal 

 ändrad markanvändning till något av ovanstående.  

 Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 

  

4188309



Ludvika kommun 
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2021-03-03 
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Sida 
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Kostnader för planbesked och planavtal

2 Planavtal 

2.1 Avtal om planhandling och formell handläggning av 
detaljplan 

Planförfarandet och prioritering av plan framgår av beslutet om planbesked. 

Standardförfarande 
På delar av beloppet (33 000 kr) tillkommer 25 % moms 

100 000 kr 

Begränsat standardförfarande med godkännande 
På delar av beloppet (25 000 kr) tillkommer 25 % moms 

75 000 kr 

Utökat planförfarande 
På delar av beloppet (66 000 kr) tillkommer 25 % moms 

200 000 kr 

Utökat planförfarande, komplicerad plan Enligt offert 

Planprogram för utökat planförfarande Enligt offert 

Utökning av önskat planområde (se förklaring 
nedanför tabellen) 

Enligt offert 

Ändring av del av detaljplan 

 

50 % av 
planförfarandet 

Upphävande av detaljplan 

 

50 % av 
planförfarandet 

I vissa fall kan kommunen se en nytta av att utöka det önskade området i det 
ansökta planbeskedet. Det kan till exempel vara när intilliggande område har 
felaktigheter i gällande detaljplan eller är i behov av en uppdatering. I dessa fall 
tar kommunen kontakt med sökanden av planbeskedet och frågar om sökanden 
går med att på att planområdet utökas. Om sökanden av planbeskedet går med 
på detta fördelas kostnaden mellan kommunen och sökanden enligt offert 
utifrån planförfarande och uppskattad fördelning av handläggningstiden för 
respektive del. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-03-03 

Diarienummer 
      

Sida 
4(4) 

Kostnader för planbesked och planavtal

2.2 Avtal om enbart juridiska handläggning 
Dessa avtal tecknas om konsulter tar fram planhandlingen. Beställaren av 
planen bekostar konsultarbetet. Planförfarandet och prioritering av plan 
framgår av beslutet om planbesked. 

Standardförfarande 75 000 kr 

Begränsat standardförfarande med godkännande 50 000 kr 

Utökat planförfarande 125 000 kr 

Utökat planförfarande, komplicerad plan Enligt offert 

Planprogram för utökat planförfarande Enligt offert 

Ändring av del av detaljplan 25 % av 
planförfarandet 

Upphävande av detaljplan 25 % av 
planförfarandet 

3 Tillkommande kostnader 
Kostnaden för karta och fastighetsförteckning tillkommer i samtliga avtal. 
Beställaren av detaljplanen bekostar även de utredningar som behövs som 
underlag för detaljplanen. I de fall kommunen har lagt till ett område utöver 
beställarens område, betalar beställaren enligt den procentuella fördelningen i 
planavtalet för utredning som berör hela planområdet. För utredning som berör 
endast beställarens område bekostar beställaren hela utredningen. Om 
utredning krävs enbart inom det område som kommunen lagt till bekostar 
kommunen hela utredningen. 

Dessa avgifter tas ut för att täcka kostnader för framtagande av planbesked och 
detaljplan. Kostnaden för planbesked och planavtal sätts utifrån schablonnivåer 
för olika typer av planbesked och detaljplaner. Dessa schablonnivåer utgår från 
genomsnittliga kostnader för de olika typerna och nivåerna följs upp och 
utvärderas årligen. 

När kommunen upprättar planhandlingar är det uppdragsverksamhet på vilket 
moms tas ut på en tredjedel av beloppet. 

Planavgiften tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, 
ändras eller upphävs. Avgiften tas ut enligt följande princip: vid planstart 50 % 
och vid beslut om antagande/ändring/upphävande 50 %.

6190311



  Bilaga 2

 

TAXA FÖR FELPARKERING OCH KONTROLLAVGIFTER 

Fr om 1 januari 2022 

Felparkeringsavgift: 

 För parkering som sker i strid mot lokal trafikföreskrift om parkeringsplats för 
rörelsehindrad gäller felparkeringsavgiften 1 000 kr. 

 För parkering som sker på busshållplats, gång/cykelbana, övergångsställe, 
vägkorsning eller gågata/gångfartsområde gäller felparkeringsavgiften 800 kr. 

 För överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) gäller 
parkeringsanmärkningen 500 kr om man parkerar mot färdriktningen, i terräng, på en 
på/avstigningsplats, utanför markerad plats, längre än 24 timmar, utanför en ut- eller 
infart samt på en huvudled. 

 Datumparkering 700 kr.  
 För all övrig parkering som sker i strid med lokal trafikföreskrift gäller felparke-

ringsavgiften 400 kr. 

 

Kontrollavgift: 

 För parkering på parkeringsplats för rörelsehindrad gäller kontrollavgiften 1 000 kr. 
 För all annan felparkering gäller kontrollavgiften 400 kr. 

 

 

7191312
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Taxa för kart- och mätningsverksamheten 
 

Denna taxa baseras på SKLs (Sveriges kommuner och landsting) modell från 2011 för uppbygg-
nad av taxa för en kommun med ett invånarantal mellan 20 000- 49 000 invånare.(tabell 23-27) 

Allmänna regler om kommunala avgifter 
Kommunallagen 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § kommunallagen (1991:900), 
som har följande lydelse: 
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttighetersom de tillhandahåller. För 
tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgif-
ter bara om det är särskilt föreskrivet”.  
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regeras i kommunal-
lagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. 
Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet 
(se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för 
frivillig uppdragsverksamhet.  
 
Likställighetsprincipen 
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda 
fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är 
avgiftsskyldiga. Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är 
däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen. 
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat”. Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid för-
delning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som 
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgif-
ter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning. Likställighetsprincipen med-
ger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera 
avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även 
schabloniserade taxor (se prop.1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66). 
 
Retroaktivitetsförbudet 
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I rättspraxis har det 
sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undan-
tagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen: ”Kommuner och landsting får 
inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel. 
 
Överklagande av beslut om taxa 
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning (kom-
munalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant 
beslut prövad. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från 
den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Det bör observeras att 
kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och 
med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 
 

10194315
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 
Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas 
däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 
 
Avgiftsbestämning 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner samhälls-
samhällsbyggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av 
avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Samhällssam-
hällsbyggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman 
vid nämnden enligt särskild delegationsordning. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp 
i tabellerna, beslutarsamhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. 
 
Antagande av taxan 
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av taxans konstruk-
tion, omfattning och faktorer. 
Betalning av avgift 
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den 
förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen 
tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.  
 
Beräkning av avgifter enligt taxan 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas 
som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen 
(1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den 
tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan ju-
steringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommu-
nen. Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har färre invånare än 20 
000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än 50 000) och 1 för kommuner med invånarantal däre-
mellan. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan grunda sitt 
beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges Kommuner och landstings kommun-
gruppsindelning, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen. 
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
 
KF Kartfaktor 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp (44,50 år 2015) 
MF Mätningsfaktor 
N Justeringsfaktor 
NKF Nybyggnadskartefaktor 
UF Utstakningsfaktor 
 
Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 
Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 
Kartavgift beräknas efter markarean. 
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats. 
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym. 
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 
Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk 
Standard SS gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade rit-
ningar medger. 
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 
 
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 
 
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
 
Moms debiteras för alla tjänster och mätningsuppdrag som inte är myndighetsutövning. 
Myndighetsutövning sker i samband med nybyggnadskartor samt vid husutsättningar. 
 
Om det krävs trädfällning/röjning för att möjliggöra mätningen, bekostas/genomförs den av kunden  

12196317
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta 
Nybyggnadskarta krävs om myndighetsnämnden miljö och bygg anser det nödvändigt. Nämnden 
anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta 
m.m. 
Avgift = mPBB x NKF x N 

Nybyggnadskarta NKF / tidersättning Avgift 
NKF Enkel ny-
byggnadskarta Avgift 

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga 
byggnader, plan- information och anslutningspunkter 

  

      

Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett tomtyta 150 6 675 110 4 895 

Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, 
flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anlägg-
ningar. Tomtyta mindre eller lika med 1 999 m2 150 6 675 110 4 895 

2 000-4 999 m2 250 11 125 150 6 675 

5 000-9 999 m2 350 15 575 200 8 900 

10 000-15 000 m2 450 20 025 250 11125 

Tomtyta större än 15 000 m2   
Skälig tidersättning, nedlagd 

tid     

Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar 
utanför primärkarteområdet   Tidsersättning   Tidsersättning 

Komplettering av nybyggnadskarta 40 1 780 40 1780 

     

Enkel nybyggnadskarta / Situationsplan       
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och befint-
liga byggnader       

Åtgärd   KF eller tidersättning   

Analog karta   400   

Digital karta   800   
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Tabell 24, Avgift för utstakning 
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om 
det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av 
grupphus område görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efter hand i sam-
band med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda bygg-
nadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för utstakning ingår markering av en 
höjdfix. Byggfixen redo- visas i läge och höjd på utstakningsskissen. Utstakning kan utföras av Sam-
hällssamhällsbyggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som 
byggherren föreslår. Om utstakning utförs av annan än samhällsbyggnadsnämndens personal, tas 
avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kom-
munen utfört arbetet. 
OBS att grovutstakning kostar 50% av nedanstående taxa för utstakning.  
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N     
   
Beskrivning UF Avgift    
Huvudbyggnad - nybyggnad (4 punkter)        
Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 15-49 
m2 80 3 560    
50-199 m2 180 8 010    
200-499 m2 210 9 345    
500-999 m2 240 10 680   

 

1000-1999 m2 290 12 905    
2000-2999 m2 340 15 130    
Större än 3000m2 390 17 355    
Tillägg per punkt utöver 4 10 445    

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska beräk-
nas för hela ärendet under förutsättning att det 
ingår i samma beslut.   

Anbudsförfarande 

   
Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och 
arbetsfixar  

Tidsersättning 
   

Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/ut-
hus till en- och tvåbostadshus (4 punkter).        
15-199 m2 70 3115    
Tillägg per punkt utöver 4 5 223    
       
Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)      
15-199 m2 50 2 225    
200-1 000 m2 100 4 450    
Tillägg per punkt utöver 4 5 223    
              
Övrig utstakning             
Plank eller mur 50 2 225         
Transformatorstation 70 3 115         

Detaljpunkter och mätningslinjer   
Tidersättning (minst 
1 h)         

14198319
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Tabell 25 Lägeskontroll       
(Moms 25 % tillkommer) Avgift = mPBB x MF x N      
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2.  
Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2.   
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean  
(BYA + OPA) för varje hustyp för sig.  
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) MF Avgift     
50-199 m2 75 3 338     
200-499 m2 90 4 005     
500-999 m2 110 4 895     
1 000-1 999 m2 130 5 785     
2 000-2 999 m2 150 6 675     
3 000-5 000 m2 170 7 565     
Tillägg per punkt utöver 4 2 89     
Komplementbyggnad – nybyggnad ga-
rage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 
punkter)         
50-199 m2 40 1 780     
Tillägg per punkt utöver 4 1 45     
Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)   0     
50-199 m2 40 1 780     
200-1 000 m2 80 3 560     
Tillägg per punkt utöver 4 1 45     
För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid tillbyggnad  
gäller anbudsförfarande. 

  

15199320
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Tabell 26 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information (Primärkartan)       
Avgift per HA (hektar) = mPBB x KF x N (Moms 6 % tillkommer)         
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel  
och avgifter.       
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift  
normalt avtal, som löper flera år.     
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.        
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial  
överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt).  
Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.  

Primärkarta Innehåll i kartan KF 
Information 

i % Avgift per HA        
Gränser och Fastighetsbeteckning 9 30 401        
Byggnader och övriga topografiska objekt 9 30 401        
Vägar, järnvägar, adresser 6 20 267        
Höjdinformation 6 20 267        
All information 30 100 1335        
           
           

Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt         
Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer)          
    MF Avgift        

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt  
(minimum 3 punkter per beställning)   10 445        
 
 

Tabell 28, Tidsersättning 
För ärenden som inte omfattas av tabell 23-27 tas tidsersättning ut 
  Timavgift 
Mätlag (2 personer) 1600 
En person (fält) 800 
En person (administration) 900 
 

Fastighetsförteckning 
För fastighetsförteckning tas tidsersättning ut.

16200321



 
 AVGIFT FÖR VATTENTRANSPORTER 
 fr.o.m. 1 januari 2021 

 
För transporter av vatten till privata vattenanläggningar där brunnen sinat, be-
talar fastighetsägaren en avgift med 700 kronor inkl. kostnaden för levererat 
vatten, för varje vattentransport under ordinarie arbetstid. 
Vid transporter under annan tid än ordinarie arbetstid är avgiften 1 100 kronor 
inkl. kostnaden för levererat vatten. 
Vattentransporter utförs endast till fastigheter avsedda för permanentboende. 
 
 

Föreslås utgå från 2022! 
Privata vattenanläggningar av enskild eller samfälld karaktär är re-
spektive fastighetsägares eller gemensamhetsanläggnings ansvar. I de 
fall brunnen sinar är det därför fastighetsägares ansvar att via de 
tjänster som marknaden erbjuder, trygga sin vattenförsörjning. Detta 
kan göras via WBAB och/eller räddningstjänst som kan hänvisa till 
alternativa tappställen för hämtning av dricksvatten, alternativt ge-
nom vattentransport leverera vatten för påfyllnad av befintlig brunn. 
Kostnaden för transport och påfyllnad av befintlig brunn belastar fas-
tighetsägaren direkt. 
Förslaget leder till att Ludvika och Smedjebackens kommuner följer 
samma inriktning beträffande vattentransporter, vilket ger tydlighet 
och förenklar handläggningen av dessa fall. Förslaget skapar även in-
citament för att fastighetsägare med återkommande problem med si-
nande brunnar, väljer att prioritera mer långsiktigt hållbara åtgärder 
för att lösa och trygga vattenförsörjningen.

17201322



  

 AVGIFTER FÖR FORDONSHANTERING   
fr.o.m. 1 januari 2022 
 
För skrotning av fordon tar Ludvika kommun ut en avgift på 1 500 kr inkl 
moms. 
För förvaring av fordon under högst tre månader tar Ludvika kommun ut 
en avgift på 2 000 kr inkl moms. 
 

18202323



TORGPLATSTAXA 
fr.o.m. 1 januari 2022 

 
För användande av torgplats 3x3 m erläggs avgift enligt följande: 

 1 plats 2 platser 3 platser 4 platser 5 platser 6  platser 
DAG  ./. 20 % ./. 30 % ./. 40 % ./. 50 % ./. 55 % 
1 dag       100             160             210             240             250             270     
2 dagar       190             304             399             456             475             513     
3 dagar       270             432             567             648             675             729     
4 dagar       340             544             714             816             850             918     
5 dagar       400             640             840             960          1 000          1 080     
6 dagar       450             720             945          1 080          1 125          1 215     

       
VECKA       
1 vecka       450             720             945          1 080          1 125          1 215     
2 veckor       800          1 280          1 680          1 920          2 000          2 160     
3 veckor    1 050          1 680          2 205          2 520          2 625          2 835     
4 veckor    1 200          1 920          2 520          2 880          3 000          3 240     

       
MÅNAD       
1 mån    1 200          1 920          2 520          2 880          3 000          3 240     
2 mån    2 250          3 600          4 725          5 400          5 625          6 075     
3 mån    3 200          5 120          6 720          7 680          8 000          8 640     
4 mån    4 050          6 480          8 505          9 720        10 125        10 935     
5 mån    4 800          7 680        10 080        11 520        12 000        12 960     
6 mån    5 450          8 720        11 445        13 080        13 625        14 715     
7 mån    6 000          9 600        12 600        14 400        15 000        16 200     
8 mån    6 450        10 320        13 545        15 480        16 125        17 415     
9 mån    6 800        10 880        14 280        16 320        17 000        18 360     
10 mån    7 050        11 280        14 805        16 920        17 625        19 035     
11 mån    7 200        11 520        15 120        17 280        18 000        19 440     
12 mån    7 550        12 080        15 855        18 120        18 875        20 385     

       
1 DAG/ 
VECKA 

   2 450          3 920          5 145          5 880          6 125          6 615     

          
Avgiften ska erläggas i förskott.  
Ideella föreningar och skolklasser får avgiftsfritt disponera torgplatserna i 
kommunen om större delen av försäljningssumman tillfaller föreningen  
eller skolklassen. 
För nyttjande av kommunens eluttag skall 25 kr per påbörjad kilowatt och 
dag erläggas. För anslutning av varuvåg uttas ingen avgift. 

19203324



LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-06-12 

  Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

 dnr dpl 

Taxa för prissättning av småhustomter för år 2022 

Förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna taxa 

för prissättning av småhustomter för år 2021 enligt bilaga 1.   

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2014 § 23 fastställa de 
tomtpriser som skall tillämpas vid försäljning av småhustomter under år 
2015. Priserna avser de exploateringsområden där råmarken ägs och explo-
ateras av kommunen och tomterna därefter säljs i kommunens regi. 
 
Efterfrågan på tomtmark har under flera år varit låg men på senare tid har  
en förbättring av marknaden kunnat märkas. Kostnaderna för anläggningar 
har i allmänhet följt den allmänna prisutvecklingen. Planeringsenheten har 
under perioden 2014 och fram till juni 2015 sålt 16 småhustomter för bygg-
nation. Investeringarna inom kommunens exploateringsområden gjordes 
med undantag för Laggarudden och Biskopsnäset för mer än tio år sedan. 
Inom Laggarudden och Biskopsnäset tillämpas särskild prissättning. Sär-
skild prissättning tillämpas även för Kyrkviken och andra tillkommande 
tomter med speciellt attraktiva lägen.  
 
Med hänsyn till att investeringarna inom de äldre kommunala exploate-
ringsområdena gjordes för länge sedan och att efterfrågan på småhustomter 
inom dessa fortfarande är relativt låg bör ingen generell höjning av tomtpri-
serna ske inför tomtförsäljningarna år 2016 utan priserna föreslås ligga kvar 
på 2015-års nivå enligt vad som anges i bilagt förslag till taxa.   
 
Förslag till tomtpristaxa …………………………………………. Bilaga 1. 
 
 
 
Louise Nordström 
Enhetschef   Planeringsenheten  
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LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-06-12 

 
Taxa för prissättning av småhustomter för år 2022 
 
 Tomtpris Justering/m2 för tomtareal  
   över eller understigande  
   1 000 m2 
 
Ludvika tätort 75 000,- 25,-  
 
Övriga delar av 70 000,- 20,- 
kommunen med  
undantag av 
Fredriksberg      
 
Fredriksberg 55 000,- 8,- 
 
 
 
En särskild taxa för småhustomterna på Laggarudden etapp 3 antogs av KF 
140824 § 97 och en särskild taxa för Biskopsnäset etapp 1 antogs av KF 
2012-03-25 § 61 och för Kyrkviken SBN 141105 § 143.  
 
Särskild prissättning skall användas för nya exploateringsområden och in-
om nya utbyggnadsetapper inom planlagda områden. Likaså skall andra 
tillkommande tomter med speciellt attraktiva lägen säljas enligt särskild 
prissättning. 

21205326



  

 AVGIFTER FÖR GRÄVTILLSTÅND   
fr.o.m. 1 januari 2022 
 
För grävtillståndshantering som Ludvika kommun har av alla som gräver i 
kommunal mark. Ludvika kommun tar ut en avgift på  
2 500 kr exklusive moms. 
Priset är en självkostnad reglering för administration och 
kontrollverksamhet som kommunen har för att godkänna dessa tillstånd 
 

22206327



Sida 1 Avgifter Fritid Idrott och Kultur Ungdom 2022.xlsx

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

Avgifter inom enheten fritid och idrott samt kultur och ungdom
Verksamhet med nolltaxa gäller för lokalbokning med ordinarie utrustning. Extra utrustning och tjänst debiteras kunden Nytt

2022
UF-företag, lokaler och planer, hyra per timme 100
Klassaktiviteter grundskolan (efter skolans slut), hyra per timme 0

Dygnshyra inklusive el 150 Nytt

Bad, vuxna 70
Bad, ungdom (3-19 år) 20
Bad, studerande, pensionärer 50
Relaxavdelningen, per timme 180

10 besök
Klippkort, vuxna 650
Klippkort, studerande, pensionärer 450
Årskort, studerande, pensionärer* 1000
Årskort vuxna* 1300
Hyra badkläder eller handduk till skolbad 30
Hyra badkläder eller handduk till omsorgsfritiden 0
Flytväst per dygn 30
Flytväst per vecka 75
Simlek,simskola 15 lektioner barn/ungdom (30 minuter) 900
Simlek, simskola 10 lektioner barn/ungdom (30 minuter) 700
Simskola 10 lektioner vuxna (30 minuter) 1000
Simskola 10 lektioner vuxna (45 minuter) 1200
Simskola utomhus 10 lektioner (45 minuter) 300
Babysim, minisim, 8 gånger (30 minuter) 1000
Vattengympa 10 gånger (60 minuter) 1000
Cirkelträning 10 gånger (60 minuter) 1000

Per bana
Simhall bidragsberättigad förening, ungdom per bana och timme 0
Simhall bidragsberättigad förening, vuxna per bana och timme 30
Simhall privat, förening annan kommun, företag, förbund, organisationer per bana och timme 
(idrott/hälsa) 

180

Per grupp och lektion
Skolbad utan simundervisning, mellanbassängen (max 20 elever) 1000
Skolbad med simundervisning, mellanbassängen (max 12 elever) och stora bassängen (max 2 
banor)

1000

Skolbad utan simundervisning, stora bassängen (max 2 banor) 800
Skolbad annan kommun utan simundervisning, mellanbassängen (max 20 elever) 1200
Skolbad annan kommun med simundervisning, mellanbassängen (max 12 elever) och stora 
bassängen (max 2 banor) 1200
Skolbad annan kommun utan simundervisning, stora bassängen (max 2 banor) 1200

Per timme
Privatlektioner i simundervisning, avdelad personal per timme 500
Undervisning livräddning per timme för skolor  (exklusive badpris) 450
Utbildning livräddning per person övriga organisationer (inklusive badpris) 900
HLR-utbildning per person 400
HLR-utbildning per person, företag Avtalat pris
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang, (inklusive 
städning och tekniker)

Avtalat pris

*årskorten gäller för samtliga bad i Ludvika kommun

Bad vuxna 45
Bad, ungdom (3-19 år) 20
Bad, studerande, pensionärer 35
Hytt per gång 10

10 besök
Klippkort, vuxna 360
Klippkort, studerande, pensionärer 270
Årskort barn (3-19 år), ungdom, studerande, pensionärer* 1000
Årskort vuxna* 1300

UF-företag, klassaktiviteter inom grundskolan

Badet, Ludvika

Badet, Grängesberg

Smedjebacken
Föreningar från Smedjebackens kommun har samma avgift som Ludvikas föreningar
Ställplatser Skuthamn, Ludvika

FÖRSLAG AVGIFTER 2022

2021-03-15
Datum

23207328
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Hyra badkläder per styck 30
Hyra handduk per styck 30
Hyra handduk och badkläder 50
Hobbylokalen per timme 100

Per bana
Simhall bidragsberättigad förening, ungdom per bana och timme 0
Simhall bidragsberättigad förening, vuxna per bana och timme 30

Per grupp och lektion
Skolbad utan simundervisning, mellanbassängen (max 20 elever) 1000
Skolbad med simundervisning, mellanbassängen (max 12 elever) och stora bassängen (max 2 
banor)

1000

Skolbad utan simundervisning, stora bassängen (max 2 banor) 1000
Skolbad annan kommun utan simundervisning, mellanbassängen (max 20 elever) 1200
Skolbad annan kommun med simundervisning, mellanbassängen (max 12 elever) och stora 
bassängen (max 2 banor) 1200
Skolbad annan kommun utan simundervisning, stora bassängen (max 2 banor) 1200
Privatlektioner i simundervisning, avdelad personal per timme 500
Undervisning livräddning per timme för skolor  (exklusive badpris) 450
Utbildning livräddning per person övriga organisationer (inklusive badpris) 900
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang,(inklusive 
städning och tekniker)

Avtalat pris

*årskorten gäller för samtliga bad i Ludvika kommun

Per timme
A-hall ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening 0
A-hall vuxna, bidragsberättigad förening 180
A-hall, övriga 250
B-hall ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening 0
B-hall vuxna, bidragsberättigad förening 165
B-hall övriga 200
F-hall ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening 0
F-hall vuxna, bidragsberättigad förening 165
F-hall, övriga 200
Sammanträdesrum 100
Sammanträdesrum, bidragsberättigad förening, årsmöte. 0
Omklädningsrum  (vid evenemang utanför hallen) 100/rum
Golvskydd A-hallen Avtalat pris
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang (inklusive 
städning och tekniker)

Avtalat pris

Förberedelseavgift per timme (max 1 dygn före och efter arrangemanget) 180

Per timme
Björkås, Håksberg, Junibacken, 
Marnäs, Nyhammar, Sunnansjö, Stallbacken
Sörvik, Vasa
Ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening 0
Vuxna, bidragsberättigad förening 165
Övriga 200
Högbergsskolan, Lorensbergaskolan, Parkskolan
Ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening 0
Vuxna, bidragsberättigad förening 180
Övriga 250
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang (inklusive 
städning och tekniker)

Avtalat pris

Per timme
Folkets Hus, sporthallen, Grängesbadet, ABB Arena, 
Extra städkostnad 350
Möblering, ordningställande av lokal 350
Servicepersonal, utöver ordinarie arbetstid 350
Servicepersonal, utöver ordinarie arbetstid, storhelg 450
Skadad egendom samt utryckningskostnader (falsklarm) Faktisk kostnad

Per styck
Tagg, inklusive programering, internt inom Ludvika kommun 80
Nyckel, internt inom Ludvika kommun 150

Per timme

Sporthallen, hallar

Samtliga lokaler under perioden juni-augusti, endast bokningsbara  vardagar 7:00-16:00, övrig 
tid enligt överenskommelse

Skollokaler, hallar

Serviceavgifter

Matcher, tävlingar, cuper 

Simhall privat, förening annan kommun, företag, förbund, organisationer per timme och bana 
(idrott/hälsa)

180

24208329
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Ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening ordinarie hallhyra
Vuxna, bidragsberättigad förening ordinarie hallhyra + 100 kronor
Övriga ordinarie hallhyra + 165 kronor

Per gång
Halvdag 2000
Heldag 4000

Per timme
Aveny
Ungdom (-19 år), bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang 0
Vuxna, bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang 180
Övriga 600 +100
Star
Ungdom (-19 år), bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang 0
Vuxna, bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang 180
Övriga 400
Festsalen
Ungdom (-19 år), bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang 0
Vuxna, bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang 180
Övriga 400
Gillesalen
Ungdom (-19 år), bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang 0
Vuxna, bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang 180
Övriga 200
Lilla Orren per timme (efter 17:00 vardagar och helgdagar) 100
Stora Orren per timme (efter 17:00 vardagar och helgdagar) 150
Ingen debitering av lilla och stora Orren för Ludvika kommuns förvaltningar
Foajé
Ungdom (-19 år), bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang 0
Vuxna, bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang 180
Övriga 200
Kök och servering
Ungdom (-19 år), bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang 0
Vuxna, bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang 180
Övriga 500
Övriga avgifter
Repetitionsavgift (max 14 dagar före arrangemanget) 180
Förberedelseavgift (max 1 dygn före och efter arrangemanget) 180
Flygeln i Aveny, per tillfälle 700
Elpiano, per tillfälle 200
Flygelstämning Självkostnadspris
2K projektor, per tillfälle 2000
Golvskiva scénpodie inklusive ben, per styck 30
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang (inklusive 
städning och tekniker)

Avtalat pris

Per timme
Gräs 11-manna
Ungdom, (-19 år) bidragsberättigad förening 0
Vuxna, bidragsberättigad förening 180
Övriga 300
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang (inklusive 
städning och tekniker)

Avtalat pris

Konstgräs: ABB Arena, perioden vecka 9 - vecka 17, vinterdrift
Ungdom, (-19 år) bidragsberättigad förening
halva planen per timme 0
hela planen per timme 0
Vuxna bidragsberättigad förening
Halva planen per timme 100
Hela planen per timme 200
Övriga
Halva planen per timme 150
Hela planen per timme 330

Konstgräs: ABB Arena, perioden vecka 18 - vecka 8, sommardrift
Ungdom, (-19 år) bidragsberättigad förening
Halva planen per timme 0

Folkets Hus

Fotbollsplaner

Tävlingar i simhall

Samtliga lokaler under perioden juni-augusti, endast bokningsbara  vardagar 7:00-16:00, övrig 
tid enligt överenskommelse

25209330
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Hela planen per timme 0
Vuxna bidragsberättigad förening
Halva planen per timme 90
Hela planen per timme 180
Övriga
Halva planen per timme 125
Hela planen per timme 300
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang (inklusive 
städning och tekniker)

Avtalat pris

Per timme
Ungdom, (-19 år) bidragsberättigad förening 0
Vuxna, bidragsberättigad förening 180
Övriga 300
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang (inklusive 
städning och tekniker)

Avtalat pris

Per timme
Ungdom, (-19 år) bidragsberättigad förening 0
Vuxna, bidragsberättigad förening 180
Övriga 300
Uthyrning period Avtalat pris

Per dygn
Toalettvagn
Förening 250
Övriga 500
Slåtterbalk inklusive släpvagn (endast förening) 500
Röjsåg (endast förening) 100
Latrinkärl (inklusive miljöavgift, kund ombesörjer transport till återvinningscentral) 150 per styck
Golvskiva scénpodie inklusive ben, per styck 30
Målvagn som används utanför ABB-arena
Förening 800
Övriga 1200
Scenvagn (tillkommer kostnader för tekniker för transport och montering)
Förening 1000
Övriga 1400

Per timme
Hyra av simhallar, hallar, planer och lokaler för omsorgsfritid samt föreningar som bedriver 
gruppverksamhet för målgruppen 

0

Terminsavgift
Aktiviteter 500
Bussresor till aktiviteter, barn och ungdom 100
Bussresor till aktiviteter, vuxna 150

Ej avbokad tid före 48 timmar utgår hela bokningsavgiften
Ej avbokad tid gällande 0-taxa debiteras vuxenpris 180 kronor per timme
Grovstädning och avtorkning av bord sköts av kund annars debiteras extra städ

Avgifter inom kultur och ungdom

Per timme
Sjömagasinet, Grangärde
Ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening 0
Vuxna, bidragsberättigad förening 180
Övriga 230

Fjärrlån, beställningsavgift 20
Fjärrlån, från utlandet Bibliotekets kostnad för tjänsten
Kopior från universitet/högskolor Bibliotekets kostnad för tjänsten

0-15 år Ingen avgift
Förseningsavgift per lån, per dag 0 -1
Barn- och ungdomsbok 0 0
Fjärrlån, klassad kurslitteratur, per dag 0 -2
Kortlån, 7 dagarslån, per dag 0 -5
Talböcker, Daisy 0 0
Påminnelseavgift (ingen avgift för barn) 0 -10

Avbokningsavgift

Beställningsavgift bibliotek, betalas kontant eller swish vid leverans

Förseningsavgifter biblioteken (betalas kontant eller swish)

ABB-hallen och bandybanan

Omsorgsfritiden

Uthyrning av lokaler

Ljungåsen friluftsområde (alla byggnader)

IP Skogen

26210331
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Maximal skuld 0 -200

0-15 år Ingen avgift
Vuxenbok Bokhandelspris, dock lägst 250
Fjärrlån Bibliotekets kostnad för boken
Barn- och ungdomsbok 0
Tidskriftsnummer 100
Talböcker, Daisy 0
Cd 180
Tygkasse 50 Nytt
Dvd 500
Till personer under 18 år skickas aldrig faktura

Nytt lånekort 10

Kopiering, utskrifter per ark 3

Förstörd, förlorad media (faktureras)

Lånekort

Kopiering

27211332



  Bilaga 1

 
 AVGIFT FÖR UPPLÅTELSE AV ALLMÄN PLATSMARK   
fr.o.m. 1 januari 2022 
 
För användande av allmän platsmark samt kommunal mark som kan jäm-
ställas med användandet av allmän platsmark ska en avgift av 500 kr per 
m2 och år tas ut. 
Minimiavgift 800 kr per tillfälle.
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Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 
 

 
 
 

Skickas till: 
Budgetberedningen 

 
 

Social- och utbildningsnämnden 
 
 

Social- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott, 2019-10-17 §79, 
KF 2019-11-11 § 143 

 Bilaga 

Förskoleverksamheten Forsatt anpassning av Ludvika 
kommuns maxtaxa till den 
nationella maxtaxan, genom 
att för år 2022 öka taxan enligt 
tidigare beslut. 

4.1 
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Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 
 

 
  

 
 

WBAB Wesman Barken Vatten och 
Återvinning AB  
 
 

Beslut XXXX-XX-XX § X  Bilaga 

Avfall - Ingen procenthöjning av hämtnings- och 
behandlingsavgiften för matavfall i 140 liter 
kärl för att främja utsortering av matavfall. 

- Justering (höjning) av hämtnings- och 
behandlingsavgiften för restavfallskärl 140 
liter för att överensstämma med 
literpris/vecka utifrån hämtnings- och 
behandlingsavgiften för restavfallskärl 240 
liter. 

- Nya hämtningsintervall för restavfallskärl 
140 liter; 1 gång/vecka och 2 gånger/vecka. 

- Justering av hämtnings- och 
behandlingsavgifter för kärl hos 
flerbostadshus och verksamheter för att 
styra mot att det är dyrare med hämtning 2 
gånger/vecka och 3 gånger/vecka jämfört 
med hämtning varannan vecka och 1 
gång/vecka.  

- Möjligheten att teckna nya abonnemang 
med hämtning 3 gånger/vecka tas bort för 
att optimera insamlingen.  

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

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

-  
  

5.1 + 5.2 

Slam  Höjning 3 % 5.1 + 5.2 
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Avfallstaxa 2022 
Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2021, § xx. 

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

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

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

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

Avfallstaxan är uppdelad i flera delar där följande ingår: 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Verksamhet säsong 
Till ”Verksamhet säsong” räknas säsongsbunden verksamhet. 

Abonnemangsavgifter och hämtningsförutsättningar 
Samtliga priser anges i prisbilagan exklusive moms.  

Hämtningsfrekvenser anges i prisbilagan. 

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

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

3216337
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Tilläggstjänster 

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

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

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

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

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

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

Slam och latrin 

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

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

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

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

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

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

Behandlingsavgift ingår i tömningsavgiften.  

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

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

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

Allmänna bestämmelser 

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

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

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

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

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

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

Faktura skickas separat till båda kunderna som delar kärl.  

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

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

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

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

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

Betalning av avgifter enligt denna taxa sker till WBAB som fakturerar på 
uppdrag av anläggningsbolaget Wessman Vatten & Anläggning AB.  

Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid 
påträffande av fel uppgifter debiteras fastighetsägaren 3 år tillbaka i tiden enligt 
preskriptionslagen. 
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Betalas debiterat belopp inte inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt 
6 § Räntelagen från räkningens förfallodag tills dess betalning sker. Utöver detta 
tillkommer kravavgifter. 

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

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

Avgifterna i avfallstaxan för år 2022 redovisas exklusive moms.  

 

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

Abonnemangsavgifter 

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

Småhus 1 050,40 

Fritidshus 735,20 

Lägenhet helår 629,60 

Lägenhet säsong 315,20 

Verksamhet helår 629,60 

Verksamhet säsong 315,20 

 

Hämtnings- och behandlingsavgift för småhus och fritidshus  

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

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

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

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

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

Småhus: 1 711,20 

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

Fritidshus säsong: 855,20 

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

Fritidshus helår 1 711,20 

 

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

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

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

240 liter (uppdelat i två 
fack) 

Varannan vecka  Småhus: 2 060,80 

240 liter (uppdelat i två 
fack) 

Varannan vecka Fritidshus säsong: 
1 031,20 

240 liter (uppdelat i två 
fack) 

Varannan vecka Fritidshus helår: 2 060,80 

 

Hemkompost för matavfall 

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

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

Småhus: 1 198,40 

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

Fritidshus säsong: 599,20 

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

Fritidshus helår: 1 198,40 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka  Småhus: 1 443,20 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka Fritidshus säsong: 720,80 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka Fritidshus helår: 1 443,20 

 

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

Småhus 1 198,40 

Fritidshus säsong 599,20 

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

Småhus 1 198,40 

Fritidshus säsong 599,20 

Fritidshus helår 1 198,40 

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

Småhus 1 198,40 

Fritidshus säsong 599,20 

Fritidshus helår 1 198,40 

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

Småhus 1 198,40 

Fritidshus säsong 599,20 

Fritidshus helår 1 198,40 

 

Omklassat abonnemang osorterat avfall  

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

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

Småhus 240 liter Varannan vecka 4 120 

Fritidshus 
säsong 

240 liter Varannan vecka 2 060 

Fritidshus 
helår 

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

Helårshämtning 
 

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

Helår 

Avgift, kr/år 
(exkl. moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

919,20  

1 838,40  

3 768,80 

Restavfall  140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

949,60 

1898,40 

3892 

Restavfall  

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 626,40 

3 252,80 

6 668,80 

Restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 028,80 

4 057,60 

8 317,60 

14 200,80* 

Restavfall 

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 928,80 

5 856,80 

12 006,40 

20 499,20* 

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

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

Helår 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Blandat mat- och 
restavfall  

140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

949,60 

1898,40 

3892 

12225346
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Blandat mat- och 
restavfall  

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 626,40 

3 252,80 

6 668,80 

Blandat mat- och 
restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 028,80 

4 057,60 

8 317,60 

14 200,80* 

Blandat mat- och 
restavfall  

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 928,80 

5 856,80 

12 006,40 

20 499,20* 

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

 

Säsonghämtning 
 

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

Säsong 

Avgift, kr/år 
(exkl. moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

460  

920  

Restavfall  140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

474,40 

949,60 

Restavfall  

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

813,60 

1 626,40 

Restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

1 014,40 

2 028,80 

Restavfall 

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

1 464 

2 928,80 
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Kärl för blandat mat- och restavfall där separat matavfallsinsamling inte 
är införd. Säsonghämtning.  
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Säsong 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Blandat mat- och 
restavfall  

140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

474,40 

949,60 

Blandat mat- och 
restavfall  

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

813,60 

1 626,40 

Blandat mat- och 
restavfall  

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

1 014,40 

2 028,80 

Blandat mat- och 
restavfall  

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

1 464 

2 928,80 

 

Tilläggstjänster 

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

 

24 kr (exkl. moms) 

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

315,20 kr (exkl. moms) 

 

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

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

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

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

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

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

Flerfamiljshus, 
bostadsrättsföreningar, 
samfälligheter, säsong: 855,20 

 
 

14227348
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Hämtnings- och behandlingsavgift för företag och verksamheter - kärl 

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

Helår 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

919,20  

1 838,40  

3 768,80 

Restavfall  140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

949,60 

1898,40 

3892 

Restavfall 

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 626,40 

3 252,80 

6 668,80 

Restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 028,80 

4 057,60 

8 317,60 

14 200,80* 

Restavfall 

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 928,80 

5 856,80 

12 006,40 

20 499,20* 

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

 

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

Helår 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Blandat mat- och 
restavfall  

140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

949,60 

1898,40 

3892 

15228349
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Blandat mat- och 
restavfall 

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 626,40 

3 252,80 

6 668,80 

Blandat mat- och 
restavfall  

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 028,80 

4 057,60 

8 317,60 

14 200,80* 

Blandat mat- och 
restavfall  

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 928,80 

5 856,80 

12 006,40 

20 499,20* 

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

 

 

Säsongshämtning 
 

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

Säsong 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

460 

920 

1 886,40 

Restavfall  140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

474,40 

949,60 

1946,40 

Restavfall 

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

813,60 

1 626,40 

3 334,40 

Restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

1 014,40 

2 028,80 

4 158,40 

7 100,80* 
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Restavfall 

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

1 464 

2 928,80 

6 004 

10 249,60* 

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

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

Säsong 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Blandat mat- och 
restavfall  

140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

474,40 

949,60 

1946,40 

Blandat mat- och 
restavfall 

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

813,60 

1 626,40 

3 334,40 

Blandat mat- och 
restavfall  

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

1 014,40 

2 028,80 

4 158,40 

7 100,80* 

Blandat mat- och 
restavfall  

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

1 464 

2 928,80 

6 004 

10 249,60* 

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

Tilläggstjänster 

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

 

24 kr (exkl. moms) 

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

315,20 kr (exkl. moms) 

 

 

17230351
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Standard: Sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper med flerfackskärl 

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

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

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

Verksamhet, helår: 1 711,20 

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

Verksamhet, säsong: 855,20 

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

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

Verksamhet, helår: 1 198,40 

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

Verksamhet, säsong: 599,20 

240 liter (uppdelat i 
två fack)  

Varannan vecka, 
helår 

Verksamhet, helår: 1 443,20 

240 liter (uppdelat i 
två fack)  

Varannan vecka, 
säsong 

Verksamhet, säsong: 720,80  

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

18231352
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CUP med sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper 
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Verksamhet helår  1198,40 

Verksamhet säsong 599,20 

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

Verksamhet helår 1198,40 

Verksamhet säsong 599,20 

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

Verksamhet helår 1198,40 

Verksamhet säsong 599,20 

 

 

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

Krantömmande mark- och underjordsbehållare  

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

Restavfall 0,2 - 1 

1,1 - 3  

3,1 - 5 

246,40 (exklusive insatssäck) 

492 (exklusive insatssäck) 

807,20 (exklusive insatssäck) 

Matavfall 0,2 - 0,5 

0,51 - 1 

150,40 (exklusive insatssäck) 

300,80 (exklusive insatssäck) 

 

Container 

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

Restavfall Upp till 8  1 217,60   

Matavfall 1 – 5 

5,1 - 10 

1 504  

3 008  

19232353
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Kubikabonnemang restavfall 

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

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

 

 

Tilläggstjänster 

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

813,60 kr/kärl och år (exkl. 
moms) 

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

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

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

149,60 kr/säck (exkl. moms) 

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

347,20 kr/gång (exkl. moms) 

Byte av kärl på kundens begäran  
Kärlkostnad tillkommer enligt prislista. 

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

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

1 502,40 kr/gång (exkl. moms) 

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

2 504 kr/år (exkl. moms) 

 

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

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

moms) 
 

 

 

 

 

20233354
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Slam och latrin 
 

Slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budning/beställning 
utanför ordinarie 
tur, Tömningsavgift 
tillkommer. Tillägg 

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

Akutavgift, 
Tömningsavgift 
tillkommer. Tillägg 

Vid utryckning på icke ordinarie arbetstid, samt vid tömning 
samma dag som beställning: 1 804 kr/gång (exkl. moms)                    
 

Extra man För extra man tillkommer: 456,80 kr/gång (exkl. moms)                            

21234355
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Bomkörning Tömning som inte kan utföras och som renhållaren inte råder 
över: 424 kr/gång (exkl. moms)                                                           
 

 
 
Latrin 

Latrin 
 

Behållare inklusive hämtning och behandling:  

600 kr/behållare (exkl. moms)                                                                   

 
Latrin 
 

Behållare lämnad vid återvinningscentralerna Björnhyttan och 
Fredriksberg, inklusive behandling: 
226,40 kr/behållare (exkl. moms)                                                                

 

22235356
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2021-05-18

Resultat och finansieringsbudget år 2022 - 2024(mnkr)  

Resultatbudget Ramar    P  L  A  N    P  L  A  N    P  L  A  N
år 2021 år 2022 år 2023 år 2024

Verksamhetens Intäkter 379,3 355,3 361,7 368,2

Verksamhetens kostnader -2092,0 -2158,2 -2166,7 -2193,5

Av- och nedskrivningar -45,5 -39,1 -47,5 -52,4

Verksamhetens nettokostnader -1758,2 -1842,0 -1852,6 -1877,7

Skatteintäkter 1231,3 1308,3 1351,8 1393,2

Generella stadsbidrag och utjämning 548,9 551,1 534,9 521,5

Verksamhetens resultat 22,0 17,4 34,1 36,9

Finansiella intäkter 18,0 24,5 8,0 8,0

Finansiella kostnader -4,5 -4,5 -4,5 -6,5

Resultat efter finansiella poster 35,5 37,4 37,6 38,4

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 35,5 37,4 37,6 38,4

Resultat 2 /Skatteintäkter 2% 2% 2% 2%

Finansieringsbudget

Försäljning anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Internt tillförda medeln 81,0 76,5 85,2 90,8

Belåning skattefinasierade investeringar 0,0 106,4 69,1 102,9

Belåning taxefinansierade investeringar 73,8 0,0 0,0 0,0

Tillförda medel 154,7 182,9 154,3 193,8

Nettoinvesteringar 140,7 136,9 110,3 187,8

Amortering av lån 11,0 6,0 6,0 6,0

Medfinanisering 40,0 38,0 0,0

Använda medel 151,7 182,9 154,3 193,8

Förändring av likvida medel 3,1 0,0 0,0 0,0
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Christina Anders, 0240-862 13 
Christina.Anders@ludvika.se  

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 
uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 

daterad den 14 maj 2021. 

2. Kommunstyrelsen fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 
2021−2023, enligt bilaga 2 daterad den 14 maj 2021. 

3. Kommunstyrelsen fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 
ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad den 14 maj 2021. 

4. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 
åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Sammanfattning 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av kommunstyrelsens eget ekonomiska läge avser perioden 
januari−april 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen 
för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av bilagda strukturplan 
(bilaga 2). Prognosen säger att årets driftsbudget kommer att hållas utan negativa 
avvikelser, och därför finns inga korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan 
(bilaga 3).  

En nyhet från och med detta rapporteringstillfälle är att gemensamma 
servicenämnden (GSN/IT-center) och gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan (GNU/Upphandlingscenter) redovisas separat med 
egna rapporteringar. 

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 4,5 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst 
avvikelse för kommundirektör och biträdande kommundirektörs område.  

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplanens åtgärder – 
är att budgeten kommer att visa en positiv avvikelse med 1,7 mnkr. Därför 
finns inga korrigerande åtgärder i handlingsplan. 
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Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 24,1 mnkr, varav 
4,8 mnkr överförts från föregående år, avser 11,6 mnkr KS. Resterande 12,5 
mnkr avser GSN som rapporterar i egen tjänsteskrivelse med start detta 
uppföljningstillfälle. Under perioden har det för KS bokförts 3,4 mnkr. Enligt 
prognos kommer hela anslaget för KS att upparbetas och bokföras till årets 
slut. 

Beskrivning av ärendet 

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 
handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 
Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund 
ekonomi där även de finansiella målen nås. 

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över 
övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 
rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma 
tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och 
balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. 
Kommundirektörens stab ska rapportera hur det går med de övergripande 
verksamhetsmålen. 

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås 
Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla 
verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för 
de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet 
bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. 

Fullmäktiges övergripande mål år 2021 

 

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella 
avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. 
Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska 
nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En hållbar kommun

Resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag2)

Oförändrad kommunal skattesats3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−20213)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−20213)

1) Fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 §  163
2)
3)

Verksamhets-
mål1)

Finansiella    
mål

Fastställdes av fullmäktige 1 juni 2020 §  72, i budgetbeslutet för 2021
Fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 §  171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning
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Denna rapportering avser perioden januari−april 2021 
Denna rapportering av kommunstyrelsens egna driftkostnader och investeringar 
avser perioden januari−april 2021 och innefattar en prognos till årets slut 
(bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av 
föreslagna strukturplan (bilaga 2). Prognosen säger att årets driftsbudget kommer 
att hållas utan negativa avvikelser, och därför finns inga korrigerande åtgärder i 
bilagda handlingsplan (bilaga 3).  

En nyhet från och med detta rapporteringstillfälle är att gemensamma 
servicenämnden (GSN/IT-center) och gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan (GNU/Upphandlingscenter) redovisas separat med 
egna rapporteringar. 

Driftkostnader 
För helåret 2021 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på 
netto 112,1 miljoner kr (mnkr). För perioden januari−april är det budgeterat ett 
belopp på 33,2 mnkr. 

Under årets fyra första månader var driftkostnaderna netto totalt 4,5 mnkr lägre 
än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 5,2 mnkr 
högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 0,7 mnkr 
högre (negativ avvikelse). 

Väsentliga avvikelser under perioden: 
− Ej mottagna större fakturor, 1,0 mnkr positiv avvikelse. 
− Ej utbetalda bidrag 1,7 mnkr positiv avvikelse. 
− Ej använd budget för kurs och konferens 0,5 mnkr positiv avvikelse. 

− Felperiodiserade ferielöner AMI 0,3 mnkr positiv avvikelse 

− Ej använd buffert, KS oförutsett 0,6 mnkr positiv avvikelse 

− Juristkostnader för vattenledningen 0,5 mnkr negativ avvikelse 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplanens åtgärder – 
är att driftbudgeten kommer att visa en positiv avvikelse med 1,7 mnkr. 

Strukturplanen som innebar en besparing på 2 mnkr inför 2021 kommer att 
hållas utan avvikelser.  

Inga ytterligare åtgärder behöver vidtas för att hålla budget i balans och därför 
lämnas handlingsplanen för 2021 tom.  

Investeringar 
För helåret 2021 har nämnden ett investeringsanslag på 11,6 mnkr varav 1,3 
mnkr är överfört från föregående år. 

Under perioden januari−april har 3,4 mnkr av anslaget upparbetats och bokförts. 

Prognosen för helåret är att hela anslaget (100 procent) kommer upparbetas och 
bokföras. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör  

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar, 

uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 maj 2021. 

2. Kommunstyrelsens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, 
uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 maj 2021. 

3. Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi 
i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad den 14 maj 2021. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschefen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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Datum 

2021-05-17 
 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

Intäkter och kostnader mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

Investeringar mnkr, uppföljningstillfälle 2 år 2021 

 

 

 

 

Maria Skoglund 

Förvaltningschef 

 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 3,7 8,9 5,2 14,4 15,9 1,5

Kostnader 41,5 42,1 -0,7 126,5 126,3 0,2

Netto 37,8 33,2 4,6 112,1 110,4 1,7

Januari-april 2021 Helår 2021

Årsbudget

Extra 

beviljat + 

överfört 

under året

Totalt 

anslag för 

året

Utfall för 

perioden

Periodens 

avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året Prognos

Prognosen

s avvikelse 

mot totalt 

anslag för 

året

10,4 1,3 11,7 3,4 -8,3 11,8 0,1

Januari-april 2021 Helår 2021
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 Kommunstyrelsens förvaltning BILAGA 3   2021-05-14

Löp.

nr

Verksamhet 

som berörs
Beskrivning Ev. mål

Förvaltning 

eller nämnd?
Datum 2021 2022 2023 2024

 

Ja/

Nej
Belopp

1.1
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

1.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

2.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

2.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00

3.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

3.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 0,00

4.2
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

4.3
effekten är inte tillräckligt 

sannolik för att beaktas i 

prognosen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALT

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Delsumma

Vilken realistisk ekonomisk effekt har 

åtgärden? Mnkr, två decimaler

Kommunstyrelsens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021

Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2021 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Beslut om åtgärd Är 

åtgärden 

planerad el 

påbörjad?

Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i 

slutlig helårsprognos för 2021?Driftsättning, 

datum

Åtgärd
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 Kommunstyrelsens förvaltning BILAGA 2   2021-05-14

Löp.

nr

Verksamhet som 

berörs
Beskrivning 2021 2022 2023

2021− 

2023
2021 2022 2023

2021− 

2023

1.1 Ansvar 100 Kommundirektören- Lägre budget för KS oförutsett jämfört med 2020. 0,115 0,115 0,115 0,115

1.2 Ansvar 140 Näringslivsenheten- Utträde ur Falun-Borlänge regionen 0,613 0,613 0,613 0,613

1.3 Ansvar 112 Säkerhet - Lägre kostnader beräknas för Rakel jämfört med 2020. 0,400 0,400 0,400 0,400

1.4

1,128 0,000 0,000 1,128 1,128 0,000 0,000 1,128

2.1

2.2

2.3

2.4

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 Ansvar 130 Personalenheten - Ingen budget för vikarie 2021 jämfört med 2020. 0,246 0,246 0,246 0,246

3.2 Ansvar 111 Kommunikation - Senarelägger anställning av kommunikatör med 6 mån. 0,338 0,338 0,338 0,338

3.3 Ansvar 130 Personalenheten - Senarelägger anställning av HR-generalist med 6 mån. 0,348 0,348 0,348 0,348

3.4

0,932 0,000 0,000 0,932 0,932 0,000 0,000 0,932

4.1

4.2

4.3

4.4

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,060 0,000 0,000 2,060 2,060 0,000 0,000 2,060

Övrigt

TOTALT

Kommunstyrelsens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 2 år 2021

Startdatum

Inköpsstyrning

Bemanningsoptimering

Åtgärd Planerad ekonomisk effekt (mnkr) Ekonomisk effekt enligt uppföljning (mnkr)

Lokalkostnadsoptimering

Filnamn: Rapportering-ekonomi-strukturplan-2021-tillfälle2-KS Flik: År Uppföljning 2021      Sida 1(1)364
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 36  Dnr 2021/201 

 

Borgen för Ludvika Ridklubb 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att gå i 
borgen för ett banklån på 200 tkr kr till Ludvika Ridklubb 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att gå i 
borgen för ett banklån på 200 tkr till Ludvika Ridklubb, satsningen som 
ridklubben planerar att göra kommer att ge fler barn och ungdomar i Ludvika 
möjlighet att utöva ridsport. Utöver det kommer utökningen att förbättra 
föreningens ekonomi. Satsningen passar bra in i kommunens mål ”En bra 
kommun att växa upp i” och ett beviljande av borgen kommer att underlätta 
föreningens önskan att nå fler barn och ungdomar. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2021. 
2. Ansökan daterad 29 april 2021. 
3. Resultatrapport 2020. 
4. Verksamhetsberättelse 2020. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Christer Karlsson,  
christer.karlsson2@ludvika.se    

 
 

 
Kommunfullmäktige 

 

Borgen för Ludvika Ridklubb 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att gå i 
borgen för ett banklån på 200 tkr kr till Ludvika Ridklubb 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att gå i 
borgen för ett banklån på 200 tkr till Ludvika Ridklubb, satsningen som 
ridklubben planerar att göra kommer att ge fler barn och ungdomar i Ludvika 
möjlighet att utöva ridsport. Utöver det kommer utökningen att förbättra 
föreningens ekonomi. Satsningen passar bra in i kommunens mål ”En bra 
kommun att växa upp i” och ett beviljande av borgen kommer att underlätta 
föreningens önskan att nå fler barn och ungdomar. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika ridklubb har kommit in med en ansökan om kommunen kan ställa upp 
med borgen för ett lån på 200 000 kr. Lånet är tänkt att finansiera inköp av 3 
hästar till verksamheten. Anledningen till investeringen i ytterligare hästar är att 
få in fler ridande till föreningen. Idag finns det ca 30 barn- och ungdomar i kö, 
dessa skulle kunna beredas plats om ytterligare hästar finns att tillgå. 

Föreningens ekonomi är ansträngd likviditetsmässigt på grund av tidigare års 
underskott i verksamheten. Föreningen har de senaste åren gått från ett 
underskott 2019 på 545 tkr till ett underskott på 97 tkr 2020, detta genom att 
minska kostnader och samtidigt öka intäkterna. Tidigare års underskott gör att 
det likviditetsmässigt inte finns utrymme för investering i hästar och banken 
beviljar inte mer lån.  

Ordföranden för ridklubben räknar med att ett lån på 200 tkr kan återbetalas på 
relativt kort tid genom ökade intäkter via ridavgifter när barn- och ungdomar i 
kön kan tas in i verksamheten. 

Ludvika ridklubb har för avsikt att fortsätta förbättra ekonomin, nu genom att 
expandera verksamheten med hjälp av den efterfrågan som finns genom att det 
står barn och ungdomar i kö. Förutom att det skulle förbättra ekonomin 
tillmötesgår föreningen barn och ungdomars önskemål att börja rida. 
Information om ridklubben har hämtats in från Kultur- och 
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samhällsutvecklingsförvaltningens enhet för fritid och idrott och den var enbart 
positiv, det är en bra fungerande förening. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att gå i 
borgen för ett lån på 200 tkr till Ludvika Ridklubb, satsningen som ridklubben 
planerar att göra kommer att ge fler barn och ungdomar i Ludvika möjlighet att 
utöva ridsport. Utöver det kommer utökningen att förbättra föreningens 
ekonomi. Satsningen passar bra in i kommunens mål ”En bra kommun att växa 
upp i” och ett beviljande av borgen kommer att underlätta föreningens önskan 
att nå fler barn och ungdomar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Christer Karlsson 
Redovisningschef 

Bilagor 
1. Ansökan daterad 29 april 2021. 
2. Resultatrapport 2020. 
3. Verksamhetsberättelse 2020. 

Beslut skickas till 
Akten 
Ludvika Ridklubb 
Ekonomi 
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From:                                 KAN Brevlåda Ludvika Info
Sent:                                  Tue, 4 May 2021 10:22:29 +0200
To:                                      Vicktoria Sjöström
Subject:                             VB: Borgenärsansökan

Enligt dagens samtal. Ansöker vi om att Kommunen kan ställa upp som borgensman för ett lån på 
200 000:-.
 
Vi från Ludvika Ridklubb har som sagt en utmaning med att få in fler ridande i föreningen. Vi har idag ca 
30 i kö, men saknar hästar för att kunna ta in dessa barn i verksamheten. Vårt behov är tre hästar till och 
kostnaden för detta är 200 000:-. Vi saknar likvida medel och banken beviljar oss inte mer lån.
 
Vår beräkning är att vi kan betala av vårt lång på relativt kort tid, då intäkten på ridavgiften är ca 7000:-
/år för en elev.
 
Bifogar resultat och balansrapport för senaste åren. Återkom om du har några frågor.
 
Vänliga Hälsningar / Best Regards
Jesper Graaf
Key Account Manager
Industrial Market, Sales Sweden
 
Tel: +46 70 350 22 43
E-mail: jesper.graaf@skf.com
 
SKF Sverige AB 
Box 142, 771 23 Ludvika, Sweden
www.skf.com, Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter
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Ludvika Ridklubb
883800-3799
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-02-18 16:41
Senaste vernr A 194 B 86 C 227 D 234

E 262 L 118

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter

3021 Försäljning hö, foder, bete 3 021,00 3 021,00 1 160,00
3044 Försäljning tillverkade produkter E inom Sverige,

momsfri 0,00 0,00 7 161,78

3054 Försäljning tillverkade produkter F inom Sverige,
momsfri 0,00 0,00 816,74

3309 Specialidrott 0,00 0,00 42 410,00
3310 Ridavgifter 1 145 105,00 1 145 105,00 1 226 331,00
3311 Sponsring 84 539,00 84 539,00 73 956,60
3312 Intäkter träning 450,00 450,00 2 230,00
3313 Tävlingsavgifter 21 288,00 21 288,00 89 825,00
3314 Grönt kort kurs 3 600,00 3 600,00 9 600,00
3320 Bingolotto 5 610,00 5 610,00 6 136,00
3330 Ridläger 29 090,00 29 090,00 70 960,00
3343 Hallhyra 4 040,00 4 040,00 7 760,00
3344 Hallkort 32 540,00 32 540,00 27 875,00
3346 Hästhyra 53 550,00 53 550,00 4 270,00
3350 Medlemsavgifter 101 850,00 101 850,00 90 825,00
3365 Försäljning Newbody 172 300,00 172 300,00 46 110,00
3366 Försäljning Restaurangchansen 0,00 0,00 38 220,00
3367 Försäljning Ravelli 0,00 0,00 25 400,00
3368 Försäljning Kryddor 0,00 0,00 19 560,00
3369 Försäljning Kakor 86 450,00 86 450,00 48 100,00
3370 Försäljning kläder 1 860,00 1 860,00 8 327,00
3371 Försäljnings varor 10 275,00 10 275,00 4 216,00
3373 Försäljning Toalettpapper 16 785,00 16 785,00 0,00
3376 Kiosken 25 735,19 25 735,19 91 701,00
3378 US sektionen 10 986,00 10 986,00 0,00
3384 Ludvika Kommun Verksamhetsbidrag 350 000,00 350 000,00 355 000,00
3385 Ersättning från Sv Riksidrottsförbundet 26 178,00 26 178,00 98 652,00

Summa verksamhetsintäkter 2 185 252,19 2 185 252,19 2 396 603,12

Försäljningsintäkter
3540 Faktureringsavgifter 600,00 600,00 0,00
3596 Påminnelseavgift 12 448,00 12 448,00 240,00
3740 Öres- och kronutjämning -5,15 -5,15 14,27

Summa försäljningsintäkter 13 042,85 13 042,85 254,27

Övriga intäkter
3911 Hyresintäkter 2 334,00 2 334,00 100,00
3915 Transporthyra 5 400,00 5 400,00 8 100,00
3974 Vinst vid avyttring hästar 93 142,00 93 142,00 50 633,00
3981 LOK- stöd 141 181,44 141 181,44 57 453,00
3982 Kommunala bidrag 21 718,00 21 718,00 22 500,00
3985 Erhållna statliga bidrag 40 000,00 40 000,00 2 493,00
3987 Erhållna kommunala bidrag 244 923,00 244 923,00 10 500,00
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 503 634,00 503 634,00 550 508,00
3989 Övriga erhållna bidrag 67 092,60 67 092,60 3 607,38
3990 Övriga ersättningar och intäkter 115,29 115,29 453,39
3997 Sjuklöneersättning 28 745,00 28 745,00 0,00
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Ludvika Ridklubb
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Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-02-18 16:41
Senaste vernr A 194 B 86 C 227 D 234

E 262 L 118

Period Ackumulerat Period fg år

Summa övriga intäkter 1 148 285,33 1 148 285,33 706 347,77

Summa intäkter 3 346 580,37 3 346 580,37 3 103 205,16

KOSTNADER
Verksamhetskostnader

4010 Spån och strö -16 650,00 -16 650,00 -62 605,00
4021 Hö -180 490,80 -180 490,80 -388 963,00
4032 Betfor, kraft, saltsten, mineraler -24 970,00 -24 970,00 -47 631,69
4060 Hästmassör / kiropraktor -10 500,00 -10 500,00 -7 625,00
4061 Veterinärkostnader -111 453,00 -111 453,00 -132 358,00
4062 Skoning hästar -73 316,00 -73 316,00 -183 163,00
4063 Hästhyra -9 405,00 -9 405,00 -9 500,00
4312 Kostnad Träning -13 912,00 -13 912,00 -13 865,00
4365 Försäljning toalettpapper -13 650,00 -13 650,00 0,00
4366 Restaurangchansen 0,00 0,00 -20 540,00
4367 Inköp Ravelli 0,00 0,00 -14 070,00
4368 Inköp kryddor 0,00 0,00 -11 965,00
4369 Inköp kakor -47 752,00 -47 752,00 -26 367,00
4375 Försäljning tygkassar -5 890,00 -5 890,00 0,00
4376 Inköp till kiosken -44 170,06 -44 170,06 -74 578,54
4377 Inköp varor för försäljning korv, choklad mm -5 460,00 -5 460,00 -9 540,35
4378 Inköp Newbody, Ullmax -127 958,00 -127 958,00 -43 112,00

Summa verksamhetskostnader -685 576,86 -685 576,86 -1 045 883,58

Övriga externa kostnader
5070 Reparation och underhåll av lokaler 0,00 0,00 -2 732,00
5410 Förbrukningsinventarier -50 914,75 -50 914,75 0,00
5411 Hästkostnader ryktdon + övriga kostnader -22 190,65 -22 190,65 -23 341,60
5420 Programvaror -11 472,00 -11 472,00 -9 149,00
5460 Förbrukningsmaterial -34 496,79 -34 496,79 -29 732,20
5461 Inköp till tävlingar m.m. förbrukningsmaterial -1 200,00 -1 200,00 -13 480,34
5462 Domararvoden till tävlingar -600,00 -600,00 -12 935,00
5463 Apoteksvaror -16 774,00 -16 774,00 -8 382,00
5465 Träffar och temakvällar för värdinnor -2 269,01 -2 269,01 -4 124,36
5467 Hästpass, mätning, ägarbyte mm -7 347,00 -7 347,00 -4 100,00
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -10 700,60 -10 700,60 -2 112,00
5610 Personbilskostnader 0,00 0,00 -2 245,00
5611 Drivmedel för personbilar -1 264,67 -1 264,67 0,00
5612 Försäkring och skatt för personbilar -1 264,00 -1 264,00 -2 121,00
5613 Reparation och underhåll av personbilar -2 100,00 -2 100,00 -7 000,00
5619 Övriga personbilskostnader 0,00 0,00 -1 335,00
5640 Kostnader för arbetsmaskiner 0,00 0,00 -2 688,00
5700 Frakter och transporter (gruppkonto) -55 453,01 -55 453,01 -30 750,00
5831 Kost och logi i Sverige -1 205,00 -1 205,00 0,00
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 0,00 0,00 -625,00
6110 Kontorsmateriel -7 467,00 -7 467,00 -9 539,55
6212 Mobiltelefon -12 965,00 -12 965,00 -16 154,00
6230 Datakommunikation -15 230,00 -15 230,00 -12 812,00
6250 Postbefordran -2 762,00 -2 762,00 -2 084,00
6310 Företagsförsäkringar -5 480,00 -5 480,00 -2 745,00
6312 Hästförsäkringar -113 264,00 -113 264,00 -83 511,00
6313 Återbetalning hästförsäkring 15 650,00 15 650,00 34 195,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer 0,00 0,00 -7 110,00
6570 Bankkostnader -10 471,75 -10 471,75 -18 389,25
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ÅRL 
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Senaste vernr A 194 B 86 C 227 D 234

E 262 L 118

Period Ackumulerat Period fg år

6590 Övriga externa tjänster -9 000,00 -9 000,00 0,00
6901 Kurser (avgifter & resor) 0,00 0,00 -3 685,00
6980 Föreningsavgifter Distriktet -13 816,00 -13 816,00 -27 523,00
6982 Föreningsavgifter, Svenska Ridsportförbundet -55 770,00 -55 770,00 -47 700,00
6990 Övriga externa kostnader -370,00 -370,00 -6 496,00

Summa övriga externa kostnader -450 197,23 -450 197,23 -360 406,30

Personalkostnader
7010 Löner till kollektivanställda -1 541 642,64 -1 541 642,64 -1 360 094,04
7081 Sjuklöner till kollektivanställda -22 821,22 -22 821,22 -4 391,15
7082 Semesterlöner till kollektivanställda 0,00 0,00 -33 267,20
7090 Förändring av semesterlöneskuld -32 476,46 -32 476,46 -108 895,40
7210 Löner till tjänstemän -52 595,00 -52 595,00 -41 735,00
7331 Skattefria bilersättningar -7 862,50 -7 862,50 -8 602,50
7332 Skattepliktiga bilersättningar -3 280,50 -3 280,50 -2 851,50
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner -1 800,00 -1 800,00 0,00
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar -60 149,00 -60 149,00 -56 693,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter -404 255,00 -404 255,00 -507 461,11
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld -10 204,10 -10 204,10 0,00
7530 Särskild löneskatt -14 592,00 -14 592,00 0,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 0,00 0,00 -13 754,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -5 523,00 -5 523,00 0,00
7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 0,00 0,00 -700,00
7610 Utbildning -1 250,00 -1 250,00 -13 335,90
7631 Personalrepresentation, avdragsgill -2 800,00 -2 800,00 -720,00
7690 Övriga personalkostnader -1 512,00 -1 512,00 -6 450,00
7693 Friskvård -450,00 -450,00 0,00

Summa personalkostnader -2 163 213,42 -2 163 213,42 -2 158 950,80

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar
7832 Avskrivningar på hästar -72 038,00 -72 038,00 -55 261,00
7837 Avskrivningar korr för 2018 0,00 0,00 50 649,72
7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier -22 310,00 -22 310,00 -29 205,00

Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-94 348,00 -94 348,00 -33 816,28

Övriga kostnader
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier -21 233,00 -21 233,00 0,00
7974 Förlust vid avyttring av hästar -21 107,00 -21 107,00 -40 000,00

Summa övriga kostnader -42 340,00 -42 340,00 -40 000,00

Summa kostnader -3 435 675,51 -3 435 675,51 -3 639 056,96

Verksamhetens över-/underskott -89 095,14 -89 095,14 -535 851,80

Finansiella intäkter
8314 Skattefria ränteintäkter 0,00 0,00 4,00

Summa finansiella intäkter 0,00 0,00 4,00

Finansiella kostnader
8400 Räntekostnader (gruppkonto) -6 678,00 -6 678,00 -8 214,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -701,00 -701,00 0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 0,00 0,00 -463,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -672,00 -672,00 -699,00
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https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f068c6add4640c3ad8cd7d971910767&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7690&toacct=7690&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f068c6add4640c3ad8cd7d971910767&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7693&toacct=7693&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f068c6add4640c3ad8cd7d971910767&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7832&toacct=7832&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f068c6add4640c3ad8cd7d971910767&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7837&toacct=7837&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f068c6add4640c3ad8cd7d971910767&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7839&toacct=7839&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f068c6add4640c3ad8cd7d971910767&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7973&toacct=7973&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f068c6add4640c3ad8cd7d971910767&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7974&toacct=7974&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f068c6add4640c3ad8cd7d971910767&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8314&toacct=8314&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f068c6add4640c3ad8cd7d971910767&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8400&toacct=8400&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f068c6add4640c3ad8cd7d971910767&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8410&toacct=8410&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f068c6add4640c3ad8cd7d971910767&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8422&toacct=8422&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f068c6add4640c3ad8cd7d971910767&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8423&toacct=8423&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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Ludvika Ridklubb
883800-3799
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-02-18 16:41
Senaste vernr A 194 B 86 C 227 D 234

E 262 L 118

Period Ackumulerat Period fg år

Summa finansiella kostnader -8 051,00 -8 051,00 -9 376,00

Över-/underskott efter finansiella poster -97 146,14 -97 146,14 -545 223,80

Årets över-/underskott
8999 Årets resultat 97 146,14 97 146,14 545 223,80

Summa årets över-/underskott 97 146,14 97 146,14 545 223,80

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00
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Verksamhetsberättel
se – Ridskolan 

 

20 
20 

Verksamhetsberättelse Ludvika Ridklubb. Ludvika Ridklubb. På följande sidor kommer 
ridskolans personal presentera vad som hänt inom ridskolans verksamhetsområde.   

 
 
 
 

Medlemmen i Ludvika Ridklubb.

Det är medlemmarna som är LuRK. Tillsammans skapar vi med vårt engagemang en framgångsrik ridklubb. 
Ridklubben finns för att ge medlemmarna möjlighet att samlas kring ett gemensamt intresse, att lära nytt och 
utvecklas men även att träffa kompisar och umgås. I stallet finns en gemenskap och en kraft som utvecklar unga 
ryttare till driftiga ledare, men i klubben behövs även vuxna som genom sitt stöd hjälper våra barn och 
ungdomar till en meningsfull fritid.

Många av våra medlemmar är aktiva ryttare, de flesta återfinner vi på ridskolan men klubben har även många 
privatryttare och tävlingsryttare. 
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Verksamhetsberättelse – Ridskolan 

 

Ludvika ridklubb erbjuder lektionsverksamhet för både barn och ungdom samt även vuxna. 
Ridskolan har allt från nybörjarlektioner till avancerade träningsgrupper samt verksamhet för 
barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar.  

Vi har också en fungerande ridlekisverksamhet för de minsta som vill börja rida. Ridskolan 
samarbetar också med landstingets rehabiliteringsverksamhet.  

Ridskolan är kvalitetssäkrad av Svenska Ridsportförbundet för såväl anläggning som 
personal.  

Ridklubben grundades 1973 och ligger naturskönt ute i Räfsnäs utanför Ludvika och ger stora 
möjligheter att kunna ta en skön ridtur i hagar och på cykelvägen längs sjön. Anläggningen är 
kommunägd men drivs av Ludvika Ridklubb som är en ideell förening.  
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Personal 

 

Under år 2020 har Ludvika Ridklubb följande personalgrupp.  

 

Namn och yrkeskategori Utbildning Tjg 
tim/vecka 

Gita Karelius, ridskolechef o ridlärare 
 

SRL2, Dipl. 
Friskvårdsterapeut o 
Kostrådgivare, Examen  
Företagsekonomi inrikt. 
Hästverksamhet,  Mental 
rådgivning 

40 

Tove Sandelin, ridlärare Utbildad hippolog 30-40 

Helena Tjäder- Karlsson, stallpersonal 
 

 40 

Susanne Carlson, kontorist och kioskansvarig Diverse utbildningar bl a 
Equipe 

40 

Ebba Gustafsson  ULK 20 

Lina Lundström 
praktik  

 Varierar 

Cajsa Grund, timanställd ULK Varierar 

Alexandra Pettersson, timanställd ULK Varierar 

Alma Nilsson, timanställd ULK Varierar 

 

Förutom ovanstående personal finns stallvärdinnor och minivärdinnor i stallet som visar 
eleverna till rätta samt ger aktuell information om ridskolans verksamhet. Under helgerna 
finns helgjour enligt schema och den består av värdinnor och ridande elever som ansvarar för 
skötseln av hästar och stall.  

Vi har under året haft vikarier: Frida Sörhuus, Sofia Olsson,Bodil Lindberg.  
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 Fortbildning 

En förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet är att personalen 
fortlöpande erbjuds utbildningsinsatser. Under 2020 har flertalet av aktuella fortbildningar 
tvingats flyttas fram pga corona/covid-19. I vissa falla har man kunnat hålla utbildningar 
digitalt.  

Gita Karelius: .Förbundsträff, Grönt Kort-handledare 

Tove Sandelin: Grönt Kort-handledare 

Alma Nilsson: Tävlingsledarutbildning 

Cajsa Grundh: Tävlingsledarutbildning 

För att personalen ska ha en ”röd tråd” i både undervisning och planering kring annat arbete 
har personalen möten och god kommunikation sinsemellan 

 

Hästar 

Ridskolan har vid årsskiftet 2020/2021, 6 hästar och 13 ponnyer, varav fyra hästar inlånade i 
verksamheten. 

Ludvika Ridklubb följer Svenska Ridsportförbundets hästhållningspolicy. Utbildningsnivån 
på hästar och ponnyer är av avgörande betydelse för kvaliteten på undervisningen och därför 
sker fortlöpande tillridning och utbildning av dem. 

  

Under året har köpts in Paddy, Carisma, Carnux,Cessi, Babsan och vi fick även ta över Zorro 
och Isak. Under året har vi fått låna Filur, Lucas, Smulan, Puff, Måns, Benedetto, Bonnie, 
Cavis och hyrt Triad och Nogger.  

Under året har Olle,Smudo, Breezer, Piper, Sally, Carisma sålts,  och tyvärr fick Isak avlivas 
pga sjukdom. 
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Personalen följer kontinuerligt upp i vilken omfattning respektive häst/ponny går i 
verksamheten. En jämn belastning eftersträvas utifrån hästens ålder, utbildningsståndpunkt 
mm. Vid behov får enskilda hästar/ ponnyer vila, eller gå mindre i lektionsverksamheten. 
Individuella foderstater upprättas för varje häst/ponny.  

I uppföljningen ingår också att ta ställning till om en häst eller ponny passar in i 
lektionsverksamheten eller om den mår bättre av att komma till en ny ägare och därmed få 
nya ”arbetsuppgifter”..  

Under 2020 gick hästarna ut till sommarhagarna för dygnetrunt-vistelse i början av 
sommaren. De var kvar hemma i sommarhagarna hela sommaren och hyrdes ut under 
perioden med ett avbrott för viloveckor. Via ett joursystem hade vi koll på och skötsel av 
hästarna ute på betet.  
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Lektionsverksamhet 

Ridskolan hade vid årets slut 30-35 ordinarie lektioner i veckan och antalet ridande i veckan i 
ordinarie verksamhet är drygt 200 stycken. Ridskolan erbjuder allt från nybörjargrupper för 
alla åldrar, ridlekis för de små till rena träningsgrupper och även verksamhet för elever med 
funktionsnedsättning. Lektionstiden per grupp varierar från 30 minuter till 1 timme och 15 
minuter. Dessutom har vi samarbete med VBU, Västerbergslagens Utbildningscenter, där 4-8 
elever som valt specialidrott/ridning deltar.  

Sedan har vi sex elever med funktionsnedsättning som kommer och rider enskilt, dagtid 
vardagar.  

Barn- och ungdomsgrupperna har normalt teori i samband med sin ridning. Teorin hålls av 
värdinnorna som får uppgifter av den instruktör som sköter teoriplaneringen för alla grupper. 
Under 2020 så har vi inte haft vanlig teori, eftersom det inte gått att hålla avstånd.  

En lektionsplanering upprättas inför varje termin som beskriver vad respektive lektion ska 
innehålla. Grovplaneringen sker gemensamt av samtliga ridinstruktörer. 

Vårterminen startade 7/1 och ridskolan slutade sina ordinarie lektioner 14/6. 
Ridskoleverksamheten började igen, 17/8 och höll på till 20/12 
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Förutom ordinarie ridlektioner har även följande aktiviteter genomförts:  

 Flertalet privatlektioner. Prova på-ridning. 
 Vi startade nya barngrupper för nybörjare, vuxengrupper och träningsgrupper. 
 Dessutom fylldes det på i befintliga grupper.  
 Under aktivitetsveckan vecka 9 och 44 hade vi olika aktiviteter. 
 Vi ordnade ridning som aktivitet vid lov och även haft stallpyssel och ponnylekis. 

 

 Under året sålde vi New Body, kakor, plastpåsar, toalett-/hushållspapper.   
 Under aktivitetsveckorna hade vi bl a besök av Back on Track, clinic med Elsa 

Berggren, Kerstin Ahlgren. Vi hade käpphästtillverkning och vi startade grönt kort 
kurs och ljusgrönt kort.  

 Vi har haft Ryttarträning, dvs avsutten träning/styrka, smidighet där Caritha Barkskog 
haft träningar med olika upplägg, dit både elever och andra intresserade kunde anmäla 
sig.  

 Under juluppehållet hyrdes lektionshästarna ut till ridskolelever. 
 Vi har haft löshoppning flertalet gånger. Våra största sponsorer ABB och Spendrups 

har haft prova på-ridning för anställda. 
 Vi har haft några klubbtävlingar, pay n ride, pay n jump och programträningar under 

året.  
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Anläggningen 

I slutet av december kunde det efterlängade och välbehövliga bytet av ridhusunderlaget ske 
tack vare kommunens insats till anläggningen. Under en vecka stängdes hallen för att forsla ut 
det gamla uttjänta underlaget och sedan in med det nya, sand och klenflis. Otroligt viktigt 
både för hållbarheten för våra skolhästar att ha rätt och bra underlag, men även viktigt för att 
kunna fortsätta arrangera träningar och tävlingar och hålla god standard. Likväl som det är en 
viktig del i att ha en bra ridhusmiljö för vår personal som arbetar.  

Utomhus påbörjades även där ett efterlängtat byte av ridbanornas staket, där arbetet fortsätter 
när vintern börjar släppa taget.  

Under hösten påbörjades en ombyggnation av det s.k. Skrutten-stallet, där det skall bli ett 
”mini-stall” för våra småponnyer/shettisar.  
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Övrigt.  

Året 2020 blev ett annorlunda år p g a Coronaviruset. Planerade tävlingar och aktiviteter fick 
ställas in om de inte kunde genomföras enligt restriktionerna.  
All verksamhet på anläggningen påverkades. Fritidsverksamheten fick vila ett tag och sedan 
bli digital. Kiosken stängdes.  

Våra elever fick inte längre komma och ”hänga” på klubben före och efter sin ridning och inte 
komma hit dagar de inte hade lektion.  
Året avslutades med ännu fler restriktioner. Allt har krävt mycket planering och många 
förändringar, men vi vill tacka alla elever, deras anhöriga, privatryttare som varit här, för att 
ni följt vår information om corona och restriktioner och följt reglerna. Det har gjort att vi 
kunnat ha vår verksamhet igång under hela året med ridlektioner och träningar.  

 
Vi har haft värdinnedagar.  
Vi tackar alla våra värdinnor och minivärdinnor för deras engagemang och jobb på klubben.  

 

. Vi vill också tacka alla våra sponsorer som bidrar med tillskott och möjliggör för oss att 
genomföra olika aktiviteter.  Och även idrottsmedel från SISU, Ridsportförbundet, 
Riksidrottsförbundet som möjliggör att vi kan utvecklas ännu mer via olika projekt.  

Vi tackar också alla som hjälpt till med ideellt arbete på olika sätt för ridskolan och 
ridklubben. 

Externa tränare Externa tränare som haft träningar under året har varit Lotta Knutsson, 
Elsa Berggren och Kristina Ekman i i hoppning, Kerstin Ahlgren, Malin Öhman, Eva 
Lekander i dressyr och Ulla-Carin Carlsson-Lindkvist i miljö/tillitsträning samt Jim 
Andersson i dressyr/markträning.  

 

2020 var ett annorlunda år där vi verkligen fick jobba enligt våra ledord, gemenskap, 
trygghet och utbildning. Att skapa trygghet här på anläggningen under Corona-året var 
viktigt, att behålla gemenskapen trots alla restriktioner och regler likaså. Vi har gjort vårt 
bästa för att informera om vårt arbete, våra hästar och att fortsatt utbilda våra elever och 
medlemmar på olika sätt, nu även digitalt.  

 Stort tack för alla ideella krafter som gör vår förening till en klubb där vi kan stå för våra 
ledord, gemenskap, trygghet, utbildning.  Nu blickar vi fram emot 2021 och vi fortsätter 
vårt visionsarbete, där vi får nya möjligheter att utveckla Ludvika Ridklubb mot framtiden. 
Vi satsar mycket på att utöka gemenskap, kunskap, intresse och förståelsen för helheten 
hos hästen hos våra elever, genom att ha hästkunskap och ridlära vid flertal tillfällen varje 
termin.  

381



10 

 

 

382



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens personalutskott 
  

 
 

§ 15  Dnr 2021/97 

 

Svar på granskning av kommunstyrelsens och 
nämndernas hantering av rekrytering och avslut av 
anställning 

Personalutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2021 
som sin egen och överlämna den som svar till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer genomfört en mindre 
uppföljande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av 
rekrytering och avslut av anställningar. Den sammanfattande revisionella 
bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt har en 
tillfredsställande process inför och i samband med frågor som rör rekrytering 
och avslut av anställningar. 

Granskningen kommer med fem rekommendationer, bland annat rörande 
bättre hantering av personalhandlingar, uppföljning av rekryteringsprocessen, 
utvärdering av varför anställda avslutar sin anställning och förtydligande av 
vilka kontroller som ska göras i samband med rekrytering. Kommunstyrelsens 
förvaltning har föreslagit åtgärder utifrån rekommendationerna. Åtgärderna 
handlar bland annat om en obligatorisk chefsutbildning i vilken utbildning i 
rekryteringsprocessen ingår, årligen redovisa personalomsättning och varför 
personal slutat till personalutskottet och säkerställa att det finns rutiner för 
hanteringen av personalhandlingarna utifrån dokumenthanteringsplanen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2021. 
2. Uppföljande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering 

av rekrytering och avslut av anställningar, daterad mars 2021. 
3. Missiv daterat 10 mars 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(5) 
Datum 

2021-04-15 
Diarienummer 

KS  2021/97 
00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se    

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Svar på revisionsrapport om granskning av 
kommunstyrelsens och nämndernas hantering av 
rekrytering och avslut av anställning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2021 som 
sin egen och överlämna den som svar till revisorerna. 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer genomfört en mindre 
uppföljande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av 
rekrytering och avslut av anställningar. Den sammanfattande revisionella 
bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt har en 
tillfredsställande process inför och i samband med frågor som rör rekrytering och 
avslut av anställningar. 

Granskningen kommer med fem rekommendationer, bland annat rörande bättre 
hantering av personalhandlingar, uppföljning av rekryteringsprocessen, 
utvärdering av varför anställda avslutar sin anställning och förtydligande av vilka 
kontroller som ska göras i samband med rekrytering. Kommunstyrelsens 
förvaltning har föreslagit åtgärder utifrån rekommendationerna. Åtgärderna 
handlar bland annat om en obligatorisk chefsutbildning i vilken utbildning i 
rekryteringsprocessen ingår, årligen redovisa personalomsättning och varför 
personal slutat till personalutskottet och säkerställa att det finns rutiner för 
hanteringen av personalhandlingarna utifrån dokumenthanteringsplanen.  

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer genomfört en mindre 
uppföljande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av 
rekrytering och avslut av anställningar. Granskningen är en uppföljning på den 
granskning revisorerna lät göra år 2019 och som då hette ”Granskning av 
rekryteringsprocessen och chefsförsörjning”.  

Den sammanfattande revisionella bedömningen av denna uppföljande granskning 
är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt har en tillfredsställande process 
inför och i samband med frågor som rör rekrytering och avslut av anställningar. 
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Följande frågor har granskats:  

1. Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för rekryteringsarbetet och 
tillämpas dessa? Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

2. Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för avslut av anställning och 
tillämpas dessa? Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

3. Finns regler/principer för eventuella avgångsvederlag? Revisionsfrågan 
bedöms som delvis uppfylld. 

4. Genomförs erforderliga kontroller vid anställning av en ny medarbetare? 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Revisionsrapporten i sin helhet finns bifogad denna tjänsteskrivelse som bilaga 1. 
Revisorerna önskar svar på granskningen senast den 15 juni 2021. 

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i delar av den kritik som framförs i 
granskningen och lyfter de förbättringsåtgärder förvaltningen avser göra utifrån 
kritiken i matrisen. Förvaltningen vill dock framföra en synpunkt på själva 
granskningen, till den del kritik riktas mot befintliga riktlinjer och 
rekryteringsprocess och tillämningen av densamma. Eftersom det av 
revisionsgranskningen framgår att kommunen har såväl riktlinjer för rekrytering 
som en dokumenterad rekryteringsprocess med tillhörande instruktioner, torde 
det vara tillämpningen av dessa som leder till att frågan ”Finns ändamålsenliga 
riktlinjer och rutiner för rekryteringsarbetet och tillämpas dessa?” enbart är delvis 
uppfylld. Förvaltningen vill i detta sammanhang lyfta att PwC enbart intervjuat 
två chefer (av totalt 120 i kommunen), varmed förvaltningen anser 
intervjuunderlaget är bristfälligt.  

Av granskningen framgår även att cheferna får välja fritt vad som ska stå under 
respektive rubrik i rekryteringsannonsen, och att annonserna därmed inte blir så 
enhetliga. Här vill förvaltningen poängtera att cheferna inte fritt får välja vad som 
ska stå i annonsen, enbart arbetsplatsbeskrivningen kan cheferna formulera fritt. 
Övrigt ska utgå ifrån kravspecifikationen som finns för rollen och den mall som 
finns i rekryteringsverktyget ReachMee. Förvaltningen ser dock att det finns 
förbättringspotential gällande tillämpningen av riktlinjerna och 
rekryteringsprocessen, och planerar att göra utbildningen i rekrytering som en 
obligatorisk utbildning. 

Kommunstyrelsens förvaltnings svar på rekommendationerna i 
revisionsgranskningen 
Nedan redogör förvaltningen för vilka åtgärder förvaltningen planerar göra 
utifrån de rekommendationer revisionsgranskningen kommer med.   

Revisorernas 
rekommendationer 

Nämnden/styrelsens 
reflektion och beslut om 
åtgärd 

När åtgärd 
planeras 
vara  utförd 

Ansvarig för 
imple-
mentering 

Vi rekommenderar liksom 
den föregående 
granskningen att 
kommunstyrelsen 
säkerställer en tydlig och 

Rekryteringsprocessen ska 
förtydligas med att tester 
används när 
rekryteringsfirma är 
anlitad. 

210615 
 
 
 
 

HR chef  
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enhetlig 
rekryteringsprocess 
innefattandes en tydlig roll- 
och ansvarsfördelning och 
gränssnitt mellan 
personalenheten och 
förvaltningarna så att detta 
stämmer överens med 
gällande riktlinjer och 
processbeskrivningar. 

Arbetsprover bestämmer 
varje chef om man vill 
använda och HR kan vara 
behjälplig i de 
rekryteringar man är 
involverad i. Här kommer 
man överens om vem som 
utfärdar prover. Även 
detta förtydligas i 
rekryteringsprocessen. 
 
Rekryteringsutbildning ska 
vara obligatorisk för 
samtliga chefer och ingå i 
det obligatoriska 
ledarskapsprogrammet, 
som förvaltningen ska 
arbeta fram under 2022. 
Redan idag erbjuds 
utbildning i 
rekryteringsprocessen 
minst fyra gånger per år.   
 
Förtydliga 
rekryteringsprocessen 
med processkarta (QPR) 
som tydliggör vem som 
gör vad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
211231 
 
 

I likhet med förra 
granskningen 
rekommenderar vi att 
kommunstyrelsen 
säkerställer att rutinen för 
hanteringen av 
personalhandlingar 
efterlevs. 

HR och kanslienheten 
kommer att säkerställa att 
det finns rutiner utifrån 
antagen 
dokumenthanteringsplan.  
 
I den kommande rutinen 
klargör vi 
ansvarsfördelningen.  

211231 HR chef och 
kanslichef 

Liksom vid förra 
granskningen 
rekommenderar vi att 
kommunstyrelsen 
säkerställer att 
systematiska uppföljningar 
och utvärderingar av 
rekryteringsarbetet och 
rekryteringsprocessen görs. 

Utvärdera processen 
årligen genom att skicka ut 
en enkät till chefer som 
rekryterat under året.  
 
Årligen redovisa personal-
omsättningen på 
personalutskottet och 
centrala 
samverkansgruppen 
CESAM. 

211031 HR chef 
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Vi rekommenderar att 
kommunstyrelsen 
utvärderar varför 
medarbetare avslutar sin 
anställning.  

 
Årligen redovisa till 
personalutskottet varför 
medarbetare slutat sin 
anställning. Förslagsvis på 
årets första 
personalutskott.   
 
HR håller på att utveckla 
en digital enkät för att 
lättare följa orsakerna till 
varför anställda slutar i 
kommunen. Dagens 
blankett är en 
pappersblankett.  

 
Första 
kvartalet 
2022 
 
 
 
 
211231 

 
HR chef 

Vi rekommenderar att det 
tas fram dokumenterade 
rutiner för vilka kontroller 
som ska genomföras vid 
nyanställningar. 

Förtydliga i 
rekryteringsprocessen när 
man ska ta in utdrag ur 
belastningsregistret och 
misstankeregistret, hur 
man ska gå tillväga och var 
det ska noteras.  
 
Av rekryteringsprocessen 
framgår att referenser ska 
tas av de kandidater 
arbetsgivaren går vidare 
med.  

211031 HR chef 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag medför inga kostnader. De åtgärder som planeras utifrån 
de rekommendationer som ges görs inom befintlig budgetram.  

 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Susan Ludvigsson 
Tf. personalchef 

 
Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Uppföljande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering 

av rekrytering och avslut av anställningar, daterad mars 2021. 
2. Missiv daterat 10 mars 2021. 

Beslut skickas till 
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Revisorerna  
Fullmäktige 
Personalchef 
Akten 
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ludvika kommun har PwC genomfört en 
mindre uppföljande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av re-
krytering och avslut av anställningar. Efter genomförd revision gör vi den revisionella be-
dömningen att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt har en tillfredsställande pro-
cess inför och i samband med frågor som rör rekrytering och avslut av anställningar. 

Bedömningen görs mot bakgrund av utfallet av nedan revisionsfrågor:  

Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för rekryteringsarbetet och tillämpas 
dessa? 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

Sedan förra granskningen har det tagits fram en riktlinje för rekrytering som genom in-
formationen på intranätet också innehåller praktiska tillvägagångssätt för rekryteringsar-
betet. Vi ser likt den föregående granskningen att det fortfarande varierar både mellan 
och inom förvaltningarna i hur rekryteringarna i praktiken går till, även om det finns in-
struktioner och en dokumenteras process. Detta tyder på att det i liksom vid den förra 
granskningen att det inte finns en enhetlig, standardiserad och tydlig rekryteringsprocess 
som tillämpas. Vi konstaterar också att det finns brister i efterlevnaden av rutinen för han-
teringen av personalhandlingar. 

Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för avslut av anställning och tillämpas 
dessa? 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Det finns rutiner och en etablerad process för avslutningssamtal som uppges efterlevas. 
Vi har dock i granskningen inte kunnat verifiera att avslutningssamtalen dokumenteras. 

Finns regler/principer för eventuella avgångsvederlag? 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Det finns inte några regler/principer för avgångsvederlag i kommunen. Avgångsvederla-
gen styrs ofta av förhandlingar och att det kan vara svårt att ta fram specifika regelverk för 
detta då utfallen av förhandlingarna är omöjliga att förutse. Kommunstyrelsens delegat-
ionsordning reglerar vem som fattar beslut om avgångsvederlag. 

Genomförs erforderliga kontroller vid anställning av en ny medarbetare? 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

Det finns inte finns några dokumenterade rutiner för vilka kontroller som ska genomföras 
vid nyanställningar. Vi ser det som positivt att de intervjuade anger att referenstagning 
alltid genomförs och att utdrag ur belastningsregister har begärts i det fall där det var till-
lämpligt i våra stickprov. 
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Finns anställningsavtal och dokumentation över avslut av anställningar i personal-
akterna? 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Det finns i huvudsak anställningsavtal i akterna men det finns bristfällig dokumentation 
kring avslut av anställningar. 

Rekommendationer 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendat-
ioner: 

• Vi rekommenderar liksom den föregående granskningen att kommunstyrelsen sä-
kerställer en tydlig och enhetlig rekryteringsprocess innefattandes en tydlig roll- 
och ansvarsfördelning och gränssnitt mellan personalenheten och förvaltningarna 
så att detta stämmer överens med gällande riktlinjer och processbeskrivningar. 

• I likhet med förra granskningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen säkerstäl-
ler att rutinen för hanteringen av personalhandlingar efterlevs. 

• Liksom vid förra granskningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen säkerstäl-
ler att systematiska uppföljningar och utvärderingar av rekryteringsarbetet och re-
kryteringsprocessen görs. 

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utvärderar varför medarbetare avslutar 
sin anställning.  

• Vi rekommenderar att det tas fram dokumenterade rutiner för vilka kontroller som 
ska genomföras vid nyanställningar.   
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorernas granskning som genomfördes under år 2019 påvisade flertalet brister vad 
gäller rekryteringsprocessen. Den sammanfattande bedömning i granskningen var att 
kommunstyrelsen och nämnderna inte hade säkerställt en ändamålsenlig rekryteringspro-
cess och chefsförsörjning. I granskningen lämnades några rekommendationer till kom-
munstyrelsen samt i tillämpliga delar nämnderna, bland annat följande: 

• Säkerställ en tydlig och enhetlig rekryteringsprocess innefattandes en tydlig roll- 
och ansvarsfördelning och gränssnitt mellan personalenheten och förvaltningarna. 
Det finns ett behov av att tydliggöra och kommunicera vilket stöd personalenheten 
erbjuder, samt säkerställa att detta stöd överensstämmer med det stöd som che-
ferna är i behov av. 

• Revidera och gör en översyn av befintliga riktlinjer och rutiner för rekryteringspro-
cessen, så att de är aktuella och bidrar till en effektiv rekryteringsprocess. 

• Säkerställ att rutinen för hanteringen av personalhandlingar efterlevs.  

• Säkerställ att systematiska uppföljningar och utvärderingar av rekryteringsarbetet 
och rekryteringsprocessen görs. 

 
I kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten (oktober 2019) tydliggjordes att kommun-
styrelsens förvaltning arbetade med att ta fram två olika rekryteringsprocesser - en för 
chefer och nyckelpersoner, och en för medarbetare. Planen var att dessa skulle vara 
klara våren 2020. De skulle fastställas i en kommande riktlinje. Förvaltningen höll enligt 
svaret även på med att ta fram förslag till en ny personalpolicy och riktlinjer då gällande 
styrdokument var föråldrade. Förvaltningen uppgavs ha kommit långt i arbetet med att 
fram personalpolicy och riktlinjer. 

Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har de förtroendevalda revisorerna valt att 
genomföra en mindre uppföljande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 
hantering av rekrytering och avslut av anställningar. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillfreds-
ställande process inför och i samband med frågor som rör rekrytering och avslut av an-
ställningar. 
 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 
 

• Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för rekryteringsarbetet och tillämpas 
dessa? 

• Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för avslut av anställning och tillämpas 
dessa?  

• Finns regler/principer för eventuella avgångsvederlag? 

• Genomförs erforderliga kontroller vid anställning av en ny medarbetare? 

• Finns anställningsavtal och dokumentation över avslut av anställningar i personal-
akterna? 
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Revisionskriterier 

• Lagen om offentlig anställning (1994:260) bl.a. 4 § ,8-12 §§ 

• Lagen om anställningsskydd (1980:80) bl.a 4 §, 6c §, 6 e §, 7-10 §§, 12-14 §§, 34-
37 §§ 

• Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 

• Styrdokument och policys i Ludvika kommun 

Avgränsning 

Granskningen avser år 2020 och avgränsas till att omfatta kommunens samlade hante-
ring av personalrelaterade frågor. 

Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av exempelvis riktlinjer för rekryte-
ring och intervjuer med kommunens t.f. personalchef, HR-generalister, verksamhetschef 
för arbetsmarknads- och integrationsenheten samt med verksamhetschef för LSS och 
socialpsykiatrin.  

Stickprov har genomförts på fem personalakter där vi granskat följande delar: 

• Finns upprättad personalakt?  

• Finns påskrivet anställningsavtal? 

• Innehåller personalakten ansökningshandlingar? 

• Framgår referenstagning? 

• Framgår eventuella kontroller, ex belastningsregistret? 

• Finns dokumentation för avslut i akten? 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade. 
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Iakttagelser och 
bedömningar 
Revisionsfråga 1 

Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för rekryteringsarbetet och tillämpas dessa? 

Iakttagelser 

Riktlinjer 

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av dokumentet Riktlinjer för rekrytering1. 
Riktlinjerna, som syftar till att vara ett stöd och ange inriktning för hur rekrytering av che-
fer, specialister och medarbetare går till, gäller för samtliga nämnder och bolag i Ludvika 
kommun. Målsättningen med riktlinjerna är att på ett strukturerat sätt hitta den kompetens 
som eftersöks samt att säkerställa en kvalitativ rekrytering där gällande lagstiftning efter-
följs.  

I dokumentet anges bland annat att rekrytering i Ludvika kommun baseras på kompetens, 
där kandidatens samlade utbildning, erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper är 
avgörande för om hen ska erbjudas tjänsten eller inte. Vidare anges att rekrytering ska 
grunda sig på ett noggrant förarbete där verksamhetens tillika befattningens mål, syfte 
och ansvarsområden är väl kartlagt och att de tillsammans utgör det grunden för hela 
rekryteringsarbetet. 

Riktlinjerna innehåller inga praktiska tillämpningsanvisningar för rekryteringsarbetet. 

Vid sakgranskning framkommer att det på kommunens intranät finns dokumenterade pro-
cesser som gäller för rekrytering av chefer, specialister och medarbetare. I informationen 
som finns på intranätet framgår bland annat att rekryteringen ska vara kompetensbase-
rad. Följande steg presenteras också som en del av rekryteringsarbetet: 

1. Behovsanalys – En undersökning av nuläget i verksamheten 

2. Kravspecifikation – En beskrivning tas fram över vilka krav som ställs för tjänsten 

3. Annonsering – Bygger på kravspecifikationen och görs utifrån en generell mall i 
systemet 

4. Arbetsrättslig prövning – en arbetsrättslig prövning görs avseende omplacering 
och företrädesrätt till anställning där skallkraven granskas enligt detta. 

5. Urval – Urval görs utifrån kravspecifikationen 

6. Intervju – Intervjuer genomförs.  Vid första intervjutillfället medverkar personalen-
heten och rekryterande chef. 

7. Referenstagning – Personalenheten tar referenser utifrån mall för referenstagning. 
Kandidater ombeds lämna referenser på nuvarande chef och/eller från senaste 
arbete innan befintlig arbetsgivare samt kollega/arbetsledare. 

8. Utvärdering – En objektiv utvärdering av kandidaterna görs 

 
1 Riktlinjer för rekrytering, beslutade av KS personalutskott 2020-05-05 § 10. Dnr KS 2020/75-00.  
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9. Erbjudande/ avslut – Rekryterande chef meddelar erbjudande till kandidaten över 
telefon. 

10. Introduktion – en introduktionsplan skapas. 

Det finns även en riktlinje för kompetensbaserad rekrytering. Riktlinjen konkretiserar ste-
gen ovan och vad som ska tas i beaktande för respektive steg.  

Tillvägagångssätt 

Ludvika kommun använder i dagsläget rekryteringssystemet ReachMee. När rekryterande 
chef har identifierat ett rekryteringsbehov ska en personalbehovsanmälan godkännas av 
överordnad chef och sedan skickas till personalenheten som bland annat kontrollerar om 
det finns omplaceringar eller annat att ta hänsyn till utifrån gällande lagkrav innan rekryte-
ringsprocessen kan starta. Därefter uppfattar vi utifrån intervjuer att det varierar stort i hur 
processen genomförs och vilket stöd som rekryterande chef får eller ber om från persona-
lenheten. Gemensamt är dock att rekryteringen sker genom kommunens upphandlade 
rekryteringssystem där krav- och kompetensprofil läggs in av rekryterande chef. I rekryte-
ringssystemet ges även förslag på intervjufrågor utifrån krav- och kompetensprofilen. 

Vid rekrytering ansvarar rekryterande chef för att driva rekryteringsarbetet framåt. Inform-
ation om rekryteringsarbetet och dess tillvägagångssätt finns att tillgå på kommunens 
intranät. Personalenheten finns också att tillgå som stöd i olika frågeställningar som kan 
uppkomma under rekryteringsprocessen. Vid rekrytering av specifika tjänster såsom 
högre chefer finns möjlighet att använda extern part efter dialog med personalenheten. 
Liksom vid granskningen som genomfördes år 2019 är personalfunktionen involverade i 
större utsträckning när det gäller chefsrekryteringar, även om det i dagsläget inte finns 
någon enhetlig, standardiserad eller tydlig rekryteringsprocess för chefer heller. Vid rekry-
tering av chefer finns möjlighet att genomföra olika typer av tester, exempelvis personlig-
hetstester, som en del i urvalsprocessen. Det är dock inte tydligt uttalat när eller vilka tes-
ter som ska användas vid chefsrekryteringar.  

Vid intervjuer anges att det finns hjälp att tillgå avseende kravspecifikationer, annonser, 
intervjuer, urval etc. på kommunens intranät. Utifrån utformad kravspecifikation kan verk-
samhetssystemet ReachMee sedan vara behjälpligt med framtagandet av intervjufrågor. I 
samtliga annonser ska en standardskrift om kommunen finnas med, och annonserna ska 
upprättas utifrån en mall i systemet med förutbestämda rubriker. Vad som ska stå under 
respektive rubrik får cheferna sedan välja fritt. Att cheferna får välja fritt vad som ska stå i 
annonserna medför enligt intervjusvar att de inte blir särskilt enhetliga. Även om samtliga 
annonser passerar personalenheten innan de läggs ut kan inte garanteras att eventuella 
brister korrigeras. Detta då kommunens HR-generalister uppges ha väldigt hög arbetsbe-
lastning.  

Av granskningen som genomfördes år 2019 framkom att det troligtvis, i och med avsak-
naden av en enhetlig, standardiserad och tydlig rekryteringsprocess, varierade stort både 
mellan och inom förvaltningarna i hur rekryteringarna i praktiken går till. Förvaltningarna 
hade inga egna riktlinjer för rekrytering. Detta är något som fortfarande uppges stämma. 

Efter att datumet för en medarbetarannons har passerat gör rekryterande chef ett urval 
och väljer vilka denne går vidare med. Om det är specialister eller liknande är persona-
lenheten behjälplig med urvalet. Vid chefsrekrytering är personalenheten högst delaktiga i 
urvalet.  

 
Under det senaste året har det skett kontinuerliga utbildningar avseende rekrytering. In-
tervjuade chefer har också förklarat att stödet från personalenheten under rekryterings-
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processen är bra när det behövs, men att de oftast sköter rekryteringsprocessen själva. 
Samarbetet med fackliga organisationer uppges också fungera bra.  

Tillämpning av riktlinjerna 

Kopplat till om riktlinjerna och rutinerna för rekrytering tillämpas har vi i granskningen kon-
trollerat följande punkter i fem utvalda stickprov:  

• Finns upprättad personalakt?  

• Innehåller personalakten ansökningshandlingar? 

För samtliga fem stickprov finns personalakter upprättade. För fyra av fem stickprov finns 
ett påskrivet anställningsavtal i pappersform. Två av dessa förvaras i personalakterna och 
två förvaras i pärmar i samma rum som personalakterna. För ett stickprov saknades på-
skrivet anställningsavtal i pappersform.  

Vidare har vi kunnat konstatera att personalakterna för fyra av fem stickprov innehåller 
någon form av ansökningshandling. För ett av stickproven finns både ansökan om an-
ställning med meritförteckning från Arbetsförmedlingen och betyg. För ett av stickproven 
finns CV och betyg. För två av stickproven finns betyg eller motsvarande och för ett av 
stickproven saknas någon form av ansökningshandling.  

Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.  

Bedömningen görs mot bakgrund av att det sedan förra granskningen har tagits fram en 
riktlinje för rekrytering som genom informationen på intranätet också innehåller praktiska 
tillvägagångssätt för rekryteringsarbetet. Vi konstaterar att det finns stöd för cheferna i 
rekryteringsarbetet i rekryteringssystemet samt genom information på kommunens intra-
nät. Vi ser likt den föregående granskningen att det fortfarande varierar både mellan och 
inom förvaltningarna i hur rekryteringarna i praktiken går till, även om det finns instrukt-
ioner och en dokumenteras process. Detta tyder på att det i liksom vid den förra gransk-
ningen att det inte finns en enhetlig, standardiserad och tydlig rekryteringsprocess som 
tillämpas. Det innebär en risk för ineffektiva och felaktiga rekryteringar. Vi konstaterar 
också att det finns brister i efterlevnaden av rutinen för hanteringen av personalhandling-
ar. 
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Revisionsfråga 2 

Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för avslut av anställning och tillämpas dessa? 

Iakttagelser 

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av dokumentet Avslutningssamtal2. Samtliga 
av kommunens förvaltningar och kommunala bolag ska, om möjligt, hålla avslutningssam-
tal med en medarbetare som är på väg att avsluta sin anställning. Kommunens syften 
med att hålla avslutningssamtal är att:  

• skaffa underlag till en förbättrad rekryterings- och personalpolitik 

• samtalet ska fungera som instrument för ledningen och vara ett planerings- och 
styrmedel 

• samtalet ska vara ett utvärderingsinstrument för den gångna verksamhetsperioden 

• ge den som slutar möjlighet att bidra till utveckling och förbättringar av sin verk-
samhet 

• möjliggöra för att information kan lämnas över till andra medarbetare 

• vara en ”ventil” för medarbetaren angående känslor och tankar om verksamheten, 
cheferna och arbetskamraterna 

• göra det möjligt för arbetsgivaren att ge medarbetaren en värdig avslutning och 
erkänsla ör hans/hennes arbetsinsats 

• bidra till ett positivt avslut så att medarbetaren efter avslutad anställning kan för-
medla Ludvika kommun som en bra arbetsgivare 
 

Närmaste chef ansvarar för att ta initiativ till och erbjuda medarbetare avslutningssamtal. 
Samtalet är frivilligt och ska erbjudas tillsvidareanställda som slutar sin anställning på 
egen begäran eller som avgår med pension. Om medarbetaren önskar kan samtalet ge-
nomföras med högre chef. Om medarbetaren inte vill samtala med någon inom den egna 
förvaltningen kan samtalet istället hållas av personalenheten. Samtliga avslutningssamtal 
ska dokumenteras utifrån ett frågeformulär bestående av 19 frågor. Om avslutningssamtal 
inte hållits med en medarbetare som avslutat sin anställning ska orsaken till detta anges. I 
personalakten ska avgång/entledigande och uppsägning finnas. När det gäller avslut-
ningssamtal så är de dokumenterade, men samlas i en pärm för att ligga till grund för hur 
vi som arbetsgivare kan bli bättre. 

 
Vid intervjuer anges att samtliga chefer i kommunen erbjuder den som avslutar sin an-
ställning ett avslutningssamtal. Avslutningssamtalen erbjuds oavsett om personen valt att 
avsluta sin anställning på egen begäran, om personen går i pension eller om personen 
blivit uppsagd. Avslutningssamtalen dokumenteras enligt de intervjuade utifrån en blan-
kett (ovan nämnt frågeformulär). Blanketten, eller frågeformuläret, finns att ta del av på 
kommunens intranät tillsammans med dokumentet Avslutningssamtal. I vår stickprovs-
granskning har vi inte kunnat verifiera att blanketterna finns i personalakterna eller att 
dokumentation sker. Dock uppges dessa förvaras i en pärm. 

Syftet med att hålla ett avslutningssamtal är enligt de intervjuade att identifiera eventuella 
synpunkter och/eller annat som kan användas för att förbättra kommunens verksamheter 
och/eller tjänsten som den anställde har haft. Under hösten 2020 tvingades arbetsmark-

 
2 Avslutningssamtal, beslutad av KS personalutskott 2009-10-21. Revidering har skett 2017-12-01 och 2018-08-21 § 21. 
Dnr KS 2017/589.  
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nads- och integrationsenheten säga upp tre personer på grund av arbetsbrist, under 
denna process användes både personalenheten och fackliga organisationer. Intervjuade 
chefer förklarar att stödet från personalenheten är av god kvalitet även vid avslut av an-
ställningar. 

Utöver ovan uttrycks en önskan från HR-generalister om att ytterligare digitalisera pro-
cessen vid avslut av anställningar. Generalisterna önskar dels att utveckla avslutnings-
samtalen ytterligare dels att dra mer lärdom av vad som sägs vid samtalen. Den bild vi får 
från de intervjuade är att resultaten av genomförda avslutningssamtal inte tas tillvara till-
räckligt idag.  
 

Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.  

Bedömningen grundar vi på att det finns rutiner och en etablerad process för avslutnings-
samtal som uppges efterlevas. Vi har dock i granskningen inte kunnat verifiera att avslut-
ningssamtalen dokumenteras, men vi noterar att det anges göras i särskild pärm för än-
damålet. Vi ser det också som relevant att det genomförs analyser över avslutningssam-
talen för att på så vis kunna analysera orsaker till att medarbetare väljer att lämna kom-
munen som arbetsgivare. 

Revisionsfråga 3 

Finns regler/principer för eventuella avgångsvederlag? 

Iakttagelser 

Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men ej tagit del av dokumenterade reg-
ler/principer för avgångsvederlag som gäller i kommunen.   

Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår att ansvarig chef tillsammans med 
förhandlingschef ansvarar för eventuella avgångsvederlag samt att kommunens förhand-
lingsutskott ansvarar för att besluta om eventuella engångsbelopp i enlighet med rådande 
delegationsordning. Vidare anges att det sker ytterst få utköp i kommunen, att hantering-
en sker enligt arbetsrättens gång.  

Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.  

Bedömningen görs mot bakgrund av att det inte finns några regler/principer för avgångs-
vederlag i kommunen utöver vad lagstiftningen anger. Vi konstaterar att avgångsvederla-
gen ofta styrs av förhandlingar och att det kan vara svårt att ta fram specifika regelverk för 
detta då utfallen av förhandlingarna är omöjliga att förutse. Vi ser positivt på att kommun-
styrelsens delegationsordning reglerar vem som fattar beslut om avgångsvederlag.  
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Revisionsfråga 4 

Genomförs erforderliga kontroller vid anställning av en ny medarbetare? 

Iakttagelser 

Kommunen saknar dokumenterade rutiner för vilka eventuella kontroller som ska genom-
föras vid anställning av ny medarbetare.  

Vid intervjuer anges dock att den kontroll som huvudsakligen sker vid rekrytering är refe-
renstagning. Alla som söker en utannonserad tjänst ska, om möjligt, ange minst två refe-
renser. Lämnade referenser ska bestå av en chef, en kollega och en medarbetare. Kon-
takten med lämnade referenser tas i huvudsak av rekryterande chef, men kan också tas 
av HR. HR är i huvudsak behjälpliga om det rör sig om chefsrekrytering.  

Utöver referenstagning anges vid intervjuer att det sker säkerhetsprövning på säkerhets-
klassade tjänster. Det rör sig i huvudsak om kontroll av utdrag ur belastningsregister för 
personer som ska arbeta med barn och ungdomar under 18 år (där kontroller krävs enligt 
gällande lagstiftning). Vid intervjuer uttrycks en önskan att få kontrollera utdrag ur belast-
ningsregister även för personer som inte ska arbeta med barn och ungdomar under 18 år, 
detta är dock ej aktuellt idag.  

Referenstagning saknas i personalakten för samtliga stickprov. Detta förklaras av att refe-
renstagningen sparas digitalt i kommunens ärendehanteringssystem. För ett av stickpro-
ven framgår att kontroll av belastningsregister har utförts. Utdraget förvaras dock ej i per-
sonalakten utan i en pärm som förvaras i samma rum som personalakten. För övriga 
stickprov saknas dokumentation av kontroller, ex belastningsregistret. Detta kan dock 
förklaras av att personerna inte har arbetat med barn och ungdomar under 18 år samt att 
det finns inget något som anger rätten att behålla och förvara utdrag ur belastningsregist-
ret. Personer ska uppvisa ett utdrag och detta noteras i personalsystem och bokningssy-
stem av vikarier. 

Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.  

Bedömningen görs mot bakgrund av att det inte finns några dokumenterade rutiner för 
vilka kontroller som ska genomföras vid nyanställningar. Vi ser det som positivt att de 
intervjuade anger att referenstagning alltid genomförs. Vi ser positivt på att utdrag ur be-
lastningsregister har begärts i det fall där det var tillämpligt i våra stickprov.  

Revisionsfråga 5 

Finns anställningsavtal och dokumentation över avslut i personalakterna? 

Iakttagelser 

Vi har inom ramen för granskningen genomfört stickprov där vi kontrollerat personalakter-
na för fem personer som avslutat sin anställning i Ludvika kommun under år 2020. Vid 
genomförandet av respektive stickprov har för denna revisionsfråga vi kontrollerat 
huruvida:  

- Det finns ett påskrivet anställningsavtal 

- Dokumentation för avslut finns i akten 

 
Resultatet visar att det för fyra av fem stickprov finns ett påskrivet anställningsavtal i pap-
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persform. Två av dessa förvaras i personalakterna och två förvaras i pärmar i samma rum 
som personalakterna. För ett stickprov saknades påskrivet anställningsavtal i pappers-
form.  

Gällande dokumentation för avslut i personalakten finns för ett stickprov en begäran om 
uttag av tjänstepension i förtid, påskriven av både chef och anställd. Uppsägningen finns 
dock inte i personalakten utan förvaras i en pärm hos en av kommunens löneassistenter. 
För ett stickprov framgår i personalakten att anställningen är tidsbegränsad. Någon ytter-
ligare dokumentation för avslut framgår dock ej i personalakten men en kopia på uppsäg-
ningen finns tillgänglig i lönematerialet hos en annan av kommunens löneassistenter. För 
resterande tre stickprov saknas någon form av dokumentation för avslut i personalakter-
na. Uppsägning för två av dessa finns dock tillgängliga i kommunens ärendehanterings-
system respektive i pärm hos en av tidigare nämnda löneassistenter, för det tredje saknas 
uppsägning.   

Som tidigare nämnts har vi inte kunnat se att avlutningssamtalen finns dokumenterade i 
akterna, men dessa uppges vara dokumenterade i en pärm. 

Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.  

Bedömningen görs mot bakgrund av att det i huvudsak finns anställningsavtal i akterna 
men att det finns bristfällig dokumentation kring avslut av anställningar.  
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Revisionell bedömning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ludvika kommun har PwC genomfört en 
mindre uppföljande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av re-
krytering och avslut av anställningar. Efter genomförd revision gör vi den revisionella be-
dömningen att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt har en tillfredsställande pro-
cess inför och i samband med frågor som rör rekrytering och avslut av anställningar. Be-
dömningen görs mot bakgrund av utfallet av nedan revisionsfrågor:  

Revisionsfråga Kommentar  

Finns ändamålsenliga 

riktlinjer och rutiner för 

rekryteringsarbetet och 

tillämpas dessa? 

Delvis uppfylld 

Sedan förra granskningen har det tagits fram en riktlinje 

för rekrytering som genom informationen på intranätet 

också innehåller praktiska tillvägagångssätt för rekryte-

ringsarbetet. Vi ser likt den föregående granskningen att 

det fortfarande varierar både mellan och inom förvalt-

ningarna i hur rekryteringarna i praktiken går till, även 

om det finns instruktioner och en dokumenteras pro-

cess. Detta tyder på att det i liksom vid den förra 

granskningen att det inte finns en enhetlig, standardise-

rad och tydlig rekryteringsprocess som tillämpas. Vi 

konstaterar också att det finns brister i efterlevnaden av 

rutinen för hanteringen av personalhandlingar. 

 

Finns ändamålsenliga 

riktlinjer och rutiner för 

avslut av anställning och 

tillämpas dessa? 

Delvis uppfylld 

Det finns rutiner och en etablerad process för avslut-

ningssamtal som uppges efterlevas. Vi har dock i 

granskningen inte kunnat verifiera att avslutningssamta-

len dokumenteras. 
 

Finns regler/principer för 

eventuella avgångsve-

derlag? 

Delvis uppfylld 

Det finns inte några regler/principer för avgångsveder-

lag i kommunen. Avgångsvederlagen styrs ofta av för-

handlingar och att det kan vara svårt att ta fram speci-

fika regelverk för detta då utfallen av förhandlingarna är 

omöjliga att förutse. Kommunstyrelsens delegationsord-

ning reglerar vem som fattar beslut om avgångsveder-

lag. 

 

Genomförs erforderliga 
kontroller vid anställning 
av en ny medarbetare? 

Delvis uppfylld 

Det finns inte finns några dokumenterade rutiner för 

vilka kontroller som ska genomföras vid nyanställningar. 

Vi ser det som positivt att de intervjuade anger att refe-

renstagning alltid genomförs och att utdrag ur belast-

ningsregister har begärts i det fall där det var tillämpligt i 

våra stickprov. 

 

Finns anställningsavtal 

och dokumentation över 

avslut av anställningar i 

personalakterna? 

Delvis uppfylld 

Det finns i huvudsak anställningsavtal i akterna men det 

finns bristfällig dokumentation kring avslut av anställ-

ningar. 
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Rekommendationer  

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendat-
ioner: 

• Vi rekommenderar liksom den föregående granskningen att kommunstyrelsen sä-
kerställer en tydlig och enhetlig rekryteringsprocess innefattandes en tydlig roll- 
och ansvarsfördelning och gränssnitt mellan personalenheten och förvaltningarna 
så att detta stämmer överens med gällande riktlinjer och processbeskrivningar. 

• I likhet med förra granskningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen säkerstäl-
ler att rutinen för hanteringen av personalhandlingar efterlevs. 

• Liksom vid förra granskningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen säkerstäl-
ler att systematiska uppföljningar och utvärderingar av rekryteringsarbetet och re-
kryteringsprocessen görs. 

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utvärderar varför medarbetare avslutar 
sin anställning.  

• Vi rekommenderar att det tas fram dokumenterade rutiner för vilka kontroller som 
ska genomföras vid nyanställningar. 
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2021-03-10 
 
 
 
Marie Lindblad 

  
 
 
 
Emma Ekstén 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-
6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ludvika kommun enligt de 
villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan 
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport. 
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       Missiv 
Revisorerna 
i Ludvika kommun 
      
       
 
       
        Kommunfullmäktige (för kännedom) 
        Kommunstyrelsen  
        Social- och utbildningsnämnden (för kännedom) 
        Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom) 
        Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)  
               
      
       
        
Uppföljande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av rekrytering och 
avslut av anställning 

PwC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer genomfört en granskning av genomfört en mindre 
uppföljande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av rekrytering och avslut av 
anställningar.  

Den sammanfattande revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt har en 
tillfredsställande process inför och i samband med frågor som rör rekrytering och avslut av anställningar. 

Bedömningen baseras på följande revisionsfrågor: 
 
Revisionsfråga 1.  
Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för rekryteringsarbetet och tillämpas dessa? 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

Sedan förra granskningen har det tagits fram en riktlinje för rekrytering som genom informationen på 
intranätet också innehåller praktiska tillvägagångssätt för rekryteringsarbetet. Vi ser likt den föregående 
granskningen att det fortfarande varierar både mellan och inom förvaltningarna i hur rekryteringarna i 
praktiken går till, även om det finns instruktioner och en dokumenteras process. Detta tyder på att det i liksom 
vid den förra granskningen att det inte finns en enhetlig, standardiserad och tydlig rekryteringsprocess som 
tillämpas. Vi konstaterar också att det finns brister i efterlevnaden av rutinen för hanteringen av 
personalhandlingar. 

Revisionsfråga 2. 
Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för avslut av anställning och tillämpas dessa? 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Det finns rutiner och en etablerad process för avslutningssamtal som uppges efterlevas. Vi har dock i 
granskningen inte kunnat verifiera att avslutningssamtalen dokumenteras. 

Revisionsfråga 3. 
Finns regler/principer för eventuella avgångsvederlag? 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Det finns inte några regler/principer för avgångsvederlag i kommunen. Avgångsvederlagen styrs ofta av 
förhandlingar och att det kan vara svårt att ta fram specifika regelverk för detta då utfallen av förhandlingarna 
är omöjliga att förutse. Kommunstyrelsens delegationsordning reglerar vem som fattar beslut om 
avgångsvederlag. 

Revisionsfråga 4. 
Genomförs erforderliga kontroller vid anställning av en ny medarbetare? 
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Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

Det finns inte finns några dokumenterade rutiner för vilka kontroller som ska genomföras vid nyanställningar. 
Vi ser det som positivt att de intervjuade anger att referenstagning alltid genomförs och att utdrag ur 
belastningsregister har begärts i det fall där det var tillämpligt i våra stickprov 

Revisionsfråga 5. 
Finns anställningsavtal och dokumentation över avslut av anställningar i personalakterna? 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Det finns i huvudsak anställningsavtal i akterna men det finns bristfällig dokumentation kring avslut av 
anställningar. 

 
Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer 

 Vi rekommenderar liksom den föregående granskningen att kommunstyrelsen säkerställer en tydlig 
och enhetlig rekryteringsprocess innefattandes en tydlig roll- och ansvarsfördelning och gränssnitt 
mellan personalenheten och förvaltningarna så att detta stämmer överens med gällande riktlinjer och 
processbeskrivningar. 

 I likhet med förra granskningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen säkerställer att rutinen för 
hanteringen av personalhandlingar efterlevs. 

 Liksom vid förra granskningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen säkerställer att systematiska 
uppföljningar och utvärderingar av rekryteringsarbetet och rekryteringsprocessen görs. 

 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utvärderar varför medarbetare avslutar sin anställning.  

 Vi rekommenderar att det tas fram dokumenterade rutiner för vilka kontroller som ska genomföras vid 
nyanställningar. 

 

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på hur de avser att åtgärda de 
förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten, senast 2021-06-15.  
Revisorerna vill ha svaret i bifogad matris.  

 

 

Ludvika den 10 mars 2021 

 

 

Torbjörn Åker 
Ordförande  
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Revisorernas 
rekommendationer 

Nämnden/styrelsens 
reflektion och beslut 
om åtgärd 

När åtgärd 
planeras vara  
utförd 

Ansvarig 
för imple-
mentering 

Vi rekommenderar liksom den 
föregående granskningen att 
kommunstyrelsen säkerställer en 
tydlig och enhetlig 
rekryteringsprocess innefattandes 
en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning och gränssnitt 
mellan personalenheten och 
förvaltningarna så att detta 
stämmer överens med gällande 
riktlinjer och 
processbeskrivningar. 

   

I likhet med förra granskningen 
rekommenderar vi att 
kommunstyrelsen säkerställer att 
rutinen för hanteringen av 
personalhandlingar efterlevs. 

   

Liksom vid förra granskningen 
rekommenderar vi att 
kommunstyrelsen säkerställer att 
systematiska uppföljningar och 
utvärderingar av 
rekryteringsarbetet och 
rekryteringsprocessen görs. 

   

Vi rekommenderar att 
kommunstyrelsen utvärderar 
varför medarbetare avslutar sin 
anställning.  

   

Vi rekommenderar att det tas 
fram dokumenterade rutiner för 
vilka kontroller som ska 
genomföras vid nyanställningar. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 37  Dnr 2021/183 

 

Kultur- och samhällsutveckling - ansökan om extra 
pengar till föreningar 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 300 tkr i 
extra medel till föreningsstöd. 

Beskrivning av ärendet 
Delar av kommunens föreningsliv har under pågående coronapandemi drabbats 
mycket hårt av intäktsbortfall på grund av de restriktioner som har lagts 
nationellt och regionalt. Främst de föreningar som har egen personal och 
lokaler och vars ekonomi bygger på intäkter från besökare har drabbats extra 
hårt i dessa tider För att inte vissa föreningar ska tvingas lägga ner sina 
verksamheter så behöver kommunen gå in och stödja med tillfälligt ekonomiskt 
bidrag. 

I kultur- och samhällsutvecklingsnämndens budget för 2021 finns inte utrymme 
för att gå in med extra föreningsstöd på grund av konsekvenser som pandemin 
medfört. Vid nämndens arbetsutskott den 15 april 2021 beslutades därför att 
äska medel på sammanlagt 300 tkr från kommunstyrelsens pott för extra 
föreningsstöd 

Beslutsunderlag 
Beslut från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 15 april 
§ 32. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Östgren 
maria.ostgren@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Ansökan från kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden om extra medel till 
föreningsstöd 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 300 tkr i 
extra medel till föreningsstöd. 

Beskrivning av ärendet 
Delar av kommunens föreningsliv har under pågående coronapandemi drabbats 
mycket hårt av intäktsbortfall på grund av de restriktioner som har lagts 
nationellt och regionalt. Främst de föreningar som har egen personal och 
lokaler och vars ekonomi bygger på intäkter från besökare har drabbats extra 
hårt i dessa tider För att inte vissa föreningar ska tvingas lägga ner sina 
verksamheter så behöver kommunen gå in och stödja med tillfälligt ekonomiskt 
bidrag. 

I kultur- och samhällsutvecklingsnämndens budget för 2021 finns inte utrymme 
för att gå in med extra föreningsstöd på grund av konsekvenser som pandemin 
medfört. Vid nämndens arbetsutskott den 15 april 2021 beslutades därför att 
äska medel på sammanlagt 300 tkr från kommunstyrelsens pott för extra 
föreningsstöd 

Ekonomiska konsekvenser 
De äskade medlen på 300 tkr tas från kommunstyrelsens budget för 
föreningsbidrag. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör  
 
Bilagor 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 15 april 2021 § 32. 
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Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-04-15 
 

  

Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 32  Dnr 2021/375 

 

Ansökan om medel till föreningsstöd från 
kommunstyrelsens pott för extra föreningsstöd 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar att äska medel 
på sammanlagt 300 tkr från kommunstyrelsens pott för extra föreningsstöd. 

Sammanfattning 
Delar av kommunens föreningsliv har under pågående Coronapandemi 
drabbats mycket hårt av intäktsbortfall på grund av de restriktioner som har 
lagts nationellt och regionalt. För att inte vissa föreningar ska tvingas lägga ner 
sina verksamheter så behöver kommunen gå in och stödja med tillfälligt 
ekonomiskt bidrag. 

Beskrivning av ärendet 
Delar av kommunens föreningsliv har under pågående Coronapandemi 
drabbats mycket hårt av intäktsbortfall på grund av de restriktioner som har 
lagts nationellt och regionalt. För att inte dessa föreningar ska tvingas lägga ner 
sina verksamheter så behöver kommunen gå in och stödja med tillfälligt 
ekonomiskt bidrag. Främst de föreningar som har egen personal och lokaler 
och vars ekonomi bygger på intäkter från besökare har drabbats extra hårt i 
dessa tider. 

Vissa föreningar driver verksamhet som kommer hela kommunens invånare 
och viss kommunal verksamhet, till exempelvis skola, till gagn. Att sådana 
föreningar skulle lägga ner sin verksamhet skulle vara en förlust för många 
målgrupper och påverka kommunens attraktivitet och utbud. 

Förvaltningen anser därför att kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 
arbetsutskott bör äska medel, på totalt 300 tkr från den pott för extra 
föreningsstöd som finns hos kommunstyrelsen. Anledningen är att kunna gå in 
och stödja där akut behov finns. 

Ekonomiska konsekvenser 
I kultur- och samhällsutvecklingsnämndens budget för 2021 finns inte utrymme 
för att gå in med extra föreningsstöd på grund av konsekvenser som pandemin 
medfört. Ges inte vissa föreningar ett extra stöd är risken stor att vissa 
föreningar kan lägga ner sina verksamheter. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 
25 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Fritid och idrott 
Verksamhetschef Kultur och ungdom 
Verksamhetschef Teknik och projekt 
Akten
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Kommunstyrelsens personalutskott 
  

 
 

§ 11  Dnr 2020/394 

 

Beslut om upphandling av visselblåsarfunktion  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att införskaffa 

tjänsteleverantör av mottagandefunktion samt av utredningstjänst för 
visselblåsarfunktion.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utvärdera funktionen 
två år efter införandet av funktionen och återrapportera till 
kommunstyrelsen senast 31 december 2024. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2020 § 206 att uppdra till 
kommundirektören att utreda och inrätta en visselblåsarfunktion för Ludvika 
kommun samt majoritetsägda bolag. 

Enligt statens offentliga utredningar ”Ökad trygghet för visselblåsare” 2020:38 
föreslås lag (2021:000) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden att träda i kraft 1 december 2021. Lagen föreslås komplettera 
lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden. Den nya lagen bottnar i ett genomförande 
av EU:s visselblåsardirektiv, som antogs i oktober 2019 och som ska vara 
genomfört senast den 17 december 2021. 

Ludvika kommun har idag ingen visselblåsarfunktion. I rapporten Införande av 
visselblåsarfunktion (bifogad denna tjänsteskrivelse) framgår olika alternativ av 
lösningar, samt för-och nackdelar med dessa. Förvaltningen föreslår att 
upphandla mottagandefunktion och utredningstjänst av extern part för att 
kunna leva upp till reglerna kring offentlighet- och sekretess. Då förvaltningen 
ser flera alternativa lösningsmodeller väljer förvaltningen att lyfta frågan till 
kommunstyrelsen för beslut. Förvaltningen föreslår även att 
visselblåsarfunktionen utvärderas efter två år, för att se nyttjandefrekvens och 
vid behov kunna ta ställning till ett annat förfarande.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2021. 
2. Rapport – Införande av visselblåsarfunktion daterad 16 april 2021. 
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Behandling 
Leif Pettersson (S) föreslår att byta ordet upphandla mot införskaffa i 
beslutspunkt 1. 

Ordföranden frågar om personalutskottet kan besluta enligt förvaltningens 
förslag inklusive eget ändringsyrkande och finner att utskottet gör det. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Ludvigsson, 0240-868 52 
susan.ludvigsson@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Beslut om upphandling av visselblåsarfunktion 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att upphandla 

tjänsteleverantör av mottagandefunktion samt av utredningstjänst för 
visselblåsarfunktion. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utvärdera funktionen 
två år efter införandet av funktionen och återrapportera till 
kommunstyrelsen senast 31 december 2024. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2020 § 206 att uppdra till 
kommundirektören att utreda och inrätta en visselblåsarfunktion för Ludvika 
kommun samt majoritetsägda bolag. 

Enligt statens offentliga utredningar ”Ökad trygghet för visselblåsare” 2020:38 
föreslås lag (2021:000) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden att träda i kraft 1 december 2021. Lagen föreslås komplettera 
lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden. Den nya lagen bottnar i ett genomförande 
av EU:s visselblåsardirektiv, som antogs i oktober 2019 och som ska vara 
genomfört senast den 17 december 2021. 

Ludvika kommun har idag ingen visselblåsarfunktion. I rapporten Införande av 
visselblåsarfunktion (bifogad denna tjänsteskrivelse) framgår olika alternativ av 
lösningar, samt för-och nackdelar med dessa. Förvaltningen föreslår att 
upphandla mottagandefunktion och utredningstjänst av extern part för att 
kunna leva upp till reglerna kring offentlighet- och sekretess. Då förvaltningen 
ser flera alternativa lösningsmodeller väljer förvaltningen att lyfta frågan till 
kommunstyrelsen för beslut. Förvaltningen föreslår även att 
visselblåsarfunktionen utvärderas efter två år, för att se nyttjandefrekvens och 
vid behov kunna ta ställning till ett annat förfarande.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för funktionen kommer bestå av initial engångskostnad, en årlig 
kostnad samt kostnad per ärende samt om utbildning ska erbjudas. 
Beaktningsvärt är därför att kostnaden beror på hur många ärenden som 
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inkommer, samt hur dessa hanteras. Nedanstående exempel är beräknat på 15 
inkomna ärenden varav 7 går vidare till utredning.  

Uppstartskostnad  30 000kr 
Fast kostnad första året  72 000 kr 
Rörliga kostnader första året: 34 000 kr 
Totalt:    136 000 kr  

I rapporten Införande av visselblåsarfunktion framgår mer utförliga kostnader för 
båda alternativen.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Susan Ludvigsson 
Tf HR-chef 

Bilagor 
Rapport – Införande av visselblåsarfunktion daterad 16 april 2021. 

Beslut skickas till 
Kommundirektör för verkställighet samt återrapport 
Akten 
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Utredning - införande av visselblåsarfunktion

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2020 att uppdra till 
kommundirektören att utreda och inrätta en visselblåsarfunktion för Ludvika 
kommun samt de bolag där Ludvika kommun är majoritetsägare. Syftet med 
denna utredning är att presentera olika alternativa lösningar för införandet av 
ett visselblåsarsystem i Ludvika kommun.  

En visselblåsarfunktion är en rapporteringskanal och rutin för hantering av 
överträdelser som anmäls av visselblåsare. Ett krav för rapporteringskanalen är 
att visselblåsaren ska kunna vara anonym.  

Rapporten visar att flera dalakommuner redan använder ett visselblåsarsystem, 
och förvaltningen har inhämtat erfarenheter från dessa kommuner om hur man 
bör och inte bör göra. Förvaltningen har även fört diskussioner med 
Smedjebacken kommun om samarbete kring funktionen, då kommunerna 
redan idag samarbetar kring system och funktioner.  

Förvaltningen förespråkar att såväl visselblåsarfunktionen som 
utredningsfunktionen ligger hos extern aktör för att kunna leva upp till reglerna 
kring offentlighet- och sekretess.  
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Utredning - införande av visselblåsarfunktion
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Utredning - införande av visselblåsarfunktion

1 Bakgrund 
Den här rapporten har upprättats med anledning av kommunstyrelsens beslut 
om att inrätta ett visselblåsarsystem efter EU:s nya direktiv för skydd mot 
repressalier för visselblåsare som togs oktober 2019. Direktivets mening är att 
stärka kontrollen av att EU-rätten och EU-politiken på särskilda områden 
efterlevs. Direktivet ska ses som ett minimikrav och ska tillgodose skydd till 
personer som rapporterar överträdelser av EU-rätten (EU, 2019).  

Utifrån direktivet tillsattes statens offentliga utredning ”Ökad trygghet för 
visselblåsare” 2020:38. Utredningen föreslår att EU:s visselblåsardirektiv 
företrädesvis ska verkställas genom en ny lag som ska ersätta lagen (2016:749) 
om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden. Lagen föreslås träda i kraft 17 december 2021. Lagen föreslås 
inte ersätta redan befintliga föreskrifter om skydd mot visselblåsare, utan ska 
ses som ett komplement till befintliga regler. Den nya lagen föreslås vara 
sekundär och ska enbart tillämpas om det inte redan finns föreskrifter i lag eller 
förordning som ger skydd vid anmälan av överträdelser av EU-rätten. Idag 
finns skydd för visselblåsare bland annat i grundlagarna, 
anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och olika rättspraxis (SOU 
2020:38).  

Enligt förslaget från utredningen ”Ökad trygghet för visselblåsare” ska 
kommunerna senast den 1 juli 2022 ha interna rapporteringskanaler, men en 
anställd som rapporterar missförhållanden på annat sätt omfattas av lagens 
skydd från dess att lagen träder i kraft (SOU 2020:38). 

1.1 Lagens syfte 
Utredningen ”SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare” fastställer att 
personer behöver särskilt rättsligt skydd om de rapporterar oegentligheter och 
därmed riskerar utsättas för arbetsrelaterade repressalier, exempelvis för 
överträdelser av sekretess- eller lojalitetsskyldighet. Anledningen att ge personer 
skydd är således deras ekonomiska sårbarhet gentemot organisationen de i 
praktiken är beroende av för inkomst och sociala trygghet. Om det inte 
föreligger någon sådan arbetsrelaterad maktobalans saknas alltså behov av 
skydd mot repressalier, exempelvis om det är fråga om relationen mellan ett 
företag och företagets kunder (SOU 2020:38). 

1.2 Definiering av visselblåsarfunktion och visselblåsare  
Ovan nämnda utredning definierar visselblåsare som rapporterande personer, 
vilket därnäst definieras som ”en fysisk person som rapporterar eller 
offentliggör information om överträdelser som förvärvats i samband med 
dennes arbetsrelaterade verksamhet”. 

En visselblåsarfunktion är en rapporteringskanal och rutin för att hantera 
överträdelser som anmäls av visselblåsare. Ett krav för rapporteringskanalen är 
att visselblåsaren ska kunna vara anonym.  
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Utredning - införande av visselblåsarfunktion

2 Uppdrag och syfte 
Den 24 november 2020 § 206 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till 
kommundirektören att utreda och inrätta en visselblåsarfunktion Ludvika 
kommun samt de bolag där Ludvika kommun är majoritetsägare. 
Visselblåsarfunktionen ska vara på plats senast den 1 juli 2022.  

Kommunstyrelsen beslutade även att kommundirektören till 
budgetberedningen våren 2021 ska rapportera vad inrättandet av en 
visselblåsarfunktion kommer att kosta kommunen, för att kostnaden ska kunna 
beaktas i budgeten för år 2022. 

Syftet med denna utredning är att presentera olika alternativa lösningar för 
införandet av ett visselblåsarsystem i Ludvika kommun.  

3 Beskrivning av nuläge 
I dagsläget finns ingen funktion där medarbetare kan anmäla missförhållanden. 
Vill medarbetare anmäla missförhållanden idag görs det direkt till chef eller 
personalenheten.  

4 Omvärldsbevakning  
En förfrågan om vilka som idag har ett visselblåsarsystem har gått ut till Falu 
kommun, Borlänge kommun, Mora kommun, Leksand kommun samt Västerås 
kommun. Av dem som svarade är det Borlänge, Avesta samt Falun som har 
befintliga system för visselblåsning, Mora kommun ska införa ett system. I 
Borlänge kan anmälan ske både via en intern e-tjänst på kommunens hemsida 
eller via en app. Falu kommun har idag ett system för visselblåsning som ska ses 
över i och med det nya direktivet. Idag hamnar ärendena hos 
kommunrevisorerna som avgör hur ärendet ska hanteras – externt eller internt. 
Från det att Falu kommun inrättade systemet år 2013 har ungefär 15 ärenden 
inkommit, varav 6-7 ärenden lämnats vidare för utredning.  

I Borlänge hanteras ärendena av kommundirektören samt chefen för service 
och stöd. Kommunen har sedan funktionen infördes tagit emot fåtal ärenden, 
och inte skapat några kostnader bortsett från framtagandet av funktionen. 
Borlänge kommun uppger att de inte fått in många ärenden - 5 ärenden totalt 
sedan funktionen startades upp sommaren 2020. Kostnaderna som funktionen 
genererat är den arbetstid som avsattes vid framtagandet av e-tjänsten, 
inrättande av rutiner etcetera. Arbetet har gjorts av intern personal vilket gjorde 
att kostnaderna kunde hållas nere.  
 
Samtal har även först med Smedjebackens kommun som snart ska påbörja sin 
utredning kring visselblåsarfunktonen. De ställer sig positiva till ett eventuellt 
samarbete med Ludvika kommun kring såväl anmälningsfunktion som 
utredningsfunktion. Det kan således bli aktuellt med gemensam upphandling. 
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Utredning - införande av visselblåsarfunktion

5 Grundläggande ställningstaganden 
I framtagandet av visselblåsarfunktionen är det viktigt att tänka på vissa 
aspekter för att undvika missförstånd och onödiga komplikationer. Det är 
exempelvis viktigt att tydligt definiera sådant som vad som kan anmälas, och 
vilka som kan bli anmälda, samt vad skyddet egentligen innebär. 

5.1 Anmälan 

5.1.1 Vilka kan anmäla 
Enligt EU-direktivet ska den nya lagens skydd omfatta följande personer som 
rapporterar oegentligheter: arbetstagare, egenföretagare, volontärer och 
praktikanter, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller 
tillsynsorgan, och aktieägare som är verksamma i bolaget.   

Med hänsyn till det nya direktivet och hur andra kommuner gjort föreslås 
anställda, invånare och förtroendevalda i Ludvika kommun ha tillgång till 
rapporteringskanalerna och således även skyddas mot repressalier.   

5.1.2  Vilka kan anmälas  
EU-direktivets skydd gäller för rapportering av olaglig verksamhet samt 
överträdelser av EU-rätten. Det vill säga exempelvis sådant som rör GDPR, 
offentlig upphandling, hälsa, konkurrensregler, säkerhet i nätverks- och 
informationssystem eller finansiella frågor.  

Eftersom kommunen är en politiskt styrd organisation och de förtroendevalda 
tillsammans med kommundirektör och förvaltningschefer är ytterst ansvariga 
för kommunens verksamheter bör de tillsammans med förtroendevalda kunna 
anmälas. Även tjänstemän i ledande position, eller personer i andra 
nyckelpositioner bör kunna hållas ansvariga för överträdelser av ovan nämnda 
företeelser.  

5.2 Offentlighet och sekretess  
I Lagen om offentlighet och sekretess föreslås tilläggas två kapitel som rör 
rapportering av missförhållanden. Denna lag träder i kraft den 1 december 
2021. Bestämmelserna i 36 kap. 4 § i dess äldre lydelse gäller dock i mål om 
tillämpningen av lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för 
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. 

Bestämmelser om myndigheters registrering av allmänna handlingar finns i 5 
kap. offentlighet och sekretesslagen (2009:400). Ett helägt kommunalt 
aktiebolag ska vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen jämställas 
med en myndighet. Bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar och 
uppgifter finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 6 kap. OSL. 
Allmänna handlingar får gallras enligt bestämmelser i arkivlagen (OSL 
2009:400).  

Det finns idag som utgångspunkt inte sekretessregler i OSL som kan skydda 
identiteten för den som anmäler missförhållanden eller för den som är föremål 
för en rapport. Generellt torde det inte heller finnas grund för att 
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sekretessbelägga sakförhållanden i anmälan. Nämnda uppgifter är således som 
huvudregel offentliga och ska lämnas ut om utlämnande begärs. 

EU:s visselblåsardirektiv kräver dock att medlemsstaterna ska kunna säkerställa 
att den rapporterande personens identitet inte lämnas ut till någon annan än de 
personer som är behöriga att ta emot eller följa upp rapporter, utan den 
rapporterande personens uttryckliga samtycke. Den statliga utredningen har 
därmed föreslagit ändringar i OSL som, om de godtas, kommer att träda i kraft 
1 december 2021. 

5.3 GDPR 
Ett inrättande av en visselblåsarfunktion kommer att innebära att 
personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att EU:s allmänna 
dataskyddsförordning (GDPR) och annan svensk dataskyddslagstiftning blir 
tillämplig. Ett inrättande måste alltså ske i enlighet med gällande bestämmelser 
om dataskydd vilket bland annat betyder att det måste finnas en rättslig grund 
för personuppgiftsbehandlingen. 

Den statliga utredningen bedömer att den rättsliga grunden för behandlingen av 
personuppgifter vid rapportering av visselblåsarärende kommer i allmänhet att 
vara att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som 
åvilar den personuppgiftsansvarige enligt lag, förordning eller i förekommande 
fall kollektivavtal. 

Det kan bli fråga om en integritetskänslig behandling av personuppgifter som i 
vissa fall kommer att innefatta känsliga personuppgifter samt uppgifter om 
lagöverträdelser som avses i artikel 10 i GDPR. Därför kan det bli aktuellt att 
inrätta personuppgiftsbiträdesavtal kopplat till visselblåsarfunktionen. 

5.4 Meddelarfrihet  
Var och en är tillförsäkrad vissa rättigheter enligt tryckfrihetsförordningen (TF) 
och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), till exempel meddelarfrihet. 
Meddelarfrihet innebär att det i viss utsträckning är möjligt att straffritt lämna 
normalt sekretessbelagda uppgifter till journalister med flera för publicering i 
massmedier. Offentliganställda har på grund av meddelarfriheten en generell 
möjlighet till undantag från tystnadsplikten – men inte handlingssekretessen – 
till den som kan offentliggöra uppgifterna i medier. Det allmänna får då inte 
efterforska källan som lämnat uppgifterna. (TF 1949:105, YGL 1991:1469)  

I vissa fall har meddelarfriheten dock fått vika för sekretessintresset. Undantag 
från meddelarfriheten gäller till exempel vissa allvarliga brott mot exempelvis 
rikets säkerhet och vid s.k. kvalificerade tystnadsplikter, till exempel inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

För anställda i de helägda kommunala bolagen gäller enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL) samma regler i TF och YGL om meddelarfrihet som för 
offentliganställda. VD, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter är dock 
undantagna från reglerna om meddelarfrihet. 
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Meddelarfriheten innebär således att det redan idag finns en möjlighet att 
uppmärksamma oegentligheter, dock endast i förhållande till media och under 
ovan angivna förutsättningar, alltså inte internt. 

6 Alternativa modeller  
Nedan presenteras två genomförbara alternativ till visselblåsarsystem:  

Alternativ 1: 
Kommunen sluter avtal kring en extern rapporteringskanal. Ärendena som 
kommer in hanteras av intern tjänsteman, som avgör om ärendet ska hanteras 
internt eller externt. Fördelarna med det här alternativet är att lite arbetstid kan 
läggas på ärenden som kommer in och snabbt bedöms ska läggas ner utan 
utredning eller ska utredas vidare av extern aktör. Således kan kostnader hållas 
nere. En nackdel med alternativet är att sekretessen kan riskera brytas lättare 
om någon intern i kommunen hanterar ärenden. Kommer ärenden in i ett 
internt system kan dessa dessutom inte anonymiseras helt, eftersom IT-enheten 
kommer åt IP-adresser och därmed kan spåra avsändaren.  

Exempel uträknat av ekonomienheten:  
Uppgift Roll Månadslön PO Total kostnad kr/h 
Ta fram 
funktionen 

Intern 
tjänsteman 47 500 19 071 66 571 396 

Utbilda Hr-generalist 36 000 14 454 50 454 300 
Hantera ärenden Utredare 40 000 16 060 56 060 334 

 
Summa om snitt 4h per ärende, 15 ärenden: 20 040 
Utbildning, 2h, fyra tillfällen första året: 2400 
Summa ta fram funktion, räknat på 80h: 30 680  

Summa: 53 120 

 

Alternativ 2: 

Kommunen sluter avtal kring en extern rapporteringskanal. Ärendena går direkt 
till extern aktör som hanterar ärendegången från början till slut. Här behöver 
kommunen utse person/personer som tar beslut i hur ärenden ska hanteras – 
om de ska läggas ned eller tas vidare. Fördelen med det här alternativet är att 
enbart en eller två beslutsfattare i kommunen kommer i kontakt med ärenden, 
men kommer aldrig i kontakt med namn eller andra personuppgifter. Således 
kan vi i större utsträckning försäkra oss om att kraven i lagen uppfylls. Det här 
alternativet är det som ger störst trygghet till både visselblåsare och den som 
blir anmäld eftersom att interna värderingar lämnas utanför ärendeutredningen. 

Nackdelen med detta alternativ är att kostnaderna förväntas bli högre, men av 
hänsyn till de krav som ställs på sekretess bör kostnadsfrågan inte vara det 
avgörande.  

Exempel baserat på offert från extern leverantör: 
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Rapporteringstjänst med handläggningsstöd: Engångskostnad 30 000kr, 
därefter 6000kr/månad. 
Första bedömning av ärenden: 0kr 
Rapportering per telefon: 1500kr/månad 
Statistik: 0kr 
Utredning: 1600kr/projekt 
Utbildning/workshop: 1600kr/projekt 
 
Räkneexempel på 15 inkomna ärenden varav 7 går vidare till utredning: 
Fast kostnad första året: 102 000 
Rörliga kostnader: 29 200 
En workshop och två utbildningstillfällen: 4800 
Summa: 136 000kr/år 

7 Slutsatser och rekommendationer 
Av ovan nämna förslag föreslår förvaltningen att anta alternativ 2 – att samtliga 
funktioner och utredningar ska ligga hos extern leverantör. Det för att kunna 
leva upp till reglerna kring offentlighet- och sekretess. I ett internt system kan 
ärenden inte anonymiseras helt. Kommer ärenden in i ett internt system kan 
tjänstemän ändra data i ärendena, vilket kan förstöra materialet inför eventuell 
utredning. Således bör sekretessen vägra tyngre än kostnadsfrågan, om inte en 
helt anonym lösning kan tas fram internt. Det bör även tas hänsyn till att det i 
den interna ekonomiska beräkningen är svårt att förutse hur många timmar som 
kommer gå till utredning av ärenden. 

Vidare bör det beaktas att hanteringen av information från en 
visselblåsarfunktion förutsätter en varsam och nogsam hantering från dem som 
är utsedda att hantera ärenden, där av krävs en tydlig kravspecifikation vid 
beställningen av tjänsten där viss kompetens efterfrågas hos utredarna.  Ska 
funktionen ligga internt kan det därför bli aktuellt att anställa en utredare om 
rätt kompetensen inte redan finns internt.  

Viktigt är även att säkerställa det psykosociala stödet till visselblåsare i fall där 
personen inte väljer att vara anonym, såväl som till den som angetts ha begått 
någon form av överträdelse. Det kan behöva utvecklas rutiner för detta. 

Slutligen är det viktigt att arbeta för bibehållet förtroende mellan chefer och 
medarbetare för att inte riskera sämre arbetsmiljö där anställda inte vågar prata 
med varandra eller cheferna, både uppåt och nedåt i organisationen. Det ska 
fortfarande vara acceptabelt att vända sig till chef eller HR om misstankar om 
oegentligheter väcks.  
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Antagande av detaljplan för del av Lorentsberga 3:47 
med flera "Handelsområde Lorensberga 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar detaljplan för del av Lorentsberga 3:47 med flera 
”Handelsområde Lorentsberga”.  

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger mellan väg 50 och Lorensbergatjärn. Med planen 
omöjliggörs byggnation av del av projekt Förbifart Ludvika som dock ej kan 
anses vara aktuellt då satsningar genomförs på väg 50 i projekt Genomfart 
Ludvika. 

Huvudsyftet är att utveckla handelsområdet och möjliggöra ny mark för olika 
verksamheter såsom handel och industri. Planen tillåter även bostäder och 
område för betesmark. Strandskydd behöver upphävas. Detaljplanen hanteras 
enligt reglerna för utökat förfarande. 

Granskningen genomfördes mellan den 26 juni och den 13 augusti 2020. Under 
samrådet kom det in 10 synpunkter, varav fyra med synpunkter och sex utan 
erinran. Inga avgörande nya synpunkter framkom under granskningstiden. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2021. 
2. Beslut KSU 25 februari 2021 § 15. 
3. Granskningsutlåtande daterad 25 januari 2021. 
4. Planbeskrivning upprättad juni 2020, reviderad januari 2021. 
5. Plankarta upprättad maj 2020, reviderad januari 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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1 Handlingar 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse  

 Granskningsutlåtande  

 Fastighetsförteckning 

2 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet är att utveckla handelsområdet och möjliggöra ny mark för olika 
verksamheter såsom handel och industri. Planen tillåter även bostäder, område 
för betesmark, vattenområde och allmän platsmark av olika slag. 

 

Planområde inom gul linje 

3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Det finns inget riksintresseområde 
i aktuellt planområde. Direkt norr om planområdet finns väg 50 och Bergslags-
banan. 
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4 Plandata 

4.1 Lägesbestämning 

Planområdet ligger i sydvästra delen av Ludvika tätort. Planen begränsas av Lo-
rensbergatjärn och ett bostadsområde i söder, Snöåvägen i öster och den plane-
rade nya sträckningen av väg 50 i norr. 

4.2 Areal 

Planområdet omfattar drygt elva hektar. 

4.3 Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs idag av Ludvika kommun och enskilda fas-
tighetsägare. Se även 7.1.1. 

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, anger att det finns en plane-
rad riksväg genom planområdet. Den planerade vägen är den så kallade ”Förbi-
fart Ludvika”. Eftersom kommunen tillsammans med Trafikverket genomför 
åtgärder tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 50 (Genom-
fart Ludvika) är bedömningen att en ny sträckning av väg 50 (Förbifart Lud-
vika) ej längre är aktuell.  

5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Planområdet berör två gällande detaljplaner i Ludvika tätort. 

 Detaljplan för riksväg 60, Lorentsberga 3:47 m fl, Plan 2, Lorentsber-
gatjärn, laga kraft 1998 

 Detaljplan för riksväg 60, Ludvika gård 1:397 m fl, Plan 3, Lorentsberga 
trafikplats (Snöåvägen), laga kraft 1998 

5.3 Program för planområdet 

Inget planprogram har upprättats för detaljplanen. 

5.4 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Undersökningen togs upp på startmötet1 för detaljplanen. De förändringar som 
detaljplanen medför bedömdes inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Någon strategisk miljöbedömning (SMB) enligt PBL bedömdes inte behövas. 
Det är betydande miljöpåverkan2 som utlöser SMB-kravet. Det har stämts av 
med övriga kommunala förvaltningar, verksamhetsområden och bolag. 

                                                 

1 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar 

2 Betydande miljöpåverkan är 1 stor påverkan på ett mindre område eller 2 storskalig påverkan 
eller 3 kumulativ påverkan som leder till 1 eller 2 
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Följande punkter talar för att detaljplanen ej medför betydande miljöpåverkan: 

 Mindre verksamheter 

 Ingen större ökning gällande trafik förväntas 

 Liten eller ingen påverkan på luftkvaliteten i eller i närheten av planom-
rådet 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen ej medför betydande 
miljöpåverkan enligt samrådsyttrande.3 

5.5 Kommunala beslut i övrigt 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 15 juni 2020 § 61, att ge verksam-
hetsområde Planering i uppdrag att genomföra granskning för ärendet. 

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

6.1 Natur 

6.1.1 Mark och vegetation 

Den del av planområdet som möjliggörs för exploatering av verksamheter är ett 
vildvuxet grönområde med olika trädarter. Det finns flera mindre stigar som 
blivit upptrampade av folk som har utnyttjat området för att ta sig mellan 
Snöåvägen och gång- och cykelvägen (GC-väg) som går genom mitten av plan-
området. Den västra delen av planområdet som är närmast sjön är relativt blöt 
och förhållandevis igenväxt med träd och buskar. Inget av detta bedöms ha ett 
större naturvärde. Däremot utgör sjöar och stränder generellt en tillgång för na-
tur- och djurliv och därav skyddas en remsa längs stranden mot exploateringar 
för att skydda och säkerställa tillgången för allmänheten och djurlivet.  

6.1.2 Geotekniska förhållanden 

I en utredning för riskområdesindelning för Östansbo vattentäkt sammanställ-
des 1987 resultat från genomförda rörborrningar jord. Inom planområdet finns 
det två borrningar från 1960, Rb 26/60 i den västra delen och Rb 27/60 i den 
östra delen. Av dessa framgår att det i den västra borrprofilen finns matjord, 
lera och silt ner till nio meter. Därefter följer tre meter sand och silt som över-
lagrar ren sand och grus i minst sex meter. I den östra borrprofilen har man 
först ett lager matjord och silt på sex meter. Efter det följer tre meter sand och 
silt före ren sand och grus ner till 18 meter där berg påträffas. Detta visar att 
man har minst sex-nio meter tjälfarliga jordar inom planområdet, mäktigheten 
ökar västerut. Schaktning bör ske i torr väderlek. Även SGU4 bedömer i sin 
karttjänst att det är risk för att det inte är fastmark inom området, t.ex. lera, silt, 
och torv. Tidigare markanvändning var enligt historiska kartor åkermark. Om-
rådet kan dock vara utfyllt med andra massor. Området är dock byggbart. 

                                                 

3 Se yttrande S13 i samrådsredogörelsen 

4 Sveriges geologiska undersökning 
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Lorensberga gård som ligger på fastigheten Lorentsberga 1:2 ligger uppe på en 
moränkulle. 

Berggrunden består av leptit enligt kartan SGU Ser Af nr 158. Enligt samma 
källa framgår att ett större lineament, vanligtvis sprickzon, som löper längs 
Snöåvägen. Detta bör inte påverka planområdet. 

6.1.3 Förorenad mark 

Inga kända större föroreningar finns i området. Det finns kända små mindre in-
cidenter med spill inom planområdet och det kan antas finnas ytterligare vissa 
föroreningar som vanligtvis kan finnas vid bensinmackar och oljeavskiljare men 
även vid dieseltanken på fastigheten Kommersen 2.    

Eftersom planområdet ligger i tätortsmiljö kan de ha funnits enstaka oljecister-
ner vid byggnaderna men inga kända. Markområden kan ha fyllts ut.  

I och med att det kan förekomma föroreningar i området bör framtida exploa-
törer vara observanta om det förekommer avvikande lukt, markkomposition el-
ler synliga föroreningar i samband med arbeten inom eller i anslutning till områ-
det. Arbetet ska avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas omedelbart om nå-
got av detta observeras.  

6.1.4 Radon 

Den ursprungliga marken är klassad som normalradonmark. Byggnader med 
förhöjda markradonhalter finns i närområdet. Orsaken kan vara av varierande 
typ och mängd av fyllnadsmassor under byggnaderna. Radonsäkert byggande 
krävs. 

6.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd 

Risken för skred och höga vattenstånd bör vara liten vid området för verksam-
hetsexploateringar i och med att området är så pass flackt. I nya detaljplanen 
finns bestämmelse om att viss del markytan av området för nya exploateringar 
ska möjliggöra infiltration av dagvatten. Den närbelägna Lorensbergatjärn är 
dränerad med diken och utloppet är kulverterat från nuvarande riksväg till 
Magnetgärdet. Det är viktigt att ta hänsyn till de diken och den kulvert som 
finns i området vid förändringar för att undvika förhöjda vattennivåer inom 
området. Höjdskillnaden ner till Lorensbergatjärn från planområdet är cirka 
fyra-fem meter. 

Närmast Lorensbergatjärn kan det vara väldigt blött i marken beroende på års-
tid och väder men risken för skred och höga vattenstånd som ger översväm-
ningar och skador på bostadshusen bör vara liten. 
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6.1.6 Fornlämningar 

Fornlämningar förekommer inom planområdet.5 Lämningstypen är fossil åker 
och lämningar av en gammal bytomt. Detta har dock ingen påverkan på detalj-
planen och länsstyrelsen har bedömt att ingen arkeologisk undersökning be-
hövs.6 

 

Blått område markera område för ”Fossil åker och lämningar av gammal bytomt” 

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.7 Det innebär att nyupptäckta 
fornlämningar skyddas automatiskt. Om man påträffar en fornlämning måste 
man därför omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen. 

6.2 Bebyggelseområden 

6.2.1 Bostäder 

Fyra bostadshus finns inom planområdet. Ett av husen ligger idag inom område 
för allmän platsmark i gällande detaljplan. Detta har hindrat en försäljning av 
huset som idag ägs av Ludvika kommun. I den nya detaljplanen kommer detta 
hus ligga inom område med användningsbestämmelsen Bostad. 

Staket eller häck ska finnas i fastighetsgräns för bostadsfastigheter som gränsar 
mot strandskyddat område. 

6.2.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Huvudsyftet med planen är att utöka det handelsområde som ligger inom plan-
området och ge möjligheten att utveckla befintliga verksamheter. I övrigt är det 
mestadels bostäder i form av villor i närheten av planområdet. 

                                                 

5 Riksantikvarieämbetets fornsök 

6 Mejl daterat 4 maj 2018 – ämnesrad: Fornlämning, fossil åker – Ludvika  

7 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
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6.2.3 Offentlig och kommersiell service 

Offentlig och kommersiell service finns inom planområdet och i närliggande 
kvarter.  

Placering och standard på postmottagningsfunktion ska godkännas av Post-

Nord. 

6.2.4 Tillgänglighet 

Gällande regler för tillgänglighet ska tillämpas. 

6.2.5 Byggnadskultur 

Lorensberga gård på fastigheten Lorentsberga 1:2 ligger inom planområdet. 
Gården är en stor bergsmansgård och mangårdsbyggnaden ska ha byggts redan 
1792. Bredvid Lorensberga gård ligger Hermansson – Söderbäcks gård. Man-
gårdsbyggnaden ska ha uppförts 1848 och övriga byggnader på fastigheten ska 
ha byggts i slutet av 1800-talet8. Båda dessa gårdar har ett kulturhistoriskt värde 
och får inte förvanskas och får därför en varsamhetsbestämmelse i den nya de-
taljplanen.  

De spröjsade fönstren tillsammans med tegeltaken får inte förvanskas. Dessa 
utgör de viktigaste delarna av husens karaktär. Rivningsförbud för mangårds-
byggnaderna läggs till som planbestämmelse. 

Om- och tillbyggnader bör generellt ej tillåtas. Dock om nödvändigt ska det gö-
ras med särskild hänsyn till husens karaktär. Även energibesparande åtgärder 
ska göras med särskild hänsyn. 

Större ingrepp på huset bör inte göras om det inte är nödvändigt men tillbygg-
nader, ombyggnader och energibesparande åtgärder kan genomföras om de 
görs med eftertanke. Lorentsberga gård har säregna skorstenar som inte är ty-
piskt raka som många skorstenar är. Behöver det göras ingrepp på skorstenarna 
är det viktigt att de får ett utseende som i största möjliga mån liknar de befint-
liga.  

De viktigaste detaljerna att hantera varsamt är följande: 

 De spröjsade träfönsterna  

 Taken ska vara av typen sadeltak och bestå av tegel. Betongpannor räk-
nas inte som tegel 

 Stående träpanelen bör bevaras. Måste panelen bytas ska den ersättas 
med samma typ av panel sett till dimensioner och material 

 Kulör/färg på ytterväggar ska vara traditionell 

 Skorstenarna på Lorensberga gård 

Det finns två äldre grindstolpar som står längs Snöåvägen som i detaljplanen får 
skyddsbestämmelsen q-skydd1 med betydelsen ”Befintliga grindstolpar ska be-
varas”. Dessa ska ha markerat entré till en tidigare skola på platsen. 
 

                                                 

8 Lorensberga, Ludvika Lexikon, 2017-04-24 – Från hemsidan den 15 maj 2019 
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Grindstolpar längs Snöåvägen 

6.2.6 Gestaltning 

Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna ska ha en god 
form-, färg- och materialverkan.9 

Nya byggnader bör försöka efterlikna de byggnader som sedan tidigare finns i 
handelsområdet för att skapa en helhet i området och inte påverka miljön för de 
bostäder som finns i närheten av planområdet för mycket. En högre arkitekto-
nisk nivå får dock gärna eftersträvas. 

 

Två av verksamheterna i det befintliga handelsområdet 

6.3 Friytor 

6.3.1 Lek och rekreation 

Området för verksamheter lämpar sig inte för lek och rekreation. Idag används 
delar av planområdet till viss del för rekreation och det finns upptrampade sti-

                                                 

9 Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 1 § pkt 2 
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gar genom planområdets befintliga grönområden som leder till gång- och cykel-
vägar. En ny gång- och cykelväg planeras att dras genom grönområdet söder 
om området för verksamheter för att binda samman två viktiga naturområden. 
Grönområdet som blir kvar lämpar sig fortsättningsvis för lek och rekreation 
även om området blir mindre. 

Närmast sjön kommer det att finnas en remsa mark med användningsbestäm-
melsen Natur med möjlighet för allmänheten att kunna ta sig runt hela sjön för 
rekreation. Bryggor vid område ”W1 ” ska vara tillgängliga för allmänheten. Just 
den aktuella ytan är relativt blöt och passar sig av den anledningen inte särskilt 
för lek. Däremot på södra sidan av sjön är marken inte lika blöt och den lämpar 
sig därmed bättre för lek och rekreation och används idag bland annat som rid-
väg för hästar ståendes vid Lorensberga gård när de ska till och från närliggande 
skog och berg. 

6.3.2 Naturmiljö 

Grönområdet där verksamhetsexploateringar är aktuella har vissa naturvärden, 
framför allt de äldre sälgar och häggar som finns i området. Området är till stor 
del en glest trädbevuxen yta. Träden står spridda, vissa i tätare grupper medan 
andra står enskilt. Mot villatomterna växer stora och grova häggar. Vissa delar 
av området består av öppna gräsytor. Längs gränsen till befintliga handelsområ-
det finns en rad av rönnar. Dessa omfattas dock inte av biotopskydd10. 

 

Raden med rönnar som ej omfattas av biotopskydd. Foto: JanOlof Hermansson 

Äldre och grövre lövträd fungerar bra som födo- och boplats för olika fauna-
grupper. Genom området går några väl upptrampade stigar som fungerar som 
genväg till villaområdet och till gång- och cykelvägen väster om planområdet. 

                                                 

10 Enligt bekräftelse av Länsstyrelsen Dalarna i mejl daterat 2019-02-21 

439



Ludvika Kommun 
Planbeskrivning 

Handelsområde Lorensberga 

      

      
Sida 

12(24) 

    

 

12(24) 

 

 

 

Del av planområdets grönområde sett från Snöåvägen öster om planområdet 

Den västra delen av planområdet som är närmast sjön är relativt blöt och rela-
tivt slyig med träd och buskar. Inget av detta bedöms ha ett större naturvärde. 
Däremot utgör sjöar och stränder en tillgång för natur- och djurliv. Därav skyd-
das en remsa längs stranden från exploateringar. 

6.4 Vattenområden 

Del av Lorensbergatjärn ingår i planområdet och därmed berörs delar av plan-
området av strandskydd. Likaså på grund av en bäck från Lorensbergatjärn som 
rinner genom del av planområdet som har användningsbestämmelsen Natur. 
Bäcken har redan till viss del blivit kulverterat inom det befintliga handelsområ-
det. Strandskyddet behöver upphävas. Se kapitel 6.5 Strandskydd för mer in-
formation. 

Planområdet ligger delvis inom en grundvattenförekomst och dess tillrinnings-
område. Typ av grundvattenmagasin är sand- och grusförekomst. Grundvatten-
förekomsten är klassad till god kvantitativ status och kemisk status, vilket det 
ska ha enligt de miljökvalitetsnormer som finns för förekomsten. Grundvatten-
förekomsten bör inte få någon tillkommande påverkan av detaljplanen. Grund-
vattenförekomsten sträcker sig genom Ludvika och områdena som berörs är till 
stor del redan bebyggda. Inom planområdet finns i stort sett bara befintligheter 
med möjlighet till viss utbyggnad. Även om grundvattenförekomstens område 
delvis ligger inom planområdet så finns det en grundvattendelare i ungefärlig 
höjd med Skolvägen intill Lorensbergaskolan. Denna förhindrar till exempel att 
föroreningar från detaljplanens område sprider sig till Östansbo vattentäkt. 
Därmed bedöms inte planen heller påverka det vattenskyddsområde som om-
fattar Östansbo vattentäkt. 
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6.5 Strandskydd 

Lorensbergatjärn ligger till viss del inom planområdet och en bäck rinner ge-
nom en del av planområdet. Strandskydd avses därför att upphävas. För upphä-
vande av strandskydd åberopas miljöbalkens 7 kap 18c § punkt 4, området be-
hövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genom-
föras utanför området. Dessutom har strandskyddet tidigare upphävts i sam-
band med framtagande av gällande detaljplan. För upphävande av strandskydd 
för att tillåta bostadsmarken i detaljplanen åberopas miljöbalkens 7 kap 18c § 
punkt 1, området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar be-
tydelse för strandskyddets syften. En buffert på cirka 20 meter kommer att fin-
nas mellan område för Bostad och Lorensbergatjärn. 

Strandskyddet avses inte att upphävas inom allmän platsmark Natur och vatten-
områdena W och W1. Inom område W1 får mindre bryggor anläggas. Strands-
skyddsdispens krävs dock för att få anlägga en brygga och bryggan ska vara till-
gänglig för allmänheten. Bryggans storlek bör vara cirka sex-sju kvadratmeter 
stor för att inte påverka naturen och djurlivet för mycket. Staket eller häck ska 
finnas i fastighetsgräns vid bostadsfastigheter och område L1 med planbestäm-
melse n1 som gränsar mot strandskyddat område för att tydliggöra att till exem-
pel bryggorna är tillgängliga för allmänheten. Utöver strandskyddsdispens be-
hövs bygglov och fastighetsägarens tillstånd för att anlägga brygga inom område 
W1. 

 

Strandskydd gäller inom område markerat med blå skraffering. Strandskyddet inom kvarters-

mark och allmän platsmark (ej NATUR) avses att upphävas 

I samrådsskedet ingick fastigheten Lorentsberga 2:27 i den nya detaljplanen. Då 
det är svårt att motivera ett upphävande av strandskydd på fastigheten sett till 
Miljöbalken har den fastigheten lyfts ur den nya detaljplanen. Detta gör att gäl-
lande plan fortsatt kommer gälla för fastigheten och därmed är strandskyddet 
för fastigheten upphävt. Dock är byggrätten väldigt liten vilket gör att ett hus 
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enligt dagens standard inte kommer kunna byggas på tomten. Däremot kan 
tomten fortsatt användas som just tomtmark om det fortsatt är samma ägare 
för den fastigheten som för fastigheten Lorentsberga 2:26. 

6.6 Gator och trafik 

6.6.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Precis öster om planområdet går Snöåvägen som är en matarled mellan olika 
stadsdelar i Ludvika tätort. Längs Snöåvägen går en GC-väg. I planområdet går 
det att tydligt se upptrampade stigar. En ny GC-väg planeras att dras i grönom-
rådet söder om utbredningen av handels- och industriområdet och norr om be-
fintliga villor med bland annat fastighetsbeteckning Vingåkersdansen, Schotti-
sen och Valsen. Enligt en Space Syntax-analys från 201611 får denna GC-väg en 
sammanbindande funktion som gör att Lorensbergavägen får något starkare lo-
kala kopplingar. Den får inte stor effekt på omgivningen i analysen av global in-
tegration men skapar dock ett kontinuerligt stråk av vikt för rekreationsflöden 
och binder samman två viktiga naturområden. GC-vägen är totalt cirka 300 me-
ter lång och fyra meter bred. 

 

Upptrampade stigar inom planområdets grönområde där verksamheter ska tillåtas 

6.6.2 Kollektivtrafik 

Cirka 115 meter in på Knutsbovägen finns en busshållplats. Söderut på Snöåvä-
gen finns en busshållplats på cirka 175 meter avstånd från planområdet.  

6.6.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering ska ske inom kvartersmark. Befintliga utfarter mot Snöåvägen får fin-
nas kvar. I övrigt gäller utfartsförbud mot Snöåvägen. 

                                                 

11 Space Syntax-analys Ludvika tätort 2016. Space Syntax är en matematisk beräkningsmodell 
som visar vilka stråk för gångtrafikanter som har bäst kopplingar 
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6.7 Trygghet 

Goda siktlinjer och bra belysning är viktigt för den upplevda tryggheten. Söder 
om planområdet ligger ett bostadsområde med viss utsikt över planområdet, 
vilket medför en naturlig övervakning av området. Det är viktigt att slyröjning 
sker inom grönområdet för trygghetens skull. 

6.8 Störningar 

6.8.1 Lukt och allergi 

I dagsläget finns inga nationellt fastlagda rekommendationer på avstånd mellan 
en hästanläggning (i det här fallet hästhage) och bostad, utan de lokala förhål-
landena i varje specifikt fall får avgöra lämpligheten. I aktuellt fall bedöms häst-
hagarna kunna tillåtas på aktuell plats eftersom den förhärskande vindriktningen 
är sydväst, gödselhanteringen sker på ett tillräckligt långt avstånd enligt de flesta 
riktlinjer och rekommendationer som finns. Befintlig vegetation dämpar aller-
genspridningen som finns mellan bebyggelsen och hästhagarna. 

Det finns flera studier kring allergenspridning. Studierna visar att höga koncent-
rationer av hästallergen kunde uppmätas i och mycket nära stall och hagar, me-
dan halterna snabbt sjunker med avståndet från hästarna. Förhöjda värden 
kunde uppmätas i närområdet, men efter 50-100 meter från källan var halterna 
mycket låga eller under detektionsgränsen. I öppna landskap, och i vindrikt-
ningen, kan dock fortsatt och successivt avklingande nivåer av allergen uppmä-
tas på längre avstånd från hästgårdar 12. 

Avståndet till närmsta byggbara mark (för olika typer av verksamheter) är drygt 
sex meter. Till närmsta byggrätt på bostadsfastighet söder om tillåtna hagar är 
avståndet drygt 65 meter. Båda områdena där hästhagar tillåts enligt detaljplan 
används idag som hästhage. Dock tillåter den nya detaljplanen ett mindre om-
råde för hästhage än idag närmast bostadsfastigheterna (den södra delen). Med 
anledning av att det i dagsläget finns uppstallade hästar i stallet på fastigheten 
Lorentsberga 1:2 och har gjort det under en längre tid och att området dessu-
tom tidigare har uppfattats som ett lantligt område trots närheten till tätort, be-
döms hagarna kunna ligga kvar på ett kortare avstånd till omkringliggande bo-
städer än de rekommenderade avstånden. Delvis också på grund av att själva 
bostadshusen ligger på ett avstånd som är längre än 50 meter bort från hagen 
och att det finns vegetation och uthus mellan som kan begränsa allergensprid-
ning. Det stora området markerat med L1 har tidigare ingått i fastigheten Lo-
rentsberga 1:2 men löstes in av kommunen i samband med förbifartsprojektet.  

                                                 

12 Vägledning för planering för och invid djurhållning – Boverket 2011 
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Ortofoto från 1973, aktuella områden för hagar markerat med rött– Lantmäteriets visnings-

tjänst för historiska foton 

6.8.2 Buller 

Verksamheterna i planområdet ska uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för 
industri- och verksamhetsbuller.13 

Bostadsfastigheterna närmast väg 50 har en hög bullernivå idag. I dagsläget har 
samtliga bostadsfastigheter bullernivåer som överskrider riktvärdena. Vid bo-
stadsfastighet större än 35 kvadratmeter bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad14.  

Dessa bostadsfastigheter kommer att få bulleråtgärder i samband med projekt 
Genomfart Ludvika som har en planerad byggstart till hösten 2020. Bullerutred-
ning har gjorts i samband med Trafikverkets vägplan för aktuell sträcka av ge-
nomfartsprojektet. Bullerutredningen resultat visar att fastigheten Lorentsberga 
1:2 kommer att ha bullernivåer vid fasad på runt 56-57 dBA. Lorentsberga 2:26 
kommer att ha bullernivåer vid fasad på runt 61-62 dBA. Båda fastigheterna 
kommer att på skyddad sida ha en ekvivalent ljudnivå mellan 50-55 dBA. Lo-
rentsberga 2:11 kommer att vid fasad ha cirka 63 dBA ekvivalent ljudnivå. Fas-
tigheten Lorentsberga 2:26 föreslås i vägplanens bullerutredning få någon typ av 
fasadåtgärd. Lorentsberga 2:11 kommer att få fasadåtgärder genomförda samt 
åtgärd för uteplats. Därmed klarar de riktvärdet för bullernivå inomhus. De 
kommer dock fortsatt ha något för hög nivå vid uteplats (52 dBA) sett till rikt-
värdet 50 dBA. Dock konstaterar Trafikverket i vägplanen att det ej ses som 
ekonomiskt försvarbart ur ett samhälleligt perspektiv att bygga ett bullerplank 
för en fastighet.  

                                                 

13 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538 – Naturvårdsverket, 
2015 

14 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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Utdrag ur bullerutredning tillhörande Trafikverkets vägplan – Riksväg 50 – Genomfart Ludvika, 

Vägplan 1-2 Lyviksberget – Valhallavägen – Trafikverket, 2017 

Utöver bulleråtgärderna läggs en remsa med prickmark på samtliga bostadsfas-
tigheter närmast riksvägen. Detta säkerställer att inga bostäder byggs inom ca 
35-40 meter från nya sträckningen av väg 50. Aktuell del av genomfartspro-
jektet beräknas vara klart till hösten 2022 enligt preliminär tidplan. Väg 50 kom-
mer att förläggas längre bort från bostadsfastigheterna.  

 

Illustrationsskiss av ombyggnation i projekt Genomfart Ludvika - Riksväg 50 – Genomfart 

Ludvika, Vägplan 1-2 Lyviksberget – Valhallavägen – Trafikverket, 2017   
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Både medfinansieringsavtal15 och genomförandeavtal16 har tecknats mellan Lud-
vika kommun och Trafikverket för att säkerställa projekt Genomfart Ludvikas 
genomförande. Utöver dessa två avtal har Trafikverket tecknat kontrakt med 
entreprenör som ska utföra ombyggnationen av väg 5017. Dessa avtal säkerstäl-
ler att nödvändiga bulleråtgärder blir utförda. 

För nybyggnationer gäller planbestämmelse att om riktvärdena för trafik- och 
verksamhetsbuller överskrids ska hälften av bostadsrummen vara vända mot 
ljuddämpad sida. Alla bostäder/lägenheter ska ha tillgång till enskild eller ge-
mensam uteplats som klarar riktvärdena för trafik- och verksamhetsbuller 

Kommunens samlade bedömning är att marken är lämplig för bostäder utifrån 
bulleraspekten i och med dels prickmarken som omöjliggör husbyggnation för 
nära väg 50, dels de bullerskyddande åtgärder som ska genomföras på samtliga 
fastigheter i samband med ombyggnationen av väg 50 och dels bestämmelserna 
om skydd mot störning. Kraven gäller dock främst ny bebyggelse. Vid befintlig 
bebyggelse kan inte samma krav ställas. Marken anses även lämplig för bostäder 
utifrån att man i Trafikverkets vägplan har konstaterat att det ej är ekonomiskt 
försvarbart ur ett samhälleligt perspektiv att anlägga bullerplank för enskilda 
fastigheter. 

6.8.3 Luft 

Ludvika tätort har god luftkvalitet. Mätpunkten sitter dock i Ludvika centrum 
vilket är en bit från planområdet. Dock kan det antas att luftkvaliteten är bra 
även i planområdet. Detaljplanen och utökningen av handelsområdet bedöms 
inte påverka luftkvaliteten. 

6.8.4 Skyddsanordningar 

Det nya området för verksamheter kommer inte att sträcka sig ändra fram till 
bostadsfastigheterna söder om området. Ett som minst 20 meter brett område 
mot bostadsfastigheterna kommer att få planbestämmelserna Natur och Gång- 
och cykelväg för att minska riskerna för eventuella bullerstörningar från verk-
samheter. Avstånd mellan närmaste gavel på bostadshus och närmast möjliga 
placering av byggnad på verksamhetsområdet är 44 meter. 

                                                 

15 Avtal om medfinansiering och samverkan – Riksväg 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen, 
2016 – Dnr SBN 2016/391-04 

16 Genomförandeavtal – objekt Riksväg 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen, 2019 – Dnr 
SBN 2019/359  

17 Trafikverket och entreprenören NCC tecknade kontrakt i juli 2020 
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Grönområde gentemot bostadsfastigheterna där exploatering inte kommer att tillåtas  

6.8.5 Farligt gods 

Väg 50 är en rekommenderad led för farligt gods precis som järnvägen som lö-
per parallellt med riksvägen. För verksamheterna utgör detta ingen säkerhets-
risk. 

Bostäderna i norra delen av den nya detaljplanen ligger enligt länsstyrelsen Da-
larnas riktlinjer vid planering i närheten av farligt gods-led för nära både väg 50 
och järnvägen. Dessa riktlinjer gäller dock främst vid planering av ny bebyg-
gelse. Dessa bostäder som är med i detaljplanen är befintliga även om det ena 
huset idag står på mark med användningsbestämmelsen Genomfart. Husen 
kommer att ligga på ett avstånd till riksvägen på cirka 25 meter. Idag går riksvä-
gen betydligt närmare dessa bostadsfastigheter. Hastighetsbegränsningen förbi 
husen kommer att fortsatt vara 40 km/h. Skyddsavstånden i länsstyrelsens rikt-
linjer bygger dock bland annat på att hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Rikt-
linjerna bygger även på höga transportflöden vilket de inte bedöms vara på 
denna del av väg 50 (6 % av vägavsnittet som har en årsdygnstrafik på ca 
10 000 fordon18). 

På dessa fastigheter läggs planbestämmelse till om att utrymning ska ske bort 
från väg 50 och järnväg för att minimera riskerna vid en eventuell olycka med 
farligt gods. Utöver det läggs byggnadstekniska krav till för att minimera ris-
kerna vid olycka med farligt gods. Den sammanlagda bedömningen är därmed 
att det går att planlägga för bostäder i norra delen av planområdet trots när-
heten till farligt gods-led. 

I den nordöstra delen av planområdet finns en bensinmack. Påfyllningsplatsen 
för drivmedel kan anses utgöra en lika stor risk som en farligt gods-led. Mellan 

                                                 

18 RV 50 Genomfart Ludvika, VP 1-2 Lyviksberget – Valhallavägen – Trafikverket, 2017   
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påfyllningsplatsen och bostäderna som ligger på andra sidan Snöåvägen är av-
ståndet 50-60 meter. Med hänsyn till att verksamheten är befintlig kan inte 
samma krav på avstånd till omkringliggande bebyggelse uppnås.  

Planbestämmelse om att påfyllningsplats för drivmedel endast får placeras med 
hänsyn tagen till respektive drivmedels brandfarlighet, vilket regleras av MSB:s 
(eller motsvarande) meddelade föreskrifter, läggs till. Planbestämmelsen gör de-
taljplanen flexibel och låser inte påfyllningsplatsen till en särskild plats. Detta 
beror på att drivmedelsbranschen utvecklas fort vilket gör att andra typer av 
drivmedel som är klart mindre brandfarliga kan finnas inom en snar framtid. 
Det i sin tur gör att i framtiden behöver inte påfyllningsplatser anses utgöra en 
lika stor risk som en farligt gods-led. 

Utöver detta läggs byggnadstekniska krav till som planbestämmelser på verk-
samhetsfastigheterna. Även planbestämmelse om placering av entré och större 
fasadöppningar läggs till för att säkerställa att dessa inte placeras mot väg 50, 
järnväg och drivmedelsstations påfyllningsplats. 

Inom planområdet finns sedan tidigare en dieseltank på fastigheten Kommer-
sen 2. För denna tank blir planbestämmelsen densamma som för påfyllnings-
platsen, att den endast får placeras med hänsyn tagen till respektive drivmedels 
brandfarlighet. 

 

Dieseltank på fastigheten Kommersen 2 är inringad med röd färg 

6.8.6 Räddningstjänstens insatstid 

Räddningstjänstens fordon beräknas kunna vara på plats inom tio minuter i och 
med att aktuellt område ligger inom Ludvika tätort. Åtkomligheten för rädd-
ningstjänsten ska beaktas i samband med byggnation. 
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6.9 Teknisk försörjning 

6.9.1 Vatten och avlopp 

Kommunalt vatten och avlopp finns inom planområdet. På fastigheten Kom-
mersen 7 går en ledning under en byggnad (avtal om detta finns19) och fortsät-
ter sedan vidare ut i grönområdet som möjliggörs för exploatering. Ledning be-
döms kunna vara kvar men längs ledningen får marken bestämmelsen U1 ”Mar-
kreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Området ska bebyggas var-
samt med hänsyn till underjordiska ledningar”. Ledningen fortsätter inom det 
tilltänka verksamhetsområdet och får då bestämmelsen U2 ”Markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. Om ledningarna flyttas eller kulverteras 
får marken bebyggas enligt angränsande egenskapsbestämmelser”. 

Dessutom går VA-ledningar genom grönområdet som är tänk att exploateras. 
VA-ledningarna bedöms kunna ligga kvar i backen men området närmast led-
ningen får bestämmelsen U3 ”Markreservat för allmännyttiga underjordiska led-
ningar”. 

Dagvatten inom aktuellt planområde kommer främst från område för verksam-
heter. Viss sedimentering och fördröjning av dagvatten sker idag via den dag-
vattenledning som idag finns i området eftersom att vattnet har en lång väg att 
rinna innan det kommer ut i Lyviken i Väsman. Därav kan befintligt dagvatten-
system användas för hantering av dagvatten, i och med att det skapar en viss re-
ning och fördröjning. Därutöver läggs en planbestämmelse m2 till på del av 
planområde som innebär att marken ska finnas inom det området. Diket kan ta 
hand om det dagvatten som uppstår på fastigheterna i samband med regn. Stor-
leken på diket bör vara minst 0,6 m djupt och 1 meter brett och gå längs med 
hela fastighetsgränsen mot grönområdet. Fastigheterna ska kunna mottaga ett 
så kallat 10-årsregn som kan sägas motsvara ett skyfall. Diket säkerställer viss 
infiltration av dagvattnet inom egen fastighet. Detta bedöms inte påverka den 
grundvattenförekomst och Östansbo vattentäkt som ligger delvis i eller nära 
planområdet därför att tidigare nämnd grundvattendelare ligger söder om plan-
området i höjd med Skolvägen intill Lorensbergaskolan.    

I och med att område för verksamheter i stort består av befintlig bebyggelse 
med till stor del redan hårdgjord mark är det svårt att hantera dagvatten genom 
lokalt omhändertagande i befintligt handelsområde. Infiltration nära byggnader 
kan i detta område skapa risk för fuktskador på byggnader. Dagvattenhante-
ringen bör därmed fortsätta skötas på samma sätt som idag där det inte går att 
anlägga dike. 

6.9.2 Värme 

Verksamheter kan med fördel ansluta sig till fjärrvärmenätet då fjärrvärmeled-
ning finns på den östra sidan om Snöåvägen.  

6.9.3 El 

El finns framdraget inom delar av planområdet. 

                                                 

19 Avtalsservitut, aktnummer: 20-IM4-85/6222.1 
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6.9.4 Bredband 

Fiber för bredband, eller åtminstone tomrör för fiber, bör läggas i samband 
med annan ledningsdragning. 

6.9.5 Avfall 

Fastighetsnära insamling av avfall bör finnas. 

6.10 Barnperspektiv 

Planområdet har ej anpassats särskilt för barn. Huvudsyftet med den nya planen 

är att möjliggöra ny handelsmark i området på grund av att det finns ett behov 

av både handels- och industrimark i Ludvika tätort. Däremot utgör område Na-

tur en plats som kan användas för lek/aktiviteter. De upptrampade gångstigar 

som finns i detta område kommer att ersättas av ny riktig GC-väg. Den kan an-

vändas av barn som ska till och från Lorensberga skola vilket gör att barnen får 

en tryggare och trafiksäkrare väg till och från skolan. Belysning bör anläggas 

längs med GC-vägen. Den upplevda tryggheten i området bör öka i och med 

det. 

6.11 Konsekvenser och överväganden 

Om detaljplanen antas kan inte den tidigare planerade Förbifart Ludvika byggas 
i denna del av Ludvika. I dagsläget genomför Ludvika kommun tillsammans 
med Trafikverket satsningar på genomfartsvägarna (väg 50 och 66) i Ludvika 
och därav anses inte området för förbifarten längre vara aktuellt för just en för-
bifart.  

Inom Ludvika tätort saknas det i stort mark för nya verksamheter och det anses 
därför nödvändigt att möjliggöra utbyggnationer av redan befintliga verksam-
hetsområden för att tillmötesgå behoven om mark för verksamheter. 

Ett grönområde kommer att till stor del möjliggöras för nya exploateringar men 
det bedöms vara acceptabelt eftersom en remsa av grönområdet kommer att 
behållas för att grönområdet fortsatt ska ha samma funktion som sammanbin-
dande mellan olika stadsdelar och GC-vägar. 

7 Genomförande 

7.1 Fastighetsrättsliga frågor 

7.1.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Lorentsberga 3:47; 2:7; 2:10; 2:11; 2:12 ägs av Ludvika kommun. Lorentsberga 
1:2; 2:26; ägs privat tillika Häradspolkan 1. Den östra delen av planområdet ut-
göras av företagsetableringar med juridiska ägare. Fastigheterna som ingår är: 
Kommersen 1; 2; 3; 6; 7. 

7.1.2 Fastighetsbildning 

Områdets västra del med fastigheterna Lorentsberga 2:11 och 2:7 kommer att 
återgå till privatägo, genom försäljning, då de inlösts av kommunen i samband 
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med tidigare förbifartsprojekt. Delar av 2:10 kommer av den anledningen regle-
ras till 2:11. Delar av Lorentsberga 3:47 som går som en långsmal kil genom 
bland annat fastigheterna Lorentsberga 2:11 och 2:26 kan regleras till intillig-
gande fastigheter i och med att denna kil ej används och utgör ingen naturligt 
stråk. I övrigt reglers resterade mark som ägs av kommunen, men utgör idag 
egna fastigheter, till Lorentsberga 3:47, kommunal mark.  

Del av Lorentsberga 1:2 ska lösas in. Överenskommelse mellan fastighetsägaren 
och kommunen har skett tidigare i samband med framtagande av annan detalj-
plan. Pågående förrättning för ärendet finns. Lorentsberga 1:2 ges möjlighet att 
förvärva mark av kommunens fastighet Lorentsberga 3:47 för att kunna åter-
föra mark som inlöstes av kommunen i tidigare förbifartsprojekt. Fastigheten 
blir i och med det lämpligare för den verksamhet som bedrivits på området un-
der lång tid. Naturområdet anses utgöra en tillräcklig barriär gentemot bostads-
områdena som ligger söderut i förhållande till L1-området. Häradspolkan 1 i 
planområdets södra ände ges möjlig till att reglera bort den kil som uppstått i ti-
digare fastighetsbildningar i och med att området inte behövs. Kommersen 6 
och 7 avses att utökas och delar av Lorentsberga 3:47 regleras till berörda fastig-
heter. U-område säkerställs vid kommande avtalsskrivningar via officialservitut 
alternativt avtalsservitut beroende på vad som anses vara mest gångbart.  

W2-området med nuvarande bryggor kommer fortsättningsvis att få vara kvar 
eftersom bryggorna fanns innan kommunens inlösen av området. Dock ska 
möjlighet ges till allmänhet att vistas i området, någon begränsning av allemans-
rätten får inte förkomma eller att allmänheten upplever att begränsningar in-
förts.  

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för Ludvika gårds vägförening, 
registrerad som Ludvika Gård ga:1. Gemensamhetsanläggningen behöver om-
prövas eller upphävas då planen anger att det ska vara kommunalt huvudman-
naskap på vägarna. 

Fastighetsbildningen prövas av berörda myndigheter efter detaljplanens anta-
gande och efter ansökan av berörda sakägare för genomförandet av planens in-
tentioner. 

7.1.3 Upphävande av fastighetsplaner 

Inga fastighetsplaner finns inom planområdet. 

7.2 Kvartersmark 

Byggande och iordningställande av anläggningar och/eller hus inom kvarters-
mark åvilar den enskilde fastighetsägaren. 

7.3 Allmän platsmark 

Ludvika kommun står för iordningsställande av allmän platsmark inom planom-
rådet. 

Ny GC-väg planeras att byggas det i befintliga grönområdet söder om området 
för verksamheter. I övrigt är utpekad allmän platsmark redan befintlig. 
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7.4 Strandskydd 

Strandskydd avses upphävas inom detaljplaneområdet, se även 6.5. 

7.5 Organisatoriska frågor 

7.5.1 Planförfarande 

Planen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande eftersom planen antas ha 
ett stort intresse på grund av att planen förhindrar en byggnation av den så kal-
lade ”Förbifart Ludvika” i denna del av Ludvika tätort.   

7.5.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark. 

7.5.3 Genomförandetid 

Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) skall anges en genom- 
förandetid inom vilken detaljplanen skall vara genomförd. 
 
För denna plan föreslås en genomförandetid av femton (15) år. 

7.6 Ekonomiska frågor 

För kostnader på kvartersmark svarar varje enskild fastighetsägare. 

Kostnader för utbyggnad av GC-väg (300 meter lång och fyra meter bred) till-
faller kommunen. Utöver det tillkommer driftkostnader. 

Kommunen svarar för plankostnaden. 

7.7 Tidplan 

Antagande vinter 2021 

8 Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av verksamhetsområde Planering. Kontakter har 
under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och en-
heter.  

 

 

Johanna Ingre Joel Lidholm 
Planeringschef Samhällsplanerare – handläggare 
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1. Granskningens bedrivande 

Den 15 juni 2020, §61 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge 

verksamhetsområde Planering i uppdrag att genomföra erforderlig granskning.  

Granskningen genomfördes under tiden 26 juni till och med den 13 augusti 

2020. Allmänheten, sakägare, myndigheter, intresseföreningar, kommunala 

nämnder med flera gavs då ytterligare ett tillfälle att yttra sig över den nya 

detaljplanen. 

Granskningen har kungjorts i lokalpressen och på kommunens anslagstavla. 

Granskningshandlingar har skickats ut till berörda remissinstanser enligt 

verksamhetsområde Planerings sändlista och fastighetsförteckning. 

Detaljplanen har även varit tillgänglig på kommunens hemsida på internet 

www.ludvika.se/planer, i Ludvika bibliotek (Engelbrektsgatan 3) och på plan 5 i 

Ludvika Folkets hus. 

Tio yttranden har inkommit, varav ett efter granskningstidens slut (enligt 

överenskommelse). 

2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga 

ställningstagande 

Av inkomna tio yttranden var fyra med synpunkter och sex utan erinran.. 

  Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Inkommet 

datum 

Länsstyrelsen  G9  X 2020-08-13 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl     

Kommunstyrelsens arbetsutskott G7 X  2020-08-11 
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Myndighetsnämnden miljö och bygg G10   2020-09-01 

Kultur- och fritidsnämnden G4 X  2020-07-14 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende inom planområdet 

    

Privatperson, fastighet Häradspolkan 1 G8  X 2020-08-13 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende i fastigheter gränsande till 

planområdet  

    

- -    

Intresseföreningar och sammanslutningar     

- -    

Övriga privatpersoner     

- -    

Övriga      

PostNord  G1  X 2020-06-26 

SGU G2 X  2020-06-29 

Lantmäteriet G3  X 2020-07-03 

Trafikverket Region Mitt G5 X  2020-07-20 

Polismyndigheten G6 X  2020-07-20 

3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med  

kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens 

kommentarer 

Yttranden utan erinran eller synpunkter redovisas endast i tabellen ovan. 

G1 Postnord 

Inkommet 2020-06-26 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

PostNord har i uppdrag att 

tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten vilket bland annat innebär 

att det är Postnord som ska godkänna 

placeringen och standarden på 

postmottagningsfunktionen. I denna roll 

representerar Postnord samtliga 

Placering av postlådor bestäms ej i 

detaljplan. Däremot kommer text 

om placering av postlådor läggas till 

i planbeskrivning för information. 
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postoperatörer som är verksamma i det 

aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, 

kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 

hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och 

brevbärare. För att det ska kunna 

genomföras i praktiken behöver 

utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och 

verksamhetsområden placeras postlådan i 

en lådsamling vid infarten till området. I 

flerfamiljshus ska man ta emot sin post i 

en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på 

utdelningsforbattringar@postnord.com för 

dialog gällande godkännande av 

postmottagning i samband med 

nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder 

till att posten inte börjar delas ut till 

adressen. 

G3 Lantmäteriet 

Inkommet 2020-07-03 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Lantmäteriets bedömning är att en 

bestämmelse om att markreservat för 

underjordisk allmännyttiga ledningar 

inte kan utformas som det nu gjorts i 

planförslaget för beteckningen u1 och 

u2. En detaljplanebestämmelse kan 

inte upphöra att gälla om en viss 

händelse inträffar.  

Följande text är hämtad från 

boverket: ”En bestämmelse om 

markreservat begränsar möjligheten att 

använda marken även om någon 

rättighet inte bildats. För att denna 

begränsning ska försvinna krävs att 

Bestämmelserna ändras. Den enda 

u-bestämmelsen som blir kvar lyder: 

Markreservat för allmännyttiga 

underjordiska ledningar 
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planbestämmelsen tas bort genom att 

detaljplanen ändras, upphävs eller 

ersätts.” 

Bestämmelserna, som de nu är 

utformade, leder till en oklarhet. 

Således kvarstår lantmäteriets 

synpunkt från samrådsskedet 

beträffande detta. 

Lantmäteriet vill uppmärksamma 

kommunen på att flera byggnader 

finns idag som är belägna närmare än 

4,5 meter från i planförslaget 

föreslagen användningsgräns. 

Befintliga byggnader får fortsatt 

ligga närmare än 4,5 meter. 

Det bör av planbeskrivningen framgå 

att planförslaget innebär rätt för 

kommunen att inlösa mark för gc-väg 

från Lorentsberga 1:2. 

Överenskommelse om marken 

mellan fastighetsägaren och 

kommunen har skett tidigare i 

samband med framtagande av 

annan plan. Pågående förrättning 

för ärendet finns. 

Det står i planbeskrivningen, under 

genomförande, ”Fastighetsbildningen 

prövas av berörda myndigheter innan 

detaljplanen antagande”. Det torde väl 

vara efter antagande som det blir 

aktuellt. 

Planbeskrivningen ändras. 

G8 Privatperson, fastighet Häradspolkan 1 

Inkommet 2020-08-13 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vi anser att den planerade gång- och 

cykelvägen bör utgå. Den frågan är 

inte ordentligt utredd, utan det 

hänvisas endast till en ”Space-syntax-

analys”.  

 

Som boende i området verkar det som 

att en majoritet av de som använder 

grönområdet föredrar att det förblir ett 

grönområde. I skrivelsen anges att 

Kommunen har en förståelse för 

synpunkterna men kommer att gå 

vidare med föreslagen gång- och 

cykelväg. 

I närheten av området finns ett 

större naturområde/grönområde 

runt Lorensbergatjärn och 

intilliggande skog som kan nyttjas 

av hundägare och barn. 
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GC-vägen ökar tryggheten genom 

belysning. Vi, och säkert många med 

oss, föredrar ett naturområde att 

använda under dygnets ljusa timmar, 

före en upplyst GC-väg kvällstid. Vi 

som bor här ser att det dagligen går 

många hundägare genom 

grönområdet.   

 

Gång- och cykelvägen har ett tveksamt 

syfte som transportväg, då det inom ett 

par hundra meter finns en gång- och 

cykelväg och två villagator i samma 

sträckning. I 6.10 står det att GC-

vägen ska användas av barn som ska 

till Lorensbergaskolan. Det är dock 

svårt att förstå vilka barn som skulle 

ta den vägen till skolan. Elever från 

Notgårdsområdet följer 

Lorensbergavägen och elever från 

Ludvika gård använder GC-vägen 

längs Snöåvägen. En outredd aspekt 

är vad som händer med GC-vägen när 

den kommer fram till Snöåvägen – 

kommer det att finnas ett 

övergångsställe där? Det känns också 

som en betydligt trafikfarligare 

övergång än övergången vid 

Lorensbergaskolan där hastigheten 

under skoltid är sänkt.  

 

Ur ett barnperspektiv är det också 

viktigt att det finns oplanerad 

skogsmark att leka i och att ytor inte 

asfalteras i onödan.  

 

Dessutom var det en stark önskan på 

samrådet att det skulle finnas en 

barriär i form av träd mellan 

Kommunen ser gärna att finns flera 

alternativ för allmänheten att ta sig 

fram i staden och vill inte styra alla 

till att gå exakt samma sträcka. Ju 

fler alternativ som finns, desto 

lättare att ta sig fram i staden som 

gående och cyklist. 

I planbeskrivningen ändras texten 

till att GC-vägen kan komma att 

nyttjas av skolbarn. Precis som ni 

skriver kommer de flesta att gå 

längs Snöåvägen och den GC-väg 

som kopplar ihop 

Lorensbergavägen och Notgården. 

Hur den exakta utformningen av 

hur GC-vägen ska korsa Snöåvägen 

styrs ej i denna detaljplan. Dock 

kommer trafiksäkerheten vara av 

största vikt vid utformning av 

övergången. 

GC-vägen har flyttats något längre 

ifrån villorna vilket ökar 

möjligheterna för att träd mellan 

villor och GC-vägen (och även 

industriområdet) ska finnas kvar 

och skymma insikten. 

Omkringliggande mark runt GC-

vägen föreslås som Natur vilket 

betyder att marken inte kommer att 

skötas som en park med välklippta 

gräsmattor. Därmed är inriktningen 

att behålla så många träd som 

möjligt, dock kommer viss 

slyröjning behöva ske för att GC-

vägen ska upplevas som trygg. 

De två naturområdena som åsyftas 

är Högberget och grönområdet runt 

Lorensbergatjärn och intilliggande 

skog. 
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industriområdet och villorna, vilket 

försvåras om man tar ned träd för att 

bygga en GC-väg och hårdgjord mark 

betyder mindre utrymmer för träd att 

växa på. 

 

I avsnittet 6.1.1 anges att GC-vägen 

kommer att binda samman två 

naturområden. Det anges inte vilka, 

men om det handlar om Högbergets 

naturområde är slutledningen något 

långsökt, anser vi. 

För vår del oroar vi oss för att GC-

vägen kommer innebära att den 

träddunge som vi har utsikt mot från 

våra fönster kommer att få ge vika. I 

dungen finns ett vackert lönnträd 

(ädelträd).  

 

G9 Länsstyrelsen Dalarnas län 

Inkommet 2020-08-13 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Överprövningsgrundade 

synpunkter 

 

Farligt gods 

Bedömningen av om bebyggelse och 

byggnadsverk blir lämpliga med hänsyn 

till människors hälsa eller säkerhet eller 

till risken för olyckor utgår från gällande 

sträckning av riksvägen. En ny vägplan 

för väg 50 är fastställd men vägen behöver 

påbörja byggas för bedömning av 

detaljplanens lämplighet. Länsstyrelsen 

rekommenderar kommunen att inte anta 

detaljplanen innan dess. 

Detaljplaneförslaget möjliggör bostäder 

inom ett avstånd från befintliga riksvägen 

som inte följer rekommendationer från 

genomförd riskanalys och Länsstyrelsens 

Nya sträckningen av väg 50 har 

börjat byggas varav kommunen kan 

anta detaljplanen. 

Planbestämmelser har ändrats för 

att minimera risken vid olyckor med 

farligt gods. 

459



Ludvika kommun 
Datum 
2021-01-25 

Diarienummer 
KSU 2021/55 

Sida 

8(11) 

 

 

vägledning för planläggning vid 

transportleder för farligt gods. Plankartan 

behöver reglera så att ny- eller 

ombyggnationer undviks inom 20 meter 

från riksvägen i enlighet med slutsatser 

från genomförd riskanalys. 

Buller 
Det saknas ett resonemang utifrån den 
utförda bullerutredningen om marken är 
lämplig för bostäder utifrån buller. 
Skyddsåtgärder som behövs för att 
säkerställa en acceptabel bullernivå ska 
säkerställas som planbestämmelser på 
plankartan. Eftersom den ekvivalenta 
ljudnivån överskrids inom vissa delar av 
kvartersmark för bostäder behöver det 
regleras på plankartan att bostäder där 
bullernivån överskrider 60 dBA vid 
fasad ska ha en sida där 55 dBA ej 
överskrids. Enligt planbeskrivningen ska 
det finnas uteplatser invid bostad, men det 
behöver redovisas var uteplatser som 
uppfyller bullerkraven kan placeras och 
vilka bullerdämpande åtgärder som kan 
komma att behöva genomföras. 

Kommunens samlade bedömning är 

att marken är lämplig för bostäder 

utifrån bulleraspekten i och med 

dels prickmarken som omöjliggör 

husbyggnation för nära väg 50, dels 

de bullerskyddande åtgärder som 

ska genomföras på samtliga 

fastigheter i samband med 

ombyggnationen av väg 50 och att 

man i Trafikverkets vägplan har 

konstaterat att det ej är ekonomiskt 

försvarbart ur ett samhälleligt 

perspektiv att anlägga bullerplank 

för enskilda fastigheter.  

För nybyggnationer läggs 

planbestämmelse till att om 

riktvärdena för trafik- och 

verksamhetsbuller överskrids ska 

hälften av bostadsrummen vara 

vända mot ljuddämpad sida. Alla 

bostäder/lägenheter ska ha tillgång 

till enskild eller gemensam uteplats 

som klarar riktvärdena för trafik- 

och verksamhetsbuller 

 

Planbeskrivningen kompletteras 

med texten ovanför och ytterligare 

resonemang kring bullernivån. 

Övrigt  

Kulturmiljö 
Skyddsbestämmelsen q1 är formulerad på 

ett sätt att den har karaktären av 

varsamhetsbestämmelse. 

Skyddsbestämmelser bör bara hänföras 

sådana bestämmelser som medför krav på 

att ett visst material ska bibehållas eller 

att det är ett mer kostnadskrävande 

utförande som krävs för att kunna 

Skyddsbestämmelsen q1 byts ut till 

varsamhetsbestämmelse k.  

Enskilda bestämmelser om fönster, 

listverk och fasaddekorationer och 

takens utformning läggs till. 

Rivningsförbud för 

mangårdsbyggnaderna läggs till som 

planbestämmelse. 
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underhålla. Skyddsbestämmelser innebär 

också att ägarna kan söka ersättning, 

vilket inte är möjligt med en 

varsamhetsbestämmelse. Länsstyrelsen 

rekommenderar att kalla 

planbestämmelsen för 

varsamhetsbestämmelse (k) och förse 

byggnaderna med ett kompletterande r, 

rivningsförbud. Länsstyrelsen 

rekommenderar också att bestämmelserna 

förtydligas på plankartan, och inte bara i 

planbeskrivningen. Om avsikten är att 

t.ex. de befintliga spröjsade träfönstren 

inte får bytas och att grindstolparna ska 

bevaras på befintlig plats med befintlig 

utseende bör enskilda skyddsbestämmelser 

på plankartan sättas för dessa. 

Plankarta 
Plankartan bör ses över då det saknas 
beteckningar för grundkartan. 

Beteckningar för grundkartan läggs 

till. 

G10 Myndighetsnämnden Miljö och bygg 

Inkommet 2020-09-01 (sent inkommet enligt överenskommelse) 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Myndighetsnämnden tillstyrker 

planförslaget men vill särskilt framhålla 

vikten av de områden som kommer vara 

inom strandskyddat område, och tillika 

inom allmän platsmark i detaljplanen, 

ska vara tillgängliga för allmänheten och 

får inte uppfattas, eller upptas, som privat 

mark. De befintliga brygganläggningarna 

som finns inom planområdet, samt 

marken kring dessa bryggor, uppfattas 

idag enligt Myndighetsnämndens mening 

som privat och inte tillgänglig för 

allmänheten. I och med ovanstående anser 

Myndighetsnämnden att det bör tydligt 

framgå i planbeskrivningen hur de 

befintliga bryggorna och marken kring 

dessa ska vara utformad för att garantera 

allmänhetens tillgång till strandområdet 

Planbeskrivningen kompletteras 

med text om hur marken och 

bryggorna ska utformas men även 

om att det krävs 

strandskyddsdispens, bygglov och 

fastighetsägarens tillstånd. 

Utöver detta finns planbestämmelse 

om att staket eller häck ska finnas i 

fastighetsgräns mot allmän plats 

NATUR. 
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långsiktigt. I planbeskrivningen bör det 

framgå, att utöver strandskyddsdispens, 

så krävs det också bygglov och 

fastighetsägarens tillstånd för uppförande 

av bryggor.  

Vidare bör huvudmannaskapet för den 

allmänna platsmarken vara utrett och 

tydligt. 

Det är kommunalt 

huvudmannaskap på den allmänna 

platsmarken, vilket nämns i 

planbeskrivningen. Det är endast 

vid enskilt huvudmannaskap som 

huvudmannaskapet behöver stå 

med på plankartan. 

Myndighetsnämnden tolkar det som att 

det saknas utfartsförbud mot Snöåvägen 

på plankartan 

Utfartsförbud läggs till. 

 

4. Ej tillgodosedda synpunkter från samrådet 

 Gång- och cykelvägen och verksamhetsområdet har flyttats längre 

bort från villorna. Dock hade flera privatpersoner uttryckt en 

önskan om att flytta gång- och cykelvägen och verksamhetsområdet 

ännu längre bort. 

 En privatperson ville att betesmarken inte skulle bli mindre i den 

nya planen jämförelse med verkligheten. Denna synpunkt kunde 

dock inte tillgodoses då ett visst avstånd mellan betesmark och 

bostadsfastigheter är nödvändigt med tanke på risk för spridning av 

allergener. 

5. Övrigt 

Detaljplanen har varit ute på granskning under klart längre tid än nödvändigt 

enligt plan- och bygglagen (2010:900). Detta beror på att planen var på 

granskning under sommaren då det var semestertider. Om längden på 

granskningen enbart varit enligt det lagstadgade kravet hade det kunna innebära 

att man som allmänhet kan haft svårt att hinna få svar på sina frågor i och med 

att planhandläggarna har haft semester.  

6. Tidplan 

Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige under våren 2021. 
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7. Slutsats 

Samrådsyttranden föranledde ändringar i detaljplanen på ett antal punkter inför 

granskningen. Detta har gjort att antalet negativa synpunkter har minskat i 

granskningsskedet. Nedan följer exempel på synpunkter från 

granskningsskedet, som inte är tillgodosedda: 

 Privatperson vill att gång- och cykelvägen ska utgå 

Förvaltningens kommentar: Den planerade gång- och cykelvägen 

ersätter de naturliga gångstigar som finns i grönområden som 

försvinner när exploatering av området sker. Kommunen ser även 

fördelar med att det finns flera olika alternativ för gående och cyklister 

att ta sig fram i staden. 

Inga avgörande nya synpunkter framkom under granskningstiden. 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås godkänna 

granskningsutlåtandet och besluta om att lämna detaljplanen vidare till 

kommunfullmäktige för antagande. 

8. Medverkande tjänstemän 

Granskningsutlåtandet har skrivits av verksamhetsområde Planering.  

Johanna Ingre 

Planeringschef  

Joel Lidholm 

Samhällsplanerare - planhandläggare 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Lokalgata

GATA

1

CykelfartsvägVÄG

1

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

BetesmarkL

1

VerksamheterZ

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

VattenområdeW

Bryggor

W

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Skydd av kulturvärden

q-skydd

1

Befintliga grindstolpar ska bevaras,  4 kap. 8 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 20 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea är 20 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

4

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

5

Största bruttoarea är 125 m² per fastighet inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Påfyllningsplats för drivmedel ska placeras med hänsyn tagen till

respektive drivmedels brandfarlighet reglerat i gällande föreskrifter

om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p

2

Tank för drivmedel ska placeras med hänsyn tagen till respektive

drivmedels brandfarlighet reglerat i gällande föreskrifter om

hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

p

3

Byggnad ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Byggnader får endast uppföras om de uppfyller byggnadstekniskt

brandskydd, lägst klass EI 30 för ytterväggar och fasaddelar och

lägst klass EW 30 för fönster,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Utrymning av byggnad ska ske bort från väg 50 och järnväg,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

b

3

Entréer och större fasadöppning får inte placeras vända mot väg

50, järnväg och drivmedelsstations påfyllningsplats,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Staket eller häck ska finnas i fastighetsgräns mot allmän plats

NATUR,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Rivningsförbud

r

1

Mangårdsbyggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

k

1

Värdefull miljö. Karaktärsdrag ska bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k

2

Fönster ska till form, material, indelning och proportioner bibehållas

till sin utformning,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k

3

Listverk och andra fasaddekorationer ska bibehållas till sin

huvudsakliga omfattning och utformning och får inte förenklas,  4 kap.

16 § 1 st 2 p.

k

4

Taktäckning ska vara av tegel,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar

m

1

Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.

Ekvivalentnivån för buller vid kvartersgränsen får inte överstiga 50

dB(A),  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m

2

Dike ska finnas,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

3 Överskrids riktvärderna för trafik- och verksamhetsbuller ska hälften

av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. Alla

bostäder/lägenheter ska ha tillgång till enskild eller gemensam

uteplats som klarar riktvärdena för trafik- och verksamhetsbuller,  4

kap. 12 § 1 st 3 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

a

1

Bygglov krävs för alla bryggor,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom kvartersmark som berörs av strandskydd och

allmän platsmark (ej NATUR) som berörs av strandskydd.,  4 kap. 17 §
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för del av

Lorentsberga 3:47 med flera

"Handelsområde Lorensberga

Ludvika Kommun Dalarnäs län

Antagandehandling

KSU 2021/55

Plankartan upprättad maj 2020 Reviderad januari 2021

Johanna Ingre

Planeringschef

Joel Lidholm

Samhällsplanerare

Godkännande

KSU

Antagande

Laga kraft

KF

Till planen hör:

Planprogram

Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-04-26 
Diarienummer 

KS  2021/169 
21 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för del av Lorentsberga 3:47 
med flera ”Handelsområde Lorentsberga” 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar detaljplan för del av Lorentsberga 3:47 med flera 
”Handelsområde Lorentsberga”.  

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger mellan väg 50 och Lorensbergatjärn. Med planen 
omöjliggörs byggnation av del av projekt Förbifart Ludvika som dock ej kan 
anses vara aktuellt då satsningar genomförs på väg 50 i projekt Genomfart 
Ludvika. 

Huvudsyftet är att utveckla handelsområdet och möjliggöra ny mark för olika 
verksamheter såsom handel och industri. Planen tillåter även bostäder och 
område för betesmark. Strandskydd behöver upphävas. Detaljplanen hanteras 
enligt reglerna för utökat förfarande. 

Granskningen genomfördes mellan den 26 juni och den 13 augusti 2020. Under 
samrådet kom det in 10 synpunkter, varav fyra med synpunkter och sex utan 
erinran. Inga avgörande nya synpunkter framkom under granskningstiden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör  

Jessica Hedlund 
Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Beslut KSU 25 februari 2021 § 15 
2. Granskningsutlåtande daterad 25 januari 2021 
3. Planbeskrivning upprättad juni 2020, reviderad januari 2021  
4. Plankarta upprättad maj 2020, reviderad januari 2021 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-04-26 

Diarienummer 
KS 2021/169 

Sida 

2(2) 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 

466



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 40  Dnr 2020/364 

 

Regler för gåvor och uppvaktningar 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar de reviderade reglerna för gåvor, uppvaktning och 

representation. 

2. Fullmäktige upphäver de tidigare riktlinjerna för representation daterade 3 
september 2010. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har från kommunstyrelsen fått i uppdrag att 
komplettera gällande styrdokument för gåvor och uppvaktningar med 
uppvaktning av kommunens 100-åringar. 

De tidigare riktlinjerna för Ludvika kommuns representation som är daterade 3 
september 2010 är nu inkluderade i de reviderade reglerna för gåvor, 
uppvaktning och representation 

Beslutsunderlag 
1. Regler för gåvor, uppvaktningar och representation, daterad 25 mars 2021. 
2. Regler Gåvor och uppvaktningar, daterad 16 september 2016. 
3. Riktlinjer för Ludvika kommuns representation, daterad 3 september 2010. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2021-03-29 
Diarienummer 

KS  2020/364 
00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Elin Löfås, 0240-861 30 
elin.lofas@ludvika.se    

 
 

 
Fullmäktige 

 

Revidering av regler för gåvor, uppvaktning och 
representation 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar de reviderade reglerna för gåvor, uppvaktning och 

representation 

2. Fullmäktige upphäver de tidigare riktlinjerna för representation daterade 3 
september 2010 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har från kommunstyrelsen fått i uppdrag att 
komplettera gällande styrdokument för gåvor och uppvaktningar med 
uppvaktning av kommunens 100-åringar. 

De tidigare riktlinjerna för Ludvika kommuns representation som är daterade 3 
september 2010 är nu inkluderade i de reviderade reglerna för gåvor, 
uppvaktning och representation.     

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Laila Dufström 
Biträdande kommundirektör 

Elin Löfås 
Verksamhetsutvecklare 

 
Bilagor 
1. Regler för gåvor, uppvaktningar och representation, daterad 25 mars 2021 
2. Regler Gåvor och uppvaktningar, daterad 16 september 2016 
3. Riktlinjer för Ludvika kommuns representation, daterad 3 september 2010 

Beslut skickas till 
Akten 
Styrdokument 
Samtliga nämnder och helägda bolag
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Sida 
1(5)

STYRDOKUMENT  
Datum 

2021-03-25 
Diarienummer 

KS 2020/364  

Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Styrdokument 
Regler för utdelning av Ludvika kommuns 
minnesgåva, julgåva, uppvaktning/hedrande 
av förtroendevalda och anställda, uppvaktning 
av 100 åringar, samt kommunal representation 
  

Dokumentnamn 
Styrdokument 

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Omfattning 
Koncernen 

Dokumentägare 
Kommunfullmäktiges 
presidium 

Dokumentansvarig 
Förvaltningschef 

Publicering 
Kommunal författningssamling 

Författningsstöd 
  
 
Beslutad 
Skriv datum då beslut 
tagits av t.ex. KF; KF 

Bör revideras senast 
Skriv då dokumentet 
senast måste revideras, 
senast vart 4:e år 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
2020/364 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

Skriv datum och § Klicka eller tryck här för att ange text. Ange dnr vid revidering 
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Sida 
2(5)

   

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

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång per 
mandatperiod eller 
då riktlinjen upphör 
att gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång per 
mandatperiod eller 
då reglerna upphör 
att gälla 
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Ludvika kommun 
Datum 

2021-03-25 
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1 Minnesgåva 
Värde och urval av minnesgåvor bestäms av kommunfullmäktiges presidium. 
Om någon frånsäger sig uppvaktning ska det respekteras.  

Kommunens minnesgåva delas ut av kommunfullmäktiges ordförande till 
anställda och förtroendevalda enligt följande. 

1.1 Anställda 
Minnesgåva lämnas till den som varit anställd i kommunen i 25 år. För anställd 
som vid verksamhetsövertagande överförts från annan huvudman, ska 
anställningstiden hos den andra huvudmannen räknas som anställnings-tid hos 
Ludvika kommun. Kortare avbrott i anställningstiden, på sammanlagt högst ett 
år, ska inte avräknas den sammanlagda anställningstiden. Inte heller 
tjänstledigheter reglerade i avtal och/eller författningar avräknas från 
anställningstiden. 

1.2 Förtroendevalda 
Förtroendevald som varit ledamot i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
nämnd, helägt bolag eller varit revisor eller nämndeman i 25 år 
sammanhängande eller förtroendevald som avgår och som varit ledamot i kom-
munfullmäktige, fullmäktigeberedningar, nämnd, helägt bolag eller varit revisor 
eller nämndeman i minst 16 år eller fyra mandatperioder sammanhängande. 

2 Bemärkelsedagar  

2.1 Anställd eller förtroendevald 
Uppvaktning med blommor ska ske när anställd eller förtroendevald fyller 50 
år. Om någon ifrån säger sig uppvaktning ska det respekteras. Blommor får 
köpas till 1 procent av prisbasbeloppet. Uppvaktning av anställd sker genom 
den förvaltning som den anställde tillhör.  

Ledamot av kommunfullmäktige och fullmäktigeberedning uppvaktas genom 
kommunfullmäktiges försorg. Ledamot i nämnd eller revision uppvaktas av den 
nämnd/revision som ledamoten tillhör. Ledamot som tillhör flera kommunala 
instanser, uppvaktas av den instans där den till omfattningen största insatsen 
görs. 

2.2 100-åringar 
Uppvaktning med blomma ska ske när en kommuninvånare fyller 100 år. Om 
någon ifrån säger sig uppvaktning ska det respekteras. Blommor får köpas till 1 
procent av prisbasbeloppet. Uppvaktning sker av vård- och omsorgsnämndens 
presidium.  

3 Julgåva 
Julgåva ska lämnas till tillsvidareanställda och visstidsanställda som har en 
visstidsanställning på minst 6 månader. Julgåvan ska delas ut i november eller 
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december och värdet får uppgå till 1 % av prisbasbeloppet och ska upphandlas 
centralt. 

4 Pensionsavgång 
Vid pensionsavgång ska den anställde uppvaktas med blommor. Om någon 
frånsäger sig uppvaktning ska det respekteras. Blommor får köpas till 1 % av 
prisbasbeloppet. Uppvaktning sker genom den förvaltning som den an-ställde 
tillhör. 

5 Dödsfall 
Om förtroendevald eller anställd avlider ska den avlidne hedras med 
krans/blommor eller genom insättning av ett belopp för det ändamål som 
angivits av den bortgångne eller de anhöriga. Flaggning på halv stång sker 
vanligen den dag dödsfallet inträffat eller, om flaggtiden blir mycket kort den 
dagen, dagen efter dödsfallet, samt på dag för begravning. Då begravningen är 
avslutad hissas flaggan i topp, för att antingen omedelbart halas ned eller förbli 
hissad i topp och sedan halas ned på vanlig tid. Vid dödsfall och begravning på 
allmän flaggdag har flaggning på halv stång företräde.  

Om någon frånsäger sig hedrandet ska det respekteras.  

Ledamot av kommunfullmäktige och fullmäktigeberedning hedras genom 
kommunfullmäktiges försorg. Ledamot i nämnd och revision hedras av det 
organ ledamoten tillhör. Ledamot som tillhört flera kommunala organ, hedras 
av det organ där den till omfattningen största insatsen gjorts.  

Hedrandet av anställd sker genom den förvaltning som den anställde tillhört.  

Kommunfullmäktiges presidium har den 1 juni 2011 beslutat om följande 
tillämpningsregler:  

 Alla anställda och förtroendevalda, oberoende av befattning ska be-handlas 
lika.  

 Hedrandet, vilket enligt antagna regler kan bestå av krans eller blommor 
eller genom insättning av ett belopp för det ändamål som angivits av den 
bortgångne eller de anhöriga, 2000 kronor.  

 Till kransen/blommorna ska det vara blå/vita band med texten ”Ludvika 
kommun”.  

 Blommorna ska vara vita och blå.  
 Den förvaltning som den avlidne har hört till ska i god tid meddela 

stadshusets reception om tidpunkt för begravningen för att stadshusets 
flagga ska kunna halas.  

6 Representation  

6.1 Extern representation 
Extern representationen ska ske för att skapa intresse för kommunen, knyta för 
kommunen viktiga kontakter och främja kommunens intresse.  
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Extern representation är uttryck för sedvanlig gästfrihet i form av värdskap vid 
studiebesök, vänortsbesök, kongresser, idrottsevenemang eller liknade 
aktiviteter som tilldrar sig i kommunen. Extern representation kan även 
förekomma då organisationer och föreningar firar 25-, 50-, 75- eller 100-års 
jubileum. Uppvaktning av 100-åringar enligt punkt 2.2 är att betrakta som 
extern representation.  

6.2 Intern representation 
Intern representation ska syfta till att främja den interna verksamheten. Med 
intern representation avses den representation som riktar sig mot de anställda. 
Till intern representation räknas måltider i samband med informationsmöten, 
interna kurser, enstaka planeringskonferenser och liknande. Till intern 
representation räknas också uppvaktning med gåvor till anställda och 
förtroendevalda vid exempelvis bemärkelsedagar. 

6.3 Gemensamma bestämmelser 
All representation anpassas efter sitt syfte och ska ske med omdöme och 
måttfullhet.  

Spritdrycker, vin och starköl ska som regel inte förekomma vid representation. 
När sedvänja eller kutym kräver det kan undantag medges av 
kommunfullmäktiges ordförande. Ersättare för ordförande är 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande alternativt kommunfullmäktiges 2:e 
vice ordförande. 

7 Undantag och tolkning 
I specifika fall kan kommunfullmäktiges presidium besluta om undantag från 
dessa regler. Tolkning av dessa regler görs av kommunfullmäktiges presidium.  
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Antaget av 
KF 2010-10-28, § 187 

 
 
 

 
 

Riktlinjer för Ludvika kommuns representation  

Extern representation 
Extern representationen ska ske för att skapa intresse för kommunen, kny-
ta för kommunen viktiga kontakter och främja kommunens intresse.  
Extern representation är uttryck för sedvanlig gästfrihet i form av värd-
skap vid studiebesök, vänortsbesök, kongresser, idrottsevenemang eller 
liknade aktiviteter som tilldrar sig i kommunen. Extern representation kan 
även förekomma då organisationer och föreningar firar 25-, 50-, 75- eller 
100-års jubileum. 

Intern representation 
Intern representation skall syfta till att främja den interna verksamheten. 
Med intern representation avses den representation som riktar sig mot de 
anställda. Till intern representation räknas måltider i samband med infor-
mationsmöten, interna kurser, enstaka planeringskonferenser och liknan-
de. Till intern representation räknas också uppvaktning med gåvor till an-
ställda och förtroendevalda vid exempelvis bemärkelsedagar. 

Gemensamma bestämmelser 
All representation avpassas efter sitt syfte och ska ske med omdöme och 
måttfullhet.  
Spritdrycker, vin och starköl ska som regel inte förekomma vid represen-
tation. När sedvänja eller kutym kräver det kan undantag medges av 
kommunfullmäktiges ordförande. Ersättare för ordförande är kommun-
fullmäktiges 1:e vice ordförande alternativt kommunfullmäktiges 2:e vice 
ordförande. 

Tolkning 
Tolkning av dessa regler görs av kommunfullmäktiges presidium. 
_____ 
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Gåvor och uppvaktningar 

1 Minnesgåva 
Värde och urval av minnesgåvor bestäms av kommunfullmäktiges presi-
dium. Om någon frånsäger sig uppvaktning ska det respekteras.  
Kommunens minnesgåva delas ut av kommunfullmäktiges ordförande till 
anställda och förtroendevalda enligt följande.  

1.1 Anställda 
Minnesgåva lämnas till den som varit anställd i kommunen i 25 år. För an-
ställd som vid verksamhetsövertagande överförts från annan huvudman, 
ska anställningstiden hos den andra huvudmannen räknas som anställnings-
tid hos Ludvika kommun. Kortare avbrott i anställningstiden, på samman-
lagt högst ett år, ska inte avräknas den sammanlagda anställningstiden. Inte 
heller tjänstledigheter reglerade i avtal och/eller författningar avräknas från 
anställningstiden.  

1.2 Förtroendevalda 
Förtroendevald som varit ledamot i kommunfullmäktige, fullmäktigebered-
ning, nämnd, helägt bolag eller varit revisor eller nämndeman i 25 år sam-
manhängande eller förtroendevald som avgår och som varit ledamot i kom-
munfullmäktige, fullmäktigeberedningar, nämnd, helägt bolag eller varit re-
visor eller nämndeman i minst 16 år eller fyra mandatperioder samman-
hängande. 

2 Bemärkelsedagar 
Uppvaktning med blommor ska ske när anställd eller förtroendevald fyller 
50 år. Om någon ifrån säger sig uppvaktning ska det respekteras. Blommor 
får köpas till 1 procent av prisbasbeloppet. Uppvaktning av anställd sker ge-
nom den förvaltning som den anställde tillhör. 
Ledamot av kommunfullmäktige och fullmäktigeberedning uppvaktas ge-
nom kommunfullmäktiges försorg. Ledamot i nämnd eller revision uppvak-
tas av den nämnd/revision som ledamoten tillhör. Ledamot som tillhör 
flera kommunala instanser, uppvaktas av den instans där den till omfatt-
ningen största insatsen görs.  

3 Julgåva 
Julgåva ska lämnas till tillsvidareanställda och visstidsanställda som har ett 
vikariat på minst 6 månader. Julgåvan ska delas ut i november eller decem-
ber och värdet får uppgå till 1 % av prisbasbeloppet och ska upphandlas 
centralt. 

4 Pensionsavgång 
Vid pensionsavgång ska den anställde uppvaktas med blommor. Om någon 
frånsäger sig uppvaktning ska det respekteras. Blommor får köpas till 1 % 
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av prisbasbeloppet. Uppvaktning sker genom den förvaltning som den an-
ställde tillhör.  

5 Dödsfall 
Om förtroendevald eller anställd avlider ska den avlidne hedras med 
krans/blommor eller genom insättning av ett belopp för det ändamål som 
angivits av den bortgångne eller de anhöriga. Flaggning på halv stång sker 
vanligen den dag dödsfallet inträffat eller, om flaggtiden blir mycket kort 
den dagen, dagen efter dödsfallet, samt på dag för begravning. Då begrav-
ningen är avslutad hissas flaggan i topp, för att antingen omedelbart halas 
ned eller förbli hissad i topp och sedan halas ned på vanlig tid. Vid dödsfall 
och begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv stång företräde. 
Om någon frånsäger sig hedrandet ska det respekteras. 
Ledamot av kommunfullmäktige och fullmäktigeberedning hedras genom 
kommunfullmäktiges försorg. Ledamot i nämnd och revision hedras av det 
organ ledamoten tillhör. Ledamot som tillhört flera kommunala organ, 
hedras av det organ där den till omfattningen största insatsen gjorts.  
Hedrandet av anställd sker genom den förvaltning som den anställde till-
hört. 
Kommunfullmäktiges presidium har den 1 juni 2011 beslutat om följande 
tillämpningsregler:  
- Alla anställda och förtroendevalda, oberoende av befattning ska be-

handlas lika. 
- Hedrandet, vilket enligt antagna regler kan bestå av krans eller blommor 

eller genom insättning av ett belopp för det ändamål som angivits av 
den bortgångne eller de anhöriga, 2000 kronor. 

- Till kransen/blommorna ska det vara blå/vita band med texten ”Lud-
vika kommun”. 

- Blommorna ska vara vita och blå.  
- Den förvaltning som den avlidne har hört till ska i god tid meddela 

stadshusets reception om tidpunkt för begravningen för att stadshusets 
flagga ska kunna halas.  

6 Undantag och tolkning 
I specifika fall kan kommunfullmäktiges presidium besluta om undantag 
från dessa regler. Tolkning av dessa regler görs av kommunfullmäktiges  
presidium.  
_________ 
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2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 41  Dnr 2020/432 

 

Riktlinjer för kontroll av ekonomiska transaktioner  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för kontroll av ekonomiska transaktioner 
daterat 18 april 2021.  

Fullmäktige 
Fullmäktige upphäver reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner 
daterat 11 september 2009.  

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner antogs av 
fullmäktige 2009. Reglementet har nu gjorts om till en riktlinje som föreslås 
ersätta nuvarande reglemente.  

Riktlinjen har uppdaterats med elektronisk hantering av interna fakturor samt 
elektroniska bokföringsordrar. Det går också att hantera orderlösa fakturor 
såsom hyra, el och telefoni automatiskt, detta var inte med tidigare. Utöver 
detta beskrivs attestgången i det kommande e-handelssystemet, där 
beslutsattesten sätts vid beställningstillfället och inte när fakturan kommer. 

Ett förtydligande har gjorts om när det är tillåtet att beslutsattestera egna 
kostnader, det gäller när kostnaden är riktad till hela enheten och attestanten är 
en av deltagarna. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 14 december 2020. 
2. Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, daterat 11 september 

2009. 
3. Riktlinjer för kontroll av ekonomiska transaktioner, daterad den 18 april 

2021. 
______ 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Christer Karlsson, 0240-86053 
Christer.karlsson@ludvika.se    

 
 

 
Fullmäktige 

 

Riktlinjer för kontroll av ekonomiska transaktioner  

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för kontroll av ekonomiska transaktioner 
daterat 18 april 2021.  

Fullmäktige 
Fullmäktige upphäver reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner 
daterat 11 september 2009.  

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner antogs av 
fullmäktige 2009. Reglementet har nu gjorts om till en riktlinje som föreslås 
ersätta nuvarande reglemente.  

Riktlinjen har uppdaterats med elektronisk hantering av interna fakturor samt 
elektroniska bokföringsordrar. Det går också att hantera orderlösa fakturor 
såsom hyra, el och telefoni automatiskt, detta var inte med tidigare. Utöver 
detta beskrivs attestgången i det kommande e-handelssystemet, där 
beslutsattesten sätts vid beställningstillfället och inte när fakturan kommer. 

Ett förtydligande har gjorts om när det är tillåtet att beslutsattestera egna 
kostnader, det gäller när kostnaden är riktad till hela enheten och attestanten är 
en av deltagarna. 

Förslag till beslut  
Förvaltningens förslag till beslut är att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Christer Karlsson 
Redovisningschef 
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Riktlinjer för kontroll av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för kontroll av ekonomiska transaktioner 
 
1 
Dessa riktlinjer gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive 
interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts 
eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Riktlinjerna gäller för både 
automatiska och manuella transaktioner. 
 
2 
Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed 
att bestämmelserna i dessa riktlinjer iakttas och att tillämpliga attestmoment 
utförs. 
 
3 
Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnderna är 
god. Varje nämnd anger ansvarskod och beloppsgräns för respektive 
beslutsattestants attesträttigheter.  
 
4 
För de medel attesträtten berör, följer ansvar för medelsanvändningen och för 
att verksamheten bedrivs i enlighet med fattade beslut, lagar och avtal. 
Beslutsattestant ansvarar också för att konteringen är rätt.  
 
5 
Transaktionerna attesteras innan de utförs. Alla transaktioner ska ha 
beslutsattest. Undantag är internfaktura och elektronisk bokföringsorder enligt 
punkt 7. Mottagningsattest och beslutsattest får inte göras av samma person.                                                
För varje användare finns en särskild definierad attestlista i systemet.  
 
Attesterna innebär: 
 
Mottagnings/granskningsattest 
Mottagnings/granskningsattestantens ansvar innebär bl.a. kontroll av att 
beställning har skett, att leverans har skett eller att prestation har utförts, att 
priset och övriga uppgifter på fakturan eller vid inleverans i kommunens e-
handelssystem är rätt samt att utgiften inte är verksamhetsfrämmande. 
 
Beslutsattest/Utbetalning 
I normalfallet är den som är budgetansvarig beslutsattestant. Beslutsattestantens 
kontroll innebär bl.a. ansvar för kontering, kontroll av att de formella beslut 
som krävs är fattade. Beslutsattestanten ska även förvissa sig om att tillräckliga 
kontrollåtgärder vidtagits samt att hinder i övrigt ej finns för betalning  
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6 
 
Beslutsattest får inte utföras av den som själv är personligen berörd av 
transaktionen. 
Beslutsattest av egna kostnader får ej göras, utan skall utföras av närmast högre 
chef. Kostnader som uppstår vid arrangemang riktade till förvaltningen/ 
enheten där beslutsattestanten är en av deltagarna kan dock attesteras. 
Beslutsattest av förvaltningschefens egna kostnader skall utföras av 
kommundirektör. Kommundirektörens egna kostnader skall beslutsattesteras av 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Mottagningsattest av nämndsordförandes egna kostnader skall utföras av 
nämndssekreterare i aktuell nämnd med krav på anteckning att avstämning 
gjorts med ordförande. Detta endast om nämndsordförande inte är upplagd i 
programmet för leverantörsfakturor. 
 
Beslutsattest av nämndsordförandes egna kostnader skall utföras av 
kommunstyrelsens ordförande. Vad gäller kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges ordförande är kommundirektören beslutsattestant. 
 
7 
Interna fakturor attesteras med beslutsattest utan mottagningsattest, eftersom 
det inte finns den möjligheten i dagens system, detsamma gäller elektroniska 
bokföringsordrar. 
 
8 
Orderlösa fakturor, fakturor som har ett bakomliggande avtal över längre tid 
kan hanteras automatiskt, exempel hyra, el och telefoni. Villkor läggs upp för 
varje unik händelse och kopplas till ett objekt med kontering mm. Innan start 
beslutsattesteras objektet och om villkoren stämmer och kostnaden ligger inom 
angivet intervall godkänns fakturorna. Detta sker tills attesten tas bort. 
 
9  
I kommunens e-handelssystem sker beslutsattest vid tidpunkt för godkännande 
av beställning och mottagningsattest för godkännande av leverans. Om faktura 
inte avviker från beslutsattest och leveransgodkännande hanteras den per 
automatik av systemet och går direkt till betalning. Om fakturan avviker från 
godkänd beställning eller inleverans behöver validering och ny beslutsattest 
göras.  
 
10 
Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över 
utsedda beslutsattestanter, förändringar för beslutsattestanter ska meddelas 
ekonomienheten med aktuell blankett.
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 REGLEMENTE 1 (2) 
 STYRDOKUMENT 
  2009-09-11 
 

  
Antaget av 
 

 
 
 

 
 

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner 
 
§1 
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, 
inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 
Reglementet gäller för både automatiska och manuella transaktio-
ner. 
 
§2 
Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och till-
ser därmed att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att 
tillämpliga attestmoment utförs. 
 
§3 
Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom 
nämnderna är god. Varje nämnd anger innebörd och omfattning av 
attestanternas ansvar i samråd med kommunstyrelsen. 
 
§4 
För de medel attesträtten berör, följer ansvar för medelsanvänd-
ningen och för att verksamheten bedrivs i enlighet med fattade be-
slut, lagar och avtal. Beslutsattestant ansvarar också för att konte-
ring verkställs. Given attesträtt befriar inte överordnad från 
ifrågavarande ansvar. 
 
§5 
Transaktionerna attesteras innan de utförs. För leverantörsfakturor 
som skannas görs detta elektroniskt i särskild attestruta i inköp- 
och fakturasystemet. För varje användare finns en särskild definie-
rad attestlista i ekonomisystemet. Attesterna innebär: 
 
Mottagnings/granskningsattest 
Mottagnings/granskningsattestantens ansvar innebär bl.a. kontroll 
av att beställning har skett, att leverans har skett eller att prestation 
har utförts, att priset och övriga uppgifter på fakturan är rätt samt 
att utgiften inte är verksamhetsfrämmande. 
 
Beslutsattest 
I normalfallet är den som är budget-/kontoansvarig beslutsatte-
stant. Beslutsattestantens kontroll innebär bl.a. ansvar för konte-
ring, kontroll av att de formella beslut som krävs är fattade. 
Beslutsattestanten ska även förvissa sig om att erforderliga kon-
trollåtgärder vidtagits samt att hinder i övrigt ej finns för betalning. 
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 REGLEMENTE 2 (2) 
 STYRDOKUMENT 
  2009-09-11 
 

  
Antaget av 
 

 
 
 

 
 

§6 
Varje nämnd utser eller uppdrar åt förvaltningschef att utse befatt-
ningarna och/eller funktionerna med rätt att attestera och ersättare 
för dessa. 
 
Beslutsattest av egna kostnader skall utföras av närmast högre 
chef. Beslutsattest av förvaltningschefens egna kostnader skall ut-
föras av kommunchef. Kommunchefens egna kostnader skall be-
slutsattesteras av kommunstyrelsens ordförande. 
 
Mottagningsattest av nämndsordförandes egna kostnader skall ut-
föras av nämndssekreterare i aktuell nämnd med krav på anteck-
ning att avstämning gjorts med ordförande. 
 
Vid manuell fakturahantering mottagningsattesterar nämndsordfö-
randen själv. Beslutsattest av nämndsordförandes egna kostnader 
skall utföras av kommunstyrelsens ordförande. Vad gäller kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktiges ordförande är kommunche-
fen beslutsattestant. 
 
§7 
Attestmoment får inte utföras av den som själv är personligen be-
rörd av transaktionen. 
 
§8 
Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning 
över utsedda beslutsattestanter. 
 
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 42  Dnr 2021/131 

 

Antagande av miljöpolicy  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar miljöpolicy för Ludvika kommun, daterad 14 december 

2020.  

2. Fullmäktige upphäver miljöpolicyn från 1997 antagen av fullmäktige den 18 
december 1997 § 145 och Miljön i Ludvika från 2007 antagen av fullmäktige 
den 22 februari 2007 § 34. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt den 25 februari 2021 § 13 att 
föreslå att fullmäktige antar ny miljöpolicy för Ludvika kommun. Syftet med en 
ny miljöpolicy för Ludvika kommun är att klargöra kommunens politiska 
viljeinriktning för hur det övergripande miljöarbetet ska utvecklas och bedrivas. 
Policyn ska också ligga till grund för andra styrdokument som ska tas fram. 

Miljöpolicyn var på remiss under perioden 25 mars till och med 25 juni 2020. 
Under remisstiden inkom nio yttranden, varav fyra med synpunkter. 
Kommunstyrelsen hade inget att erinra mot förslaget till miljöpolicy under 
remisstiden.  

Av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens beslut framgår även att nämnden 
avser att använda planberedningen som rådgivande styrgrupp i det fortsatta 
arbetet kring miljöpolicyn.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige antar miljöpolicy daterad 
14 december 2020 och att den ersätter följande äldre styrdokument: Miljöpolicy 
från 1997 och Miljön i Ludvika från 2007.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2021.  
2. Miljöpolicy daterad 14 december 2020. 
3. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 25 februari 2021 § 13. 
4. Remissutlåtande daterat den 21 december 2020.  
5. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 21 december 

2020. 
6. Miljöpolicy antagen av fullmäktige den 18 december 1997 § 145. 
7. Miljön i Ludvika antagen av fullmäktige den 22 februari 2007 § 34. 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-04-01 
Diarienummer 

KS  2021/131 
40 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se   

 
Er referens 

KSU 2021/94  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Antagande av miljöpolicy 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar miljöpolicy för Ludvika kommun, daterad 14 

december 2020.  

2. Fullmäktige upphäver miljöpolicyn från 1997 antagen av fullmäktige 
den 18 december 1997 § 145 och Miljön i Ludvika från 2007 antagen av 
fullmäktige den 22 februari 2007 § 34. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt den 25 februari 2021 § 13 att 
föreslå att fullmäktige antar ny miljöpolicy för Ludvika kommun. Syftet med en 
ny miljöpolicy för Ludvika kommun är att klargöra kommunens politiska 
viljeinriktning för hur det övergripande miljöarbetet ska utvecklas och bedrivas. 
Policyn ska också ligga till grund för andra styrdokument som ska tas fram. 

Miljöpolicyn var på remiss under perioden 25 mars till och med 25 juni 2020. 
Under remisstiden inkom nio yttranden, varav fyra med synpunkter. 
Kommunstyrelsen hade inget att erinra mot förslaget till miljöpolicy under 
remisstiden.  

Av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens beslut framgår även att nämnden 
avser att använda planberedningen som rådgivande styrgrupp i det fortsatta 
arbetet kring miljöpolicyn.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige antar miljöpolicy daterad 
14 december 2020 och att den ersätter följande äldre styrdokument: Miljöpolicy 
från 1997 och Miljön i Ludvika från 2007.  

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föranleder miljöpolicyn inte 
direkt några ekonomiska konsekvenser. Kommunstyrelsens förvaltning noterar 
att policyn är, som en policy ska vara, övergripande till sin karaktär och därmed 
är inga direkta kostnader förknippade med policyn. Kostnaderna kommer då 
policyn förverkligas genom till exempel strategier och riktlinjer inom området.   
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-04-01 

Diarienummer 
KS 2021/131 

Sida 

2(2) 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Miljöpolicy daterad 14 december 2020. 
2. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 25 februari 2021 § 13. 
3. Remissutlåtande daterat den 21 december 2020.  
4. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 21 

december 2020. 
5. Miljöpolicy antagen av fullmäktige den 18 december 1997 § 145. 
6. Miljön i Ludvika antagen av fullmäktige den 22 februari 2007 § 34. 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Planeringsenheten på kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
Styrdokument 
Akten 
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POLICY 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-12-14 
 

  

 

 
 

 

 

Miljöpolicy 
Dokumentnamn 
Miljöpolicy 

Dokumenttyp 
Policy 

Omfattning 
Alla nämnder och 
helägda bolag 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Förvaltningschef 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
 
 
Beslutad 
[Skriv datum här] 

Bör revideras senast 
[Skriv datum här] 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Diarienummer 
[Skriv text här] 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

[Skriv datum och §] [Skriv text här] [Skriv text här] 
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Ludvika kommun 
Datum 

2020-12-14 
      

      
Sida 

2(2) 

Miljöpolicy

 
 

1 Inledning och syfte  
Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Ludvika 
kommun ska vara en bra kommun att leva och växa upp i samt vara en 
miljövänlig, hållbar och tillgänglig kommun. Kommunen ska kontinuerligt 
utveckla och förbättra sitt miljöarbete och ge medborgare och näringsliv 
förutsättningar att också minska sin miljöpåverkan. 

Utgångspunkterna för Ludvika kommuns miljöarbete utgår från de globala 
hållbarhetsmålen och nationella miljömålen. Denna miljöpolicy syftar till att 
klargöra Ludvika kommuns politiska viljeinriktning för hur det övergripande 
miljöarbetet ska utvecklas.  

2 Viljeinriktning 
Ludvika kommun strävar mot en långsiktig hållbar samhällsutveckling ur ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv för att skapa en god och 
hälsosam miljö för nuvarande och kommande generationer. Kommunen ska 
utvecklas och växa med så lite miljöbelastning som möjligt. Miljöhänsyn ska 
vara en självklar del i arbetet, det nuvarande och det framtida. 

I Ludvika kommun fokuserar vi på: 

 Stadsgrönska och ekosystemtjänster.  
 Att minska miljö- och klimatpåverkan från mat, transporter och avfall. 
 Energieffektivisering och att öka andelen förnybar energi. 
 Attraktiva naturnära boendemiljöer. 
 En hälsosam miljö att vistas i. 
 Cirkulär ekonomi.  
 Rent vatten. 

491



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-02-25 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 13  Dnr 2021/94 

 

Miljöpolicy 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår att fullmäktige antar 

miljöpolicy för Ludvika kommun. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att vidare arbete med 
miljöpolicyn sker med Planberedningen som rådgivande styrgrupp. 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår att fullmäktige 
upphäver miljöpolicyn från 1997 antagen av KF 1997-12-18 § 145 och 
Miljön i Ludvika från 2007 antagen av KF 2007-02-22 § 35 i och med 
antagande av ny miljöpolicy. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen återremitterade miljöstrategin den 19 mars 2019 § 76. För att 
kunna revidera strategin behöver Ludvika kommuns nuvarande miljöpolicy, 
från 1997, bytas ut då utvecklingen inom miljöområdet har tagit stora steg 
framåt. 

Syftet med en ny miljöpolicy för Ludvika kommun är att klargöra kommunens 
politiska viljeinriktning för hur det övergripande miljöarbetet ska utvecklas och 
bedrivas. Policyn ska också ligga till grund för andra styrdokument som ska tas 
fram, som exempelvis grönytestrategi. 

I enlighet med dokumentet Politiska instanser i Ludvika kommun - En 
utredning av nomenklaturen kring kommunens politiska instanser och dess 
styrande dokument KS 2019/44 kommer planberedningen att användas som 
styrgrupp för fortsatt arbete med miljöpolicyn. 

Miljöpolicyn har varit ute på remiss och uppdaterats utifrån inkomna 
synpunkter.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga direkta konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 21 december 2020. 

2. Remissutlåtande SBN2020/133. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

3. Miljöpolicy SBN 2020/133. 

4. Miljöpolicy 1997 antagen av KF 1997-12-18 § 145. 

5. Miljön i Ludvika 2007 antagen av KF 2007-02-22 § 35. 

6. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 februari 
2021 § 4. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för antagande 
Miljösamordnare 
Akten
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1(9) 
Datum 

2020-12-21 
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SBN 2020/133  

Verksamhetsområde planering 
Jacob Holgersson, 0240-861 50 
jacob.holgersson@ludvika.se 
Daniel Svensson, 0240-861 35 
daniel.svensson@ludvika.se 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Remissutlåtande 
Miljöpolicy för Ludvika kommun. 
 

  

Foto av: Henrik Axelsson
Bilden föreställer en hackspett som tittar ut genom ett hål i ett träd.
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Datum 
2020-12-21 

Diarienummer 
SBN 2020/133 

Sida 

3(9) 

1. Remissförfarandet 
Den 25 mars 2020, §24 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge 
planeringsenheten i uppdrag att genomföra erforderlig remissrunda.  

Remissrundan genomfördes under tiden 25 mars till och med den 25 juni 2020. 
Kommunala nämnder, politiska ledare och kommunägda bolag gavs då tillfälle 
att yttra sig över den nya miljöpolicyn för Ludvika kommun. 

Remisshandlingar har skickats ut till 19 berörda remissinstanser enligt 
verksamhetsområde Planerings sändlista.  

Nio yttranden har inkommit, varav fyra med synpunkter. 

2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga 
ställningstagande 

Av inkomna nio yttranden var fyra med synpunkter och fem utan erinran.  

  Ingen 
erinran 

Yttrande m 
synpunkter 

Inkommet 
datum 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl     

Kommunstyrelsens arbetsutskott R6 X  2020-06-17 

Myndighetsnämnden miljö och bygg R4  X 2020-06-10 

Kultur- och fritidsnämnden R2 X  2020-06-02 

Social- och utbildningsnämnden R3 X  2020-06-04 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott R1  X 2020-06-02 

Politiska partier     

Miljöpartiet R8  X 2020-06-25 

Sverigedemokraterna R5  X 2020-06-10 

Kommunägda bolag     

LudvikaHem AB R7 X  2020-06-18 

WBAB R9 X  2020-06-25 

3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med  
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

R1 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

Svar på remiss inkommit 2020-06-02. 

Vård- och omsorgsnämnden saknar ett tydliggörande i miljöpolicyn kring 
tillgänglighet för alla kommunmedborgare. Enkelt skulle detta kunna läggas till 
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SBN 2020/133 
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4(9) 

i Miljöpolicyns inledning i meningen Ludvika kommun ska vara en bra 
kommun att leva och växa upp i, till Ludvika kommun ska vara en bra och 
tillgänglig kommun att leva och växa upp i. 

Det är viktigt att även den kommunmedborgare som har en funktions-
nedsättning ska kunna använda till exempel sopstationer och vistas på ett 
enkelt sätt i naturnära boendemiljöer. 
Förvaltningens kommentar:  

I första stycket av policyn;  

Ludvika kommun ska vara en bra kommun att leva och växa upp i samt vara en 
miljövänlig och hållbar kommun. Kommunen ska kontinuerligt utveckla och 
förbättra sitt miljöarbete och ge medborgare och näringsliv förutsättningar att 
också minska sin miljöpåverkan. 

innefattas alla kommunens medborgare som ska ges förutsättningar oavsett 
vilka hinder som behöver undanröjas, underförstått ingår alltså begreppet 
tillgänglighet. Självklart ska kommunen arbeta för att främja tillgänglighet.  

R4 Myndighetsnämnden för miljö och bygg 
Yttrande om miljöpolicy från Myndighetsnämnden miljö och bygg 

Beslut 
Myndighetsnämnden miljö och bygg beslutar att Samhällsbyggnadsnämnden avge 
följande yttrande till Miljöpolicy. 

1. Policyrubriken ”Miljöpolicy” ändras till ”Miljö- och klimatpolicy”. 

2. Under rubriken ”I Ludvika kommun fokuserar vi på” förtydligas de 
tre punkterna till en punkt: ”att minska miljö- och klimatpåverkan 
från maten, transporter, och avfall”. Punkten ”giftfri miljö” kan 
justeras till: ”En hälsosam miljö att bo och leva i” och en ny punkt kan 
vara ”Attraktiva och hållbara boendemiljöer”. 

Beskrivning 
I policyn ingår inte endast miljö, utan även ambitioner inom klimatområdet, 
därför bör policyrubriken ”Miljöpolicy” ändras till ”Miljö- och klimatpolicy”. 

Under rubriken ”I Ludvika kommun fokuserar vi på:” kan förtydligas i de tre 
punkterna ”att minska miljö- och klimatpåverkan…” till en punkt där de tre 
ingår som en samlinsinriktning såsom: ”att minska miljö- och klimatpåverkan 
från maten, transporter och avfall.” 

Punkten ”giftfri miljö” bör justeras eftersom det kan finnas en risk att 
historiska föroreningar kan vara omöjligt att uppnå i Ludvika. Förslag: ”En 
hälsosam miljö att bo och leva i.” Här kan både vatten och luft ingå. Vatten är 
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vårt mest livsviktiga livsmedel. Skydd av både råvatten och dricksvatten är 
därför oerhört viktigt, såväl som i mängd som kvalitet. Luft ur hälsoaspekt kan 
påverka t.ex. transporter men även radon. 

Förslag på en ny punkt kan vara ”Attraktiva och hållbara boendemiljöer” där 
innefattas både yttre och inre boendemiljö med förtätning av staden, 
inomhusklimat etc. 
Förvaltningens kommentar:  

I uppdrag från politiken framgår att det är en miljöpolicy som ska arbetas fram. 
Diskussionen har tidigare kommit upp i styrgruppen och med utredare, där vi 
landat i att ha ett brett samlingsnamn som innefattar så mycket som möjligt. 
Därför bibehålls namnet ”Miljöpolicy”.  

De tre punkterna gällande miljö- och klimatpåverkan slås ihop till en: ”att 
minska miljö- och klimatpåverkan från maten, transporter och avfall.” 

Punkten giftfri miljö ändras till ”En hälsosam miljö att vistas i”. 

Gällande ny punkt ”Attraktiva och hållbara boendemiljöer” behåller vi befintlig 
formulering på grund av önskan från kommunens grönytestrateg för att få 
tydligare koppling till grönytefrågor. 

R5 Sverigedemokraterna 
Hej 
Några synpunkter.”tar avstamp i” är nog inte ett jättebra ordval i ett viktigt 
dokument”.Vad betyder det? 
”Kommunen ska utvecklas och växa UTAN ATT belasta vår gemensamma 
livsmiljö”.Här blir det problem.All utveckling påverkar miljön.Det betyder med 
din skrivning att vi inte kan göra nånting.Det går att gradera.Kanske:belasta 
så lite som möjligt,med minimal belastning osv.Man måste vara mer 
uppmärksam på ordens betydelse.  
Vi fokuserar på ”en giftfri miljö”.En giftfri miljö är en utopi.Dit kommer vi 
aldrig.Är det bra att fokusera på en utopi?Här är det också lämpligt att 
gradera. 
Mvh 
Roland Johansson 
Gruppledare SD 
 
Förvaltningens kommentar:  
 
Miljöpolicyn uppdateras med nya ordval. ”Tar avstamp i” byts mot ”Utgår 
från” för ökad tydlighet. 
 
Miljöpolicyn uppdateras med skrivningen: ”Kommunen ska utvecklas och växa 
med så lite miljöbelastning som möjligt”. 
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Punkten giftfri miljö ändras till ”En hälsosam miljö att vistas i”. 

 

R7 Miljöpartiet 
Remissvar från Miljöpartiet – de gröna i Ludvika. 
(Kommentar från förvaltningen: Nedan har frågor delats in i numrering för 
tydlighetens skull) 

Övergripande kommentarer 
Vi anser att Ludvika kommuns miljöarbete ska kunna vara ett föredöme för 
andra. Ludvika kommun ska bidra till att främja en hållbar utveckling ur ett 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En ekologiskt hållbar utveckling 
bygger på insikten om att naturen har ett skyddsvärde och att vår rätt att 
förändra och bruka den är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. Vi 
ställer oss därför mycket positiva till att miljöpolicyn tar upp: 

• Att kommunen ska vara en miljövänlig och hållbar kommun. 

• Att kommunen kontinuerligt ska utveckla sitt miljöarbetet. 

• Att policyn tar avstamp i de 17 globala målen för hållbar utveckling och 
Sveriges miljömål. 

• Att kommunen ska sträva mot en långsiktig hållbar samhällsutveckling ur ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv för att skapa en god och hälsosam 
miljö för nuvarande och kommande generationer. 

Detta är flera övergripande och viktiga utgångspunkter i policyn. 

1. Det vore bra om det förtydligas att policyn gäller för all verksamhet, 
oavsett om verksamheten bedrivs av kommunala eller andra utförare. 
Att miljöpolicyn också omfattar kommunens bolag. 

Fokusområden 
Kommentarer på föreslagna fokusområden 

Vi är också positiva till följande fokusområden: 

• Stadsgrönska och ekosystemtjänster. 

• Att minska miljö- och klimatpåverkan från maten. 

• Energieffektivisering och att öka andelen förnybar energi. 

• En giftfri miljö. 

• Att minska miljö- och klimatpåverkan från transporter. 
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• Cirkulär ekonomi. 

• Rent vatten. 

• Att minska miljö- och klimatpåverkan från avfall. 

Attraktiva naturnära boendemiljöer. 
2. Vi är oroliga för vad som menas med detta fokusområde och vill inte att 

det ska innebära t.ex. att man gör undantag på strandskyddet samt 
avverkar naturskog i närområden för att bygga bostäder i attraktiva 
lägen. Föreslår därför att detta fokusområde förtydligas eller tas bort. 

Cirkulär ekonomi 
3. Bra om denna punkt förtydligas eller kompletteras så att det är tydligt 

att det innebär att förebygga uppkomst av avfall och agera utifrån ett 
kretsloppsperspektiv. Viktigt med både återbruk och återvinning. 

Förslag nya fokusområden 
Flera viktiga områden nämns inte bland fokusområdena. 

4. • Medverka till att bevara den biologiska mångfalden. 

5. • Kontinuerligt öka miljöanpassningen av vår upphandling och inköp. 
Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartners 
och på oss själva. 

6. • Verka för ett miljöanpassat byggande. 

7. • Med marginal uppfylla tillämplig miljölagstiftning och övriga krav. Vi 
ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och 
förordningar som minimikrav. 

8. • Bedriva ett ekologiskt hållbart skogsbruk. 

9. • Förebygga föroreningar och återställa/sanera områden som förstörts av 
mänsklig aktivitet. 

Genomförande? 
10. Den tidigare policyn hade ett stycke om genomförande som löd: 

Genomförande 

Den övergripande policyn skall följas av en motsvarande på varje 
förvaltning och i ett senare skede på avdelnings-/verksamhetsnivå. På 
varje nivå under den kommunövergripande skall mätbara mål sättas 
upp för att en uppföljning skall vara möjlig och för att en kontinuerlig 
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förbättring skall kunna avläsas. I samband med detta skall det även 
preciseras vem som ansvarar för vad. 

Eftersom det nu inte finns något motsvarande i nya förslaget: Hur 
tänker man att den nya miljöpolicyn ska genomföras och användas? 
Vilken roll har ett fokusområde för kommunen framöver? 

Förslag på policy punkter för genomförande: 

• Policyn ska ligga som grund för andra styrdokument, strategier och 
handlingsplaner med åtgärder, dessa ska tas fram så att alla 
fokusområden i miljöpolicyn täcks in. 

• Ta miljö- och naturvårdshänsyn i beslut. Kommunen ska ta hänsyn 
till miljöpolicyn i sina beslut. Miljökonsekvenser ska framgå av 
beslutsunderlag. 

• Miljöredovisning ska utvecklas utifrån policyn med mätbara mål så 
miljöarbetet kan följas. T.ex. genom att införa klimatbokslut. 

• Kommunen ska engagera och utbilda samtliga medarbetare och 
förtroendevalda så att vårt arbete inom miljöområdet ständigt förbättras 
och utvecklas. 

• Kommunen ska informera och föra en dialog med kommuninvånare, 
medarbetare och andra intressenter om miljön. 

Förvaltningens kommentar:  

1. Omfattning framgår av försättningsbladet, där det framgår att bolagen 
är inkluderade. I ägardirektiven finns formuleringen ”Bolaget ska utöva 
sin verksamhet i överensstämmelse med kommunens mål.” 

2. Alla fokusområden som finns uppradade i policyn kommer att 
förtydligas i den kommande miljöstrategin. Gällande strandskydd är det 
lagstadgat och ingenting som kan komma att påverkas av denna policy. 
Gällande skogsbruket har kommunen en skogsstrategi att förhålla sig 
till. 

3. Cirkulär ekonomi är ett samlingsnamn för de exempel du ger ovan. 
Begreppet och förhållningssätt kommer att förtydligas i kommande 
miljöstrategi. 

4. Biologisk mångfald innefattas i ekosystemtjänster. Det kommer ingå i 
flertal styrdokument, så som naturvårdsprogrammet och ingår i 
Grönytestrategin som arbetas med.   

 
5. Punkten bejakas, men fokusområdet kommer inte läggas till för att 

undvika målkonflikter med Upphandlingscenters mål i deras dokument. 
Kommande miljöstrategi kommer i viss mån behandla frågor kring 
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inköp och upphandling, Upphandlingscenter sköter de största 
upphandlingarna i kommunen. I deras inriktningsmål finns 
formuleringen ”miljömässig hållbarhet är för oss en självklarhet och där 
är vi drivande inom resurshushållning. 

  
6. Under fokusområdet ”Energieffektivisering och att öka andelen 

förnybar energi” ligger förslaget att i nästa steg innefatta 
miljöanpassning på nybyggnation. 
 

7. Att förhålla sig till myndigheters lagkrav är inget policymål, utan 
standardförfarande i allt arbete. 
 

8. Skogsbruket väljs att hållas separat då det täcks in i skogsstrategin. 
 

9. Ovanstående punkt ingår i fokusområdet ”En hälsosam miljö att vistas 
i” och är dessutom ett arbete som kontinuerligt görs i dagsläget. 

10.  ”En policy anger kommunens förhållningssätt till något och anger vilka 
principer som bör prägla kommunen. Är kommunen positiv eller 
negativ till något? Policyn är oftast kort och har ett långsiktigt 
perspektiv. Den sträcker sig över flera förvaltningar och innehåller inte 
konkreta mål eller aktiviteter. Policyn beslutas av fullmäktige. Den gäller 
tillsvidare, men ska aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod.” 
– Taget från Styrdokument i Ludvika kommun KS 2017/494. 

 
Efter antagandet av policyn kommer en miljöstrategi arbetas fram där 
arbetssätt och fördjupningar inom policyns alla områden kommer 
beskrivas. 

4. Tidplan 
Miljöpolicyn beräknas antas av kommunfullmäktige under 2021. 

5. Medverkande tjänstemän 
Remissutlåtandet har skrivits av verksamhetsområde Planering.  

Johanna Ingre 
Planeringschef  

Jacob Holgersson 
Miljösamordnare 

502



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-12-21 
 

SBN 2020/133  
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Jacob.holgersson@ludvika.se 
Daniel Svensson, 0240-86135 
Daniel.svensson@ludvika.se 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Miljöpolicy 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår att fullmäktige antar 

miljöpolicy för Ludvika kommun. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att vidare arbete med 
miljöpolicyn sker med Planberedningen som rådgivande styrgrupp. 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår att fullmäktige 
upphäver miljöpolicyn från 1997 antagen av KF 1997-12-18 § 145 och 
Miljön i Ludvika från 2007 antagen av KF 2007-02-22 § 35 i och med 
antagande av ny miljöpolicy. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen återremitterade miljöstrategin den 19 mars 2019 § 76. För att 
kunna revidera strategin behöver Ludvika kommuns nuvarande miljöpolicy, 
från 1997, bytas ut då utvecklingen inom miljöområdet har tagit stora steg 
framåt. 

Syftet med en ny miljöpolicy för Ludvika kommun är att klargöra kommunens 
politiska viljeinriktning för hur det övergripande miljöarbetet ska utvecklas och 
bedrivas. Policyn ska också ligga till grund för andra styrdokument som ska tas 
fram, som exempelvis grönytestrategi. 

I enlighet med dokumentet Politiska instanser i Ludvika kommun - En 
utredning av nomenklaturen kring kommunens politiska instanser och dess 
styrande dokument KS 2019/44 kommer planberedningen att användas som 
styrgrupp för fortsatt arbete med miljöpolicyn. 

Miljöpolicyn har varit ute på remiss och uppdaterats utifrån inkomna 
synpunkter.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga direkta konsekvenser. 
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Jan Lundberg 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad 

Jacob Holgersson 
Miljösamordnare 

Bilagor 
Remissutlåtande SBN 2020/133 
Miljöpolicy SBN 2020/133 
Miljöpolicy 1997 antagen av KF 1997-12-18 §145 
Miljön i Ludvika 2007 antagen av KF 2007-02-22 § 35 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Miljösamordnare
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2006-11-08 
 
 
 
 
 

Miljön  
i 

Ludvika 
 
 
 
 
 

Hållbar utveckling… 
 

…är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov 
(Brundtlandkommissionen) 

 
…uppnås först när teknisk, ekonomisk och social 

utveckling sker inom ramen för ekosystemens 
långsiktiga bärkraft 
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Innehållsförteckning 
 

 
 

Kapitel 1 De svenska miljömålen 
   

Bakgrund till det kommunala 
miljömålsarbetet 
 

Kapitel 2 Kommunens miljöarbete 
 

Diskussionsunderlag som ska vidareutvecklas 
om kommunens olika roller och vad som 
faktiskt utförs 
 

Kapitel 3 Lokala miljöproblem 
 

Diskussionsunderlag som ska 
vidareutvecklas. Innehåller en prioritering där 
de för kommunen viktigaste miljöproblemen 
tas upp 
 

Kapitel 4 Lokala miljömål 
 

Anpassning av nationella och regionala 
miljömål till lokala förhållanden 
 

Kapitel 5 Uppföljning och utvärdering 
 
Bilaga  Nationella och regionala delmål 
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1. De svenska miljömålen 
 
Bakgrund 
1992 höll FN en miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro. Konferensen 
antog ett överlevnadsprogram för jorden, en dagordning för det tjugoförsta 
århundradet (Agenda 21), som betonade att ekonomisk utveckling, rik kultur och 
social välfärd går hand i hand med skydd av miljö och hushållning med 
naturresurserna. 
 
Nationella miljömål 
1999 antog Riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål.: 
 
 Begränsad klimatpåverkan 
 Frisk luft 
 Bara naturlig försurning 
 Giftfri miljö 
 Skyddande ozonskikt 
 Säker strålmiljö 
 Ingen övergödning 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 Myllrande våtmarker 
 Levande skogar 
 Ett rikt odlingslandskap 
 Storslagen fjällmiljö 
 God bebyggd miljö 
 
Ett sextonde miljökvalitetsmål har tillkommit 2005-09-29 
 
 Ett rikt växt- och djurliv 
 
Med utgångspunkt från de nationella miljömålen har regionala miljömål 
antagits. 
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2. Kommunens miljöarbete 
 

Många olika roller, uppgifter och ansvar 
 
1. Allmänhetens företrädare 
Genom de politiska organen och deras förvaltningar är kommunens 
förtroendevalda och anställda kommuninvånarnas företrädare. Kommunen har 
många olika uppgifter när det gäller att värna miljön och få till stånd en hållbar 
utveckling inom Ludvikas gränser.  
 
Dels som myndighet som prövar tillstånd och utövar tillsyn för anläggningar och 
verksamheter enligt miljöbalken och plan- och bygglagen som kan påverka hälsa 
och miljö. (Miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd och 
räddningsnämnd). 
  
Dels i planeringsprocessen där den överordnade inriktningen ska vara långsiktigt 
hållbar utveckling inom såväl bebyggda som obebyggda områden. Detta innebär 
inte bara ett ansvarsfullt förvaltande av energi och andra naturresurser utan 
också en hållbar utveckling i ekonomiskt och socialt hänseende. (Kommun-
styrelse, byggnadsnämnd m fl). 
 
Dels i riktade satsningar som syftar till att påverka beteenden genom 
information, rådgivning och stöd till allmänhet, organisationer och företag. 
Exempel på detta är Agenda 21-verksamheten, energirådgivningen, 
sopsorteringen och folkhälsoarbetet. (Kommunstyrelsen, tekniska nämnden) 
 
Dels i rent naturvårdande åtgärder som kalkning av sjöar och vattendrag och 
initiativ till skydd av växter och djur. (Tekniska nämnden, kommunstyrelsen). 
 
Som ledning i utövandet av dessa roller har vissa styrdokument antagits: 
 
 Kommunal miljöpolicy (en kommunövergripande och en för respektive 

nämnd) 
 Lokalt Agenda 21-program 
 Energiplan 
 Hälsopolitiskt program 
 
2. Tjänsteproducent 
B. Kommunen är också ansvarig för service som riktar sig till 

kommuninvånarna. Vissa av dessa tjänster är av det slaget att de i sig själva 
syftar till tillvaratagande och förbättringar av miljöintresset, t ex  
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 Tillhandahållande av dricksvatten av bra kvalitet och kvantitet och rening av 
avloppsvatten till skydd för sjöar och vattendrag 

 Omhändertagande av avfall på ett sätt som skonar miljön 
 Iordningställande av gång- och cykelvägar för att öka möjligheterna att ta sig 

fram på ett miljö- och hälsofrämjande sätt och minska bilberoendet 
 Beställning av kollektivtrafik som också syftar till att ge förutsättningar för 

att minska bilanvändandet 
 Energirådgivning. Den åtgärd man som enskild villaägare kan företa sig som 

har störst positiv påverkan på miljön är att se över husets värmesystem. Här 
har energirådgivarna en viktig uppgift för att bidra till minskad förbrukning 
av fossila bränslen och direktvärmande el.  

 
Styrdokument för dessa områden som alla sorterar under tekniska nämnden är  
 
 VA-plan 
 Kommunal avfallsplan 
 Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar 
 Energiplan 
 
C. I sin övriga service till invånarna, t ex utbildning, omsorg, kultur- och 
fritidsaktiviteter är kommunen utövare av verksamheter som påverkar miljön, 
och även ägare och förvaltare av fastigheter och anläggningar. Liksom för andra 
verksamhetsutövare är det kommunens plikt att se till att göra denna 
miljöpåverkan så skonsam som möjligt. Även här finns styrdokument antagna 
som vägledning: 
 
 Energiplanen, som anger mål för energiåtgärder, främst i fråga om 

fastighetsuppvärmning och transporter 
 Policyn för hållbar upphandling. Kommunen är en stor inköpare och enligt 

policyn ska miljöaspekter väga tungt vid val av varor och tjänster 
 Policyn för tjänsteresor, som anger att miljöskäl ska vägas in vid valet av 

olika slags resande i tjänsten 
 
3. Förvaltare av kommunal egendom 
Kommunen äger fastigheter, både bebyggda och obebyggda liksom skogs- och 
jodbruksmark. Det som framför allt kan ha betydelse ur miljösynpunkt är 
skogsskötseln och skötseln av byggnader, särskilt de delar som berör 
uppvärmning och övrig energiförbrukning. 
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3. Lokala miljöproblem 
 
I stort sett är miljön i Ludvika mycket bra, med förhållandevis ren luft, rent 
vatten och storslagen natur. I Ludvika finns mycket skog och tätortsnära natur 
som används för rekreation och friluftsliv som är viktigt att värna. 
 
Men miljöproblem finns, och i arbetet med lokala miljömål bör de problem som 
är av störst betydelse prioriteras. De viktigaste hoten mot Ludvikas miljö är 
 
 Försurningen av mark och vatten. Marken är på de flesta håll kalkfattig 

med dålig buffringsförmåga mot nederbördens låga pH. Surt regn och 
smältvatten rinner ned i vattendragen och sjöarna och slår ut känsliga växt- 
och djurarter. Artsammansättningen utarmas. På många håll i kommunen 
kalkas sjöar och vattendrag med hjälp av statliga medel. 

 
 Läckage till mark, ytvatten och grundvatten från gruvavfall. 

Avfallsupplag i form av slig eller slagg från gruvorna, framför allt från ett 
fåtal sulfidmalmsgruvor, läcker metallföreningar och fosfor som letar sig ned 
i marken och vidare ned i grundvattnet, eller följer med ytavrinningen ut i 
sjöar och vattendrag. 

 
 Radonförekomsten. Ludvika kommun är överrepresenterad vad gäller 

radonproblem i bostäder. I våra trakter är det uranrika graniter och 
pegmatiter som kan orsaka förhöjda radongashalter. Fyllnadsmassor från 
vissa gruvor medför högre radonrisk än annat fyllnadsmaterial.  

 
 Höga radonhalter i dricksvattnet förekommer främst i bergborrade brunnar. 

Den största risken är att vattnet gasar av sig till inomhusluften och att 
småbarn får för höga stråldoser. 

 
 Jordbrukslandskapets igenväxning. Jordbrukstraditionen är svag i Ludvika  

kommun. Cirka en procent av totala arealen utgörs av jordbruksmark. Detta 
gör det desto angelägnare att behålla det lilla vi har av öppet landskap. 

 
Nedläggningen av traditionella jordbruksföretag medför negativa 
konsekvenser ur en rad olika aspekter som till stor del hänger samman, och 
där orsak kan vara svår att skilja från verkan: Försämring av livsmiljön, 
minskad investeringsvilja för företagande, utflyttning  mm. 
Landskapsturismen påverkas negativt. Naturvården blir lidande, liksom 
kulturvården. 
 

 Den moderna skogshanteringens miljöpåverkan. Det moderna 
skogsbruket har länge prioriterat virkesproduktionen och skogsarbetet har 
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rationaliserats och mekaniserats. I förhållande till äldre tiders småskaliga och 
arbetsintensiva skogsbruk har det medfört en utarmning av skogens 
mångformighet, som både innebär ett hot mot vissa växt- och djurarter och 
minskar skönhetsupplevelsen. 

 
 Dagvattenföroreningar. Nederbörd som faller över hårdgjorda ytor, som 

gator, industriområden med mera, kan innehålla föroreningar som partiklar, 
tungmetaller, näringsämnen, organiska ämnen beroende på vilka 
verksamheter som förekommer lokalt. När detta nederbördsvatten avleds till 
sjöar och vattendrag utan rening medför det risker för recipienten. Det är 
främst ett problem i tätorterna där en del tjärnar med låg genomströmning 
kan bli överbelastade, t ex Marnästjärn, Kasttjärn och Övre Ormbergstjärn. 

 
 Gamla industriföroreningar. Det finns kvardröjande effekter från tiden 

innan det fanns miljökrav på industriell verksamhet. Ett sådant exempel är 
Marnästjärn med höga kvicksilverhalter i bottensedimenten. Gamla 
industriområdet i Fredriksberg ett annat. 

 
 Hot mot artrikedomen. Flera av de ovan uppräknade miljöhoten medför en 

risk för utarmning av artrikedomen. De största hoten ligger för närvarande på 
de arter som är beroende av jordbrukslandskapet och gammelskogar.  

 
 Herrelösa fastigheter. I Ludvika finns ett förhållandevis stort antal 

byggnader som saknar ägare och står och förfaller. Detta är ett estetiskt 
problem i den bebyggda miljön, men kan också leda till risker för olycksfall 
och nedskräpning. 

 
Den fysiska miljön har också inverkan på människors hälsa. Ohälsotalet är ett 
mått på storleken av de utbetalningar från socialförsäkringarna som görs för 
inkomstbortfall vid ohälsa. I ohälsotalet ingår, förutom dagar ersatta med 
sjukpenning, även dagar ersatta med rehabiliteringspenning samt förtidspension 
eller sjukbidrag. Dalarnas län ligger högt i förhållande till riksgenomsnittet och 
Ludvika ligger högt i Dalarna. 
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4. Lokala miljömål 
 

.  
Nationella miljömål 
1999 antog Riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål (dessa inleder varje miljömålskapitel 
och är markerade med versaler). Under hösten 2001 och våren 2002 antogs delmål som visar 
inriktning och tidsperspektiv i arbetet med miljömålen. Miljömålen och åtgärderna för att nå 
dem bör vara utformade med utgångspunkt i de fem grundläggande värden som också 
överensstämmer med miljöbalkens portalparagraf: 
 

1. Människors hälsa 
2. Den biologiska mångfalden och naturmiljön 
3. Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
4. Ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 
5. En god hushållning med naturresurser 

 
Ett sextonde miljökvalitetsmål, ”Ett rikt växt- och djurliv”, antogs av riksdagen 2005-11-25. 
Regionala delmål och åtgärder har ännu inte formulerats utifrån detta miljökvalitetsmål. 
 
Regionala miljömål 
2003 antogs de regionala miljömålen av Länsstyrelsen i Dalarnas län, med undantag av 
miljömålet Levande skogar, som Skogsvårdsstyrelsen i Dalarna-Gävleborg antog under 
samma år. Någon formell verkan har inte miljömålen, men de uttrycker en viljeriktning i länet 
som är förankrad i nationella målsättningar. Ansvaret för att uppnå miljömålen vilar på alla. 
 
Lokala miljömål 
Det är en fördel om man kan känna igen ett miljömål från den nationella, via den regionala till 
den lokala nivån. Ludvika presenterar endast 13 miljömål, då målen Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö, inte berör Ludvika kommun i någon 
större utsträckning. 
 
Läsanvisning 
Varje avsnitt inleds med en förklarande text i fet, kursiv stil om vad miljökvalitetsmålet 
innebär, hämtad från de nationella miljömålen. Därefter följer en beskrivning i allmänna 
ordalag om den aktuella miljösituationen och om läget i Ludvika kommun.  
 
De åtgärder som beslutats i Dalarnas miljömål för att uppnå de nationella och regionala 
delmålen redovisas, och därefter följer eventuella förslag till lokala delmål. 
 
De nationella och regionala delmålen återfinns i bilaga. 
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1. BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 
 

”Halten av växthusgaser ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 

påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt 
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedels 

produktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 

kan uppnås” 
 

Allmänt 
Den mänskliga påverkan på det globala klimatet är vårt kanske allvarligaste miljöhot. 
Växthusgaser finns naturligt i atmosfären. De reflekterar tillbaka en del av den värme som 
strålar ut från jordytan och fungerar därför som glasrutorna i ett växthus. Utan denna naturliga 
växthuseffekt skulle det vara mycket kallt på jorden.  
 
Sedan industrialismens genombrott har växthusgaserna, främst koldioxid, CO2, ökat kraftigt. 
När de fossila bränslen förbränns rubbas den naturliga balansen i utbytet av syre och 
koldioxid mellan djur och växter, och växthuseffekten förstärks på onaturlig väg. 
 
FN:s panel för klimatförändringar (IPCC) anser att detta medför att den globala 
medeltemperaturen höjs, vilket kommer att medföra allvarliga klimatförändringar. Påskyndad 
avsmältning av polarisarna höjer havets nivå så att stora tätbefolkade områden läggs under 
vatten, odlingsbetingelserna förändras, naturkatastrofer blir vanligare med mera. 
 
Läget i Ludvika 
I Ludvika kommun finns inga industrier med hög förbrukning av olja, kol eller naturgas. Det 
fossila bränsle som förbrukas går till övervägande del till transporter och fastighetsuppvärm-
ning. I energiplanen för kommunen är ett av de övergripande målen att genom olika åtgärder 
minska förbrukningen av fossila bränslen. De senaste fem åren har kommunen minskat 
oljeförbrukningen med 50 %.  
 
En medveten satsning från kommunens sida för att ersätta fossil energi med förnybar har varit 
att utreda förutsättningarna för vindkraft så att planering och byggande av verk kom igång 
tidigt i Ludvika. 
 
Ett annat exempel är tekniska nämndens program för energibesparande åtgärder i kommunens 
fastigheter. 
 
Av åtgärderna för att begränsa klimatpåverkan i de regionala miljömålen har Ludvika 
kommun uppfyllt två: kommunal energiplan med utvecklade miljömål, samt resepolicy med 
miljöanpassade riktlinjer för resande och utbildning av personal i EcoDriving. 
 
Åtgärder enligt de regionala målen för att minska utsläpp av koldioxid och andra 
växthusgaser 
1. Länsstyrelsen och energikontoret (GDE-net) i samverkan med bland annat kommunerna, 

energisektorn, industrin och Dalarnas Luftvårdsförbund utarbetar ett program eller en 
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strategi för ett uthålligt energisystem och för minskade utsläpp av luftföroreningar i 
Dalarna senast 2005. (KS - Mark- & planeringsenheten, Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
2. Länsstyrelsen identifierar i samråd med kommunerna hur val av energislag och 

energieffektivisering bättre kan beaktas vid prövning och tillsyn av verksamheter senast 
2005. (Byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 

 
3. Energikontoret (GDE-net), kommunerna och energisektorn utvecklar energirådgivningen 

bland annat avseende miljömål, näringsliv och transporter, samt tar fram mål för 
energirådgivningen under perioden 2004-2007. (KS – Agenda 21, tekniska nämnden) 

 
4. Energikontoret (GDE-net) och andra offentliga och privata aktörer utvecklar projekt för 

miljöanpassningar av energisystemet fortlöpande fram till 2010. (LudvikaHem, tekniska 
nämnden, VB Energi) 

 
5. Offentliga fastighetsägare och byggsektorn tar fram en strategi för hur energimålen i 

Byggsektorns Miljöprogram 2003 och Bygga/Bo-dialogen ska nås i fastighetsbeståndet 
senast 2005. (Byggnadsnämnden, LudvikaHem, tekniska nämnden) 

 
6. Länsstyrelsen, Region Dalarna, Landstinget, Vägverket Region Mitt, åkerinäringen, 

Dalarnas Luftvårdsförbund, kommunerna, Banverket Mellersta banregionen och 
Högskolan Dalarna initierar arbetet med ett program för miljöanpassat transportsystem för 
Dalarna (Dala-MaTs) senast 2005. Programmet ska innehålla åtgärder för bland annat 
samhällsplanering, upphandling, näringslivets transporter, övriga godstransporter samt 
persontransporter och kollektivtrafik. (KS – mark- och planeringsenheten) 

 
7. Vägverket Region Mitt genomför åtaganden inom sitt miljöprogram. Till detta kommer 

samverkansprojekt mellan bland andra Vägverket, företag, kommuner och Landstinget 
kring åtgärder som påverkar mängden resor och transporter, val av transportmedel och 
fordon samt hastigheter och körsätt fram till 2030. (KS – mark- och planeringsenheten). 

 
Lokala delmål 
1. Från och med 2007 ska alla bilar vid nya leasingavtal eller inköp vara miljöbilar enligt 

Vägverkets definition, under förutsättning att marknaden erbjuder sådana modeller för den 
tilltänkta typen av bil. (KS – inköpssektionen och alla berörda nämnder). 

 
2. Energianvändningen i kommunens ägda lokaler och anläggningar reduceras fram till 2010 

med minst 25 % räknat per ytenhet av användningen 2001, korrigerat för tillkomst och 
bortfall av lokaler, i enlighet med de regionala miljömålen. (Tekniska nämnden). 

 
3. Oljeanvändningen i kommunägda fastigheter och anläggningar ska år 2010 vara minst 

60 % lägre än år 2000 i enlighet med de regionala miljömålen. (Tekniska nämnden) 
 
4. Senast 2010 ska cykelparkeringar med tak anläggas vid viktigare resecentra inom 

kommunen. (Tekniska nämnden) 
 
Lokala åtgärder 
1. Kommunen ska delta i länsstyrelsens energieffektiviseringsprojekt med seminarier och 

inventering. Verksamhetsutövare på 14 st tillståndspliktiga verksamheter enligt 
miljöbalken får en enkät för energikartläggning, 2006. Under 2007 utökas projektet att 
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omfatta även 27 st anmälningspliktiga verksamheter. Syftet är att uppnå 
energieffektiviseringar (miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
2. Kommunen ser över uppvärmningen i sitt fastighetsbestånd och gör senast 2008 en 

ekonomisk och miljömässig kalkyl var det är lämpligt att byta ut fossila bränslen mot 
förnyelsebara. (Tekniska nämnden) 

 
3. Senast 2007 tas en plan fram för att i så hög grad som möjligt ta till vara biogas vid de 

kommunala anläggningarna. (Tekniska nämnden) 
 
 

2. FRISK LUFT 
 

”Luften ska vara så ren att människans hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas” 

 
Allmänt 
De ämnen man oftast menar när man talar om luftföroreningar är kväveoxider, 
svaveldioxid, sot och partiklar, samt olika gaser som innehåller kol och väte. De 
flesta luftföroreningarna bildas när man förbränner olika typer av bränslen, som 
olja och kol, men också av till exempel ved. Trafiken, uppvärmning av 
byggnader, samt industrier och liknande verksamheter är de viktigaste 
utsläppskällorna. 
 
Olika luftföroreningar förflyttas olika långt. Största delen av de föroreningar som faller ner 
över Sverige kommer från andra länder i Europa.  
 
Läget i Ludvika 
Dalarnas Luftvårdsförbund har gjort mätningar i länets tätorter avseende kvävedioxid (NO2) 
och åtta olika flyktiga organiska ämnen (VOC) för att få fram luftkvalitén i urban 
bakgrundsmiljö. I Ludvika gjordes mätningarna på Gallerian vintern 2003. Resultatet visar ett 
vintermedelvärde för NO2 11,9 g/m2 och för bensen 1,1 g/m3. Värdena uppfyller de 
regionala miljömålen.  
 
Åtgärder enligt de regionala målen för att bibehålla frisk luft 
1. Dalarnas Luftvårdsförbund, Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna genomför 

tematiska informationsinsatser gentemot allmänhet och verksamhetsutövare om bland 
annat luftföroreningar och småskalig vedeldning senast 2006. (Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 

 
2. Dalarnas Luftvårdsförbund, Länsstyrelsen och kommunerna tar fram ett långsiktigt 

program för fortsatta mätningar av luftkvalitet i länets tätorter senast 2005. 
(Kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
Lokala mål 
1. Senast 2010 ska det vara möjligt att på gång- och cykelbana ta sig fram mellan 

Nyhammar-Grangärde-Stensbo-Sunnansjö-Saxdalen-Björnhyttan-Gonäs-Klenshyttan-
Skeppmora-Ludvika. Inom dessa tätorter samt Fredriksberg Grängesberg ska det finnas 
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möjligheter att ta sig fram på cykeltrafikvänliga vägar mellan bostadsområden, skolor och 
arbetsplatser. 

 
 
 

3. BARA NATURLIG FÖRSURNING 
 

”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida 
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller 

inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och 
byggnader” 

 
Allmänt 
Naturlig försurning orsakas dels av jonbytesprocesser vid växternas näringsupptag, dels av att 
torv och annat surt organiskt material ackumuleras. Utöver denna naturliga försurning har 
ökade utsläpp av svavel och kväve till luft under 1900-talet medfört accelererad försurning av 
mark och vatten. Utsläppen av svavelföreningar har minskat märkbart under de senaste 25 
åren, medan kväveoxider minskar betydligt långsammare. Merparten av utsläppen förs med 
vindarna till andra regionen. Bara en mindre del av nedfallet av försurande ämnen i 
kommunen härstammar från lokala utsläpp. 
 
Läget i Ludvika 
Berggrunden i kommunen är på de flesta håll kalkfattig och svårvittrad. Höga humushalter 
medför också att vissa vatten är naturligt sura och har dålig förmåga att neutralisera sur 
nederbörd. På vissa växtplatser bidrar skogsbruket till ökad försurning i mark och vatten. 
Avfall från vissa gruvor läcker också surt och metallhaltigt vatten till omgivningen. 
 
För att motverka försurningen kalkas ett stort antal vatten. Under 2004 spreds 2 000 ton kalk 
vid 14 doseringsstationer och per båt eller helikopter. 
 
Lokala åtgärder för att motverka försurning 
 
1. Kalkningsprogrammet fortsätter med de medel staten ställer till förfogande. 
 
I övrigt sammanfaller åtgärderna med åtgärderna under målen Begränsad klimatpåverkan och 
Frisk luft. 
 
 

4. GIFTFRI MILJÖ 
 

”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av 
samhället och som kan hota människors miljö eller den biologiska 

mångfalden” 
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Allmänt 
Sverige tillverkar eller importerar omkring 12 000 kemiska ämnen och 64 000 kemiska 
produkter. Ungefär hälften av dessa klassas som hälsofarliga. Kunskapsbristen är mycket stor 
när det gäller förekomst, spridning och risker med de kemiska ämnen vi använder. 
 
Läget i Ludvika   
I kommunen finns några områden där halterna av farliga ämnen i mark, grundvatten, 
sediment, byggnader och anläggningar är förhöjda. I vissa grundvattentäkter förekommer 
förhöjda halter av radon, samt rester av bekämpningsmedel. 
 
Ett hundratal förorenade områden finns, varav ungefär hälften är gruvområden. Vissa 
nedlagda gruvor läcker surt och metallhaltigt vatten till omgivningen. Marnästjärn och gamla 
industriområdet i Fredriksberg är exempel på hårt förorenade vatten- respektive 
markområden. 
 
 
Åtgärder enligt de regionala målen för att minska gifterna i Ludvikas miljö 
1. Länsstyrelsen har, i samverkan med kommunerna, inventerat och kartlagt användning och 

hantering av hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen i länet senast 2006. (Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden) 

 
2. Länsstyrelsen genomför i samarbete med kommunerna ett riktat tillsynsprojekt som 

omfattar länets tio största användare av hälso- och miljöfarliga ämnen senast 2007. 
(Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
3. Länsstyrelsen genomför i samarbete med kommunerna, inom ramen för 

tillsynsverksamheten, ett informationsprojekt för att höja kunskapsnivån hos dem som 
utifrån kartläggningen i åtgärd 1 bedöms som särskilt angelägna och som inte omfattas av 
åtgärd 2 och informerar om utbyte av farliga ämnen senast 2007. (Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden) 

 
4. Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna genomför i samverkan med producenter av 

farliga ämnen tematiska informationsinsatser om kemikalier och andra varor med hälso- 
och miljörisker gentemot allmänhet och verksamhetsutövare senast 2007. (Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden) 

 
5. Landstinget upprättar i samverkan med kommunerna en handlingsplan för att göra 

offentliga lokaler rökfria senast 2005. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 
 
6. Länsstyrelsen utarbetar i samarbete med kommuner och berörda jordbrukare planer för 

begränsning av växtnäringsutlakning och användning av bekämpningsmedel för alla som 
brukar mark inom vattenskyddsområden senast 2010. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
7. Byggsektorn i samverkan med beställare, kommunerna och Länsstyrelsen identifierar hur 

materialåtervinningen för bygg- och anläggningssektorn kan öka – bland annat genom 
etablerande av fler och nya typer av återvinningsstationer och en utvecklad 
andrahandsmarknad för byggvaror – samt hur farliga ämnen i byggavfall bättre kan 
omhändertas senast 2005. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 
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8. Länsstyrelsen genomför i samverkan med länets kommuner ett tillsynsprojekt för 
nyttiggörande av avfall hos kommunens verksamhetsutövare (A- och B-anläggningar) 
senast 2007. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 

 
9. Kommunerna utarbetar i samverkan med Länsstyrelsen en informationsstrategi för farligt 

avfall och genomförandet påbörjas senast 2005. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 
tekniska nämnden) 

 
10. Länsstyrelsen kartlägger och riskklassificerar i samarbete med verksamhetsutövare och 

kommunerna länets förorenade områden senast 2005. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 
 
11. Verksamhetsutövare, Länsstyrelsen och kommunerna initierar undersökningar av de 

förorenade områden som enligt riskklassificering utgör störst risk för människors hälsa 
eller miljö senast 2007. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
12. Länsstyrelsen utarbetar i samverkan med kommunerna en regional strategi för bedömning 

och efterbehandling av gruvavfall i förorenade områden senast 2006. (Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden) 

 
13. Verksamhetsutövare, Länsstyrelsen och kommunerna initierar efterbehandlingsåtgärder 

för minst sex förorenade områden med stor risk för människors hälsa och miljö senast 
2005. (Tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kommunstyrelsen) 

 
Lokala åtgärder för en giftfri miljö 
 

1. Från och med 2008 ska alla bilar som används i kommunen, även lastbilar ha däck som är 
HA-oljebefriade. (Alla nämnder som äger eller leasar bilar) 

 
 
 

5. SKYDDANDE OZONSKIKT 
 

”Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig  
UV-strålning” 

 
Allmänt 
Ultraviolett strålning (UV-strålning) från solen kan skada växter, djur och människor. Jorden 
omges emellertid naturligt av ett skyddande ozonskikt som begränsar UV-strålningen. Under 
senare decennier har detta tunnats ut av gasformiga ämnen, främst klor- och bromföreningar, 
som människan tillfört lufthavet. Ämnena har till exempel använts i kylskåp, frysskåp, 
värmepumpar, isolering och brandsläckare. Liksom växthusgaserna är dessa gasformiga 
ämnen långlivade och spridda över hela jorden. Även kväveutsläpp från flyg har bidragit till 
uttunningen. 
 
För att långsiktigt återskapa ozonskiktet måste utsläppen av uttunnande ämnen upphöra. 
Internationellt har överenskommelser gjorts och en avveckling av användningen har 
påbörjats. 
 

519



Antaget av kf 2007-02-22, § 34                                                      15

Åtgärder enligt de regionala målen för att förhindra nedbrytningen av 
ozonskiktet 
1. Länsstyrelsen och kommunerna genomför ett tillsynsprojekt i syfte att förbättra 

omhändertagandet av avfall och produkter som innehåller ozonnedbrytande ämnen senast 
år 2006. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 

 
 
 

6. SÄKER STRÅLMILJÖ 
 

”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning i den yttre miljön” 

 
Allmänt   
Strålning kan ge cancer eller andra negativa hälsoeffekter. Vi exponeras för joniserande 
strålning från röntgen och radioaktiva ämnen, UV-strålning från solen och solariesolning, 
elektromagnetiska fält från högspänningsledare och liknande. Många strålningskällor är 
naturliga, medan andra orsakas av människan. 
 
Hälften av den joniserande strålning vi utsätts för utgörs av radon i byggnader. Resten är 
bakgrundsstrålning och mänskligt orsakad strålning. Joniserande strålning finns också i 
verksamheter inom sjukvården. Förändrade solvanor har ökat antalet hudcancerfall. 
 
En fråga som har aktualiserats i samband med utbyggnaden av mobiltelefonnätet är eventuella 
hälsorisker med dess elektromagnetiska fält. Många människor känner oro för den ökande 
mängden elektromagnetiska fält. 
 
Läget i Ludvika 
Flera områden i Ludvika har en naturligt hög markstrålning, vilket ger problem med radon 
inomhus och i dricksvattnet. 
 
Åtgärder enligt de regionala målen för att minska risker från strålning  
1. Länsstyrelsen i samverkan med kommunen tillgodoser att strålningsrisker tas upp i det 

pågående arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser senast 2006. (Kommunstyrelsen, miljö- 
och hälsoskyddsnämnden, räddningsnämnden Västerbergslagen) 

 
2. Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna genomför informationsinsatser om strålning, 

riktad till allmänhet och verksamhetsutövare senast 2007. (Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden) 

 
Lokala åtgärder 
1. Vid planläggning av nya områden för bebyggelse ska förekomsten av markradon beaktas. 

(Byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden) 
 
2. Vid ny- och ombyggnad av hus inom områden med förhöjda halter av markradon, samt 

för hus som är utförda med olämpligt byggnadsmaterial, ska byggnadsteknisk rådgivning 
ges för att minimera skadeverkningarna. (Byggnadsnämnden, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden) 
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7. INGEN ÖVERGÖDNING 
 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller 

möjligheterna till allsidig  användning av mark och vatten.” 
 
 
Allmänt   
Övergödning orsakas av kväve och framför allt fosfor. Avlopp tillsammans med jordbruk 
svarar för huvuddelen av kvävetillförseln till havet vid sidan om den naturliga utlakningen 
från skogsmark. Förhöjd kväveutlakning från kalavverkad skogsmark utgör också en 
betydande del.  
 
Läget i Ludvika 
Huvuddelen av de fosforutsläpp som orsakar övergödning i kommunens sjöar och vattendrag 
kommer från gamla näringsrika sediment, dagvatten och i viss mån bräddning. Många äldre 
enskilda avlopp uppfyller inte dagens krav och vissa byar har gemensamma avloppssystem 
med bristfällig rening. Problemen med dessa är dock i första hand av hygienisk karaktär. 
 
Underhållet av de kommunala ledningsnäten är ofta eftersatt vilket leder till betydande 
utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallad bräddning. Tillsammans med effekterna av tidigare 
utsläpp av dåligt renat avloppsvatten bidrar bräddning lokalt till problem med övergödning till 
exempel i Marnästjärn och Glaningen. 
 
Vattnet från kommunen rinner till slut ut i havet, från de västra delarna till Skagerak och från 
övriga delar till Östersjön, där kväve ger de största övergödningseffekterna.  Reningen av de 
kommunala avloppen har förbättrats påtagligt, men reningsverken i kommunen är inte byggda 
för att minska kväveutsläppen. 
 
Inom kommunen finns Spendrups bryggeri som belastar avloppsnätet med biologiska 
föroreningar i en utsträckning att reningsverket i Gonäs behövt dimensioneras till vad som är 
normalt för en medelstor stad. Vissa tankar finns på längre gående rening vid källan än den 
utjämningsbassäng som finns idag. 
 
Från avfallsresterna vid vissa gruvor sker urlakning av fosfor. Mest påtagligt är det från 
bottensedimenten vid Djupudden och Sandudden i Södra Hörken. 
 
Det vatten som lämnar kommunen är dock generellt sett mycket näringsfattigt. Åtgärder bör 
dock vidtas av hygieniska skäl i vissa områden med dåliga enskilda anläggningar och för att 
minska punktvisa övergödningssituationer i vissa tjärnar och sjöar. 
 
Åtgärder enligt de regionala målen för att minska övergödningen 
1. Vattenmyndigheten utarbetar i samarbete med bland annat Länsstyrelsen och 

kommunerna ett åtgärdsprogram för hela övergödningsproblematiken senast 2009. (Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 
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2. Jordbruksföretagare anpassar djurtätheter och gödselanvändning till aktuell markkartering 
och växtnäringsbalans, lämnar vegetationsklädda kantzoner vid vatten och anpassar 
jordbearbetning så att ammoniakavgång till luft samt materialtransport och näringsläckage 
till vatten minimeras senast 2005. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
3. Verksamhetsutövare med ansvar för gemensamma nät vidtar åtgärder för att utsläppen 

från avloppsanläggningarna genomgår en mer långtgående rening än slamavskiljning 
senast 2007. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 

 
4. Kommunerna utvärderar, i samråd med tillsynsmyndigheten, egenkontrollprogrammen för 

avloppsreningsverken senast 2005. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 
 
5. Kommunerna utarbetar, för respektive avloppsnät, åtgärdsplaner för att minska inflödet av 

ovidkommande vatten senast 2005. Åtgärderna ska vara genomförda senast 2015. 
(Tekniska nämnden) 

 
6. Kommunerna anlägger lokalt omhändertagande av dagvatten i nya exploateringsområden 

från och med 2004. (KS – mark- och planeringsenheten, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 
tekniska nämnden)   

 
7. Kommunerna utarbetar gemensamma riktlinjer för prövning av enskilda avlopp samt 

informationsmaterial om olika avloppslösningar och deras miljöpåverkan senast 2005. 
(Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
8. Kommunerna informerar, i samband med slamtömningsräkning, om skötsel och 

miljöhänsyn för enskilda avlopp senast 2005. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska 
nämnden) 

 
9. Kommunerna inventerar, i samband med tömning, alla slamavskiljares funktion senast 

2006. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 
 
10. Kommunerna inventerar enskilda avlopp i tillrinningsområden där vattendirektivets mål 

med avseende på näringsämnen inte uppfylls senast 2008. (Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden) 

 
Lokala åtgärder 
1. Kommunen utarbetar senast 2007 åtgärdsprogram för att undvika bräddningar i det 

kommunala avloppsnätet. (Tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden) 
 
2. Befintliga områden där dagvattnet kan tänkas innebära problem inventeras senast 2009. 

(Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 
 
3. En utredning om dagvattentillförseln och bräddningen till Marnästjärn ska göras senast 

2008. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 
 
4. Pumpstationen vid Stensveden byts ut senast 2008. (Tekniska nämnden) 
 
 
 

8. LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 
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”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

 
Allmänt   
Sverige är väl försett med vatten av god kvalitet. Trots detta finns ett antal miljöproblem i 
sjöar och vattendrag. De största är fysisk påverkan, övergödning, försurning och miljögifter. 
Vattnet är livsmiljö för ett stort antal djur och växter. Bland fåglarna finns flera arter som 
lever vid vattnet eller utnyttjar vattnet som näringskälla.  
 
Läget i Ludvika 
Ludvika kommun är rik på sjöar och vattendrag. Antalet sjöar har angetts till någonstans 
mellan femhundra och ett tusen. Inom kommunen finns allt ifrån extremt klara, närings- och 
artfattiga sjöar till mycket grumliga, närings- och artrika vatten. Den vanligaste typen är det 
brunfärgade, näringsfattiga, svagt sura och tämligen artrika skogs- och myrvattnet. Dessutom 
finns ett antal vatten med kraftig metallpåverkan. Flera av sjöarna är naturligt sura och andra 
har försurats av sur nederbörd.  
 
De flesta vattnen inom kommunen är känsliga för försurande nedfall. Det är främst 
upprepande surstötar i samband med snösmältningen som vattenlevande djur har svårt att 
klara. Bäcköringen är en nyckelart i vattendragen som i vissa fall har drabbats hårt av lågt pH. 
För att motverka försurningens skadeverkningar sprids närmare 2000 ton kalk/år i 
kommunens vatten. Fisket har gynnats av kalkningen, men den övriga faunan och floran har 
troligen inte fått del av denna positiva effekt.  
 
Genom kommunens höga läge över havet är många av vattendragen källsjöar. Avrinningen 
sker åt nästan alla håll. I väster sker avvattningen till Svartälven och vidare till Vänern. I 
söder via Arbogaåns vattensystem till Mälaren. I nordväst och nordost till Dalälven och ut i 
Bottenhavet. Större delen av kommunen, från det mellersta höglandet och österut avvattnas 
till Kolbäcksån, som också mynnar ut i Mälaren. 
 
I stort sett samtliga vattensystem i kommunen är påverkade av såväl historiska som nutida 
mänskliga ingrepp som kvarndammar och vattenkraftverk. Ett underskattat problem är 
regleringarna av våra sjöar och vattendrag. Förutom att dämningarna fungerar som 
vandringshinder för fisk, påverkas strandmiljöerna när naturliga översvämningar uteblir. 
Regleringsnivån i några vattensystem kan vissa år skapa problem för lekande fisk och 
häckande fåglar. Dessutom är många vägtrummor vandringshinder fisk, utter och smådjur.  
 
Skogsbruket påverkar de flesta vattensystem i länet genom skogsbilvägar och olika 
skogsbruksåtgärder. Från kalmark som uppstår efter avverkning sker ökad humusutfällning, 
detta gäller även vid dikning av skogsmark. Idag har dikningsverksamheten upphört, all 
dikning är tillståndspliktig.  Även jordbruket påverkar sjöar och vattendrag. I vissa vatten kan 
fisketrycket eller utsättning av fisk och kräftor skada de naturliga bestånden. 
 
Under senaste åren har mycket låga näringsnivåer kunnat konstaterats i kommunens större 
sjöar. Fosforhalten i Väsman låg  under 2004 mellan 5 μg/l och 9 μg/l. Detta trots att sjön är 
belastad av fyra avloppsreningsverk. Övriga större sjöar visar samma tendens. Orsaken kan 
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vara en övergång till fosfatfria tvättmedel och försurningen. Försurning av mark leder till 
buffring med aluminium när inget annat buffrande material finns tillgängigt. Aluminium i 
vattensystem binder fosfor. De låga näringsnivåerna äventyrar det biologiska livet i sjöarna. 
 
Åtgärder enligt de regionala målen för att bevara levande sjöar och 
vattendrag 
1. Länsstyrelsen genomför tillsammans med kommunerna en översyn av befintliga tillstånd 

för fiskodlingar och vid behov omprövas dessa senast 2005. (Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden) 

 
2. Vattenmyndigheten utarbetar i samarbete med bland annat Länsstyrelsen och 

kommunerna åtgärdsprogram enligt EG:s vattendirektiv senast 2009. (Kommunstyrelsen, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
Lokala åtgärder 
1. En strategi för fågelskyddsområdet i Glaningen tas fram senast 2007 (KS – mark- och 

planeringsenheten) 
 
2. Södra Hörken hålls under fortsatt bevakning vad gäller syrehalt och näringsämnen. 

(Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 
 
3. De låga näringsnivåerna i sjöarna i kommunen utreds närmare. Åtgärder kan behöva 

vidtagas för att hålla näringsnivåerna uppe för att på så sätt bibehålla artrika sjöar och ett 
givande fiske. Sådana åtgärder kan vara etablering av fiskodlingar.  

 
 

9. GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET 
 

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra 
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” 

 
Allmänt 
Isälvsavlagringarna, ofta grusåsar, är begränsade till ytan och det är också där som många 
vägar och bebyggelse utvecklats. Sandjordarna är lättgenomsläppliga och ger grundvattnet 
dåligt skydd mot föroreningar. Grundvattenkvaliteten påverkas också i hög grad av 
markanvändningen. Material för bland annat vägar har sedan länge hämtats ur åsarna, vilket 
minskat deras volym. 
 
Läget i Ludvika   
Ludvikas dricksvattenförsörjning baseras till största delen på grundvattenuttag från 
isälvsavlagringar, framför allt från Grangärdeåsen som kommer in i kommunen norrifrån vid 
Malingarna, förbi Nyhammar och ned till Sunnansjö, och från dess fortsättning 
Malingsboåsen, som sträcker sig från södra delen av Ludvika tätort ned mot Björsjö och 
vidare söderut. Fredriksbergs kommunala dricksvatten tas från Säfsnäsåsen. Ytvatten används 
bara i Grängesbergs vattenverk  
 
Huvuddelen av kommunens hushåll är anslutna till kommunalt vatten. Vattenkvaliteten är 
generellt sett god i enskilda vattentäkter. Lokalt finns dock problem med höga radonhalter och 
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surt grundvatten. Det förekommer även föroreningar som tungmetaller, bekämpningsmedel, 
förhöjda nitrathalter och vägsalt. 
 
Ur sårbarhetssynpunkt är det viktigt att det finns reservplaner för dricksvattenförsörjningen. 
 
Åtgärder enligt de regionala målen för att bibehålla grundvatten av god 
kvalitet 
1. Länsstyrelsen utarbetar i samverkan med kommunerna en modell för kommunala 

grundvatteninventeringar senast 2004. (KS – mark- och planeringsenheten, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden) 

 
2. Kommunerna tar fram grundvatteninventeringar senast 2005 och upprättar 

vattenförsörjningsplaner senast 2007. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska 
nämnden) 

 
3. Länsstyrelsen och kommunerna upprättar objektspecifika tillsynsplaner för alla 

vattenskyddsområden senast 2005. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 
 
4. Länsstyrelsen och kommunerna tar fram rutiner och checklistor för prövning av dispenser 

från föreskrifter för vattenskyddsområden och tillstånd senast 2005. (Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 

 
5. Länsstyrelsen utarbetar i samarbete med kommuner och berörda jordbrukare planer för 

begränsning av växtnäringsutlakning och användning av bekämpningsmedel för alla som 
brukar mark inom vattenskyddsområde senast 2010. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
6. Kommunerna identifierar riskområden i samverkan med huvudmännen för gemensamma 

vattentäkter samt specificerar behovet av skydd/hänsyn senast 2008. (Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 

 
7. Kommunen initierar att huvudmännen för gemensamma vattentäkter tar fram ett 

egenkontrollprogram som bland annat omfattar uppföljning av råvattenkvaliteten senast 
2006. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
Lokala åtgärder 
1. Kommunen utarbetar vattenskyddsområden för alla kommunala vattentäkter och reviderar 

vid behov befintliga sådan senast  2010. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska 
nämnden) 

 
2. Dricksvattennätet i Sunnansjö kopplas ihop med den nya vattentäkten i Nyhammar senast 

2010. (Tekniska nämnden) 
 
 
 

10.  MYLLRANDE VÅTMARKER 
 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden” 
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Allmänt   
Myren är Sveriges vanligaste våtmarkstyp. Det finns olika typer av våtmarker; mossar, olika 
typer av kärr och blandmyrar. Resten är sumpskog, strandmiljöer och annan våtmark. Myrar 
bildas genom nederbörd medan kärren får sitt vatten från den omgivande fastmarken. Det 
finns en stor variation av vegetation mellan olika typer av kärr där extremrikkärren är de mest 
artrika. Våtmarkerna är hemvist för ett stort antal växt-, moss- och lavarter, så även fåglar och 
insekter. Bland fjärilar finner man ett antal arter som bara lever på myrväxter, flera av dem är 
rödlistade.  
 
Vägbyggen och liknande ingrepp kan störa vattenbalansen i en myr så mycket, att flora och 
fauna förändras över relativt stora områden. Förändringen av decenniers nedfall av 
luftföroreningar har gjort att myrars vegetation också förändras.  
 
Läget i Ludvika 
För att motverka försurningen har ännu ingen storskalig kalkning av myrar skett i kommunen. 
Trots omfattande dikningar återstår stora myrarealer. Idag beräknas våtmarksarealen i 
kommunen till ca 1,2 % av den totala arealen. (18 km2 skogsmarksimpediment av 
kommunens totala yta, 1521 km2).  
 
Lokala åtgärder 
1. Kommunens rikkärr inventeras och åtgärdsplan upprättas för skydd, restaurering och 

skötsel senast 2008. (KS – mark- och planeringsenheten) 
 
2. Naturvärdena i de sumpskogar som finns i sumpskogsinventeringen inventeras 2007. (KS 

– mark- och planeringsenheten) 
 
 

11.  LEVANDE SKOGAR 
 

”Skogens och skogsmarkens värde för biologiska produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 

sociala värden värnas" 
 
Allmänt   
Skogens betydelse i ett hållbart samhälle växer. Den är en viktig inkomstkälla för landet 
samtidigt som den ger människor natur- och kulturupplevelser. Biologisk mångfald är en 
förutsättning för skogsekosystemets långsiktiga bärkraft. 
 
I och med den senaste skogsvårdslagen skedde en förändring när skogens 
virkesproduktionsmål likställdes med naturvårdens mål. På grund av skogens långa 
omloppstid kommer det dock att ta lång tid innan märkbara resultat inom naturvården 
återspeglas i skogslandskapet. Ekologiska skogsbruksplaner är tillsammans med kraftigt ökad 
areal skogsreservat inom skogsbruket ett led i att säkerställa naturhänsynen inom 
skogsnäringen. 
 
Skogsekosystemet kan lätt påverkas indirekt av flera anledningar som kan vara svåra att 
förutse. En stor älgstam kan t ex göra att nyckelarter som sälg och rönn minskar på grund av 
ökat betestryck. Blåbär är ett annat exempel som minskar vid högt betestryck eller 
kvävenedfall.  
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Flera rapporter har visat att många fornlämningar skadas i samband med skogsbruk, framför 
allt vid markberedning. Mer än hälften av de skadade lämningarna bedöms vara omöjliga att 
återställa. Information om var fornlämningarna finns minskar skadorna. 
 
Läget i Ludvika 
Skogen i kommunen är en liten del i världens största och äldsta ekosystem, taigan. Gränsen 
(Limes nordlandicus) mellan barrskogsregionen och lövskogsregionen med ek går genom 
kommunen.  
 
Virkesproduktionen har varit prioriterad under lång tid i kommunen. Detta har inneburit att 
naturvärden har fått stå tillbaka, vilket exempelvis kan ses i att skogen saknar riktigt gamla 
träd och att trädslagsfördelningen har riktats in mot gran och tall. Bristen på grova lågor 
(liggande döda träd), torrakor och gamla lövträd är mycket stor jämfört med ett naturligt 
skogslandskap. 
 
I kommunen finns mycket skog, en stor del är tätortsnära, vilket gör att de flesta invånarna har 
nära till skogen. Detta har gjort att skogen till stor del utnyttjas för rekreation och friluftsliv. 
Därför är det mycket viktigt för kommunen att prioritera speciellt den tätortsnära skogen. 
 
 
Åtgärder enligt de regionala målen för att bevara levande skogar 
1. Kommunen genomför i samverkan med Skogsvårdsstyrelsen, Länsstyrelsen, övriga 

kommuner i Dalarna och skogsnäringen landskapsekologisk planering med särskild 
inriktning på friluftsliv i tätortsnära och särskilt turistintensiva områden senast 2008. (KS 
– mark- och planeringsenheten) 

 
2. Kommunen utarbetar i samverkan med Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, länets övriga 

kommuner och skogsnäringen en regional strategi för formellt och frivilligt bevarande av 
områden samt för det långsiktiga arbetet med landskapsekologisk planering senast 2006. 
(KS – mark- och planeringsenheten) 

 
Lokala åtgärder 
1. Kommunen medverkar löpande till att nya naturreservat bildas, såväl statliga som 

kommunala. (KS – mark- och planeringsenheten) 
 
2. Granön avsätts som kommunalt naturreservat senast 2007. (Kommunstyrelsen) 
 
3. Den gröna planen revideras 2007 med avseende på naturvårdsaspekterna och skogens 

sociala värden i tätortsnära skogar. (KS – mark- och planeringsenheten) 
 
4. Kommunen medverkar i projekt för Model Forest. (KS – mark- och planeringsenheten, 

tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden) 
 
 
 

12.  ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP 
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”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks” 
 

Allmänt   
Odlingslandskapet är resultatet av människans brukande av naturen under lång tid. Det utgör 
livsmiljö för många djur och växter och är en del av vårt kulturarv. 
 
Den största arealen ängs- och hagmark fanns i slutet på 1800-talet. Mycket tid och areal gick 
åt till att förse husdjuren med foder, från magra ängar och hagar på naturmark med naturligt 
förekommande växter. Kvar finns idag en rest av dessa ängar och hagar. Förändringar inom 
jordbruket har varit stora under hela efterkrigstiden. Växtförädling, husdjursavel, 
mekanisering, gödsling och kemiska bekämpningsmedel har ökat produktiviteten. Ekologisk 
odling utan bekämpningsmedel ger dock en ökad mångfald av växter och djur. 
 
Läget i Ludvika 
Endast någon procent av Ludvika kommun utgörs av jordbruksmark. Det är därför desto 
viktigare att bevara det lilla vi har av öppet landskap, både för invånarnas miljö och för 
turistnäringen. Ett projekt för att öka antalet betande djur, Öppen Horisont, har drivits i 
kommunen under åren 2003-2005. 
 
I ett nationellt perspektiv har kommunen ovanligt många värdefulla ängar. Man kan se 
skillnaden på kvarvarande ängar och hagar mellan skogsbygden och sjöbygden. Ingen 
lieslåttrad äng är kvar i sjöbygden medan det i skogsbygden finns flera ställen med vackra,  
artrika ängsmarker. Tyvärr är nästan alla dessa unika marker hotade av upphörande hävd. En 
av de artrikaste och vackraste naturtyperna håller på att gå ur tiden. 
 
Åtgärder enligt de regionala målen för att bevara ett rikt odlingslandskap 
1. Kommunerna och Länsstyrelsen utvecklar i samverkan med den ideella kulturmiljövården 

informationen om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse gentemot fastighetsägare, brukare 
och byggföretag senast 2005. (KS – mark- och planeringsenheten, kultur- och 
fritidsnämnden) 

 
2. Länsstyrelsen i samverkan med kommunern,a jordbrukssektorn och övriga berörda 

organisationer, ser igenom strategier, program och projekt till att landsbygdens 
utvecklingsmöjligheter stärks fram till 2010. Syftet är landsbygdsutveckling på bredden, 
vilket innefattar produktion och förädling av livsmedel, småföretagande, turism, attraktivt 
boende, rikt kultur- och föreningsliv, folkligt engagemang, aktiv fritid m.m. (KS – mark- 
och planeringsenheten och näringslivsenheten, kultur- och fritidsnämnden) 

 
Lokala åtgärder 
1. I samverkan med Länsstyrelsen och jordbrukssektorn utarbetar kommunen en 

handlingsplan för fortsatt skötsel och ökad restaurering av ängs- och betesmarker, för att 
fortsätta det arbete som påbörjats inom projektet Öppen horisont, senast 2007. (KS – 
mark- och planeringsenheten) 

 
2. Ett program för bevarande av odlings- och betesmarkerna i Grangärde finnmark upprättas 

senast år 2008 (KS – mark- och planeringsenheten) 
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13.  GOD BEBYGGD MILJÖ 
 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” 
 

Allmänt  
Miljökvalitetsmålet behandlar den bebyggda miljön, dess livskvalitets- och kulturmiljövärden 
samt vår användning av energi och material. I-länderna står för en oproportionerligt stor andel 
av världens naturresursanvändning, som totalt överskrider vad som är uthålligt. Hållbar 
utveckling, som bygger på en sammanvägning mellan ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensioner, får nu allt större betydelse i beslut som styr samhällsutvecklingen, bland 
offentliga såväl som andra aktörer. 
 
Nationellt går ungefär en tredjedel av energianvändningen vardera till bostäder och service, 
transporter samt industri. Avfallsfrågorna har fått ökad uppmärksamhet, med bland annat krav 
på sortering. Den bebyggda miljön rymmer miljörelaterade hälsoproblem som 
luftföroreningar, buller och radon. 
 
Under 1900-talet planerades Sveriges städer i stor utsträckning enligt principen zonering: 
Staden skulle delas upp i olika zoner med olika funktioner. Man bor i en zon, arbetar i en 
annan och handlar i en tredje. Idrotts- och kulturanläggningar finns ofta i egna zoner. Mellan 
zonerna har utrymmeskrävande trafikleder byggts. Avstånden har ökat så att det oftast inte 
längre är rimligt att utföra sina ärenden till fots. Många miljöer upplevs även som otrygga. 
Kollektivtrafiken fungerar ofta dåligt om man har fler än ett ärende. Bilberoendet har därmed 
ökat kraftigt, med ökade miljöproblem som följd. 
 
Idealet har varit moderna städer, vilket har inneburit att äldre bebyggelse har nedvärderats och 
rivits i stor utsträckning. Problem finns även med hög energiförbrukning för uppvärmning, 
med miljöbelastande uppvärmningssystem, samt byggmaterial som ger hälso- och 
miljöproblem. På grund av okunskap eller kortsiktigt ekonomiskt tänkande har hus isolerats 
otillräckligt och miljömässigt sämre byggnadsmaterial använts. Uppvärmning har 
huvudsakligen skett med oljepannor eller direktverkande el. 
 
Läget i Ludvika 
Ludvikas befolkning minskar sedan många år. Tätorter som däremot ökat kraftigt sedan 1965 
är: Gonäs, Sörvik, Sunnansjö, Grangärde och Saxdalen. 
 
Viss bebyggelse i Ludvika kommun har kulturhistoriska värden, till exempel gruv- och 
bruksmiljöer, äldre bebyggelse i tätorterna, finnmarksbyar och timmerhuskulturen. 
 
En stor del av byggnadsbeståndet är otillräckligt isolerat. Uppskattningsvis ett tusental 
bostadshus har radonhalter över gränsvärdet på grund av naturlig berggrundsstrålning, 
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dricksvatten, fyllnadsmaterial eller byggnadsmaterial. Endast cirka femton procent av dessa 
har åtgärdats för att minska radonhalterna. 
 
Oljepannor byts i stor utsträckning ut mot värmepumpar (främst bergvärme), pelletspannor 
och fjärrvärme. Fjärrvärme finns i de centrala delarna av Ludvika och Grängesberg och har 
byggts ut kraftigt på senare år, men endast ett fåtal villor är ännu anslutna. Byggnader med 
direktverkande el är svårare att konvertera eftersom de saknar vattenburet värmesystem. 
Luftvärmepumpar är ett enkelt sätt att minska elförbrukningen.. 
 
Problemen med zonering är inte lika påtagliga i mindre städer som Ludvika, eftersom 
avstånden och zonerna är mindre. Detta ger Ludvika bättre förutsättningar än stora städer. 
Idealet har nu ändrats och man blandar återigen funktioner och bygger för gång- och 
cykeltrafik i större utsträckning, ofta genom förtätningar i befintliga stadsdelar. I Ludvika 
kommuns tätorter, som har minskande/stagnerande befolkning, går denna utveckling långsamt 
och vissa tätortsdelar glesas ut genom rivningar. Om man har målet klart för sig kan dock små 
förändringar så småningom leda till bättre integrerade bebyggelsestrukturer. 
 
Mycket har hänt vad gäller avfallshanteringen de senaste åren. Till följd av hårdare regler och 
föreskrifter har flera kommuner i Dalarna lagt ner sina deponier. Björnhyttan är en av få 
kvarvarande men även den kommer att läggas ned till år 2009. I stället iordningställs en 
deponi enbart för inert material (murbruk, keramik m m. Det innebär att icke inert avfall till 
deponering i framtiden kommer att transporteras till någon annan anläggning.  
Verksamheten på Björnhyttan  omfattar sortering, mellanlagring, återvinning och biologisk 
behandling av icke-farligt avfall samt behandling av förorenade jordmassor och oljeslam. 
Ludvikas avfallsplan och renhållningsföreskrifter är inaktuella och man inser att de bör 
omarbetas. 
 
Kommunen ska i samarbete med 14 dalakommuner under 2006 ta fram lokala avfallsplaner 
med gemensamma delar. Det övergripande målet är att den totala mängden genererat avfall 
inte skall öka och den resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt 
samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Nya 
renhållningsföreskrifter kommer också att arbetas fram. 
 
Åtgärder enligt de regionala målen för en god bebyggd miljö 
Planering och byggande 
1. Länsstyrelsen och kommunerna genomför seminarieserier och tar fram checklistor och 

metoder för hur hållbar utveckling och miljömålen kan anpassas och vägas in i arbetet 
med översiktsplanering och andra kommunala planer och program under perioden 2004-
2006. (Byggnadsnämnden, KS – mark- och planeringsenheten,) 

 
Energi 
2. Länsstyrelsen tar i dialog med energikontoret (GDE-net), kommunerna och energisektorn 

fram ett underlag över förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad 2004. 
(Byggnadsnämnden, KS – mark- och planeringsenheten)  

 
Transporter 
3. Kommunerna tar fram program för utbyggnad av gång- och cykelvägar i orter med skola, 

kommersiell service eller omställningsplatser mellan olika trafikslag senast 2006. (KS – 
mark- och planeringsenheten, tekniska nämnden) 
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Tätortsnära natur  
4. Kommunerna genomför naturvårdsinsatser i tätortsnära natur med det statliga stöd för 

biologisk mångfald som finns från 2004. (KS – mark- och planeringsenheten) 
 
Estetiska värden 
5. Kommunerna, med bistånd av Länsstyrelsen, tar fram program eller andra underlag för 

hur gestaltning av bebyggelse och landskap bevakas och utvecklas i kommunens 
översiktsplanering senast 2006. (Byggnadsnämnden) 

 
6. Kommunerna vidareutvecklar planbeskrivningar och beskrivningar av planers syften så att 

de belyser viktiga arkitektoniska och gestaltningsmässiga frågor mer systematiskt vid 
nyexploateringsområden från 2004. (Byggnadsnämnden) 

 
7. Kommunerna vidareutvecklar sina bygglovsrutiner så att bygglovsansökningar för 

byggnader och miljöer av allmänt intresse rymmer beskrivningar av arkitektonisk idé eller 
gestaltning, som underlag för kommunens prövning. Dessa beskrivningar bör följas upp 
under byggnadens förvaltningsskede. Översynen av bygglovrutinerna bör ske under 
perioden 2004-2005. (Byggnadsnämnden) 

 
Kulturmiljövärden 
8. Länsstyrelsen utarbetar i samverkan med Länsmuseet och kommunerna en strategi som 

belyser hur kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska identifieras, skyddas och bevaras 
senast 2005. (Byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden) 

 
9. Kommunerna med stöd av Länsstyrelsen och Länsmuseet ser över och utvecklar sina 

kulturmiljöprogram senast 2008. (Kultur- och fritidsnämnden) 
 
10. Länsstyrelsen i samråd med kommunerna och Länsmuseet ser över behovet av nya 

riksintressen för kulturmiljövård, samt fördjupas värdebeskrivningarna för befintliga 
riksintressen som underlag till Riksantikvarieämbetets arbete senast 2007. (Kultur- och 
fritidsnämnden) 

 
11. Kommunerna och Länsstyrelsen utvecklar i samverkan med den ideella kulturmiljövården 

informationen om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse gentemot fastighetsägare, brukare 
och byggföretag senast 2005. (Byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden) 

 
12. Länsstyrelsen, kommunerna och andra marknadsför mer aktivt nya och genomförda 

byggnadsvårdsprojekt som goda exempel fram till 2010. (Byggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden) 

 
Buller och opåverkade områden 
13. Kommunerna, trafikverken, Region Dalarna och Länsstyrelsen genomför ett 

samverkansprojekt mot trafikbuller i områden som inte omfattas av trafikverkens 
åtgärdsprogram – där kunskapsunderlag sammanställs, bullerberäkningar utförs och 
åtgärder identifieras – senast 2006. (Byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
14. Kommunerna med stöd av Länsstyrelsen genomför inventeringar av stora opåverkade 

områden som underlag för översiktsplanen senast 2007. (KS – mark- och 
planeringsenheten, miljö- och hälsoskyddsnämnden) Annan plats? 
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Naturgrus, material och avfall 
15. Kommunerna med stöd av Länsstyrelsen utarbetar i dialog med trafikverken och 

byggsektorn materialförsörjningsplaner som beaktar miljömålen senast 2008. (KS – mark- 
och planeringsenheten, miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
16. Kommunerna och Länsstyrelsen utvecklar och genomför en modell för samverkan mellan 

kommunal och regional avfallsplanering senast 2006. (Kommunstyrelsen, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 

 
17. Kommunerna genomför i samverkan med materialbolagen en gemensam regional 

information om producentansvarets omfattning och insamlingsförfarande senast 2005. 
(Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden) 

 
Inomhusmiljö 
18. Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna genomför tematiska informationsinsatser om 

radon och andra hälsorisker relaterade till inomhusmiljön gentemot allmänhet och 
verksamhetsutövare senast 2007. (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

 
Lokala åtgärder 
1. Möjligheten att förse såväl de mindre tätorterna som villaområden som har direktverkande 

el med energi från biobränsleeldad närcentral utreds senast 2010. (Byggnadsnämnden, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden)  

 
2. För farligt avfall från hushåll, avfallsmängder, insamling och behandling av avfall ska mål 

både på regional och lokal nivå antas i avfallsplanen 2006 (tekniska nämnden, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ) 

 
3. Möjligheterna att skapa ängsmark av gräsmattor inventeras 2006 (KS – mark- och 

planeringsenheten, tekniska nämnden) 
 
4. Skötselplan för Högberget upprättas senast 2006 (KS – mark- och planeringsenheten) 
 
5. Kommunens plan för skötsel av tätortsnära markområden uppdatera senast 2007 (KS – 

mark- och planeringsenheten) 
 
6. Kommunen arrangerar och deltar lokalt i det nationella årliga evenemanget Kulturhusens 

dag. (Byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden) 
 
7. Ludvika centrum inventeras avseende kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 

senast 2008 (Kultur- och fritidsnämnden) 
 
8. Kommunen verkar för att kulturreservat bildas. (Kultur- och fritidsnämnden, KS – mark- 

och planeringsenheten) 
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5. 
 

Uppföljning och utvärdering 
 
”Miljön i Ludvika” är ett samlingsdokument om miljösituationen i kommunen, 
där de lokala miljömålen är inlagda i den övriga texten i kapitel 4. Ändringar av 
de lokala målen kan komma att bli aktuella, endera till följd av ändringar i de 
nationella och/eller regionala målen eller på grund av ändrade prioriteringar på 
den kommunala politiska nivån. Till exempel kommer inom kort regionala mål 
för det sextonde miljökvalitetsmålet eventuellt att föranleda lokala mål.  
 
Tillägg eller ändringar i själva de lokala målen måste antas av kommunfull-
mäktige, medan ändringar i den övriga texten kan göras på ett smidigare sätt. 
”Miljön i Ludvika” hålls aktuell genom följande åtgärder: 
 
 De lokala miljömålen ska följas upp och utvärderas. Målsättningen är att 

det ska göras en gång per år. (Kommunstyrelsen) 
 De lokala miljömålens aktualitet och överensstämmelse med 

översiktsplanen och energiplanen ses över en gång per mandatperiod. 
(Kommunfullmäktige) 

 Vid behov revideras de lokala miljömålen när det är påkallat av den årliga 
uppföljningen och utvärderingen eller av ändringar i de nationella och 
regionala målen. (Kommunfullmäktige)
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 43  Dnr 2021/119 

 

Aktieägaravtal för WBAB WessmanBarken Vatten & 
Återvinning AB 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige antar det reviderade aktieägaravtalet för WBAB daterat den 26 
februari 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Anläggningsbolaget Wessman Vatten & Återvinning AB är ett dotterbolag till 
Ludvika kommun Stadshus AB. Wessman Vatten & Återvinning AB äger i sin 
tur WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB till 50 %. 
Anläggningsbolaget i Smedjebacken, Barken Vatten & Återvinning AB äger 
resterande del av WBAB.  

I samband med att Wessman Vatten & Återvinning AB bildades så behöver 
WBABs aktieägaravtal revideras då det nu gällande aktieägaravtalet hänvisar till 
WBABs ägare som Ludvika kommuns samhällsbyggnadsnämnd.  

Det reviderade aktieägaravtalet träder i kraft när det är undertecknat av parterna 
samt godkänts av kommunfullmäktige i Ludvika och Smedjebackens 
kommuner.  

Wessman Vatten & Återvinning AB behandlade det reviderade aktieägaravtalet 
på styrelsemöte den 26 februari 2021, § 21006 e.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2021.  
2. Styrelseprotokoll Wessman Vatten & Återvinning AB daterad den 26 

februari 2021. 
3. Aktieägaravtal för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 

daterad den 26 februari 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-03-24 
Diarienummer 

KS  2021/119 
00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Elin Löfås, 0240-861 30 
elin.lofas@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Aktieägaravtal WBAB 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar det reviderade aktieägaravtalet för WBAB daterat den 26 
februari 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Anläggningsbolaget Wessman Vatten & Återvinning AB är ett dotterbolag till 
Ludvika kommun Stadshus AB. Wessman Vatten & Återvinning AB äger i sin 
tur WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB till 50 %. 
Anläggningsbolaget i Smedjebacken, Barken Vatten & Återvinning AB äger 
resterande del av WBAB.  

I samband med att Wessman Vatten & Återvinning AB bildades så behöver 
WBABs aktieägaravtal revideras då det nu gällande aktieägaravtalet hänvisar till 
WBABs ägare som Ludvika kommuns samhällsbyggnadsnämnd.  

Det reviderade aktieägaravtalet träder i kraft när det är undertecknat av parterna 
samt godkänts av kommunfullmäktige i Ludvika och Smedjebackens 
kommuner.  

Wessman Vatten & Återvinning AB behandlade det reviderade aktieägaravtalet 
på styrelsemöte den 26 februari 2021, § 21006 e.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Elin Löfås 
Verksamhetsutvecklare 

Bilagor 
1. Styrelseprotokoll Wessman Vatten & Återvinning AB daterad den 26 

februari 2021 
2. Aktieägaravtal för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 

daterad den 26 februari 2021 
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   Rev. 2021-02-26 

 
Aktieägaravtal för WBAB WessmanBarken Vatten & 
Återvinning AB 
 
Org. nr 559031-4380 
Godkänd av kommunfullmäktige i Ludvika 2021-XX-XX § X och Smedjebacken 2021-XX-XX § 
X. 
 
Mellan  
1. Wessman Vatten & Återvinning AB 
2. Barken Vatten & Återvinning AB 
har denna dag följande avtal träffats.  
 

Avsikten med detta Aktieägaravtal är att reglera delägares rättigheter och skyldigheter som långsiktiga 
ägare av WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, även kallat Bolaget. Vad som stadgas i 
detta avtal om aktier ska gälla samtliga nuvarande och framtida aktier men även i tillämpliga delar 
andra aktierelaterade instrument som parterna under avtalstiden kan komma att äga i bolaget. 

1. Bolaget och dess verksamhet 

Parterna ska gemensamt äga ett aktiebolag med föreslagen firma WBAB WessmanBarken Vatten & 
Återvinning AB (nedan kallat Bolaget), med ett aktiekapital om 2 miljoner kronor (2 000 000 kr). 
Aktierna i Bolaget ska ägas lika (50 % vardera). Aktieägaravtalet omfattar parternas nuvarande och 
framtida aktier i Bolaget. 

Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa.  

Bolaget ska vara ett så kallat driftbolag med verksamhet enligt nedan. Det innebär att de anläggningar 
som ingår i allmän VA-anläggning samt kommunens anläggningar för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall som finns i vardera kommunen fortfarande ska ägas av respektive kommunalt bolag. 
Bolaget kan även utföra investeringar på uppdrag av ägarna. Dessa ska efter utförandet ägas av 
respektive ägare. Om bolaget avses att bli ägare till någon anläggning ska detta särskilt 
överenskommas. 

Bolagets verksamhet är att för de kommuner som är direkt eller indirekt ägare av bolaget ombesörja: 

 verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution 
av dricksvatten samt avledning och omhändertagande av avloppsvatten enligt gällande lagar 
och myndighetskrav 

 åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

 drift, skötsel och underhåll av anläggningar som ingår i allmän VA-anläggning samt 
återvinningsanläggningar 

 genomföra av uppdragsgivare beslutade investeringar 

 administration, ekonomi, kommunikation och kundtjänst inom allmän VA-försörjning och 
kommunalt ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, samt i förkommande fall 
även för verksamhetsavfall. 

Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens inom vatten och avlopp samt 
avfallshantering samt vid anfordran medverka vid den fysiska planeringen i dylika hänseenden. 
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Bolaget ska kunna driva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet, antingen i egen regi 
och/eller köpa in vissa delar av tjänsteutbudet.  

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler.  

Bolaget är en del av kommunernas verksamhet och ska utifrån verksamheternas juridiska 
förutsättningar samordnas med kommunernas verksamheter. Åtgärder och ställningstaganden som 
innebär negativa effekter för de kommunala organisationerna i sin helhet ska undvikas. 

I uppdraget ingår även att för Uppdragsgivares räkning inhämta de yttranden, godkännanden och 
tillstånd som krävs för verksamheten enligt gällande författningar. Bolaget ska även i övrigt svara för 
erforderliga kontakter med myndigheter. 

Respektive delägares kommunfullmäktige beslutar om renhållningsordning, renhållningstaxa, 
allmänna bestämmelser VA (ABVA), verksamhetsområden inom VA samt taxeföreskrifter VA. 

Bolaget ska vid upphandlingar tillämpa Lagen om offentlig upphandling samt Lagen om offentlig 
upphandling i försörjningssektorn (LUF). 

Bolaget ska inte ägna sig åt myndighetsutövning. 

Bolagets åtagande gentemot respektive ägare ska närmare preciseras i ett driftavtal samt förtydligande 
kring åtagande gentemot kommunen regleras i ett samverkansavtal. 

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag 

Önskar ytterligare någon kommun eller något kommunalägt bolag inträda som aktieägare och delta i 
verksamheten under samma förutsättning som parterna ska aktietilldelning i första hand ske genom 
riktad nyemission. Ny aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part tillsammans med övriga 
parter och ansluta sig till ingångna avtal med åtföljande rättigheter och skyldigheter. Om ny aktieägare 
tillkommer ska detta aktieägaravtal omarbetas i tillämpliga delar. Därutöver ska överenskommas vad 
ny aktieägare ska erlägga utöver likviden för de aktier som förvärvas genom nyemissionen. 

3. Bolagsordning  

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska 
avtalets bestämmelse ha företräde.  

4. Styrelse  

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Inga styrelsesuppleanter utses.  

Varje delägares kommunfullmäktige väljer vardera tre ledamöter. 

Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till kommunfullmäktige 
ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till 
kommunfullmäktige. Första gången val sker ska valet gälla från bolagsstämman där val sker till och 
med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige. 

Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg.  

Ordförandekandidat utses av kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun och vice 
ordförandekandidat av kommunfullmäktige i Ludvika kommun.  

Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger om året samt därutöver senast 
två veckor efter det att part framställt begäran därom till styrelsens ordförande. 

Utöver aktieägarombuden ska ledamöter i kommunstyrelserna ges rätt att närvara vid ordinarie 
bolagsstämma. 
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5. Beslutsfattande i styrelsen 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande (ABL 8:21).   
Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid 
sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Är styrelsen inte fulltalig ska de som 
röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. (ABL 8:22).  

För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs att samtliga av ägarna utsedda styrelseledamöter varit 
närvarande och eniga.  

 Förslag till bolagsstämma med ändring av bolagsordningen för Bolaget.  

 Förslag till bolagsstämma med ändring av Bolagets aktiekapital.  

 Förslag till bolagsstämma med ändring av Bolagets strategi och inriktning.  

 Ingående av avtal/överenskommelse, vilka - oavsett kontraktsvärde - är av strategisk eller 
principiell betydelse. 

 Till- och avsättning av VD 

Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan krävs, ej kan fattas beroende på att styrelseledamot inte är 
närvarande vid sammanträdet eller om enighet eljest ej uppnås, ska ärendet bordläggas och avgöras vid 
styrelsesammanträde att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden 
bestämmer. Uppnås ej heller vid detta senare styrelsesammanträde enighet ska, på yrkande av 
styrelseledamot frågan hänskjutas till avgörande på bolagsstämma, att hållas tidigast två och senast 
fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer.  

6. Utdelning  

Aktierna medför inte rätt till utdelning. Eventuell vinst i bolaget ska i den mån den inte reserveras helt 
användas för att främja ägarnas syften.  

7. Verkställande direktör  

Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen. 
Företagets verkställande direktör ska ha samma uppdrag i Barken Vatten & Återvinning AB samt 
Wessman Vatten & Återvinning AB. 

8. Ikraftträdande 

Detta aktieägaravtal träder ikraft när det undertecknats av parterna och godkänts av 
kommunfullmäktige i Ludvika och Smedjebackens kommuner.  

9. Överlåtelse av avtalet  

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får ej överlåtas till annan än ovannämnda 
bolag under bildande eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och 
utan övriga parters skriftliga godkännande.  

10. Likvidation 

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna i proportion till 
antal aktier. 

Om det vid likvidationen finns kvar tillgångar som är införskaffade före bolagets bildande ska dessa 
återgå till den part som införskaffade tillgången. 

Gemensamma tillgångar som är införskaffade efter bolagets bildande ska fördelas utifrån aktiekapital 
baserat på bokfört värde.  
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11. Inlösen av aktier vid parts kontraktsbrott  

Bryter part mot bestämmelser i detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse samt vidtas ej 
rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmaning, har övriga parter rätt att i förhållande till tidigare 
aktieinnehav lösa in den felande partens aktier. Skulle endast en av parterna önska utnyttja sin 
lösenrätt har denna rätt men ej skyldighet att lösa samtliga den felande partens aktier. Inlösen enligt 
denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet.  

Aktierna ska inlösas till kvotvärdet.  

12. Tvist och tillämplig lag 

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande 
administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat 
Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets 
värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska 
SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. 

Skiljeförfarandet ska äga rum i Falun. Språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska 
tillämpas på tvisten. 

13. Avtalets upphörande  

Detta avtal gäller till utgången av år 2030. Om avtalet inte skriftligen sägs upp av endera parten senast 
två (2) år före avtalstidens utgång, förlängs avtalet med fem (5) år i taget med enahanda 
uppsägningstid.  

 

 

                                  den        /          

 

 

 

 

Wessman Vatten & Återvinning AB  Barken Vatten & Återvinning AB  

 

…………………………   …………………….. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 44  Dnr 2021/157 

 

Kommunstyrelsen och dess förvaltnings 
firmatecknare 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsen och utskott utgående 
skrivelser, avtal, fullmakter, låne- och borgensförbindelser ska, i de fall där inte 
annat beslutas, undertecknas av:  

- kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson eller  
- kommunstyrelsens förste vice ordförande HåGe Persson eller 
- kommunstyrelsens andre vice ordförande Hans Gleimar. 
 
Kontrasignation av antingen: 

- kommundirektör Maria Skoglund 
- biträdande kommundirektör Laila Dufström 
- koncernekonomichef Åsa Grans 
 
Beslutet gäller från och med den 1 april 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ändring av titulatur den 1 april 2021 behövs ett nytt beslut 
om kommunstyrelsens firmateckning. Nuvarande beslut om firmateckning togs 
i kommunstyrelsen den 25 augusti 2020 § 157. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2021-04-14 
Diarienummer 

KS 2021/2157-00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Östgren 0240-860 16 
maria.ostgren@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen och dess förvaltnings 
firmatecknare 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsen och utskott utgående 
skrivelser, avtal, fullmakter, låne- och borgensförbindelser ska, i de fall där inte 
annat beslutas, undertecknas av:  

- kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson eller  
- kommunstyrelsens förste vice ordförande HåGe Persson eller 
- kommunstyrelsens andre vice ordförande Hans Gleimar. 
 
Kontrasignation av antingen: 

- kommundirektör Maria Skoglund 
- biträdande kommundirektör Laila Dufström 
- koncernekonomichef Åsa Grans 
 
Beslutet gäller från och med den 1 april 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ändring av titulatur den 1 april 2021 behövs ett nytt beslut 
om kommunstyrelsens firmateckning. Nuvarande beslut om firmateckning togs 
i kommunstyrelsen den 25 augusti 2020 § 157. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Maria Östgren  
Kommunsekreterare 

Beslut skickas till 
Namngivna firmatecknare 
Ekonomienheten 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 45  Dnr 2021/147 

 

Redovisning av obesvarade motioner kvartal 2, 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige noterar redovisningen av obesvarade motioner. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens två gånger per 
år redovisa till fullmäktige motioner som fullmäktige inte kan fatta beslut om 
inom ett år från att motionen inkom.  

I kommunallagens 5 kap 35 § står: ”En motion eller ett medborgarförslag ska 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning.” 

Idag har vi sju obesvarade motioner varav tre är äldre än ett år.  

Vid senaste redovisningen, december 2020 fanns femton motioner under 
beredning varav nio var äldre än ett år.  

Beslutsunderlag 
Bilaga ”Redovisning av obesvarade motioner”. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2021-04-16 
Diarienummer 

KS  2021/147 
00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Östgren, 0240-860 16 
maria.ostgren@ludvika.se  Ert datum Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige noterar redovisningen av obesvarade motioner. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens två gånger per 
år redovisa till fullmäktige motioner som fullmäktige inte kan fatta beslut om 
inom ett år från att motionen inkom.  

I kommunallagens 5 kap 35 § står: ”En motion eller ett medborgarförslag ska 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning.” 

Idag har vi sju obesvarade motioner varav tre är äldre än ett år.  

Vid senaste redovisningen, december 2020 fanns femton motioner under 
beredning varav nio var äldre än ett år.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Maria Östgren 
Kommunsekreterare 

Bilagor 
Bilaga, obesvarade motioner daterad 16 april 2021. 
 
Beslut skickas till 
Akten 
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BILAGA 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-04-16 
Diarienummer 

KS 2021/147-00  

   

 
 

Redovisning av obesvarade motioner kvartal 2, 2021 
Diarienummer 
KS 2020/325 

 

Ärendemening Upphandla miljömärkt el i Ludvika 

Inlämnad av  Aron Knifström (MP) 

Inkom 2020-09-07 

Åtgärd Inväntar yttrande 

Besvaras 2021 

  

Diarienummer 
KS 2019/211 

 

Ärendemening Införande av förbud mot tiggeri i vissa zoner i 
kommunen 

Inlämnad av Benny Rosengren (SD) 

Inkom 2019-04-17 

Åtgärd Inväntar yttrande 

Besvaras 2021 

 
Diarienummer  
KS 2018/440 

 

Ärendemening Sälj Ludvika kommuns del av Öddö 

Inlämnad av Åsa Wikberg (MP) 

Inkom 2018-11-09 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2021 

 
Diarienummer  
KS 2020/430 

 

Ärendemening Revidering av reglemente för arvode och ersättningar 
för förtroendevalda i Ludvika kommun  

Inlämnad av Hans Gleimar (C) 

Inkom 2020-11-25 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2021 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-04-16 

Diarienummer 
KS 2021/147 

Sida 

2(2) 

Diarienummer  
KS 2020/452 

 

Ärendemening Inför språkkrav i svenska för anställning inom 
omsorgen 

Inlämnad av Fredrik Trygg (SD) 

Inkom 2020-12-17 

Åtgärd Inväntar yttrande 

Besvaras 2021 

 
Diarienummer  
KS 2021/116 

 

Ärendemening Anslut Ludvika till ICAN Cities Appeal för en 
kärnvapenfri värd 

Inlämnad av Jorge Nunez (K) 

Inkom 2021-03-18 

Åtgärd Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning 

Besvaras 2021 

 
Diarienummer  
KS 2018/404 

 

Ärendemening Privatisera Stora Brunnsvik 

Inlämnad av Lars Handegard (V) 

Inkom 2018-10-23 

Åtgärd Inväntar yttrande 

Besvaras 2021 
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Ludvika kommun 
Hemsida 

www.ludvika.se 
E-post 

info@ludvika.se 
Organisationsnr 

212000-2270 
Postadress 

771 82 Ludvika 
Besöksadress 

Dan Anderssons gata 1 
771 31 Ludvika 

Telefon 

0240-860 00 
Fax 

0240-866 87 
Bankgiro 

467-5088 
PlusGiro 

12 45 30-7 

MÅNADSRAPPORT KS 
Sida 

1(7) 
Datum 

2021-05-17 
 

KS 2021/4-00--  

Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 

 
 

 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Månadsrapport kommunstyrelsen maj 2021 

Personalfrågor  
- Rekrytering av HR chef är klar 
- Rekrytering av enhetschef för HR generalister pågår 
- Rekrytering projektstrateg är klar 
- Rekrytering kommunikatör är klar 
- Rekrytering av IT-tekniker för skolsupport pågår 

Viktiga verksamhetshändelser 

Projekt 

Fordonsprojekt 

Fordonsprojektet har avslutats och lämnats över till Teknik och projekt för 
verkställighet. Återrapport tas upp på KSAU i juni. 

Projektkatalog för politiker 

Den nya projektkatalogen för politiker är införd och utbildning har genomförts 
för gruppledarna. 

Ludvikamodellen 

Jobbar på enligt plan. Haft en avstämning med Arbetsförmedlingen avseende 
deras externa aktörer och hur vi kan öka samverkan. Denna dialog fortsätter 
om två veckor. Har betydelse både för AMI och de sociala företagen. 
 
Den positiva trenden med sjunkande försörjningsstöd fortsätter. Ser man 
trenden över 2020- 2021 så har snittet per månad varit så här: 
Belopp i tkr: 
 
Kvartal 1 2020: 5886 
Kvartal 2:  5630 
Kvartal 3:  5599 
Kvartal 4:  5044 
Kvartal 1 2021:  4877 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-17 

      
KS 2021/4-00-- 

Sida 

2(7) 

 
Vi har nu också fått siffrorna för april månad och då hamnade 
försörjningsstödet 4599, tredje lägsta siffra på de senaste 16 månaderna. 

Färre hushåll men fler personer, familjer med fler barn har tillkommit. Antal 
vuxna har minskat med sex (6) medan antalet barn ökat med 17 jmf med mars. 

Vi ligger vi 1 mkr per månad lägre nu än för motsvarande period 2020.  

Dataskyddsombud 

- Ökande aktiviteter under april månad noteras där dataskyddsombudet i allt 
högre grad anlitas och bjuds in i möten där verksamheter i 
kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnad och vård- och 
omsorgsförvaltning är initiativtagare. Detta visar på en positiv trend 

- Under mars öppnade Ludvika kommun e-tjänsten för digital ansökan om 
skolskjuts 

- Digitaliseringsarbetet siktar nu mot nästa e-tjänst, digitala betaltjänster för 
kunder till kommunen. Som dataskyddsombud känns det bra att vara med i 
det arbetet som rådgivare gällande integritet och personuppgiftsskydd 

- Regleringen i form av biträdesavtal (PUB-avtal) mellan Ludvika kommun 
och Smedjebackens kommun börjar etableras. Undertecknade 
avtalshandlingar har inkommit från Smedjebackens kommun.  

Näringslivsenheten 

- Genomgång av remissvar kring Näringslivsstrategin och förberedelse för 
inlämning av ny version 

- Pågående projekt inom arbetsmarknad och upphandlingar 

- Etableringsprojekt Lyviksberget 

Kanslienheten 

- Förberedelsearbete inför nationaldagen och genomförande av 
demokrativeckan 

- Slutfört arbete med ny teknik till sessionssalen och festsalen folkets hus, 
påbörjat planeringsarbete för införande  

Utveckling och kommunikationsenheten 

- Målstyrning i nämnder och bolag. På uppdrag av kommundirektören har 
gruppen fått i uppdrag att skyndsamt bilda en arbetsgrupp som ska ta fram 
ett förslag till hur nämnder och bolag ska jobba för att bidra till att 
verksamhetsmålen nås 

- Nytt mål- och budgetdokument 2022. Tillsammans med ekonomienheten 
utvecklas ett helt nytt plandokument för kommunkoncernen, under 
arbetsnamnet Strategisk plan 2022-2024. Dokumentet utgår från 
kommunens övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål, samt 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. 
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- Rapporteringstillfälle 2 

- Corona. Samordningsgrupp och stabsgrupp har möten bokade hela maj. 
Beroende på läget så får vi se om vi ska träffas även i juni 

- Arbetet med att ta fram nya, effektiva vägar att kommunicera direkt till 
unga via deras skoldatorer håller på att konkretiseras 

Säkerhetsenheten 

- Arbetet med situationen på Resecentrum fortsätter med flera aktörer och 
ger för närvarande en viss framgång 

- Vi har medverkat tillsammans med alla kommuner på ett möte regionen 
kallat till för att diskutera ”nödvatten” till sjukhusmiljöer när ett avbrott i 
vattentillförseln uppstår. Vad det kommer att utmynna i vet vi inte i 
dagsläget 

Verksamhetsområde Ekonomi 

- Genomfört budgetdialogdagar 22-23 april där presentation av 
förvaltningarnas och bolagens verksamhetsbeskrivningar inför budget 2022-
2024 gjordes med parametrarna pris, volym och kvalitet 

- Utveckling av ett helt nytt plandokument för kommunkoncernen, under 
arbetsnamnet Strategisk plan 2022-2024 är påbörjat. Dokumentet utgår från 
kommunens övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål, samt 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Kommunens verksamhets-
controller håller i arbetet tillsammans med koncerncontroller och chef för 
förvaltningsstöd 

- Arbete med rapporteringstillfälle 2 

- Fortsatt arbete med implementering av nytt e-handelssystem. Fler och fler 
kommuner hör av sig gällande Ludvikas organisation för inköpsstyrning, nu 
senast Älvdalen och Finspång. Leverantörstroheten per sista april för 
kommunen var 90 % 

- Utveckling av kommunens drifts- och investeringskalkyldokument är 
utvecklad i Hypergene och körs skarpt nu i vårens budgetprocess 

Verksamhetsområde HR 

- Löneöversynen 2021 är klar med alla utom lärarförbunden som pågår just 
nu 

- Introduktion av ny lönespecialist pågår 

- Utformning av nytt samverkansavtal med ny organisation och rutiner börjar 
bli klar. Förhandling innan sommaren 

- Arbetet med värdegrunden fortgår och har fart. En enkät till alla 
medarbetare har skickats och en till enkät endast för chefer kommer inom 
kort 
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- Arbetsgruppen för Hållbart arbetsliv pågår och samverkar mycket med 
värdegrundsprojektet. Genom det här arbetet startas ett pilotprojekt 
gällande Framtidens arbetsplats där UhC, ekonomi och HR ingår 

- Arbete med tre strukturplansåtgärder är påbörjade. Det gäller ”Arbetssätt 
för att minska sjukfrånvaron”, ”Säkerställa kompetensförsörjning genom 
vikarieförsörjning” och ”Förstärkt ledarskap genom värdegrund och 
attraktiv arbetsgivare 

- Det har arbetats intensivt med utformning av organisation och 
arbetsuppgifter för verksamhetsområdet enligt genomlysningen som gjordes 
hösten 2020 

Verksamhetsområde arbetsmarknad- och integration 

AMI Arbete 
AMI Arbete hade under april månad 68 inskrivna deltagare vilket är en 
minskning med 16 jämfört med föregående månad. Vad vi kan notera är att en 
del av deltagarna blir utskrivna då de, utifrån beslut via Arbetsförmedlingen går 
till Stöd och Matchning hos externa leverantörer. Snabbspåret har ännu inte 
genererat något större antal deltagare, under april månad fick vi 7 nya deltagare 
från IFO. 

AMI Studier 
Vi konstaterar att inga deltagare kommit in via Snabbspåret. Detta har lyfts i 
diskussion med IFO. Den genomlysning av klienter som IFO nu genomför 
kommer att ge oss en indikation och en bild på förväntat inflöde.  
Vi hade under april månad tema föreningsliv.  

Integration 
Skapar nya kontaktytor/ samverkar med andra förvaltningar mer och mer i 
Integrationssamordnar rollen. FAS, IFO/ skola arbetsgrupp och COOP. Det är 
viktig kunskap och en tydlig bild av hur viktig integration är i alla bitar. 

FFO – Finskt förvaltningsområde 
En överenskommelse om budgetfördelning av statsbidraget har nåtts inom 
tjänstemannagruppen. Redovisning av planerad verksamhet och tillfälliga 
insatser/aktiviteter 2021 inom VoO, KSU, SoU, har inlämnats till samordnare.   

Rehabteamet 
En medarbetare i teamet avslutade sin tjänst den sista april. Medarbetarens 
deltagare har förts över till de två andra handledarna i teamet. En lösning 
gällande personalfrågan är på gång. Planen att starta upp introduktion 
(lågtröskelverksamhet) till teamet på plats i Smedjebacken har skjutits fram till 
efter semestrarna. Ett planeringsmöte ska komma till i början av augusti. 
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Café Sporthallen 
Caféet har ett fortsatt stort försäljningstapp på grund av Corona pandemin. 
Caféet hamnade under regelverket för max 1 person per bord, vilket inte gjort 
verksamheten lättare att driva. 

Feriearbete 
Rekryteringsprocessen gällande feriearbetena är snart klar. Ett arbete med att 
utöka antalet ferieplatser genomförs och kommer finansieras med statliga 
medel. Vi har möjlighet att ta del av upp till 500 tkr av statliga medel för detta 
via Arbetsförmedlingen. 

Extratjänst 
Vi har totalt 12 personer på extratjänst (9 st i egna verksamheter och 3 st inom 
skola/förskola).  

Vi har nu fått besked från arbetsförmedlingen att Dalarna har gjort slut på sin 
tilldelning av medel för introduktionsjobb och extratjänst, vilket innebär att de 
inte kan förlänga eller ta nya beslut under 2021 om de inte blir tilldelade mer 
medel. 

IT-center 

- Arbete har fortsatt med framtagande av beslutsunderlag för uppdaterad 
datacenterfunktionalitet. Beslutsunderlaget väntas vara klart i slutet av maj 

- Projektplanering för gemensam identitetsplattform pågår. Projektplan 
förväntas vara klar under juni månad 

- En större incident kopplat till kommunens filytor har inträffat samt lösts. 
Incidentrapport håller på att upprättas med information om orsaken till 
incidenten samt åtgärder för att minimera risken för liknande incidenter 

Upphandlingscenter 

- UhC:s nöjd kund mätning för år 2020 gjordes under februari-mars 2021 
och besvarades av 276 personer i samtliga samverkande kommuner. 
Nöjdhetsvärde för 2020 visar att i snitt 89,5 % av kunderna sammantaget är 
nöjda (2019 89,7 %). Återigen kan vi konstatera att kunderna på det stora 
hela verkar väldigt nöjda med UhC:s arbete 

- Sammanställning, paketering av upphandlingsplan 2021-2022. UhC har 
resurssatt ca 20 strategiska upphandlare, omfattande 225 olika 
upphandlingsärenden för varor och tjänster. 2 operativa upphandlare 
arbetar med direktupphandlingar, annonseringar och avrop från DIS 

- Nytt gränssnitt för avtalsdatabasen är lanserad. Stor mängd avrop från DIS, 
sjuksköterskor, socionomer, fordon m.m. Ett antal nya beställningar av 
upphandling verksamhetssystem (IT/Digitalisering). 

Viktiga händelser inför nästa period 

Utveckling och kommunikationsenheten 

- Planera för att ta emot två nya medarbetare 
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- Målstyrning i nämnder och bolag 

- Nytt mål- och budgetdokument 2022 

- Corona. En enkät ska skickas ut innan sommaren för att följa upp den 
utvärdering som är genomförd förra året. Under hösten kommer ett större 
arbete att göras för att utvärdera hela pandemin.  
Stabschefen fortsätter sitt arbete till den 30 september för att, om 
situationen har förbättrats, kunna sammanställa och dokumentera allt som 
har skett under pandemin 

Projekt 

Näringslivsenheten 

- Skapa näringslivsforum för värdegrundsarbetet  
- Nytt resultat kring företagsklimatet väntas senare i maj. 
- Etableringsprojekt Lyviksberget 

Ludvikamodellen 

Kanslienheten 

- Sammanträdesintensivt innan sommaren 
- Slutföra digitaliseringen av IFO:s handlingar till nämnd, samt delaktiviteten 

kopplat mot nämndsekreterarna i genomförande av scenario 3 

Säkerhet 

Verksamhetsområde arbetsmarknad- och integration 

 

Verksamhetsområde ekonomi 

- Arbete inför budgetbeslut 7 juni. Sammanställning av politikernas förslag 
samt framtagande av resultat och finansbudget 2022 med plan 2023 och 
2024 

- Arbete med rapportering 2 

- Arbete med Stadshus AB:s affärsplan är startat och kommer att arbetas 
fram tillsammans med koncernens bolag 

- Arbete med finansiella riktlinjer för koncernen med utgångspunkt från 
beslutad finanspolicy 

- Fortsatt arbete med koncernfrågor, bl a utveckling av rapportering för 
koncernens bolag med framtagande av likviditetsprognos. 

Verksamhetsområde HR 

IT-center 

- Upprättande av incidentrapport och handlingsplan utifrån incidenten 
kopplat till kommunens filytor. 
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- Fortsatt arbete med framtagande av beslutsunderlag för uppdaterad 
datacenterfunktionalitet. Beslutsunderlaget väntas vara klart i slutet av maj 

- Projektplanering för gemensam identitetsplattform pågår. Projektplan 
förväntas vara klar under juni månad 

Upphandlingscenter 

- Genomlysning och organisationsöversyn påbörjades i september 2020 mot 
bakgrund av att UhC verksamhet sedan starten har växt med både ett 
utökat uppdrag och fler medarbetare. Ny organisation träder i kraft från och 
med den 1 september 2021 alternativt den 1 oktober 2021 beroende på hur 
pandemin utvecklas 

- Rekryteringar av strategiska upphandlare avseende varor och tjänster, 
entreprenad och IT/Digitalisering 

- Genomförande av årligt strategisk ägardialog tillsammans med sju 
kommuner. Tema: Vi vill göra goda affärer. Hur kan vi samverka för att nå 
maximalt resultat? 

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information 
Under vecka 19 inträffade en större incident kopplat till verksamheternas 
filytor. Konsekvenserna av incidenten blev att vissa filytor inte var tillgänglig för 
kommunens medarbetare från måndag 10/4 kl. 14.50 till tisdag 11/4 kl. 21.00. 
Under måndagen, fram till 14.50 har även vissa filer varit tillgängliga för alla 
verksamheter. Händelsen är anmäld av IT-center till IMY 
(Integritetsskyddsmyndigheten) även berörda verksamheter har 
rekommenderats att anmäla händelsen om man anser att man haft känslig 
information på sina filytor. En intern incidentrapport som även innehåller 
åtgärder håller på att upprättas och presenteras för kommunledning och nämnd 
så snart den är klar.  

Väsentliga avvikelser mot mål/budget  
Redovisas i rapportering 2 

Röd flagga 
 
Maria Skoglund  Laila Dufström 
Kommundirektör  Biträdande kommundirektör
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 46  Dnr 2021/158 

 

Beviljade av ansvarsfrihet för Västerbergslagens 
Samordningsförbund (Finsam) för verksamhetsåret 
2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Västerbergslagens 
samordningsförbund, FINSAM, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv  
Håkan Frank (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Västerbergslagens samordningsförbund (FINSAM) har upprättat 
verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2020. Revisorerna har upprättat 
sin revisionsberättelse med bifogad rapport från revisionsbiträde. 

Årets verksamhet framgår av årsredovisningen. Årets resultat är -59 tkr jämfört 
med -52 tkr föregående år. Verksamheten hade för 2020 budgeterat med ett 
resultat på -2 200 tkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst med den 
pågående pandemin som begränsat möjligheterna till att bedriva verksamhet då 
mycket av den bygger på möten mellan människor. 

Ur revisionssynpunkt finns inget att erinra mot räkenskaperna och 
förvaltningen av förbundet. Utsedda revisorer verifierar att den ekonomiska 
redovisningen följer god redovisningssed och att årsredovisningen är upprättad 
i tillämpliga delar i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Revisionen 
tillstyrker att samordningsförbundets styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2021.  
2. Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport 2020. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sida 

1(1) 
Datum 

2021-04-22 
Diarienummer 

KS  2021/158 
04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Christer Karlsson,  
christer.karlsson2@ludvika.se    

 
 

 
Fullmäktige 

 

Beviljade av ansvarsfrihet för Västerbergslagens 
Samordningsförbund (Finsam) för verksamhetsåret 2020  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Västerbergslagens 
samordningsförbund, FINSAM, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Västerbergslagens samordningsförbund (FINSAM) har upprättat 
verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2020. Revisorerna har upprättat 
sin revisionsberättelse med bifogad rapport från revisionsbiträde. 

Årets verksamhet framgår av årsredovisningen. Årets resultat är -59 tkr jämfört 
med -52 tkr föregående år. Verksamheten hade för 2020 budgeterat med ett 
resultat på -2 200 tkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst med den 
pågående pandemin som begränsat möjligheterna till att bedriva verksamhet då 
mycket av den bygger på möten mellan människor. 

Ur revisionssynpunkt finns inget att erinra mot räkenskaperna och 
förvaltningen av förbundet. Utsedda revisorer verifierar att den ekonomiska 
redovisningen följer god redovisningssed och att årsredovisningen är upprättad 
i tillämpliga delar i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Revisionen 
tillstyrker att samordningsförbundets styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Christer Karlsson 
Redovisningschef 

 
Bilagor 
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport 2020 

Beslut skickas till 
Finsam 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 47  Dnr 2021/100 

 

Beviljade av ansvarsfrihet för stiftelsen E Cassels 
arbetarefond för verksamhetsåret 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Stiftelsen E Cassels Arbetarefond 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen E Cassels Arbetarefond i Ludvika kommun har överlämnat 
verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för godkännande. 

Ur revisionssynpunkt finns inget att anföra mot räkenskaperna och 
förvaltningen av stiftelsen. Utsedda revisorer verifierar att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2021.  
2. Årsredovisning och revisionsrapport 12 mars 2021. 
3. Verksamhetsberättelse daterad 30 december 2020. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2021-03-30 
Diarienummer 

KS  2021/100 
00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Christer Karlsson, 0240-86053 
Christer.karlsson@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsen E Cassels 
arbetarefond för verksamhetsåret 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Stiftelsen E Cassels Arbetarefond 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen E Cassels Arbetarefond i Ludvika kommun har överlämnat 
verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för godkännande. 

Ur revisionssynpunkt finns inget att anföra mot räkenskaperna och 
förvaltningen av stiftelsen. Utsedda revisorer verifierar att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Christer Karlsson 
Redovisningschef 

Bilagor 
1. Årsredovisning revisionsrapport 12 mars 2021. 
2. Verksamhetsberättelse daterad 30 december 2020. 

Beslut skickas till 
Stiftelsen E Cassels arbetarefond 
Akten 
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Innehillsfiirteckning

FOrvaltningsberattelse
Resultahakning
Balansriikning
Til liiggsupplysningar

Arsredovisning

2-3

4
5-6
7-8

ftir

Stiftelsen E Cassels Arbetarefond
883800-02s8

Riikenskapsiret

2020

/ //.
"q
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Stiftelsen E Cassels Arbetarefond
Org.nr 883800-0258

2 (8)

Sryrelsen fttr Stiftelsen E Cassels Arbetarefond f;ir hiirmed avge irsredovisning liir rdkenskapsiret 2020.

Arsredovisningen iir upprefiad i svenska konor, SEK. Om inte annat siirskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser ltiregiende ir.

F0 rvaltnin gsberittelse

Verksamheten

Fleri rstiversikt (Tkr)
Nettoomsattning
Resultat efter finarsiella poster
Soliditet (%)

Fiiriindring av eget kapital

Belopp vid Arets inging
Disposition av liiregiende
irs resultat:
Arets resultat
Belopp vid irets utging

Aodrmllsbest-

lmdr m.d.l

100 000

Belrnserel

r.sult.l
-117 67 |

Arets

rasult!t

23 908

2020
856

3

2

2019
908

24
I

2018
870
-52
neg

2017
844

95
5

23 908 -23 908
3 021
3 02r

Toull

6 237

0
3 02t
9 258

/1 Q
E t-P

,&yv uu

100 000 -93 763

A llmli nt o m ver k samhete n

Stiftelsen har till iindamil att ftirvalta de av stiftelsen iigda fastigheterna i Grangesberg och i syfte att
tillgodose behov hos inv6nama i Ludvika kommun, upplata fastighelema Itir filreningsverksamhet,
konserter, filmliirevisningar, dans, idrottsaktiviteter och andra inom- och utomhusarrangemang.

Styrelsen ftir Stiftelsen viiljs av Ludvika kommunfullmiiktige.

Fdreningen har sifi sate i Ludvika.

Ytisenlliga hdndelser un der rtikenskdpsdret

Stiftelsen har under verksamhetsiret erhillit driftbidrag av Ludvika kommun med 700 tkr (625 tkr).

Stiftelsens resuhat efter finansiella poster uppger dll 3tkr (24 tk).

Stiftelsens egna kapital vid irets utgeng uppger till 9 tkr (6 tkl).

Under 2020 har Coronavirus - Covid l9 drabbat vbrlden med full kraft. Stiftelsen har under
riikenskapsiret tappat betydande del av hyresintaktema. Bolagels styrelse och ledning kommer vid varje
tidpunkt att viirdera vilka atgarder som iir nddviindiga {tir att sakra en god fortsatt drift av verksamheten.
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Stiftelsen E Cassels Arbetarefond
Org.nr 883800-0258

Ftirslag till behandling av ansamlad fiirlust
Styrelsen Iiiresllr att den ansamlade fti usten (kronor):

ansamlad liirlust
arets vinst

behandlas si att
i ny riikring dverftires

-93 763

3 021

-90 742

-90 742
-90 742

3 (8)
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Stiftelsen E Cassels Arbetarefond
Org.nr 883800-0258

Resultatriikning

Stiftelsens intiikter
Stiftelsens intiilner
6vriga rtirelseintiikter
Summa stiftelsens intiikter

Stiftelsens kostnader
Fastighetskostnader
6vri ga extema kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anliiggningstillgangar
Summa stiftelsens kostnader
Stiftelsens resultat

Finansiella poster
Raintekostnader

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Arets resultat

Not 2020-01-0r
-2020-12-31

856 342
331726

I 188 068

-384 291
-270 5s3
-492 240
-27 463

-t 174 547
13 521

-10 500
-10 500

3 021

3 021

3 021

4 (8)

2019-01-01
-2019-r2-31

908 382
259 172

I 167 554

2

-336 128

-346 273

-432 731
-28 506

-l 143 638
23 916

-8
-8

23 908

23 908

23 908

/,/ \(\

&
e L2.
Ihw654



Stiftelsen E Cassels Arbetarefond
Org.nr 883800-0258

Balansrflkning

TILLGANGAR

Anliiggnin gstillginga r

M ateie lla an llig g ning slillg dnga r
Byggnader och mark
lnventarier
Summa materiella anliiggningstillgingar

Summa anliiggningstiUgengar

Omsettnin gstillgingar

Kortfiistigafo ringat
Kundfordringar
Ovriga kortfristiga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsiittningstillgingar

SUMMATILLGANCAN

Not

5 (8)

2020-12-31 2019-12-31

3

4
252 240
5t 299

303 s39

25 000
3 185

79 53',7

107 722

150 022
150 022
257 744

561 283

260 466
70 536

331 002

43 475
4 497

86 601

134 573

58 437
s8 437

193 010

524 012

303 539 331 002

1(L
I Ap.
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Stiftelsen E Cassels Arbetarefond
Org.nr 883800-0258

Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

AndamAlsbestiimda medel
Balanserat resuhat
Arets resultat
Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
dvriga lSngfristiga skulder
Summa 16ngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och ftrutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 (8)

Not 2020-12-31 2019-12-3r

5

100 000
-93 763

3 021
9 258

350 000
350 000

49 298
34 977

117 750
202 025

100 000
-t t7 671

23 908
6 237

350 000
350 000

3r 569
33 632

102 57 4
167 775

561 28J 524 012

4(f.
E tl.

2/ fr art
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Sliftelsen E Cassels Arbetarefond
Org.nr 883800-0258

Ingiende anskaffningsvdrden
Utgiende ackumulerade anskaffningsvSrden

Ing&ende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgrflende redovisat viirde

Not 4 Inventarier

Ingiende anskaffningsvarden
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

252 210

2020-12-31 2019-12-31

7 (8)

Noter

Not I Redovisningsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen dr upprattad i enlighet med ersredovisningslagen och Boklilringsniimndens allmbnna
rid (BFNAR20l6:10) om trsredovisning i mindre fiiretag.

Anliiggnin gstillgfl n gar
Tilliimpade avskrivningstider:

Byggnader
lnventarier

20-50 er
5er

Not 2 Medelantalet anstiillda
2020 2019

Medelantalet anstallda

Not 3 Byggnader och mark
2020-12-31 2019-12-31

2t 370 000
2l 370 000

-21 109 534
-8 226

-21 ll7 760

2l 370 000
21 370 000

-21 t00 265
-9 269

-2r r09 534

840 817

840 817

-751 044
-t9 237

-770 281

70 536

840 817
840 817

-770 281
-19 237

-789 518

4G
.W
t/'/,-

8rA
W rMI

Utgiende redovisat viirde 51 299

Il

260 466

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar
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Stiffelsen E Cassels Arbetarefond
Org.nr 883800-0258

Not 5 Lingfristiga skulder

Lingfristiga skulder som ftirfaller till betalning senare ain fem
ir efter balansdagen

Grangesberg den 12 mars 2021

8 (8)

2020-12-31 2019-12-31

350 000
350 000

3s0 000
350 000

W; bt# /l/ilfuq

/-l

Thomas

Hj

Hekan Anestedl

Vir revisionsberiittelse har lamnats den 12 mars 2021

Stefan
Auktoriserad revisor
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

J---//a*-
Ulla-Britt Mikaelsson

Sven-Erik Biickstr<im

lvan Eriksson
Lekmannarevisor

z-/

&

l/t
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Revisionsberdttelse
Till stwelsen i Stiftelsen E Cassels Arbetarefond org.nr 8838oo-o258

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden

Vi har utftirt en revision av &rsredovisningen fiir Stiftelsens E Cassels Arbetarefond fiir ir zozo.

Enligt var uppfattning har irsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla

vdsentliga avseenden rdttvisande bild av stiftelsens finansiella stiillning per den 3r ilecember zozo och av dess

finansiella resultat fdr eret enligt ersredovisningslagen. Ftirvaltningsberattelsen ar ftirenlig med

irsredovisningens iiwiga delar.

Grund for uttalanden

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisoremas ansvar enligt denna sed beskrivs ndrmare i
avsnitten Den ouktoriserade reuisorns arlsuar samt Den i.rke-kualificerode reuisorns onsuar.

Vi ir oberoende i fijrhallande titl stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som aultoriserad revisor har
full&jort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat er tilhackliga och dndamilsenliga som grund ftir vira uttalanden.

Styrelsens ansuar

Det ar stlrelsen som har ansvaret fiir att Srsredovisningen upprdttas och att den ger en riittvisande bild enligt
lrsredovisningslagen. Sq,Telsen ansvarar dven ftir den interna kontroll som den bed6mer ir ntidvdndig fiir att
upprdtta en trsredovisning som inte innehiller nAgra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel.

Vid upprdttandet av arsredovisningen ansvarar stytelsen ftir bedtimningen av stiftelsens ftirmiga att fodsltta
verksamheten. Den uppllser, nar sa ar tillnmpligt, om fiirhillanden som kan pflverka fiirmagan att fortsdtta
verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om
beslut har fattats om att alveckla verkamheten.

Den auktoiserade reuisonts ansuar

Jag har att utfiira revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mil iir
att uppnl en rimlig grad av sikerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte innehiller nigra vdsentliga
felakligheter, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller pe fel. fumlig siikerhet iir en hiig grad av sikerhet, men er ingen
garanti fitr att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka en vdsentlig
felaktighet om en sidan finns. Felakigheter kan uppste pa grund av oegentligheter eller fel och anses vara vasentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirvdntas p6verka de ekonomiska beslut som anvendare fattar med grund i
lrsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvanderjag professionellt omdrime och har en professionellt skeptisk
instiillning under hela revisionen. Dessutom:
. identifierar och bedtimerjag riskerna fiir vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pfi

oegentligheter eller pi fel, utformar och utftir granskningsitgdrder bland annat utifren dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som iir tillrhckliga och dndamilsenliga ftir att utgtira en grund ftir mina uttalanden.
Risken ftir att inte upptdcka en vdsentlig felaklighet tiU fttljd av oegentligheter ir htigre in fiir en vdsentlig
felaktighet som beror pi fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, f<irfatskning,
avsikliga uteldmnanden, felaktig information eller isidosdttande av intern kontroll.
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. skaffarjag mig en ftirstaelse av den alel av stiftelsens interna kontroll som har betydelse fiir min revision fiir

att utforma granskningsitgirder som dr Idmpliga med hdnsl.n till omstdndigheterna, men inte ftir att uttala

mig om effektiviteten i den intema kontrollen.

. utvdrderarjag ldmpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimliSheten i stlrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhtirande upplysningar.

. drarjag en slutsats om ldmpligheten i att stlrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vial upprettande-t av

irsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhdmtade revisionsbevisen, om huruvida det

finns nigon vdsentlig osikerhetsfallor som avser s6dana hiindelser eller ftirhAllanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens fiirmiga att fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en

vasentlig osakerhetsfaktor, miste jag i revisionsberdttelsen fdsta uppmerksamheten pi upplysningarna i

irsredovisningen om den vdsentliga osiikerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar er otilrackliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pl de revisionsbevis som inhimtas fram
till datumet ft r revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hdndelser eller f6rhillanden Stira att en stiftelse inte

ldngre kan fortsdtta verksamheten.

. utvarderar jag den tivergripande presentationen, strukturen och innehillet i Arsredovisningen, ddribland
upplysningarna, och om Srsredovisningen iterger de underliggande transallionema och handelsema pa ett

seh som Ber en rattvisande bild.

Jag maste informera stlrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
ftir den. Jag maste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, deribland eventuella

betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den icke-kualificerade reuisorns dnsudr

Jag har att utfirra en revision enligt stiftelselagen och ddrmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mal ar att
uppni en rimlig grad av sekerhet om huruvida Arsredovisningen har upprdttats i enlighet med
Srsredovisningslagen och om Srsredovisningen ger en rdttvisande bild av stiftelsen resultat och stdllning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttaland.e

Utriver vir revision av arsredovisningen har vi aven utftirt en revision av st1'relsens fdrvaltning fdr Stiftelsen E
Cassels Arbetarefond fiir 5r zozo.

Enligt vir uppfattning har stl,relseledamtiterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelsefdrordnandet eller
arsredovisningslagen.

Grund ftr uttalande

\t har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Virt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Reursorernos cnsuor. Vi 6r oberoende i fiirhAllande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i tiwigt fullgjort mitt )Tkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat ar tillrackliga och dndamilsenliga som grund ftir virt uttalande.

Styrelsens ansuar

Det er stlrelsen som har ansvaret fiir fdrvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelsefdrordnandet.

Reuisorernas ansuar

Virt mil betrdffande revisionen av fiirvaltningen, och ddrmed vart uttalande, er att inhSrmta revisionsbevis fiir att
med en rimlig grad av s5kerhet kunna bediima om nagon st,'relseledamot i negot vdsentlig avseende:
. fiiretagit nagon etgerd eller giort sig sLaldig till nigon f<irsummelse som kan fdranleda ersdttningsskyldighet

mot stiftelsen eller om det finns skdl ftir entledigande, eller
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. pa negot annat satt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseftirordnandet eller irsredovisningslagen.

Rimlig sdkerhet dr en h<ig grad av siikerhet, men ingen garanti fiir att en revision som utftirs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka etgerder eller ftirsummelser som kan fdranleda
ersattningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder den auktoriserade revisorn professionellt
omdtime och har en professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av fiirvaltningen
grundar sig friimst pi revisionen av rdkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsitgdrder som utfitrs baseras
pi den auktoriserade revisorns professionella bedtimning och dwiga valda revisorers bediimning med
utgingspunkt i risk och viisentlighet. Det innebar att vi fokuserar granskningen pe sadana etgiirder, omr6den och
I?irhfillanden som dr vdsentliga ftir verksamheten och der avsteg och iivertridelser skulle ha sdrskild betydelse fdr
stiftelsens situation. Vi gir igenom och priivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgirder och andra
ftirhillanden som dr relevanta ftir vlrt uttalande.

Ludvika rz mars zozr

ohrlings Pricewaterhousecoopers AB

Stefan
AuLloriserad

Grdngesberg den 12 mars 2021

Ivan Eriksson
kkmannarevisor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 48  Dnr 2021/101 

 

Beviljade av ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Dala 
Mitt för verksamhetsåret 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige beviljar direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
Räddningstjänstförbundet Dala Mitt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
Leif Pettersson (S) och HåGe Persson (M) deltar inte i handläggningen av 
ärendet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Från och med 1 januari 2019 ingår Ludvikas räddningstjänst i kommunal-
förbundet Räddningstjänsten Dala Mitt. För kommunalförbund med direktion 
och egna revisorer ska ingående kommuners fullmäktige ansvarspröva 
förbundet.  

Vid granskningen av årsredovisningen har revisorerna bedömt att direktionen 
inte fullt ut har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Detta då det ekonomiska utfallet är 
negativt – 18,9 mnkr. Revisorerna påpekar att det är avgörande att 
besparingsåtgärder vidtas och att direktionen säkerställer en tillfredställande 
ekonomisk uppföljning och styrning av ekonomin.  

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Ytterligare 
information kan hämtas i årsredovisningen och revisionsberättelse.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2021.  
2. Årsredovisning inkommen 15 mars 2021. 
3. Revisionsberättelse daterad 19 mars 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Christer Karlsson, 0240-86053 
Christer.karlsson@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Beviljande av ansvarsfrihet för Räddningstjänsten 
Dala Mitt för verksamhetsåret 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige beviljar direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
Räddningstjänstförbundet Dala Mitt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

Beskrivning av ärendet 
Från och med 1 januari 2019 ingår Ludvikas räddningstjänst i kommunal-
förbundet Räddningstjänsten Dala Mitt. För kommunalförbund med direktion 
och egna revisorer ska ingående kommuners fullmäktige ansvarspröva 
förbundet.  

Vid granskningen av årsredovisningen har revisorerna bedömt att direktionen 
inte fullt ut har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Detta då det ekonomiska utfallet är 
negativt – 18,9 mnkr. Revisorerna påpekar att det är avgörande att 
besparingsåtgärder vidtas och att direktionen säkerställer en tillfredställande 
ekonomisk uppföljning och styrning av ekonomin.  

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Ytterligare 
information kan hämtas i årsredovisningen och revisionsberättelse.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Christer Karlsson 
Redovisningschef 

 
Bilagor 
1. Årsredovisning inkommen 15 mars 2021. 
2. Revisionsberättelse daterad 19 mars 2021. 
 
Beslut skickas till 
Akten 
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Ordförande 

Har nu varit ordförande för direktionen i två år och stafettpinnen går vidare till Säters 

Kommun och Mats Nilsson. 

 

Några viktiga frågor som det jobbats med under året är att vi äntligen fått till ett så 

kallat ”årshjul” vilket ger förbundsdirektionen en tydligare roll i budgetprocessen och ger 

direktionen tidigt möjlighet att göra nödvändiga budgetanpassningar, vad gäller såväl 

uppföljningen av lagd budget och processer i det ständiga arbetet med frågor som avser 

avstämningar som med budgetdialoger med medlemskommunerna. Det föreslagna 

arbetsutskottet ger också ett tydligt arbete med beredda förslag till beslut i Direktionen. 

 

Anpassningen till MSB:s direktiv om en räddningstjänst som blir effektivare kring en 

alltmer föränderlig värld kring större olyckor och en allmänt höjd hotbild, kan anses till 

stora delar besvarade. RDM och samarbetet med Gästrike Räddningstjänst med flera är 

viktiga steg i den riktningen. 

 

Flera strategiska rekryteringar har skett under verksamhetsåret men även nödvändiga 

rationaliseringar har genomförts. 

  

Allt för att RDM även i framtiden skall utvecklas och vara en av de viktiga hörnstenarna i 

ett tryggt samhälle, både vad gäller den operativa delen och det förebyggande arbetet 

kring olyckor såväl inom brandskydd som andra typer av olycksförebyggande arbete. 

 

Kenneth Persson 

Ordförande RDM 2020 

  

667



4 

 

Förbundsdirektören har ordet 

Vi kan nu lägga år 2020 bakom oss. Ett intensivt och väldigt speciellt år. Det som 

utmärker 2020 är givetvis Covid-19. En pandemi som drabbat hela världen och även 

slagit hårt mot oss. Det har inneburit inställda utbildningar - både brandskydds-

utbildningar för våra invånare och vidareutbildningar för vår personal. Det har också 

inneburit höga kostnader för sjukfrånvaron i vår dygnet-runt-verksamhet. 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt har fortsatt att arbeta med beslutet som Direktionen tog 

hösten 2019 med att effektivisera och spara. Personalen i Räddningstjänsten Dala Mitt 

har gjort ett enormt bra jobb och vi börjar närma oss slutet i uppgiften att effektivisera 

och rationalisera vår verksamhet. Effektiviseringen har inneburit att vi avyttrat ett stort 

antal fordon och en hel del materiel som både varit föråldrad och som vi ej har behov av 

i framtiden. Rationaliseringarna har inneburit att 4 tjänster har avslutats eller tagits bort 

under året. 

 

2020 har varit ett tungt år, både verksamhetsmässigt ur ett covid-19-perspektiv och 

ekonomiskt. Med ökande kostnader för löner, tjänster och pensioner har vi inte fullt ut 

klarat att hålla förbundets ekonomi i balans. För 2020 redovisar Räddningstjänsten Dala 

Mitt ett underskott på omkring 18 Mkr. Under 2020 har vi investerat i ett nytt 

ekonomiprogram som en del i arbetet med att ytterligare få ekonomin under kontroll. 

 

Vi har som vanligt levererat vårt uppdrag mot våra kommuninvånare. Vi har även under 

2020 följt vår politiska lednings fastställda handlingsprogram. 

 

Med glädje och stolthet har vi förvaltat samhällets förtroende för oss. 

 

Magnus Håkansson 

Förbundsdirektör 
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Politisk ledning 

Förbundsdirektion 

Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsdirektion har under 2020 bestått av följande 

personer: 

 

Ordförande: Kenneth Persson 

 

1:e Vice ordföranden: Mats Nilsson 

2:e Vice ordföranden: Fredrik Jarl 

3:e Vice ordföranden: HåGe Persson 

4:e Vice ordföranden: Joakim Storck 

 

Ledamöter: Veronica Zetterberg, Susanne Norberg, John Thornander, Lars Karlsson, 

Caroline Willfox, Irene Homman och Lars Handegard. 

 

Ersättare: Lena Johansson, Katarina Gustavsson, Åsa Nilser, Mari Jonsson, Karin Örjes, 

Hans Moberg, Hans Johansson, Roger Liljeholm, Erik Bergman, Anders Bengtsson, Nadja 

Eriksson, Leif Pettersson 

 

Förbundsdirektionens presidium består av ordförande och vice ordföranden.  

 

Förbundsdirektionen har sammanträtt vid 5 tillfällen och haft ett utbildningstillfälle. 

 

Förbundsrevision 

Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsrevision har under 2020 bestått av följande 

personer: 

 

Lars Lundh, Ulla Olsson, Ann-Christin Anderberg, Dagney Hansson och Kjell Andersson. 

 

Förbundsrevisionen har sammanträtt vid 5 tillfällen under 2020. 
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Förvaltningsberättelse 

Verksamhetsmål 

Våra verksamhetsmål är en vägvisare för verksamheten och utgår från de tre skedena 

Före, Under och Efter olyckan. 

Före  

Vi ska genomföra förebyggandeverksamhet så att färre olyckor sker inom vårt 

verksamhetsområde.  

Genom utbildning, information, tillsyn och hembesök förebygger vi olyckor. 

- särskilda olycksundersökningar har genomförts vid samtliga dödsbränder och riktade insatser har 

gjorts avseende anlagda bränder. 

- samverkan med andra myndigheter har formaliserats och målsättningen är uppfylld. 

- kunskap och information till invånare har genomförts med hjälp av sociala medier. 

- antalet tillsyner har genomförts till 46% av det planerade antalet tillsyner och har hämmats av 

resursbrist, dels på grund av covid-19, dels på resursöverföring från Samhällsskyddsavdelningen till 

Operativ ledning. 

 

Under 

Vi ska genomföra räddningsinsatser i toppklass med fokus på hög kompetens och effektiv 

resursanvändning så att insatstider, konsekvenser och mänskligt lidande minimeras.  

Genom utbildning, kunskap, kompetens och ändamålsenlig materiel verka för att 

begränsa skador på människor och egendom om olyckan är framme. 

- vi har genomfört 95% av årets planerade övningar samt 60% av samövningar med andra 

organisationer och aktörer. Restriktioner på grund av Covid-19 är orsaken till att inte all utbildning 

och övning har genomförts.  

- vi har infört en geografisk indelad verksamhet inom Räddningstjänstavdelningen. Detta för att skapa 

förutsättning för en bättre och mer effektiv ledningsstruktur.  

- vi har stärkt förbundets förmåga för operativ ledning genom samarbete med Rättviks 

räddningstjänst.  

 

Efter  

Vi ska vara drivande i vår förmåga att analysera och lära oss av inträffade oönskade 

händelser så att vi skapar ökad trygghet för samhället vi verkar inom.  

Genom utbildning, kunskap, kompetens och samverkan med andra myndigheter verka för 

att olyckor inte upprepas. 

- vi har genomfört 100% av de dagliga riskanalyserna. På det övergripande planet är verksamhet 

bemannad av RiB-personal analyserad.   

- vi har genomfört 100% av erforderliga olycksuppföljningar, nivå 1 och nivå 3. På grund resursbrist 

har under året uppföljningar avseende nivå 2 ej genomförts.  

- vi har genomfört 100% av erforderliga sakkunnigutlåtanden.  

 

  Målet är uppnått. 100% av planerad verksamhet har 

genomförts.  

 Målet är inte helt uppnått men kan anses nöjaktigt. 75-99% 

av planerad verksamhet har genomförts. 

 Arbete har avstannat alternativt inte påbörjats eller är 

kraftigt försenat i förhållande till önskvärd nivå. 
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Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning 

Två av tre mål uppnås. Det är soliditetsmålet som inte uppnås. 
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Balanslikviditeten, d v s omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder 

uppgick per den 31/12 2020 till 107%. 

 

Soliditeten, d v s eget kapital i procent av totala tillgångar uppgick per den 

31/12 2020 till 2,0% 

Likvida medel uppgick per den 31/12 2020 till 41,0 Mkr.  
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Översikt över utveckling av verksamheten i Räddningstjänsten Dala Mitt 

Utveckling av verksamheten 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har under 2020 bedrivit 

räddningstjänstverksamhet i medlemskommunerna Borlänge kommun, Falu kommun, 

Säters kommun, Gagnefs kommun och Ludvika kommun. 

 

5-årsöversikt 

Tkr 2020 2019 2018 2017 2016

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 20 305 24 342 22 331 12 146 11 829

Verksamhetens kostnader -185 702 -176 014 -130 244 -113 332 -109 620

Avskrivningar -6 736 -6 663 -6 216 -5 944 -5 233

Verksamhetens nettokostnader -172 133 -154 433 -114 129 -107 130 -103 024

Anslag från medlemskommunerna 171 196 157 340 116 440 106 012 103 527

Verksamhetens resultat -937 -1 000 2 311 -1 118 503

Finansiella intäkter 0 2 0 2 19

Finansiella kostnader -602 -436 -483 -711 -431

Årets resultat -1 539 -1 429 1 828 -1 827 91

 

 

Organisationsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsområde 

Räddningstjänsten Dala Mitt verkar i både landsbygd och stad med verksamhetsområdet 

som 2020 omfattat kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika. Totalt 

omfattades cirka 160 000 invånare av Räddningstjänsten Dala Mitts verksamhetsområde, 

vilket utgör något mer än hälften av invånarna i Dalarnas län. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Anslaget från medlemskommunerna faktureras kvartalsvis. Det beslutade anslaget, 153 

860 tkr, fördelas mellan medlemskommunerna utifrån ägarandelen som i sin tur avgörs 

av folkmängden i respektive medlemskommun. Ludvika kommun anslår utöver 

ägarandelen ett ytterligare anslag om 9 523 tkr för 2020. 

Förbunds-

direktion 

 Förbunds-

direktör 

Stab 

Räddningstjänst-

avdelningen 

Samhällsskydds-

avdelningen 
Verksamhetsstöd 

Utbildnings-

avdelningen 
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Verksamhetens underskott för 2020 uppgår till 18 875 tkr varav medlemskommunerna 

Borlänge, Falun, Säter, Gagnef och Ludvika täcker 17 336 tkr med fördelning efter 

folkmängd enligt gällande förbundsordning. 

Totalt underskott -18 875

RDM 1% 1 539

Återstår -17 336

Fördelas enligt folkmängd 2018

Borlänge 32,74% -5 676
Falun 36,95% -6 406

Säter 6,97% -1 208
Gagnef 6,44% -1 116

Ludvika 16,90% -2 930

Totalt 100,00% -17 336  
 

Orsakerna till det totala underskottet på 18 875 tkr är framförallt: 

• Coronapandemin har drabbat Räddningstjänsten Dala Mitt, likväl som många 

andra, med minskade intäkter och högre kostnader. Intäkterna har drabbats 

genom inställda utbildningar även om en del utbildningar kunnat hållas på distans 

under slutet av året. Kraven på att styrkestorlekarna måste vara intakta dygnet 

runt har inneburit ökade kostnader för övertid och beredskap på grund av 

smittoriskfrånvaro som orsakats av coronapandemin. Ökat krav på 

skyddsutrustning har också lett till ökade kostnader. Personalresurser som 

använts till dygnet-runt-verksamheten har inneburit begränsningar av utförda 

tillsyner och sotningar. Materiel och teknik för att möjliggöra arbete i hemmet har 

anskaffats, vilket medfört kostnader som inte varit budgeterade. 
 

• Pensionskostnaderna har bearbetats för att bli rättvisande och säkrade genom att 

den beräknade pensionsåldern, enligt avtal om särskild ålderspension för 

brandmän, sänkts. Detta ger en högre kostnad men avser ge prognoser med 

högre precision. 
 

• Organisatoriska åtgärder som under 2020 varken finansierats eller budgeterats. 

Inför 2021 har frågan lösts. 
 

• Långa leveranstider för återanskaffning av materiel efter skogsbränderna 2018 

ger förskjutning till 2020 och dessutom med betydligt högre priser än vad som 

gällt tidigare. 
 

• Ökad bemanning som förberedelse för pensionsavgångar under 2021 har bidragit 

till ökade personalkostnader.   
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Händelser av väsentlig betydelse 

Organisationsförändringar 

Under andra halvåret har en ny organisation för Räddningstjänstavdelningen införts och 

som därmed delats in i tre geografiska områden, Norr, Mitt och Syd. Under februari 2020 

bildades förbundsdirektörens stab med Strategi, Ekonomi och HR. Avdelningen 

Verksamhetsstöd tillkom vid en ombildning av den Administrativa avdelningen. 

Förväntad utveckling 

Under 2021 kommer den operativa ledningsfunktionen att gå in i en samverkan med 

andra räddningstjänstförbund och kommuner inom RDM:s närområde under benämning-

en Räddningstjänst i Samverkan (RiS). I och med att GRIB-utbildningarna och Rädd-

ningsgymnasiet avvecklas omorganiseras den tidigare Utbildningsavdelningen blir en 

enhet som tillfälligt ingår i Samhällsskyddsavdelningen. 

Räddningstjänstavdelningen 

Räddningstjänstavdelningen svarar i grunden för den skadeavhjälpande delen av 

verksamheten men arbetar alltid tillsammans med övriga avdelningar utifrån de tre 

skedena ”Före, under och efter olyckan”. 

Detta innebär att räddningstjänstavdelningen även arbetar med skadeprevention, 

uppföljning och erfarenhetsåterföring. Inom Räddningstjänstavdelningen utförs även 

olika uppdragsverksamheter åt medlemskommunerna med koppling till trygghet och 

säkerhet. 

Den nya organisationen från den 1/12 2020 beskrivs i nedanstående skiss: 
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Räddningstjänstavdelningens arbete under 2020 

Tillfällig Organisation av Räddningstjänstavdelningen 2020. 

Räddningstjänstavdelningen har även under större delen av 2020 arbetat i en tillfällig 

organisation för att kunna hantera verksamheten då det funnits en underbemanning på 

chefsnivå. Från den 1/12 2020 började den nya organisationen gälla men fortfarande 

saknades en chef för enheten Operativ ledning. Under slutet av 2020 påbörjades 

rekryteringsprocessen för att kunna bemanna den nya organisationen på ledningsnivå 

med en enhetschef. Enhetschefen beräknas vara på plats i juni 2021. Underbemanningen 

har inneburit en hög arbetsbelastning för befintliga chefer och påverkat arbetsmiljön 

negativt.  

Bemanning och placering av styrkor 2020 

Bemanningsläget i förbundet har under 2020 sett riktigt bra ut. Rekryteringsunderlaget 

har varit bra och från och med hösten 2020 har räddningsstation 4400 i Nyhammar full 

bemanning. Vid räddningsstation 4500 Fredriksberg har en person rekryterats under 

2020 och det fattas därmed 4 medarbetare för att uppnå full bemanning. 

Övergripande målsättningar  

Under verksamhetsåret har övergripande målsättning varit att i samverkan med andra 

angränsande räddningstjänstorganisationer etablera en permanent organisation för 

operativ ledning. Man har också arbetat för att utveckla formerna för lärandet av 

erfarenheter från insatser från olyckor samt att skapa förmåga för räddningstjänst under 

höjd beredskap.    

 

Med anledning av resursbrist på grund av obemannade tjänster, pågående pandemi samt 

tillfällig bemanning i den operativa ledningsorganisationen har vissa målsättningar endast 

delvis uppnåtts och vissa har inte alls uppnåtts. 

Händelse av väsentlig betydelse 

Operativ ledning 

Arbetet med att skapa en övergripande ledningsorganisation tillsammans med Gästrike 

Räddningstjänst har pågått under hela 2020 enligt den avsiktsförklaring som beslutats. 

I juni 2020 anslöt sig Rättviks Räddningstjänst till den samverkan om övergripande 

ledning som Räddningstjänsten Dala Mitt och Räddningstjänsten Smedjebacken etablerat 

sedan januari 2019. 

Den operativa ledningen inom RDM bemannas tillfälligt med personal från både 

Räddningstjänstavdelningen och Samhällsskyddsavdelningen. 

Corona-pandemin 

Den rådande pandemin har påverkat Räddningstjänstavdelningen på flera sätt under 

2020: 

• Upprättande av Stab för hantering av rådande situation har tagit personalresurser i 

anspråk från mars och hela året ut. 

• Resurser har tagits i anspråk för att upprätta nya arbetsrutiner för operativ personal 

samt rutiner för hur smittan skall minimeras på arbetsplatserna. 

• Skyddsutrustning och material för den operativa personalen har anskaffats och 

distribuerats i omgångar och utbildningar i handhavande och nya rutiner har 

genomförts. 
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• Externa aktiviteter som t.ex. fortbildningar, utbildning, hembesök och externa 

samverkansövningar med riskobjekt och andra myndigheter och aktörer har 

genomförts med begränsningar eller ställts in helt.  

• De planerade aktiviteterna för att skapa bättre förutsättningar för rekrytering av RIB-

personal har inte kunnat genomföras fullt ut. Fysiska möten med arbetsgivare, 

företagsfrukostar och öppet hus-aktiviteter på våra räddningsstationer har ställts in. 

• Beredskapen på styrkorna har under 2020 inte påverkats av pandemin. Detta genom 

att befintlig personal har tagit extra beredskap för att täcka de vakanser som 

uppstått. 

Pandemin har också medfört ett antal positiva effekter för organisationen. Situationen 

har bland annat bidragit till en mer fördjupad samverkan mellan Räddningstjänsten Dala 

Mitt och medlemskommunerna samt att ett antal personer inom Dala Mitt som tidigare 

inte arbetat i Stab nu har fått en gedigen erfarenhet under lång tid. 

 

Måluppfyllelse  

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

Räddningstjänstavdelningen utifrån 

uppsatta verksamhetsmål för 2020. 
 

 

Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer 

Färdig Brand-
vattenstrategi 

(HP1.4). 

Framtagande av ny brandvattenstrategi för RDM där 

behovet av brandvatten beskrivs inom olika områden och 

hur behovet säkerställs  

 Färdig strategi framskjutet till 2021 utifrån förslag på 

handlingsprogram. Arbetet påbörjat. 

Påbörjad 

insatsplanering. 

 

Starta arbetet med insatsplanering enligt MSBs 8-stegs 

modell.   
 Påbörjat på vissa objekt. 

Resursbrist pga. tillfällig organisation Op. ledning 

Färdigställa 

kommunalt 

handlingsprogram 

för 

Räddningstjänst. 

Framtagande av ett kommunalt handlingsprogram för 

Räddningstjänst perioden 2019-2022. 
 Nytt Handlingsprogram för Räddningstjänst 2020-2022 

antaget av Direktionen 

Anpassade styrkor 

och förmågor. 

 

Genomföra översyn och anpassning av förbundets 

förmågor och styrkestorlekar samt beskriva förmågorna 

på ett tydligt sätt. 

 Färdigt 2021 enligt HP. Dock risk för att det behöver skjutas 

fram till 2022 pga. resursbrist 

Säkerställa 

personal-

försörjningen för 

RIB 

organisationen. 

Starta en projektgrupp med mål att långsiktigt minska 

organisationens personalomsättning samt förbättra 

möjligheterna för nyrekrytering. 

 Upprättat handlingsplaner för Stn 4400 Nyhammar och Stn 

4500 Fredriksberg.  
Stn 4400 Nyhammar har nu full bemanning från hösten 2020. 
På Stn 4300 Fredriksberg har en ny medarbetare tillkommit 

under 2020. Saknas fortfarande 4 st. 
Vissa av de planerade aktiviteterna har ej kunnat genomföras 

på orterna med anledning av Corona restriktioner.  

 
Effektivisera 

ledning och 

planering av den 

dagliga 

verksamheten  

Skapa och implementera ett arbetssätt för att kunna mäta 

och redovisa genomförda aktiviteter och effekt. 
 Nytt arbetssätt för ledning, styrning och uppföljning är 

framtaget och används. Implementeras i nya organisationen 

för RTJA från 1/12 2020. 

Inköp av 

utryckningsfordon 

enligt plan. 

 

Upphandling av Höjdfordon och Räddningsbil samt 

idrifttagning av ny tank och släckbil. 
 Upphandling höjdfordon 1030. Klar. Driftstagning av 

Släckbil 2310 och tankbil 1040 Klar. 
Upphandling räddningsbil 4020 Klar. 

 
Stärka förbundets 

förmåga för 

operativ ledning. 

Genomföra befälsutbildning i taktik och ledning för 

samtliga befäl inom RDM.  
 Personalen i Rättvik har utbildats av RDM. RDM har inte 

utbildat sin interna personal. Målbilden är att detta skall 

påbörjas när rekryteringen av lednings-personalen är 

genomförd. Ej klart 2020. 

Rekrytera till samtliga befattningar inom Operativ 

ledning. 
 Rekryteringsprocessen har ej påbörjats under 2020 då 

avtalsfrågan för befattningarna ej har förhandlats klart.  

Skapa samarbete med andra organisationer för att stärka 

den operativa ledningen vid hög belastning samt i 

vardagen. 

 Rättvik är sedan juni 2020 med i samarbetet kring 

övergripande ledning tillsammans med Dala Mitt och 

Smedjebacken. Arbetet med att ansluta Gästrike 

räddningstjänst i samarbetet har pågått under hela 2020. 

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 

Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 

Grönt Har genomförts/uppnåtts under året 
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Analysera behovet 

av 

ledarskapsutbildni

ng. 

Genomföra förstudie för att analysera behov av 

ledarskapsutbildning för arbetsledare i operativ 

verksamhet. 

 Inte aktuellt under 2020. Skjuts på framtiden. 

Sätt den nya 

organisationen i 

RDM.  

Utbilda, informera och arbeta efter den nya 

organisationen. 
 Arbetet i den nya organisationen startades 1/12 2020. 

Enhetschefen ej på plats förrän senvåren 2021. 

 

 

Samhällsskyddsavdelningen 

Samhällsskyddsavdelningen (SSA) bedriver förebyggande verksamhet i medlems-

kommunerna utifrån det brandförebyggande handlingsprogrammet. Den förebyggande 

verksamheten syftar övergripande till att: Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska 

förstöras till följd av brand. 

Den förebyggande verksamheten bedrivs dels genom samhällsskyddsavdelningens egen 

personal, dels via samverkan med RDM:s övriga avdelningar, samt samhällets övriga 

resurser i form av exempelvis kommunerna, polisen och Länsstyrelsen utifrån de tre 

skedena ”Före, under och efter olyckan”.  

Samhällsskyddsavdelningen är organiserad i fyra olika verksamhetsområdet som 

samordnas av en verksamhetsområdesansvarig. Verksamhetsområdet Sotning och 

brandskyddskontroll utgör också en organisatorisk enhet och arbetet leds av enhetschef.  

I figur nedan redovisas avdelningens verksamhetsområden med exempel på 

ansvarsområden och ärendetyper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningens arbete under 2020 

Avdelningens arbete under året har präglats av fortsatt resursbrist till följd av tillfällig 

organisation för operativ ledning. På grund av att den tillfälliga lösningen har sträckt sig 

över hela 2020, har inplanerat arbete med att återskapa processer, arbetssätt och 

förmåga därför inte varit möjligt att genomföra.  

 

Den fortsatta förskjutningen av resurser från förebyggandeuppdraget, till förmån för 

tillfällig organisation för operativ ledning, har varit extra kännbar då det sammanfallit 

med Covid-19 samt föräldraledigheter inom avdelningen. Utifrån dessa förutsättningar 

Samhällsskyddsavdelningen  

Sotning och 
brandskyddskontroll 
(Sotningsenheten) 

Myndighetsutövning 
och stöd till andra 

myndigheter 

Underlätta för den 
enskilde (UFE) 

Risk och 
olycksuppföljning 

Tillsyn enl. LSO & LBE 

Tillstånd LBE 

Remisser & ärenden 

Plan & byggärenden  

… 

Anlagd brand 

Skola 

Bostad 

Event 

Sociala medier  

… 

Brandskyddskontroller 

Tillstånd egensotning 

Remisser & ärenden 

Upphandling 

Uppföljning & Styrning 

…  

Riskbild & analys  

Olycksuppföljning 

BPU Polismyndigheten 

Sakkunnigutlåtanden 

… 
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har årets arbete framförallt handlat om att hantera inkomna förfrågningar, ärendet i form 

av remisser och tillståndsansökningar.  

 

Den ”uppsökande” verksamheten i form av tillsyn, samverkan med andra 

aktörer/myndigheter och stöd till allmänheten har fått stå tillbaka under 2020. 

Detsamma gäller utveckling och uppföljning av verksamheten som i stor utsträckning fått 

stå tillbaka till förmån för arbete med arbetsmiljön på avdelningen och då framförallt 

utifrån hemarbete och hög arbetsbörda för medarbetarna. 

 

Från det att RDM gick upp i stab på grund av Covid-19 har två av avdelningens med-

arbetare deltagit under hela 2020 som medlemmar med utpekat ansvar i staben. 

 

Att summera avdelningens arbete under 2020 utifrån måluppfyllnad bedöms till viss del 

som missvisande då avdelningens år har kännetecknats att god sammanhållning i medar-

betargruppen och en löpande verksamhet som har utsatts för påfrestning men fortsatt 

levererat, om än på en lägre nivå än årets målsättning. 

 

Händelse av väsentlig betydelse 

Nytt inriktningsbeslut avseende Brandskyddskontroll 

erhölls under våren. Detta har medfört att ett omfattande arbete med att utreda och 

påbörja processen att avveckla sotningsenheten och under 2021 privatisera 

verksamheten i Ludvika. 

 

Organisationsförutsättningar 

Den första april privatiserades sotningen i Ludvika kommun och lades ut på entreprenad. 

Det innebar en förändring av medarbetarantal och därmed resurstillgång inom 

sotningsenheten. Med bakgrund i nytt inriktningsbeslut avseende brandskyddskontroll i 

egen regi har en tjänst (skorstensfejartekniker) avslutats under kvartal 3. 

I mars tillträdde ny avdelningschef för SSA. 

Tillfällig organisation för operativ ledning har under hela 2020 fortsatt att påverka 

avdelningens resurstillgång och medarbetarnas välmående.  

 

Corona-pandemin 

Pandemin har inneburit att stora anpassningar vad gäller både verksamhet och 

arbetsmiljö kopplat till samhällsskyddsavdelningen under 2020. Som ett led i att minska 

smittspridning dels generellt, dels specifikt mot operativ personal har merparten av 

medarbetarna tillhörande avdelningen arbetat hemifrån sedan tidig vår. Pandemin har 

även inneburit att flera av avdelningens normala aktiviteter och uppdrag har pausats 

eller anpassats vilket direkt har påverkad måluppfylland. Framförallt har pandemin haft 

en negativ inverkan på UFE-verksamheten (skola, hembesök, evenemang) samt 

tillsynsverksamheten utifrån LSO 2:2. Ärendehantering i form av remisser, byggärenden, 

tillstånds etc har inte påverkats i samma omfattning. Brandskyddskontroller har i stort 

sett fortlöpt som vanligt. 

 

678



15 

 

Kommande förändring av Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778) 

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor har inneburit en översyn av den 

förebyggande verksamheten och att arbete har påbörjats för att anpassa taxor kopplat 

till myndighetsutövning. 

 

Ärenden som krävt stora resurser 

Samhällsskyddsavdelningen har initierat samverkan med andra myndigheter i ett 

omfattande ärende kopplat till ”social dumpning” i en av medlemskommunerna. 

Tillsynsärendena kopplat till detta har dels inneburit en omfattande arbetsinsats, dels en 

medial uppmärksamhet.  

 

Samverkan inom Dalarna 

RDM har under året tagit initiativ till att starta upp förebygganderådet som 

samverkansform för samtliga räddningstjänstorganisationer i Dalarna. Rådet har träffats 

två gånger under 2020. 

 

 

Måluppfyllelse 

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

Samhällskyddsavdelningen utifrån 

uppsatta verksamhetsmål för 2020. 

 
Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer: 

Vid rött eller gult i utfallsrutan kommenteras orsaken 

Tillgång till aktuell riskbild i 

medlemskommunerna 

 

Utveckla en arbetsform och samverkanskoncept 

för att kontinuerligt uppdatera riskbilden. 
 Ett strukturerat och målmedvetet arbete har fått stå 

tillbaka på grund av resursbrist och Covid-19. 

Konkreta och uppenbara 

risker för bränder och olyckor 

ska bättre förebyggas genom 

direkta åtgärder 

Utifrån behov förmedla aktuell riskbild för 

styrning och utveckling av RDM:s verksamheter. 
 Någon fastställd arbetsprocess samt samverkansform 

finns ej framtagen. 
Handlägga samt besluta om samtliga 

brandriskprognoser samt eldningsförbud. 
 RTJ avd. ansvarar för måluppfyllelse. Inriktning för 

likriktning i länet.   

Bränder som föranlett 

räddningsinsatser skall leda till 

ett ökat lärande hos 

kommunen, RDM och den 

enskilde. 

 

Fortlöpande föra statistik samt utreda 

brandförlopp från inträffade bränder. Utifrån 

dessa återkoppla erfarenheter för riskbild/ 

förebyggande & operativt.  

 Ett strukturerat och målmedvetet arbete har fått stå 

tillbaka på grund av resursbrist och Covid-19.  

Göra särskild olycksundersökning av alla 

dödsbränder samt olyckor med stort kommunalt 

el. nationellt intresse. 

  Särskild olycksundersökning har genomförts vid 

samtliga dödsbränder.  

Vid inträffade bränder i bostadshus eller områden 

genomföra riktade informationsinsatser utifrån 

behov. 

 Riktade insatser sker genom deltagande av styrka, 

samordnare anlagd brand eller yttre befäl. 

Bevara och utöka samarbete 

med andra organisationer och 

myndigheter. 

Uppfylla tecknat samarbetsavtal om 20% 

brandutredare hos Polisen. 
 Samarbetet har formaliserats och målsättning är 

uppfylld.  

Utveckla remisshantering i syfte att rätt 

användande av vår kompetens. 
 Arbete med översyn fortgår, har dock behövt begränsas 

till förmån för ärendehantering på grund av resursbrist. 

Samverkan via BRÅ samt kommunala 

bostadsbolag och DBF för Brandskyddsvecka 

och brandvarnarkampanj.  

 Med undantag av BRÅ har samverkan skett i begränsad 

omfattning på grund av Covid-19.  

Nå kommuninvånare med 

kunskap om brandrisker och 

brandskydd. 

 

Använda sociala medier som verktyg att sprida 

information om brandskydd och risker samt om 

RDM i stort. 

 Sociala medier har varit ett bra verktyg att nå ut med 

information under pandemin. Information bedöms ha 

fått ett stort genomslag.  

Förmedla information i samband med utvalda 

arrangemang i kommunerna. Däribland öppet 

hus. 

  Arbetet har varit pausat under 2020 på grund av Covid-

19. 

Mera brandriskmedveten 

yngre generation. 

 

Genomföra brandskyddsinformation för samtliga 

klasser i förskola, årskurs 2 och 5 samt utifrån 

behov i årskurs 7. 

 Viss aktivitet har varit möjligt att genomföra men i 

huvudsak har arbetet varit pausat på grund av Covid-

19. 

Utöka och förbättra 

omfattningen brandskydds-

information i mindre orter. 

Öppet hus vid minst en RIB-station per kommun 

samt hembesök och erbjuda särskilda 

informationsinsatser. 

  Arbetet har varit pausat under 2020 på grund av Covid-

19. 

Bättre anpassat brandskydd 

för riskutsatta personer. 

 

Bistå i kommunernas arbete med att nå 

riskutsatta grupper samt genomföra riktade 

insatser i otrygga /drabbade bostadsområden t.ex. 

MBU eller BRÅ. 

  Stora delar av arbetet har varit pausat på grund av 

Covid-19.  

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 

Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 
Grönt Har genomförts/uppnåtts under året 
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Tillsynen ska uppfylla de mål 

som LSO och LBE anger. Samt  
att farliga verksamheter har 

skälig beredskap för att 

hantera en olyckshändelse. 

Bedriva tillsyn inriktad utifrån behov (aktuell 

riskbild) och händelser (reaktiv tillsyn) samt 

uppfylla mål i tillsynsplan. 

 Ett strukturerat och målmedvetet arbete har fått stå 

tillbaka på grund av resursbrist och Covid-19. 

Genomföra tillsyn på samtliga 2 kap 4-

anläggningar samt övriga riskobjekt. 
 Ett strukturerat och målmedvetet arbete har fått stå 

tillbaka på grund av resursbrist och Covid-19. Ett fåtal 

tillsyner har genomförs. Riskobjekt finns inte 

definierade. 

Hantering av brandfarliga & 

explosiva ämnen skall uppfylla 

kraven i LBE. 

Utveckla tillståndshantering i syfte att skapa 

redundans i organisationen. 
  Handläggning av LBE-ärenden har löpt på bra under 

året men ett strukturerats utvecklingsarbete har 

begränsats utifrån Covid-19 samt resursbrist. 

Utveckla och säkerställa 

sotning och brandskydds-

kontroll-verksamheten. 

Upphandling sotning och brandskydds-kontroll 

för kommande avtalsperiod. 
 Det var ej aktuellt att genomföra någon upphandling 

under 2020 

Utreda brandskyddskontroll i egen regi.  Utredning är klar och nytt inriktningsbeslut är fattat. 

Sätt den nya organisationen i 

RDM.  
Utbilda, informera och arbeta efter den nya 

organisationen. 
 Nya organisationen vad gäller operativ ledning är inte 

implementerad. 

Sotning enligt fastställda 

frister. 
Följa objektens frister och sota dem därefter.  Första kvartalet genomfördes sotning i Ludvika 

kommun av RDM, därefter sker allt sotning (rengöring) 

av entreprenör. 

Brandskyddskontroller enligt 

fastställda frister. 
Följa objektens frister och 

brandskyddskontrollera dem därefter. 
 Arbete i egen regi genomförts trots att verksamheten 

delvis var pausad under året på grund av Covid-19.  

Tillskapa erforderligt antal 

brandskyddskontrollanter i 

Ludvika. 

Genom att vidareutbilda två sotare uppnår vi det 

mantal vi behöver för uppdraget. 
 Utbildning av två sotare till skorstensfejar-tekniker är 

genomfört.  

Bevara och utöka samarbete 

med underleverantörer för 

sotning och brandskydds-

kontroll i RDM. 

Genom regelbundna möten med leverantörerna, 

bibehålla och vidareutveckla kontakt  
 Löpande dialog har fungerat bra, men samtliga 

uppföljningsmöten har inte genomförts under 2020. 

Färdigställa utredning 

brandskyddskontroller i egen 

regi. 

Utreda brandskyddskontroll i egen regi. Samt ta 

beslut. 
 Utredning är klar och nytt inriktningsbeslut är taget av 

direktionen. 

Utbildningsavdelningen 

Utbildningsavdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för RDM:s operativa 

personal att övas och utbildas för att upprätthålla och utveckla den förmåga som finns 

beskriven i förbundets handlingsprogram. Samtliga skiftlag övas på förbundets 

övningsfält beläget på Bysjöns utbildningscenter. Vidare ska avdelningen stödja 

medlemskommunernas förebyggande brandskyddsarbete genom att erbjuda 

offentliganställda utbildning i syfte att förebygga brand och att vid händelse av brand 

kunna agera och begränsa konsekvenserna.   

 

 

Avdelningens arbete under 2020 

Avdelningens arbete har i stor utsträckning präglats av pandemin. Covid-19 har under 

2020 både inneburit inställda aktiviteter och anpassning av exempelvis den övning och 
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utbildning som bedömts som nödvändig för att bibehålla operativ förmåga inom 

förbundet.  

 

Arbete med att resursförsörja den operativa verksamheten i form av testdagar vid 

rekrytering och introduktionsutbildning har genomförts, om än i anpassad form för att 

minska risken för smittspridning.   

 

Även utbildningsuppdrag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har 

anpassats för att kunna bedrivas under pandemin. Uppdraget har under 2020 inneburit 

att tre kurstillfällen i form av GRIB (Grundläggande utbildning för räddningspersonal i 

beredskap) har genomförts. Det var framförallt vårens utbildning som påverkades av 

begränsningar till följd av pandemin då MSB införde vissa självstudiemoment. De två 

kurserna under hösten kunde genomföras som planerat på förbundets övningsanläggning 

Bysjön.   

Avdelningens uppdrag att utbilda kommunanställda i grundläggande brandskydd (GU) 

samt berörda i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) pausades från vecka 12. Under 

året tog RDM fram ett digitalt koncept och kunde sedan erbjuda den teoretiska delen av 

GU digital samt SBA-utbildningen. Omställningen har varit en utmaning för både 

instruktörer och det administrativa stödet. Resultatet bedöms ändå som lyckat då 

regelbunden utbildning i form av GU och SBA har genomförts.  

Både räddningsgymnasieutbildning och inplanerad IVPA-utbildning har varit möjlig att 

genomföra under 2020 men i övrigt har merparten av verksamhet mot externa aktörer 

på förbundets övningsanläggning ställts in.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 

Nedan återfinns de händelser eller andra skeenden som har påverkat normal verksamhet 

i större omfattning. 

 

Nytt inriktningsbeslut avseende Brandskyddskontroll 

Under våren 2020 erhölls ett nytt inriktningsbeslut avseende arbete med att utreda och 

påbörja processen att avveckla sotningsenheten och under 2021 privatisera verksam-

heten i Ludvika. 

Organisationsförutsättningar 

Under hösten sade avdelningschefen upp sig och överlämning genomfördes till 

tillförordnad under november-december samtidigt. Parallellt med överlämning 

färdigställdes även en intern översyn avseende möjligheten att omvandla 

utbildningsavdelningen till en enhet som organisatoriskt kan placeras inom någon av 

förbundets andra avdelningar.  

Corona-pandemin 

Pandemin har inneburit att utbildningsavdelningens uppdrag och aktiviteter antingen har 

anpassats eller pausats under 2020. Som ett led i att minska smittspridning dels 

generellt, dels specifikt mot operativ personal har nya rutiner och arbetssätt tagits fram. 

Då en stor del av verksamheten ute på förbundets övningsfält är att betrakta som 

nödvändig för att bibehålla operativ förmåga har verksamheten varit igång under hela 

2020. Huvudsaklig fokus har dock varit att just tillgodose de delar av förbundets 

verksamhet som betraktas som samhällsviktig.   
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GRIB 

Under 2020 genomfördes ett antal aktiviteter för att säkerställa RDM:s förmåga att 

genomföra uppdragsutbildningen GRIB (Grundläggande utbildning för räddningspersonal i 

beredskap). Kurserna som genomfördes under året var de sista som RDM hade inom 

ramen för aktuell upphandling då avtalsperioden löpte ut under 2020.  

 

Utveckling av övningsfältet Bysjön 

Under 2020 har ett antal underhålls- och förbättringsprojekt genomförts och då 

framförallt ett större arbete med att rusta övningsbunkern som omnämns som HL-

bunkern. Arbetet med att förbättra den visuella uppfattningen har även fortsatt under 

2020 genom att städa och snygga till övningsområdet.   

 

Måluppfyllelse 

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

Utbildningsavdelningen utifrån uppsatta 

verksamhetsmål för 2020. 

 
Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer: 

 
Säkerställa övning enligt plan för 

Heltid och RIB. 
Genomföra övning heltid och RIB enligt 

övningsschema.   
 Enligt plan men undantag av att en större 

samverkansövning och ”trafikveckan” för 

heltiden har ställts in p g a Covid-19.  

Genomförda testdagar vid 

rekrytering och introduktion. 

Genomföra testdagar vid rekrytering samt 

Introduktionsutbildning. 
 Har kunnat genomföras enligt plan. 

Uppfylla utbildningsuppdrag för 

GRIB  
Genomföra tilldelad GRIB utbildning enligt 

uppdrag. 
 Något förändrat uppdrag då MSB tog över en 

kurs under våren som delvis genomfördes på 

distans.  

Utbildning för IVPA. 
Genomföra IVPA utbildning enligt uppdrag.  Genomfördes, dock i anpassad form på grund av 

Covid-19.  

Utveckla kommunernas 

organisatoriska skydd och 

kompetens för att förebygga bränder 

och andra olyckor. 

Utifrån uppdrag utbilda samtliga kommuners 

personal i grundläggande brandskydd (GU) samt 

berörda i systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

 Platsbunden utbildning har pausats från v.12 men 

nytt koncept med digital utbildning inom de 

teoretiska delarna har kunnat erbjudas.  

 
Uppfylla utbildningsuppdrag för 

Räddningsgymnasium. 

Genomföra Räddnings gymnasieutbildning enligt 

uppdrag. 
 Uppdraget pausades av skolan under delar av 

våren men höstens arbete har inneburit att 

undervisningen i slutet av 2020 åter är i fas.  

Möjlighet för externa aktörer att 

bedriva utbildning och övning på 

anläggningen. 

Upplåta anläggningen för externa aktörer 

som hyr in sig för övning och 

utbildningsaktiviteter. 

 Med undantag av blåljusorganisationer har få 

externa aktörer tagits emot under pandemin.   

 

Sätt den nya organisationen i RDM.  Utbilda, informera och arbeta efter den nya 

organisationen. 
 Nya organisationen vad gäller operativ ledning är 

inte implementerad. 

 

  

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 

Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 

Grönt Har genomförts/uppnåtts under året 
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Verksamhetsstöd 

Administrativa avdelningens uppdrag som stödfunktion till chefer och medarbetare inom 

organisationen är att ge det administrativa stöd som erfordras vid varje situation och 

tillfälle. Grundläggande strategier för det ständiga förbättringsarbetet som administrativa 

enheten bedriver är att förenkla, stödja, förbättra och digitalisera.  

 

Avdelningens arbete under 2020 

Verksamhetsstöd har under året arbetat med att förvalta och utveckla många av de 

digitala systemen som krävs för att upprätthålla en effektiv administrativ funktion. Det 

görs både som stöd för organisationens olika avdelningar och för att uppfylla olika 

lagkrav inom de administrativa områdena som personal och löneadministration, 

arkivering och diarieföring av handlingar, protokollshantering et c. inom verksamhetsstöd 

återfinns från och med 2020 Fordonsgruppen som ansvarar för RDM:s alla fordon med 

allt vad det innebär från upphandling av nya fordon, att ombesörja service och reparation 

av en åldrande fordonsflotta och försäljning av uttjänta fordon.  

IT-funktionen ser till att allt som har med datorer, uppkopplingar, dataöverföringar och 

avtal för dessa fungerar. Fastighetsfunktionen ser till att lokalerna är ändamålsenliga, 

funktionsdugliga och trygga att vara i. 

Händelse av väsentlig betydelse 

Organisationsförutsättningar 

I januari tillträdde ny avdelningschef för Verksamhetsstöd. I februari färdigställdes den 

övergripande organisationsöversynen för RDM där administrativa enheten förändrades till 

förbundets verksamhetsstöd. I detta tillkom ansvarsområde för hantering av fastigheter 

för RDM. I organisationsförändringen under mars flyttades HR- och ekonomifunktionerna 

tillsammans med den nya funktionen för verksamhetsstrategi till den nyinrättade 

förbundschefsstaben. I december anställdes ny förbundssekreterare. Under hela 2020 

har ett stort arbete med utveckling avseende digitalisering av lönehanteringssystem 

genomförts 

 

Anslutningen av räddningsstationerna i Ludvika kommun till RDM har pågått under hela 

året vad gäller såväl fordon som lokaler. De ökande kraven på digital kommunikation 

som påskyndats av den pågående pandemin och kraven på distansmöten har inneburit 

ett omfattande arbete för att få distansuppkopplingar att fungera. Ett nytt höjdfordon har 

anskaffats för att vara baserat vid räddningsstationen i Borlänge. Ett nytt system för 

ekonomiuppföljning har anskaffats under slutet av året. Dessutom har ekonomi- och 

Fastigh

et 
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leverantörsfakturasystemen migrerats till en molntjänst för en mera flexibel geografisk 

användning. 

 

Måluppfyllelse 

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

Verksamhetsstöd utifrån uppsatta 

verksamhetsmål för 2020. 

 
Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer 

Frigöra tid för övrig 

personal genom att 

stödja med 

administrativ 

kompetens. 

 

Fortsätta arbetet med införande av Ludvika gällande 

dokumenthantering och samordning av 

verksamheten. 

 Pågår.  

 

 
Genomföra projektet med att utveckla intranätet och 

hemsida. 
 pågår AS och TO. 

Undersöka lösningar för digitalt arkiv införande2020 

och genomförandeplan. 
 Inte påbörjat. 

Uppdatera aktuella styrdokument för 

dokumenthantering. (RAD-plan). 
 Ligger med i planen 

Ny personal.  

Skapa backup i syfte att få rimlig arbetsbelastning.  

Effektivisering samt säkra godkänd kvalitet. 
  

Införande av GDPR.  Pågår utbildning i stödsystem. 

Politisk ledning och chef 

ner till enhetschef får 

relevant ekonomiskt 

stöd för att genomföra 

sin verksamhet. 

Förnya artikelregistret.   

Utveckling av debitering från Daedalos.  Invänta nytt ekonomisystem. 

Färdigställa slutfasen med anslutning av Ludvika.   Arbetet pågår 

Stöd i arbetsmiljö, 

rehabilitering, 

rekrytering lön, 

förhandlingar, och 

övriga personal-

förmåner samt 

ledarskaps-utveckling. 

Förbereda så lönebildnings utb. och kartläggning kan 

genomföras. 
  

Fastställa rekryteringsprocess för RDM.   

Införa My Payslip.  Klart. 

Driftsäkert IT-stöd som 

är användarvänligt och 

baserat på 

verksamhetens behov. 

Implementera (forts) av navigering och beslutsstöd i 

utryckningsfordon. 
 Klart, 10 fordon kvarstår till 2021. 

Flytt av Hogia och Centsoft till molntjänst.  Klart. 

Migrering av maillådor till Office365 (molntjänst) 

samt uppgradering av Officeprogram. 
 Påbörjat under augusti och ska slutföras under Q1 2021. 

Ersätta Skype med Teams.  Klart. 

Införande av digitala utbildningar via Teams, tex GU 

och SBA. 
 Klart. 

Installation av fiber på RIB stationen i Säter.  Klart. 

Uppgradering av Windows 7 till Windows 10.  Klart. 

Nytt intranät  Pågår och slutförs Q1 2021. 

Införa nytt ledningsstöd. 

 
 CS Atom är i drift fortsatt utveckling samt införande i RIS. 

Verksamheten ska 

bedrivas i rätt 

anpassade lokaler på ett 

så kostnadseffektivt sätt 

som är möjligt. 

Ombyggnad heltidsstationen i Borlänge för ett bra 

hygienflöde samt renovering av träningslokal och 

kök. 

 Gym renoverat Hygienflödesprojekt inte påbörjat. 

I samband med avtalsskrivning tydliggöra vilka ytor 

vi hyr och pris. 
 Klart. 

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 
Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 

Grönt Har genomförts/uppnåtts under året 
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Skapa bättre arbetsmiljö i Ludvika.  Kök renoverat. Planer finns för en ny station. 

Reda ut avtal för fastigheter i Ludvika samt alla 

master. 
 Avtal klara. Master och torn ligger hos kommunen. 

Målning RIB station i Enviken, Gagnef (Taxihuset)   Omtag i vår. 

Renovering av tak och trapphus samt målning kontor 

RIB station i Svärdsjö. 
 Klart. 

Planering omklädningsrum för damer på RIB 

stationerna i Gagnef och Mockfjärd 
 Gagnef klart.  

Sätt den nya 

organisationen i RDM.  
Utbilda, informera och arbeta efter den nya 

organisationen. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Under 2020 har 19 RiB-brandmän 

slutat sin anställning och 33 RiB-brand-

män har rekryterats. 1 heltidsbrandman 

har slutat och 3 heltidsbrandmän har ny-

anställts. 5 övriga tjänster har ersatts 

med 3 nyrekryteringar. 3 anställda inom 

sotningsverksamheten har avslutat sin 

anställning.  

 

 

 

 

 

 

 

Åldersfördelning 

Vid 2020 år slut var ålders- och könsfördelningen vid Räddningstjänsten Dala Mitt enligt 

nedanstående tabell (motsvarande för föregående år inom parentes). 
 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Totalt Medelålder

kvinnor 0 (0) 6 (4) 11 (9) 8 (8) 2 (2) 0 (0) 28 (23) 36 (38)

män 1 (1) 54 (51) 115 (112) 110 (109) 69 (70) 27 (27) 344 (370) 42 (42)

totalt 1 (1) 60 (55) 126 (121) 119 (117) 71 (72) 27 (27) 404 (393) 42 (42)  
 

Sjukstatistik 

Total sjuk-

frånvaro/ 

Ord 

arbetstid

Långtids 

sjuk-

frånvaro/  

Total 

sjukfrån-

varo

Total sjuk-

frånvaro/ 

Ord 

arbetstid

Långtids 

sjuk-

frånvaro/  

Total 

sjukfrån-

varo

Ålderskategori 29 år eller yngre 0,36% 0,00% 0,29% 0,00%

Kvinnor * * * *

Män 0,25% 0,00% 0,29% 0,00%

Ålderskategori 30 - 49 år 1,25% 0,00% 1,54% 49,03%

Kvinnor 1,82% 0,00% 11,64% 80,00%

Män 1,21% 0,00% 0,88% 21,96%

Ålderskategori 50 år eller äldre 2,41% 17,94% 3,10% 63,49%

Kvinnor 7,24% 0,00% 1,05% 0,00%

Män 2,24% 20,06% 3,20% 64,53%

Totalt

Kvinnor 2,02% 0,00% 6,83% 77,19%

Män 1,25% 7,43% 1,39% 45,60%

Samtliga anställda 1,31% 6,54% 1,78% 54,23%

Helår 2020 Helår 2019

 
* Redovisas ej p g a undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen 

är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och könsfördelning 

inom ålderskategori. Sjukstatistiken innehåller ingen frånvaro på grund av anhörigvård i samband med coronapandemin, 

vilket för 2020 varit 7 728 timmar. 

  

En tendens kan skönjas att fler unga kvinnor än 

tidigare väljer brandmannayrket. Foto från 

GRIB-utbildningen i Bysjön hösten 2020. 

2020 2019

Antal heltidsanställda 149 152

Antal RiB anaställda 236 222

Antal som tjänstgör i värn 19 19

Totalt antal anställda 404 393
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Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 

Ekonomi i balans 

RDM säkerställer, genom överenskommelser som träffas med medlemskommunerna, att 

förbundet har en ekonomi i balans. Överenskommelserna reglerar dels uppdraget, dels 

den ersättning som är förenad med uppdraget. Förbundsdirektionen beslutar om de 

förändringar i uppdraget som måste göras med anledning av den ekonomiska 

situationen. 

RDM har en finanspolicy som är godkänd av förbundets direktion. 

RDM:s pensionsåtaganden tryggas årligen genom att medel avsätts för detta ändamål. 

Formen för detta fastställs av direktionen. 

Balanskravsresultat 

Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunalförbundet måste uppfylla enligt 

kommunallagen. Balanskravet utgår från en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet 

att budgetera och redovisa i bokslutet. Balanskravet innebär för kommunalförbundet i 

korthet att besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet 

blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med 

motsvarande överskott de närmaste tre åren. 

 

Vid avstämning av balanskravet återfinns inga realisationsvinster eller realisationsförlus-

ter som uppkommit vid försäljning av anläggningstillgångar. Kommunalförbundet 

uppfyller inte kommunallagens balanskrav och har underskott att täcka från föregående 

år på 1 429 tkr. Resultatet enligt årets balanskravsutredning uppgår efter årets resultat 

på -1 539 tkr till – 2 968 miljoner kronor. 

Balanskravsutredning 

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen -1 539

Årets balanskravsunderskott från tidigare år -1 429

Balanskravsresultat -2 968  
 

  

Ett nytt höjdfordon har 

anskaffats för att tas i 

bruk under våren 2021 
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Intern kontroll 

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla 

verksamhetens kvalitet. I en offentlig organisation, som Räddningstjänsten Dala Mitt, 

skapar en god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av 

skattepengarna och en bra service till invånarna i Räddningstjänsten Dala Mitts 

verksamhetsområde och andra intressenter. 

 

Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet med den interna 

kontrollen är att säkerställa att de av direktionen uppställda målen för verksamheten 

uppfylls. Kontrollen bör inriktas på områden som har stor betydelse för verksamheten 

eller där riskerna bedöms som stora. 

 

Generellt sett handlar intern kontroll om att ha ordning och reda 

och se till att: 

• verksamheten är ändamålsenlig och effektiv 

• information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig 

• lagar, förordningar och styrdokument följs. 

Uppföljning av 2020 års riskreducerande åtgärder 

Räddningstjänsten Dala Mitt har följt upp internkontrollplanen för 2020 som bestått av 

fem kontrollområden som omfattar: 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, tillsyner, rutiner för direktupphandling, händelserap-

porter och att registrering av leverantörsbetalningar stämmer mot utbetalda 

leverantörsfakturor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brandman under 

utbildning. Foto 

från GRIB-utbild-

ningen vid Bysjön 

hösten 2020. 
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Räkenskaper 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tkr Not 2020 2019

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 1 20 305 24 342

Verksamhetens kostnader 2 -185 702 -176 014

Avskrivningar 3 -6 736 -6 663

Verksamhetens nettokostnader -172 133 -158 335

Anslag från medlemskommunerna 4 171 196 157 340

Verksamhetens resultat -937 -995

Finansiella intäkter 5 0 2

Finansiella kostnader 6 -602 -436

Årets resultat -1 539 -1 429  
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Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Mark och byggnader 7 15 976 16 706

Maskiner och inventarier 8 41 190 36 147

Summa materiella anläggningstillgångar 57 166 52 853

Finansiella anläggningstillgångar 9 1 795 1 543

Summa anläggningstillgångar 58 961 54 396

Omsättningstillgångar

Fordringar 10 46 443 49 806

Kassa och bank 11 41 063 22 675

Summa omsättningstillgångar 87 506 72 481

Summa tillgångar 146 467 126 877

Eget kapital, Avsättningar och Skulder

Eget kapital 12

Övrigt eget kapital 4 392 5 821

Årets resultat -1 539 -1 429

Summa eget kapital 2 853 4 392

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 13 62 109 50 424

Summa avsättningar 62 109 50 424

Skulder 14

Kortfristiga skulder 81 505 72 061

Summa skulder 81 505 72 061

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 146 467 126 877
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Tkr   2020 2019 

Kassaflödesanalys       

Den löpande verksamheten       

Årets resultat   -1 539 -1 429 

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet       

Förändring av pensionsskuld   11 685 3 846 

Justeringar för avskrivningar   6 736 6 663 

Justering i finansiella fordringar   -252 -252 

Kassaflöde före ändring av rörelsekapital   16 630 8 828 

        

Förändring rörelsekapital       

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   3 363 3 067 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder   9 444 9 625 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   29 437 21 520 

        

Investeringsverksamheten       

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar   -11 049 -11 661 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -11 049 -11 661 

        

Finansieringsverksamheten       

Ägartillskott Ludvika kommun, ny medlem   - 990 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 990 

        

Årets kassaflöde   18 388 10 849 

Likvida medel vid periodens början   22 675 11 826 

Likvida medel vid periodens slut   41 063 22 675 
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Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning (2018:597, LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning (RKR). 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Komponentavskrivning har tillämpats sedan 2017 för avancerade anläggningar som t ex 

mark och byggnader samt komplicerade fordon som bland annat höjdfordon, släckbilar 

och tankbilar. 

Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnads- och intäktsposter periodiseras. 

Löner, semester och ej kompenserad övertid periodiseras. Upplupna löner, outtagen 

semester och inklusive sociala avgifter skuldbokförs. 

Pensionsskuld. Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Avsättning 

för pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. 

Särskild löneskatt ingår i beloppen för pensioner under kortfristiga skulder och 

avsättningar. 

Samtliga leasingavtal är att betrakta som operationell leasing. 

 

692



29 

 

Noter 

Tkr 2020 2019

Not 1 Verksamhetens intäkter

Tillsyn/brandsyn 203 159

Tillstånd brandfarlig/explosiv vara 458 323

Sotning 431 1 517

Brandskyddskontroll 884 725

Automatiska brandlarm 1 104 1 532

Obefogat automatlarm 1 521 2 001

Räddningstjänst till andra kommuner 727 608

Avtalstjänster 249 190

Restvärdesräddning och vägsanering 414 418

Externutbildning 5 896 6 780

Övrigt 8 418 10 089

Summa 20 305 24 342

Not 2 Verksamhetens kostnader

Avoden och löner till personal 92 540 88 465

Personalomkostnader 31 961 30 152

Pensionskostnader 21 454 14 765

Material, entreprenadkostnader och bidrag 2 488 4 700

Lokaler 14 612 16 035

Förbrukningsmateriel 5 436 6 244

Främmande tjänster 8 898 7 442

Övriga kostnader 8 313 8 211

Summa 185 702 176 014

Not 3 Avskrivningar

Byggnader 914 846

Maskiner och inventarier 5 822 5 817

Summa 6 736 6 663

Not 4 Anslag från medlemskommunerna

Borlänge 52 871 49 323

Falun 59 800 55 375

Säter 11 310 10 593

Gagnef 10 356 9 720

Ludvika 36 859 32 329

Summa 171 196 157 340

Därav uppgår fordran på medlemskommunerna för 

årets resultat till 17 336 11 849

Not 5 Finansiella intäkter

Övriga intäktsräntor 0 2

Summa finansiella intäkter 0 2

Not 6 Finansiella kostnader

Räntekostnader på pensionsskuld 575 406

Övriga räntekostnader 8 4

Bankkostnader 19 26

Summa finansiella kostnader 602 436
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Tkr 2020-12-31 2019-12-31

Not 7 Mark och byggnader

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 20 230 19 986

Årets anskaffningar 184 244

Varav pågående nyanläggningar 104 150

Summa anskaffningsvärde 20 414 20 230

Avskrivningar på byggnader

Ingående avskrivningar -3 524 -2 678

Årets avskrivningar -914 -846
Summa ackumulerade avskrivningar -4 438 -3 524

Planenligt restvärde 15 976 16 706

Genomsnittlig nyttjandeperiod 22 år 22 år

Not 8 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 100 469 96 072

Årets anskaffningar 10 865 11 417

Varav pågående nyanläggningar 8 531 1 375

Utrangerade anläggningar -1 673 -7 020

Summa anskaffningsvärde 109 661 100 469

Avskrivningar på maskiner och inventarier

Ingående avskrivningar -64 322 -65 525

Årets avskrivningar -5 822 -5 817

Ack avskrivningar på utrangerade anläggningar 1 673 7 020
Summa ackkumulerade avskrivningar -68 471 -64 322

Planenligt restvärde 41 190 36 147

Genomsnittlig nyttjandeperiod 17 år 17 år

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

Långsiktig finansiell fordran 1 795 1 543

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 795 1 543

Not 10 Fordringar

Kundfordringar 20 661 27 857
Moms och skatt 4 082 1 580

Interimsfordringar 21 700 20 369

Summa fordringar 46 443 49 806

Not 11 Kassa och bank

Banktillgodohavande 41 063 22 675

Summa kassa och bank 41 063 22 675

Not 12 Eget kapital

Ingående eget kapital 4 392 4 831

Tillskott från Ludvika kommun - 990

Periodens resultat -1 539 -1 429

Summa eget kapital 2 853 4 392
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Tkr 2020-12-31 2019-12-31

Not 13 Avsättningar

Specifikation - Avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 36 692 32 543

Förmånsbestämd/kompl pension 13 253 7 997

Pension till efterlevande 38 39

Summa pensioner 49 983 40 579

Löneskatt 12 126 9 845

Summa utgående avsättning 62 109 50 424

Förändring av pensionsavsättning

Ingående pensionsskuld 50 424 46 578

Pensionsutbetalningar -2 921 -3 162

Nyintjänad pension 11 130 4 486

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 195 1 243

Förändring av särskild löneskatt 2 281 1 279

Utgående avsättning 62 109 50 424

Upplysningar om redovisningsprinciper avseende pensionsavsättning

Not 14 Kortfristiga skulder

Avgiftsbestämd ålderspension 3 599 4 357

Leverantörsskulder 13 977 9 063

Mervärdesskatt 1 549 1 214

Källskatt 2 805 2 330

Skatter 3 198 1 887

Sociala avgifter på utbetald lön 2 725 2 337

Upplupen lön, övertid m m 1 938 1 255

Upplupen kompskuld 526 690

Upplupna semesterlöner 4 421 4 932

Sociala avgifter för upplupna löner och pensioner 2 163 2 160

Förutbetalda intäkter 44 336 41 750

Övriga interimsskulder 268 86

Summa kortfristiga skulder 81 505 72 061

Not 15 Upplysning om leasingavgifter

Innevarande års leasingavgifter 75 0

Med förfall inom 1 år 99 0

Med förfall inom 1-5 år 132 0

Not 16 Upplysning om kostander för räkenskapsrevision

Kostnader för räkenskapsrevision

Sakkunnigt biträde 96 85

Förtroendevalda revisorer 17 15

Total räkenskapsrevision 113 100

Kostnad för övrig revision

Sakkunnigt biträde 170 166

Förtroendevalda 13 20

Total kostnad för övrig revision 183 186

Total kostnad för revision 296 286

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda är beräknade av KPA enligt RIPS19. 

Likviditetsöverskottet förvaltas i egen regi och används till invetseringar i fastighetr, 

maskiner och inventarier. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension 

redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 

Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse, inga sådana finns för 

närvarande. Inga pensioner intjänade före 1998 finns att redovisa som ansvars-

förbindelser.
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Driftredovisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tkr Utfall Budget Avvikelse

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 20 305 16 500 3 805

Verksamhetens kostnader -185 702 -162 672 -23 030

Avskrivningar -6 736 -6 698 -38

Verksamhetens nettokostnader -172 133 -152 870 -19 263

Anslag från medlemskommunerna 171 196 153 860 17 336

Verksamhetens resultat -937 990 -1 927

Finansiella intäkter 0 10 -10

Finansiella kostnader -602 -1 000 398

Årets resultat -1 539 0 -1 539  
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Investeringsredovisning 

Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

F ärdigställda pro jekt

B eslutad 

to talutgif t

A cku-

mulerat  

utfall A vvikelse B udget Utfall A vvikelse

Räddningsmateriel 1 760 1 609 151 0 590 -590

- varav: skyddsmasker 600 566 34 0 566 -566

Lokaler 270 262 8 80 137 -57

- varav: ombyggnation kök i Ludvikastationen 100 106 -6 80 106 -26

Fordon 720 1 211 -491 220 988 -768

- varav: fordon av personbilskaraktär 600 647 -47 0 647 -647

- varav: dykbåt 220 192 28 220 192 28

- varav: plogblad halkbekämpning 150 150 0 0 150 -150

Utbildningsmateriel 280 262 18 0 263 -263

varav: övningslarmställ Bysjön 250 239 11 0 239 -239

Teknik 632 589 37 150 534 -384

- varav: navigationsutrustning 350 334 16 0 334 -334

- varav: utalarmering Ludvika, komplettering 150 130 20 150 130 20

S:a färdigställda projekt 3 662 3 933 -277 450 2 512 -2 062

P ågående pro jekt

B eslutad 

to talutgif t

A cku-

mulerat  

utfall A vvikelse B udget Utfall A vvikelse

Räddningsmateriel 2 700 1 619 1 081 0 1 619 -1 619

- varav: avspärrning säker väg 1 100 1 135 -35 1 135 -1 135

- varav: sambandsprojekt 1 300 189 1 111 189 -189

 varav: trafikgardiner 250 237 13 237 -237

Lokaler 100 104 -4 0 0 0

- varav: köp av fastighet Bysjön 100 104 -4 0 0

Fordon 22 800 6 585 16 215 14 900 6 585 8 315

- varav: hävare till Borlänge 7 100 3 961 3 139 3 961 -3 961

- varav: brandvattenbil 500 467 33 467 -467

-varav släckbilar 8 600 1 301 7 299 8 300 4 906 3 394

- varav räddningsbil Ludvika 2 800 172 2 628 2 800 172 2 628

- varav: tankbil Ludvika 3 800 684 3 116 3 800 684 3 116

Utbildningsmateriel 100 92 8 0 92 -92

Teknik 100 89 11 0 89 -89

Övriga planerade investerigsprojekt 1 700 146 1 554 1 700 146 1 554

varav: övrigt 1 550 1 550 1 550 0 1 550

varav: anpassning arbetsmiljö 150 143 7 150 143 7

S:a pågående projekt 27 500 8 635 18 865 16 600 8 531 8 069

S:a Investeringsprojekt 31 162 12 568 18 588 17 050 11 043 6 007  
 
 

Coronapandemin har även påverkat investeringsverksamheten med längre leveranstider 

och problem med kontakter mellan RDM och de olika leverantörerna. Det har i sin tur 

inneburit att det varit nödvändigt med överskjutning av investeringar till kommande år.  
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Revisionsberättelse 
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Revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt  

 

    Till 

Fullmäktige i respektive 

medlemskommun 

 

 

Revisionsberättelse för år 2020  

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (organisationsnummer 222000 - 1099) av 

dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.   

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 

finns en tillräcklig intern kontroll.   

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva 

om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 

förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och 

inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.   

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen vad gäller förbundets måluppfyllelse inte är 

förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Detta då ett av tre finansiella mål 

inte uppnås. Vidare är vår bedömning att resultatet för de av direktionen fastställa 

verksamhetsmålen inte är förenligt med vad direktionen fastställt då endast sex av tolv 

indikatorer bedöms uppfyllas.  

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänsten i Dala Mitt inte fullt ut har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt. Detta då det ekonomiska utfallet för 2020 och avvikelsen mot budget är negativ om 18,9 

mnkr. Förbundets förmåga att hålla budget är avgörande för att verksamheten över tiden ska 

kunna leva upp till god ekonomisk hushållning. För att kunna åstadkomma en ekonomi i 

balans kommande år menar vi att det är avgörande att erforderliga besparingsåtgärder vidtas 

och att direktionen säkerställer en tillfredställande ekonomisk uppföljning och styrning av 

ekonomin.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma. 
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Borlänge 2021-03-19 

 

 

Lars Lundh    Dagney Hansson  

Falu Kommun    Säters kommun  
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                     Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                       

 

 

Ulla Olsson    Kjell Andersson  

Borlänge kommun    Gagnefs kommun 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                     Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                       

 

 

Ann-Christin Anderberg 

Ludvika kommun  
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                       

 

 

 

Bilagor 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse 2020  

Förteckning över de sakkunnigas skriftliga rapporter för år 2020  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 49  Dnr 2021/181 

 

Beviljade av ansvarsfrihet för Västerbergslagens 
utbildningsförbund (VBU) för verksamhetsåret 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Västerbergslagens 
utbildningsförbund VBU, ansvarsfrihet för år 2020. 

Jäv 
Hans Gleimar. (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisning samt revisionsberättelse har upprättats för VBU. 

Kommunfullmäktige har att ta ställning om fråga om ansvarsfrihet 2020 för 
direktionen i VBU. 

Verksamheten finansieras med bidrag från medlemskommunerna Ludvika och 
Smedjebacken. I förhållande till de preliminära budgeterade utbetalningarna, 
som var 245,1 miljoner kr, och det verkliga utfallet, som blev 240,3 miljoner kr, 
blev skillnaden för 2020 en högre preliminär utbetalning med cirka 4,8 miljoner 
kr. Dessa medel ska VBU reglera med medlemskommunerna.  

Kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna utifrån antal elever från 
respektive program och kostnad/program samt fördelning av deltagare i 
kulturskolan. De interkommunala kostnaderna fördelas utifrån faktiska 
kostnader. 

Den slutliga fördelningen i bidrag från medlemskommunerna baserar sig på en 
efterkalkyl som visar att elever från Ludvika under 2020 stod för 75,0 %.  

(2019: 75,0 %) av kostnaderna och elever från Smedjebacken för 25,0 %. 

(2019: 25,0 %). I förhållande till preliminära utbetalningar under 2020 innebär 
det en återbetalning till Ludvika med 2,1 miljoner kr och en återbetalning till 
Smedjebacken på 2,8 miljoner kr. 

Det ekonomiska resultatet för 2020 innebar ett överskott mot budget med  
4,9 miljoner kr. Av överskottet kom +1,3 miljoner kr från vuxenbildning,  
+4,1 miljoner kr från ungdomsgymnasiet, +0,4 miljoner kronor från 
kulturskolan samt -0,9 miljoner kronor från YH och uppdragsutbildning och -
0,1 miljoner kronor från gymnasiesärskolan. 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

För ytterligare information och detaljer hänvisas till VBU:s årsredovisning 2020 
och revisionsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 28 april 2021.  
2. Årsredovisning och revisionsberättelser. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-04-28 
Diarienummer 

KS  2021/181 
04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Christer Karlsson 
christer.karlsson2@ludvika.se    

 
 

 
Fullmäktige 

 

Beviljande av ansvarsfrihet för Västerbergslagens 
utbildningsförbund (VBU) för verksamhetsåret 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Västerbergslagens 
utbildningsförbund VBU, ansvarsfrihet för år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisning samt revisionsberättelse har upprättats för VBU. 

Kommunfullmäktige har att ta ställning om fråga om ansvarsfrihet 2020 för 
direktionen i VBU. 

Verksamheten finansieras med bidrag från medlemskommunerna Ludvika och 
Smedjebacken. I förhållande till de preliminära budgeterade utbetalningarna, 
som var 245,1 miljoner kr, och det verkliga utfallet, som blev 240,3 miljoner kr, 
blev skillnaden för 2020 en högre preliminär utbetalning med cirka 4,8 miljoner 
kr. Dessa medel ska VBU reglera med medlemskommunerna.  

Kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna utifrån antal elever från 
respektive program och kostnad/program samt fördelning av deltagare i 
kulturskolan. De interkommunala kostnaderna fördelas utifrån faktiska 
kostnader. 

Den slutliga fördelningen i bidrag från medlemskommunerna baserar sig på en 
efterkalkyl som visar att elever från Ludvika under 2020 stod för 75,0 %  

(2019: 75,0 %) av kostnaderna och elever från Smedjebacken för 25,0 %  

(2019: 25,0 %). I förhållande till preliminära utbetalningar under 2020 innebär 
det en återbetalning till Ludvika med 2,1 miljoner kr och en återbetalning till 
Smedjebacken på 2,8 miljoner kr. 

Det ekonomiska resultatet för 2020 innebar ett överskott mot budget med  

4,9 miljoner kr. Av överskottet kom +1,3 miljoner kr från vuxenbildning, +4,1 
miljoner kr från ungdomsgymnasiet, +0,4 miljoner kronor från kulturskolan 
samt -0,9 miljoner kronor från YH och uppdragsutbildning och -0,1 miljoner 
kronor från gymnasiesärskolan. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-04-28 

Diarienummer 
KS 2021/181 

Sida 

2(2) 

För ytterligare information och detaljer hänvisas till VBU:s årsredovisning 2020 
och revisionsberättelsen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Christer Karlsson 
Redovisningschef 

Bilagor 
Årsredovisning och revisionsberättelser 

Beslut skickas till 
Akten 
VBU 
Revisorer 
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Årets resultat 
Resultat blev +4,9 mkr (fg år +3,4 mkr). 
Pandemin har medfört lägre kostnader på 
vissa områden, främst gäller det skolmålti-
der, där kostnaderna blev 1,7 mkr lägre än 
budgeterat. Inom yrkesvux blev intäkterna 
högre än budget då staten slopade kravet på 
medfi nansiering för 2020, vilket resulterade 
i ett budgetöverskott på 3,1 mkr för verksam-
heterna inom yrkesvux. 

Investeringar
Årets genomförda investeringar uppgick till 
1,5 mkr (fg år 1,3 mkr), varav överfl ytten av 
Kulturskolans materiella anläggningstillgång-
ar från ägarkommunerna stod för den största 
delen. 

Antal studerande 
VBU har i genomsnitt haft 2 912 studerande 
under året, varav 947 studerade på gymna-
siet, 891 på kulturskolan, 1 014 inom vux-
enutbildningarna och fyra på gymnasiesär-
skolan.

KAA (kommunalt aktivitetsansvar)
Inom KAA har 181 ungdomar varit aktiva 
under året, varav 132 ungdomar är folkbok-
förda i Ludvika kommun och 49 ungdomar i 
Smedjebackens kommun. 

Måluppfyllelse
VBU har fyra mål; två fi nansiella och två 
verksamhetsmål. De fi nansiella målen och 

ett av verksamhetsmålen är uppfyllda för 
2020. 

Antal anställda
Vid årsskiftet arbetade 250 personer på 
VBU, varav 55 % var kvinnor och 45 % var 
män. Medelåldern bland tillsvidareanställda 
är 48,9 år.

Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med förra 
året och var för helåret 2,4 % i förhållan-
de till total arbetstid. En del av förklaring till 
den låga sjukfrånvaron är att personalen har 
arbetat hemifrån även vid mindre symptom.

Projekt Nyanländas lärande
VBU har tecknat ett samverkansavtal med 
Skolverket gällande uppdraget "Nyanländas 
lärande" som löper under åren 2019-2021. 
Projektet har resulterat i att två lärlingsutbild-
ningar startat inom vuxenbildningen. Det har 
skett ett fortsatt kollegialt arbete med språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt över 
hela förbundet. I bakgrunden har det även 
arbetats med övergångar mellan olika skol-
former för att på bästa sätt kunna planera 
undervisningen för eleverna. Likaså sker det 
ett arbete kring studiehandledning för att få 
till fungerande rutiner där fl erspråkiga elever 
erbjuds stöd och hjälp via sitt förstaspråk.

ÅRET SOM GÅTT
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Jag skulle kunna säga att 2020 var ett rus-
kigt år och jag skulle också kunna säga att 
2020 har varit ett år som ingen av oss kom-
mer att glömma på grund av den pandemi 
som landet och världen drabbades av. Där 
skulle jag kunna avsluta med ett konstate-
rande. Men trots detta ruskiga, osäkra och 
oförglömliga så väljer jag att säga att 2020 
har varit ett år som vi inom VBU kommer att 
kunna minnas med stolthet.

Det gäller kanske framför allt alla elever och 
personal som tvingades ställa om hela skol-
arbetet från en dag till en annan. Det är sto-
ra och snabba beslut som fattats av skolans 
ledning och något som jag som ordförande 
inte hade kunnat förutspå för drygt ett år se-
dan. Under stora delar av året har lektions-
salar stått tomma, utan elever i lokalerna för 
varken arbete, studier, raster, fi ka eller lun-
cher. Inte ens den traditionella studentavslut-
ningen kunde genomföras under sommaren 
2020, vilket innebar att studenten gjordes 
annorlunda. Mycket av det som är VBU har 
helt enkelt fått ställas in eller förändrats un-
der stora delar av året.

Och ändå, när vi summerar året kan vi åter 
konstatera att eleverna på våra skolor har 
nått fantastiska resultat. Det är en hjältein-
sats av alla elever som tagit ansvar, som har 
fortsatt studera trots att man inte kunnat gå 
till skolan och trots att undervisningen ställts 
om.

Självklart hade det inte varit möjligt utan 
personalens insatser. Lärare och annan per-
sonal har visat vilka resurser vi har när det 
verkligen gäller. Vi har hållit fast vid det som 
är viktigt, att se varje elev och skapa förut-
sättningar för varje elevs utveckling.

Somligt har förstås fått stå tillbaka, också 
för direktionen och för mig som ordförande. 
Mycket arbete har dock genomförts som till 
exempel att direktionen reviderat och beslu-
tat om en ny skolplan för de kommande fyra 
åren. Direktionen har också beslutat om en 
arbetsordning, ett förtydligande av besluts-
ordning och roller. 

Utvecklingsarbete med bland annat fl era yr-
kesspår har försenats och förändrats liksom 
projektet för Nyanländas lärande. Åtgärder 
för att minska kön till SFI och att ingå i äld-
reomsorgslyftet är exempel på utvecklings-
arbete som har startat och genomförts. Jag 
ser fram emot att VBU kommer att kunna 
utvecklas ännu mer under åren som kommer.

Den traditionella avtackningen av VBU:s 
veteraner har inte kunnat genomföras som 
vanligt och när direktionens vice ordfö-
rande, Håkan Svensson, efter många år, 
lämnade sitt politiska uppdrag kunde 
vi inte avtacka honom på det sätt vi 
egentligen önskat.

Att vi, trots allt, kan minnas 2020 med stolt-
het beror framför allt på det ansvar som alla, 
inte minst eleverna, visat i en svår tid. Jag 
riktar ett stort tack till er alla för verksam-
hetsåret 2020.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Yvonne Persson, förbundsordförande
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Eleverna med erfarenheter från läsåret 
2020/2021 har något som ingen annan 
elev kan jämföra sig med. Hela situatio-
nen med pandemin är en förfärlig tid och 
samtidigt en tid som tvingar oss alla att 
anpassa oss och lära oss nya saker, bete-
enden, ansvarstagande och mod. 

Eleverna från detta läsår kan refl ektera 
över hur man plötsligt behöver ta ett be-
tydligt större eget ansvar för sin situation 
både i skolan men också i samhället i 
stort. Överraskande står ministrar i teven 
på extra insatta pressträffar och adresse-
rar eleverna på gymnasiet och vuxenut-
bildningen. Man säger att nu är det er tur 
att ta ansvar, visa mod och följa Folkhäl-
somyndighetens nya riktlinjer. 

Denna nya tillvaro med instruktioner från 
många olika håll om hur ni bör agera, 
vara med kamrater, studera, förhålla er 
till andra på skolan och hemma har ni till 
stora delar kunnat hantera på ett utmärkt 
sätt, precis som ministrar, tjänstemän, 

rektorer och lärare vill att ni ska göra. Vi 
vill det för er egen skull. Vi vill motverka 
smittspridning och vi vill att ni ska få den 
utbildning som ni har rätt till. 

Medarbetarna inom vår organisation har 
under 2020 varit under stor press och 
stress av ett okänt virus. Det är en ovan 
pedagogisk vardag. Förhållandet till vi-
ruset och hur vi bör agera får vi inspel 
på från experter på området via myndig-
heter. Ni har gjort det bästa ni har haft 
förutsättningar för att göra utifrån det. 
Ingen kan kräva mer och ni har lagt om 
undervisningen fl era gånger för att pare-
ra nya riktlinjer för elevernas bästa. 

Arbetet fortsätter med vår viktiga sam-
hällsbärande verksamhet. Tillsammans 
är vi ett starkt lag på VBU.

FÖRBUNDSCHEFEN HAR ORDET

Mikael Fältsjö, förbundschef
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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VBU:s verksamhet fi nansieras i huvudsak 
via medlemsbidrag från förbundets med-
lemmar. Från 2019 ingår Västerbergslagens 
kulturskola i VBU:s organisation. Kultursko-
lans verksamhet fi nansieras genom ett av 
förbundsmedlemmarna dedikerat medlems-
bidrag. Jämförelser mellan åren försvåras 
då detta bidrag tillkommer från 2019, vilket 
också gäller för personalkostnader och antal 
årsarbetare.

Statsbidrag och övriga bidrag  varierar mel-
lan åren. Detta är i huvudsak bidrag från 
Skolverket för vuxenutbildningar inom Kom-
vux och Yh och beror på antalet utbildningar 
och utbildningsplatser. Storleken på speci-
fi ka bidrag kan också variera mellan åren, 
exempelvis vad gäller yrkesutbildning för 
vuxna som dubblades under 2020 på grund 
av pandemin. Det bidrag som varierat mest 
under perioden är ersättning från Migrations-
verket, för utbildning av asylsökande elever 
på gymnasiet, som minskat med 10 mkr 
mellan 2016 och 2020 på grund av att an-
talet bidragsberättigade elever minskat se-
dan 2017. Detta är också förklaringen till 
det sjunkande elevantalet på gymnasiet.

VBU:s resultat före reglering av med-
lemsbidraget har visat överskott samtli-
ga år i tabellen. 

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

2020 2019 2018 2017 2016
Ekonomi (mkr)
Medlemsbidrag 245,1 239,1 225,4 215,3 203,8
Statsbidrag och övriga bidrag 22,4 17,2 23,4 31,2 25,8
Investeringar 1,5 1,3 1,3 3,1 2,4
Långfristig låneskuld 0,2 0,3 1,0 1,5 1,6
Årets resultat före medlemsregleringar 4,8 3,4 6,5 1,6 11,7

Personal
Personalkostnad (mkr) 150,2 148,1 137,9 134,5 119,2
Antal årsarbetare 241 249 233 232 223
Andel behöriga lärare i % 86 86 86 87 86
Totala sjukfrånvaro i % 2,4 2,7 3,1 3,7 4,9

Antal studerande inom VBU
Gymnasiet 947 1 000 1 030 1 060 1 061
Gymnasiesär 4 5 5 7 9
Vuxenutbildning 1 014 1 098 1 031 1 057 883
Yrkeshögskola 56 54 66 66 72
Kulturskola 891 916

Antal studerande utanför VBU
Gymnasieelever 329 318 313 311 314
Gymnasiesärelever 12 12 12 12 12
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Om kommunalförbundet
VBU, Västerberslagens utbildningsförbund 
bildades 1994 och är landets äldsta kom-
munala  utbildningsförbund som organiserar 
gymnasieskola. VBU har två medlemmar 
tillika ägare av förbundet, fördelning Ludvika 
kommun 75% och Smedjebackens kommun 
25%. 

VBU har egen budget och egna räkenskaper. 
Verksamheten fi nanseras till största delen 
av medlemskommunerna, som lämnar eko-
nomiskt bidrag i proportion till hur eleverna 
från respektive kommun väljer program och 
utbildning.

VBU bedriver utbildning vid skolor i Ludvi-
ka, Grängesberg och Smedjebacken.

Ändamål och uppgi  er
Förbundets ändamål är att verka för samord-
ning inom följande utbildningsområden: 
• Gymnasieskola
• Gymnasiesärskola
• Grundläggande vuxenutbildning 
• Gymnasial vuxenutbildning
• Svenskundervisning för invandrare
• Särskild utbildning för vuxna 
• Yrkeshögskola
• Kulturskola
• Yrkesutbildning för vuxna

Ledning och direk  on 
Direktionen är förbundets högsta beslutande 
och förvaltande organ och har ansvar för ut-
veckling och ekonomi. Förbundsdirektionen 
utses bland medlemmar i kommunfullmäk-
tige i respektive kommun och består av nio 
ledamöter, varav fem kommer från Ludvika 
och fyra från Smedjebacken. Under året har 
direktionen bestått av följande ledamöter:

Ledamöter från Ludvika
Yvonne Persson (S), ordförande
Hans Gleimar (C), 2:e vice ordförande
Anna-Lena Andersson (S)
Bert Broman (M) 
Fredrik Trygg (SD)

Ledamöter från Smedjebacken
Monica Forsgren (S), vice ordförande
Bengt Norrlén (S)

Ingemar Hellström (S)
Håkan Jansson (C)

Förbundschef ansvarar för att, utifrån direk-
tionens direktiv, leda och utveckla organisa-
tion och verksamhet mot uppsatta mål.

Förbundschef har stöd i verkställandet av 
direktionens direktiv av förbundsledningen 
som utöver förbundschef består av biträdan-
de förbundschef, kanslichef, HR-ansvarig, 
kulturskolechef, verksamhetschef elevhälsa/
resurs och rektorer. 

Revision
Tre förtroendevalda revisorer är valda av 
medlems kommunernas kommunfullmäktige 
för att granska VBU:s verksamhet och räken-
skaper. Direktionen upprättar årligen en del-
årsrapport samt en årsredovisning som läm-
nas till medlemskommunernas fullmäktige. 

Revisorer, Ludvika
Bengt Andersson (M), ordförande 
Britt-Marie Pettersson (S)

Revisorer, Smedjebacken
Leif Nilsson (S), vice ordförande

Ludvika kommun        Smedjebackens 
          kommun  

Direktion

Förbundsledning

Administration Gymnasiesär Gymnasiet Vuxenutbildning Yrkeshögskola/
Uppdragsutbildning

Elevhälsa/KAAKulturskola
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Köp av utbildning i % av bru  okostnaden

Väsentliga förändringar
Under det mycket speciella året har inga vä-
sentliga förändringar genomförts, endast absolut 
nödvändiga. Ny rektor till verksamheten i Smed-
jebacken har tillsatts, Göran Törnkvist, som är en 
rutinerad rektor med många års erfarenhet. Göran 
började på VBU i juni 2020 och har hittat sin 
plats i organisationen på ett mycket bra sätt. 

Köp av huvudverksamhet
Av bruttokostnad som uppgår till 267,6 mkr 
avser 51,9 mkr (19,4 %) köp av utbildning 
från andra utbildningsanordnare; både priva-
ta och kommunala. 

Tabellen nedan visar verksamheternas köp av 
utbildning från andra utbildningsanordnare 
fördelat i procent av den totala bruttokost-
naden. 

Friskola Gysam Kommun Företag Totalt

Gymnasiet 9,5 4,2 2,3 0,2 16,2

Gymnasiesär 0,1 1,6 0,3 - 2,0

Vuxenutbildning   - 0,2 0,1 0,3 0,6

Yrkeshögskola - - - 0,5 0,5

Uppdrag - - - 0,1 0,1

9,6 6,0 2,7 1,1 19,4
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH 
EKONOMISK STÄLLNING
Pandemin har påverkat verksamheten under 
året, såväl i det dagliga arbetet som ekono-
miskt. Det första beslutet om distansunder-
visning kom i mitten av mars och blev att 
gälla resten av vårterminen. Höstterminen 
startades upp med traditionell undervisning 
men i början av december kom beslutet att 
återigen övergå till distansundervisning. 

Behovet av utrustning och programlicenser 
för att klara distansundervisningen samt 
åtgärder i lokaler för att förhindra smitt-
spridning innebar extra kostnader som inte 
var budgeterade. Det fanns också effekter i 
motsatt riktning, främst lägre kostnader för 
skolmat då färre portioner tillagades, men 
också minskad åtgång av förbrukningsmate-
rial inom de yrkesförberedande utbildningar-
na. Identifi erade direkta extra kostnader på 
grund av pandemin uppgår till 0,7 mkr men 
sammantaget bedöms de direkta effekterna 
av pandemin inte ha haft en negativ ekono-
misk påverkan under året.

Kravet inom yrkesvux på att kommunerna 
fi nansierar lika många platser själva, som 
staten fi nansierar, togs bort för 2020 vilket 
innebar att staten fi nansierade samtliga plat-
ser samt ytterligare 1 500 platser under året.

I och med att kravet på medfi nansiering slo-
pades inom yrkesvux och fl er utbildningsplat-
ser skapades blev statsbidraget högre än vi 
budgeterat. På VBU startades 3 nya utbild-
ningar upp under hösten; äldreomsorgslyftet, 
aktivitetsledarutbildning samt fastighetsskö-
tarutbildning. Utfallet för VBU innebar att in-
täkterna blev 4,3 mkr högre än budget vilket 
resulterade i ett budgetöverskott på 3,1 mkr 
för de berörda verksamheterna inom yrkes-
vux.

Antalet nyanlända asylsökande, med behov 
av utbildning i svenska, minskade bland så-
väl gymnasieelever som vuxna. Orsakerna 
bedöms vara delvis att pandemin medförde 
stängda gränser men också att fl yktingström-
marna minskade innan pandemin bröt ut. 
Finansieringen av utbildning i svenska för 
nyanlända sker via riktat statsbidrag för 
gymnasieelever och via försäljning av utbild-
ningsplatser för vuxna. Färre elever innebär 
lägre intäkter i båda fallen och intäkterna 
blev totalt 5,0 mkr lägre än budgeterat va-
rav 4,0 mkr inom vuxenutbildningen och 
1,0 mkr inom gymnasiet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
De interkommunala kostnaderna, dvs kost-

nader för elever från medlemskommunerna 
som väljer annan utbildningsanordnare, är 
alltid svåra att förutse. Främst gäller detta 
eleverna i årskurs 1 som börjar på höstter-
minen. Kostnaderna per elev är beroende av 
vald utbildning och varierar mellan 93 och 
365 tkr per år. En tydlig bild av de interkom-
munala kostnaderna får vi normalt först un-
der sista kvartalet på året vilket gör kostna-
den svår att bedöma tidigare än så.

VBU arbetar aktivt med marknadsföring, sär-
skild i anslutning till niornas val till gymna-
siet, för att informera om vad VBU erbjud-
er. Marknadsföringen omfattar bl.a. mässor, 
besök i grundskolorna med elevambassa-
dörer, prova-på-dagar samt annonsering och 
direktreklam. VBU ser också löpande över 
programutbudet för att i möjligaste mån till-
handahålla de utbildningar som eleverna ef-
terfrågar och vara en attraktiv skola.

Minskade intäkter på grund av färre elever 
inom undervisning i svenska kan bli en ut-
maning de närmaste åren. Inom gymnasiet 
minskar elevantalet totalt på Introduktions-
programmen vilket också minskar resurs-
behovet och kostnaderna. Inom vuxenut-
bildningen däremot minskar inte det totala 
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elevantalet mer än marginellt vilket innebär 
att resursbehovet och kostnaderna inte för-
väntas minska i samma takt som intäkterna. 
Konsekvensen blir att en större del av verk-
samheten kommer att behöva fi nansieras via 
medlemsbidraget och därmed omfördelas 
från andra verksamheter.

Enligt förbundsordningen ska VBU återbetala 
eventuella överskott i bokslutet till medlems-
kommunerna, som också ska täcka eventuel-
la underskott, vilket innebär att VBU inte har 
möjlighet att bygga upp en egen ekonomisk 
buffert. Boksluten upprättas per kalenderår 
medan verksamheten löper läsårsvis, över 
årsskiftet, vilket kan medföra att planerings-
horisonten begränsas och leder till kortsik-
tiga åtgärder om t.ex. de ekonomiska förut-
sättningarna ändras sent på året. Flera av 
de statsbidrag som VBU fi nansierar delar av 
verksamheten med beslutas t. ex. i samband 
med regeringens höstbudget.

Pensionsförpliktelser
Ur risksynpunkt är pensionsförpliktelserna 
viktiga att beakta eftersom skulden ska fi nan-
sieras och de årliga pensionsutbetalningarna 
ska belasta resultaträkningen och ingå i bud-
geten. Den största förpliktelsen avser pensi-
oner intjänade före 1998 som hanteras som 
ansvarsförbindelse, vilket innebär att den inte 
ingår i balansräkningen. Pensionsavsättning-
en har ökat med 2,7 mkr jämfört med fg år. 

2020 2019 2018

Avsättning för pensioner intjänade fr o m 1998 inkl. löneskatt.
24,8 22, 1 19,1

Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t o m 1997 inkl. löne-
skatt som redovisas utanför balansräkningen. 37,0 38,7 41,1

Summa pensionsförpliktelser 61,8 60,8 60,2

Finansiering

Återlånade medel 61,8 60,8 60,2

Tabellen redovisas i mkr

Orsaken beror främst på nyanställningar. Den 
avgiftsbestämda ålderspensionen (4,6 mkr) 
redovisas som upplupen kostnad i balansräk-
ningen och är inte upptagen i sammanställ-
ningen över pensionsförpliktelser eftersom 
premien betalas in året efter. Pensionsutbe-
talningar har skett med 2,7 mkr under året, 
vilket till viss del har minskat ansvarförbin-

delsen. Pensionsåtagandet för förtroende-
valda är integrerad i pensionsskulden. Den 
totala pensionsskulden uppgår till 67,6 mkr, 
varav 61,8 mkr avser avsättning  för pensio-
ner och ansvarsförbindelse för pensioner in-
klusive löneskatt. Inga placeringar avseende 
pensionsmedel fi nns, VBU återlånar samtliga 
medel. 

716



13

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Byte av huvudmannaskap
Gysam (Gymnasieskolor i Samverkan) består 
av 11 av 15 kommuner i Dalarna. För att alla 
kommuner ska kunna samverka och delta på 
lika villkor skedde en verksamhetsövergång 
från Falun Borlänge-regionen (FBR) till Da-
larnas kommunförbund (DKF), i vilken alla 
dalakommuner fi nns med. 

Investeringar
Upphandlingen av värmesystem till Mal-
menskolans stora bygghall har övertagits av 
Ludvika kommunfastigheter AB. VBU står för 
upparbetade kostnader om 86 tkr i samband 
med upphandlingen. Stora bygghallen ligger 
nu i LKFAB:s fastighetsportfölj och vi har in-
gått ett hyresavtal. 

Årets investeringar uppgick till 1,5 mkr, va-
rav överfl ytten av Kulturskolans anläggnings-
tillgångar från medlemskommunerna stod för 
den största delen. Avvikelsen på 1,3 mkr mot 
budget beror främst på att upphandlingen av 
värmesystemet till  bygghallen övertogs av 
LKFAB, men även att planerade investering-
ar har försenats eller inte blivit av på grund 
av pandemin.

Utbildningsskuld  ll eleverna under på-
gående Covid-19 situa  on
Större delar av 2020 har präglats av han-
tering av pågående pandemi. Verksamheten 
har under perioder pendlat mellan traditio-

nell undervisning på skolan till fjärr- och dis-
tansundervisning fullt ut. Vid varje omställ-
ning har framförhållningen varit minimal och 
medarbetarna har efter bästa förmåga ställt 
om för att möta eleverna i ett lärande fast på 
ett annat sätt. 

Det fi nns alltid hinder när omställningar eller 
förändringar ska genomföras i en organisa-
tion. Vissa som berörs av en ”vanlig” föränd-
ring sitter snällt still i båten och väntar på 
att det ska sluta blåsa för att återgå till vad 
man gjorde tidigare. Nu har vi fått en ny för-
ändringsledare som heter Corona och då blir 
ingen opåverkad. Alla medarbetare har va-
rit tvungna att ställa om sitt arbete mer eller 
mindre. Lärarna är de som har ställt om mest 
och oftast under de senaste tio månader som 
denna situation har pågått. 

Att driva lärandet genom digitala lösningar 
fungerar bra och vi lär oss alla mer för varje 
vecka, men vissa delar av lärandet som be-
skrivs i läroplanens inledande två kapitel är 
betydligt svårare att uppfylla än rena ämnes-
kunskaper. Ett viktigt syfte med att vi organi-
serar lärandet i det som vi kallar skolor är att 
ungdomar ska får träffa andra ungdomar för 
att utveckla sin egen person i relation till an-
dra ungdomar. Man behöver som ung individ 
skava sina tankar och beteenden mot andra 

för att defi niera tankar åsikter och personlig-
hetsdrag. Tankar om demokrati, värderingar, 
lärande, infl ytande, solidaritet och undervis-
ning m.m. är processer som ständigt pågår i 
en skola och är mycket svårt att ersätta med 
digitala lösningar. 

Det fi nns en utbildningsskuld till eleverna 
som vi ska försöka kompensera under våren 
2021 med fokus på årskurs tre elever, efter-
som deras examen är till sommaren. Respek-
tive enhet analyserar vad eleverna ska kom-
penseras med under våren. Det kan röra sig 
om praktiska moment, speciella laborationer 
eller andra utbildningsmoment som ska er-
bjudas eleverna, så eleven får den utbildning 
som eleven har rätt till och läraren får ett 
rättssäkert bedömningsunderlag, så betygs-
sättningen blir korrekt. Dessa insatser som 
startade 2020 kommer att fortsätta 2021 
och kommer att vara kostnadsdrivande efter-
som det är extra tid utanför ordinarie schema 
både för eleven och läraren. 

Elevresultat 2020
Under våren 2020 fattades det beslut om 
fjärr- och distansundervisning från 18 mars 
till sommaren. Det var första gången som 
skolsverige gjorde en sådan stor och snabb 
omställning av verksamheten. Veckorna inn-
an beslutet hade ledningsgruppen inlett en 
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förberedelsefas, eftersom vi antog att beslu-
tet om digital undervisning skulle komma på 
gymnasie- och vuxenutbildningnivå. Vi hann 
kommunicera till medarbetare, elever och 
vårdnadshavare vad och hur vi tänkte han-
tera en situation där lärandet sker digitalt. 
Vi hann till och med öva fjärr- och distans-
undervisning en till två dagar på respektive 
enhet innan beslutet kom. 

På en presskonferens 17 mars meddelades 
beslut att från 18 mars ska hela verksam-
heten på gymnasienivå och vuxenutbildning 
övergå till fjärr- och distansundervisning. 

Stort fokus var på årskurs tre, för att de skul-
le klara sin examen. 

När vi analyserar betygen från avgångsklas-
serna 2020 ser vi ingen nämnvärd skillnad 
i betygsnivå eller genomströmning jämfört 
med de senaste åren. Tydligt är att vissa 
elever ökade sin närvaro på lektioner, sin 
produktivitet och sin interaktion med lärare 
under tiden för digital undervisning. För an-
dra var omställningen till ett hemmalärande 
en stor utmaning då förutsättningarna för en 
bra studiemiljö ser väldigt olika ut för våra 
ungdomar. En av lärdomarna som vi behö-

111111144444444444111444441144141114

ver utreda är hur vi i framtiden möter ungdo-
mar som uppenbart mår bättre och presterar 
bättre i ett digitalt lärande. För VBU är det en 
pedagogisk utvecklingsfråga, inte en teknisk 
digital fråga; hur utvecklar vi pedagogiken så 
vi möter fl era elevers behov?

718



15

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN
KOMMUNALA VERKSAMHETEN
Mål, budgetering och uppföljning
Direktionen tar fram en skolplan som ut-
trycker mål och riktning för verksamheten. 
Skolplanen är den lokala utbildningspolitiska 
strategin för att nå en ökad måluppfyllelse i 
form av högre betyg och färre avhopp. Det 
är direktionens, styrelsen för VBU, viljeinrikt-
ning att skapa utbildningar av högsta kvali-
tet. Tillsammans med de nationella styrdo-
kumenten utgör skolplanen ramen för arbetet 
hos VBU. Här fi nns en frihet att vara tydlig 
med vad som bör prioriteras. Med högsta 
kvalitet menar vi en skola där individerna 
växer, vilket innebär att de når målen för sina 
studier samtidigt som de utvecklas som med-
människor och samhällsmedborgare. 

De fi nansiella målen och skolplanemålen 
har en central roll för den ekonomiska för-
valtningen. Resultatbudgeten ska gå jämt 
ut eller lämna ett överskott i linje med god 
ekonomisk hushållning enligt kommunalla-
gen. Investeringar ska fi nansieras med egna 
medel, inom ramen för medlemsbidraget.
Uppföljningen av ekonomin för respektive 
verksamhet samt avvikelserapportering är 
länkar i budget och uppföljningsprocesserna.

Intern kontroll
Direktionen fastställer internkontrollpunkter 
för varje kalenderår, samtidigt fastställs ock-
så en plan för uppföljning och kontroll. 

Centrala styrdokument
• Direktionens stadgar 
• Arbetsordning i direktionen
• Delegationsordning till förbundsled-

ningen 
• Skolplan 
• Alla nationella styrdokument, t ex.

- Skollagen
- Gymnasieförordning 
- Vuxenutbildningsförordningen 
- Läroplaner 
- Kursplaner 

Roller och ansvarsfördelning
• Lärare ansvarar för den undervisning 

eleverna har rätt till.
• Rektor ansvarar för att organisera under-

visningsenheten.
• Biträdande förbundschef samverkar och 

samordnar lärandet inom hela VBU på 
en operativ nivå.

• Förbundschef tillika skolchef driver över-
gripande strategier och processer med 
förbundsledningen och politiken med lä-
randet i centrum.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK 
STÄLLNING

Totala nettokostnaden för verksamhetsåret 
blev 240,3 mkr, vilket är 4,9 mkr lägre än 
budget. 

Pandemin har påverkat det ekonomiska 
utfallet under året där övergången till dis-
tansundervisning medförde ökade direkta 
kostnader för bl.a. teknisk utrustning, pro-
gramlicenser och åtgärder för att minska 
smittspridning. De direkta merkostnaderna 
uppgår till 0,7 mkr. Det fi nns också indirekta 
kostnader för extra lokalvård, extra personal-
kostnader m.m. som är svårare att kvanti-
fi era, men grovt uppskattas till samma nivå 
som de direkta kostnaderna. Pandemin har 
även medfört lägre kostnader på vissa områ-
den. Främst gäller det skolmåltider, där färre 
portioner serverades än normalt och kostna-
derna blev 1,7 mkr lägre än budgeterat.

Intäkter, exklusive medlemsbidrag från för-
bundsmedlemmarna, är på budgeterad nivå. 
Färre elever på Introduktionsprogrammet har 
medfört lägre statsbidrag och färre fakture-
ringsbara elever på SFI har gett lägre intäkter 
för försäljning av utbildningsplatser. Detta 
har kompenserats av den ökade andelen av 
statsbidrag för utbildningar inom yrkesvux 
som regeringen beslutade under våren vil-

Budgetföljsamhet
Ludvika Smedjebacken Totalt Budget Avvikelse

VBU

Ungdomsgymnasiet -125,2 -44,0 -169,2 -173,3 -4,1

Gymnasiesär -4,6 -3,2 -7,8 -7,8 0,1

Vuxenutbildningen -41,3 -7,3 -48,7 -50,0 -1,3

Yh, uppdrag, KAA mm -1,9 -0,7 -2,6 -1,8 0,9

VBU totalt -173,0 -55,3 -228,3 -232,8 -4,5
Fördelning, % 75,8 % 24,2 %

Erlagt bidrag 174,5 58,3 232,8 232,8 0
Fördelning, % 74,9 % 25,1 %

Slutreglering 1,5 3,0 4,5

Kulturskolan -8,7 -3,3 -11,9 -12,3 -0,4
Fördelning, % 72,4 % 27,6 %

Erlagt bidrag 9,3 3,0 12,3 12,3 0,0
Fördelning, % 75,5 % 24,5 %

Slutreglering 0,7 -0,3 0,4

Totalt

Nettokostnader -181,7 -58,6 -240,3 -245,2 -4,9
Fördelning, % 75,6 % 24,4 %

Erlagt bidrag 183,8 61,4 245,2 245,2 0,0
Fördelning, % 75,0 % 25,0 %

Slutreglering, totalt 2,1 2,8 4,9 0,0 -4,9

På grund av avrundning stämmer summorna i tabellen inte alltid överens.
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ket gör att budgeten för totala intäkter nås. 
Kostnader för arbetskraft är 5,2 mkr lägre 
än budget till följd av att antalet årsarbetare 
minskat jämfört med förra året. Orsakerna till 
detta är fl era, dels har tjänster budgeterats 
men inte tillsatts av olika skäl, t.ex. åters-
tartades inte Humanistiska programmet. På 
Introduktionsprogrammet har elevantalet 
minskat markant vilket gjort att personalbe-
hovet minskat.  När en tjänst blir ledig p.g.a. 
naturliga avgångar sker alltid en behovspröv-
ning vilket i några fall lett till beslut att inte 
återbesätta tjänster. Flera tjänster har också 
tillsatts internt och det har funnits vakanser 
under längre perioder inom vissa verksamhe-
ter. Övriga kostnader blev 0,8 mkr högre än 
budget vilket i stort motsvarar direkta extra-
kostnader i samband med pandemin.

Ungdomsgymnasiet
Inom ungdomsgymnasiet redovisas kostna-
der för egna utbildningar, interkommunala 
ersättningar samt elevresor och inackor-
dering. Verksamheten ger sammantaget ett 
överskott på 4,1 mkr vilket i huvudsak beror 
på lägre kostnader för skolmåltider och lägre 
resursbehov kopplat till elevminskningen på 
Introduktionsprogrammet. De externa kost-
naderna för elever som går hos andra utbild-
ningsanordnare, busskort och inackordering 
hamnade 2,1 mkr högre än budget.

Gymnasiesärskolan
För gymnasiesärskolan avviker utfallet en-
dast marginellt från budget.

Vuxenutbildningen
Inom vuxenutbildningen redovisas utbild-
ningar upp till gymnasienivå för vuxna samt 
Svenska för invandrare. En viss del av verk-
samheten fi nansieras med externa medel ge-
nom riktade statsbidrag eller ersättning per 
elev. Nettokostnaderna blev 1,3 mkr lägre än 
budgeterat. Orsaken är till största delen av-
vikelsen i elevantal mellan budget och utfall 
vilket påverkar de utfördelade kostnaderna.

Kostnadsfördelning
Enligt förbundsordningen, som reglerar för-
hållandet mellan medlemskommunerna och 
VBU, ska kostnaden fördelas mellan de båda 
medlemmarna efter nettokostnaden för res-
pektive kommuns elever. För utbildningar 
som VBU anordnar baseras kostnadsfördel-
ningen på elevantalet. Kostnader som inte 
direkt kan hänföras till någon specifi k utbild-
ning, t.ex. lokaler, övergripande administra-
tion, IT och bibliotek fördelas utifrån antalet 
helårsstuderande. 

Elevantalet blev totalt 246 färre än vad som 
budgeterats. Avvikelsen är 116 på gymna-
siet, där Introduktionsprogrammet står för 
knappt hälften, och 130 inom vuxenutbild-
ningen. Kostnader som är direkt relaterade 
till enskilda elever, t.ex. interkommunala 
ersättningar, inackordering, resebidrag och 
busskort fördelas direkt på respektive elevs 
hemkommun. 

Årets budgeterade fördelning mellan kom-
munerna avviker med 0,6 % mot utfall där 

Ludvikas andel av kostnaderna är högre än 
budget. Slutregleringen innebär att båda 
medlemskommunerna får återbetalning; för 
Ludvika kommun 2,1 mkr och för Smedje-
backens kommun 2,8 mkr.
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Måluppfyllelse 

God ekonomisk hushållning
Med en god ekonomisk hushållning avses att pengarna används till rätt saker och utnyttjas på ett 
effektivt sätt så att fi nansiella såväl som verksamhetsmål uppnås.

Mål och riktlinjer för verksamhet
Målen ska vara tydliga, mätbara och utvärderas kontinuerligt. Förutom lagstagade mål fi nns po-
litiska mål i förbundsordning, skolplan samt i budgetdokument. 

Finansiella mål
De två fi nansiella mål som alltid fi nns med i budgetarbetet är att VBU ska ha en ekonomi i balans 
där resultatbudgeten ska gå jämt ut eller lämna ett överskott i linje med god ekonomisk hushåll-
ning enligt kommunallagen. Det andra är att investeringar ska fi nansieras med egna medel inom 
ramen för tilldelad budget av ägarkommunerna. 

Målavstäming - Finansiella mål

Finansiella mål Målbeskrivning Måluppfyllelse

Ekonomi i balans VBU ska ha en ekonomi i 
balans och hushålla med 
de medel som fi nns inom 
den tilldelade budgetramen 
från ägarkommunerna. 

VBU redovisar ett positivt resultat +4,9 mkr och uppfyl-
ler därmed det lagstadgade balanskravet på att intäkter-
na ska överstiga kostnaderna för räkenskapsåret. Utfallet 
fördelas mellan medlemskommunerna, där Ludvika kom-
mun får tillbaka 2,1 mkr och Smedjebackens kommun 
2,8 mkr. Målet bedöms som uppnått.

Egenfi nansierade 
investeringar

Alla investeringar ska 
vara egenfi nansierade och 
avskrivningskostnader tas 
inom beviljad budget. 

Investeringsramen fastställdes av direktionen till 
2,8 mkr. Inom ramen har arbetsutskottet beviljat enskil-
da investeringar om 2,8 mkr. Under året har investe-
ringar genomförts för 1,5 mkr som har fi nansierats från 
den löpande verksamheten. Kostnaden för avskrivningar 
uppgick till 1,8 mkr och har fi nansierat inom budget. 
Målet bedöms som uppnått.
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Verksamhetsmål 
Skolplanen har sträckt sig över åren 2016-2020. 
Den har innehållit två politiska mål som långsik-
tigt syftat mot att förbättra betygsresultaten och öka 
andelen som slutför sina studier. Målen förtydligas 
för olika skolformer och verksamheter i VBU:s verk-
samhetsplan. 

Målavstämning - Verksamhetsmål 1

Verksamhetsmål
(ej fi nansiella mål)

Målbeskrivning Måluppfyllelse

Betyg VBU ska ligga över rikssnit-
tet för samtliga program och 
utbildningar samt succesivt öka 
betygsmedelvärdet. 

År 2020 ska VBU ligga bland de 
25 % bästa i landet.

Riktvärde: Nationella program i kommunala skolor och fristående skolor, betygsgenomsnitt 
för elever med examensbevis eller studiebevis.

Statistik ur databasen Koladas ”Jämföraren” för betygspoäng efter avslutad gymnasieutbild-
ning, kommunala skolor, 2019:

Medel riket                 14,4
Övre kvartil                 14,6

Medel avgångselever 
VBU 2018                 14,2
VBU 2019                 13,3
VBU 2020                 13,7 

VBU:s betygsmedelvärde når inte upp till önskat målvärde under 2020. Vi ser att vi fortsatt 
har högre betygsmedelvärde inom högskoleförberedande program även om yrkesprogrammen  
har ökat sitt betygsmedelvärde. Gapet mellan högskoleförberedande- och yrkesprogrammen 
minskar och betygssnitten har börjat bli mer stabila. Med anledning av Covid-19 fanns en viss 
oro över hur betygen skulle påverkas av undervisning på distans. VBU har lyckas bra trots att 
förutsättningarna förändrades hastigt 17 mars 2020. 

VBU ska fortsätta att utveckla organisationen med eleven i fokus och säkerställa att elever i 
behov av stöd får det. Målet ej uppnått 2020.
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Målavstäming - Verksamhetsmål 2

Verksamhetsmål
(ej fi nansiella mål)

Målbeskrivning Måluppfyllelse

Slutförda studier VBU ska ligga under riks-
snittet för samtliga program 
och utbildningar samt suc-
cesivt minska avhoppen. 

År 2020 ska VBU ligga 
bland de 25 % med lägst 
avhopp.

Riktvärde: Samtliga program i kommunala skolor, elever med gymnasieexamen inom 3 år.

Statistik ur databasen Koladas ”Jämföraren” för gymnasieelever med examen inom 3 år, 2019:

Medel riket                         66,3 % 
Övre kvartil                         67,9 %

Avgångselever med gymnasieexamen inom 3 år: 
VBU 2018                          77,7 %
VBU 2019                          72,5 % 1)  korrigerad med offi ciell statistik från Kolada
VBU 2020                          80,4 % 2) intern statistik

2) intern statistik Det fi nns en osäkerhet kring rapporteringen till SCB och hur vida den offi ciella statistiken är riktig, 
därför redovisas intern statistik.

Program/Andel gymnasieelever med examen inom 3 år (%)

BA FTTP FT-PEROL RL VO ES EK SA HA IN EE TE NA VBU

82,6 90,9 33,3 78,6 68,2 80,0 85,7 87,5 71,4 64,7 86,2 68,0 96,0 80,4

VBU har under många år lyckats väl och nått målet gällande examen inom 3 år. Vi hade en liten svacka under 
2019 men det var fortfarande på en godkänd nivå. Under 2020 förändrades skolans verksamhet drastiskt i 
och med Covid-19 (se mer under mål 1) och elevhälsan i samarbete med verksamheterna hittade en tydlig 
struktur och lyckades väl med eleverna. 

Vår analys av intern statistik visar att 80,4 % av våra avgångselever får examen inom 3 år och det innebär 
att vi ligger högt i den övre kvartilen. Under året har elevhälsan fördelat resurser till delar i verksamheten 
som inte lyckades under 2019 och det vi ser är resultatet av en väl utförd resursfördelning. Målet bedöms 
som uppnått.

724



21

2020 2019 2018

Balansomslutning 66,3 61,2 65,0

Eget kapital 1,3 1,3 1,3

Eget kapital inkl. 
pensionsskuld

-35,7 -37,5 -39,8

Omsättningstllgångar 62,1 56,9 58,9

Kortfristiga skulder 40,0 38,0 43,6

Balanslikviditet 1,5 1,5 1,4

Soliditet (%) 2,0 2,1 2,0 

Ekonomisk ställning

VBU har en kortsiktig godtagbar ekonomisk 
ställning och likviditet. På sikt ska ej bok-
förda pensionsåtaganden, d.v.s. pensioner 
intjänade före 1998, betalas. Ej bokförda 
pensions åtaganden inklusive löneskatt upp-
går till 37,0 mkr, vilket är en minskning med 
1,8 mkr jämfört med föregående år och för-
klaras till största del av årets pensionsutbe-
talningar. 

Årets överskott +4,9 mkr regleras mellan 
medlemskommunerna, varför det redovisade 
resultatet är noll och det egna kapitalet förblir 
oförändrat +1,3 mkr.

Investeringar
Direktionen fastställde investeringsramen  för 
2020 till 2,0 mkr. Under året har ytterligare 
investeringsbehov uppkommit samt överfl ytt-
ning av Kulturskolans inventarier från kom-
munerna, varav ramen utökades till 2,8 mkr. 

Utfall Budget Avvikelse

Maskiner o 
inventarier

1 184 1 448 264

Fordon o 
andra trans-
portmedel

205 870 665

Verksamhets-
fastigheter

103 462 359

Summa 1  492 2 780 1 288

Ändring av investering
Arbetsutskottet beviljade investering i mark-
anläggning på Malmenskolan inom ramen för 
tilldelade investeringar utifrån ett akut behov. 
Malmens investeringar omprioriterades med 
motsvarande belopp som markanläggningen 
skulle komma att kosta.  

Årets försäljning
Årets försäljning av materiella anläggnings-
tillgångar uppgick till 183 tkr, varav 140 tkr 
avser försäljning av två tallriksautomater till 
Borlänge kommun. 

Avskrivningskostnader
Av- och nedskrivningskostnader uppgår till 
1,8 mkr, vilket är 0,7 mkr lägre än föregåen-
de år. Nedskrivningskostnaden avser uppar-
betade kostnader om 86 tkr i samband med 
upphandlingen av värmeanläggning till Mal-
menskolans bygghall. 

Egenfi nansierade investeringar
Ett av VBU:s fi nansiella mål är kopplat till 
investeringsverksamheten där målsättningen 
är att investeringarna ska vara egenfi nan-
sierade. Årets nettoinvesteringar uppgår till 
1,3 mk, vilka har fi nansierats av den löpande 
verksamheten.

Maskiner och inventarier
Avvikelsen mellan utfall och budget beror 
dels på att tippbart 50-liters kokkärl till Mal-
menskolans kök samt labbmaterial till Tek-
nikprogrammet har fl yttats fram till 2021 
och dels på att en del investeringar inte har 
blivit genomförda under året. 

Fordon och övriga transportmedel
Avvikelsen beror på att leveranser av beställ-
da fordon har blivit försenade. Investeringar-
na kommer att fl yttas fram till nästa år.

Verksamhetsfastigheter 
Förklaringen till avvikelsen beror till största 
del på att upphandlingen av värmeanlägg-
ningen till bygghallen övertagits av Ludvika 
kommunfastigheter AB. VBU står för uppar-
betade kostnader i samband med upphand-
lingen innan överlåtelsen.

Tabellen redovisas i mkr.

Arbetsutskottet har inom den utökade ramen 
beviljat enskilda investeringar om 2,8 mkr 
fördelat enligt tabellen nedan.

Tabellen redovisas i tkr. 

725



22

Årets större investeringar 
Årets investeringar över 100 tkr redovisas i sammanställningen nedan.

Tabell i tkr

Uppkomna investeringsbehov under året
Totalt har 1 378 tkr beviljats för uppkomna investeringsbehov under året. Ändring 
av investeringar inom ram har skett för åtgärd av akuta förändringar i markför-
hållanden på Malmenområdet. Investeringar på Malmen har omprioriterats och 
motsvarande belopp som markanläggningen har kostat har avståtts från andra 
investeringar.

Tabell i tkr

Tilläggsinvesteringar Beslut Datum Budget

Minibuss Malmenskolan Dnr 2020/30/04 2020-02-19 300

Lösen leasing minibuss Malmen Dnr 2020/54/04 2020-04-08 85

Lösen leasing Amarok, Malmen Dnr 2020/16/04 2020-05-07 32

Lösen leasing Scenic, bilpool Dnr 2020/16/04 2020-05-07 28

Anläggningstillgångar från Ludvika 
och Smedjebackens kommuner 

Dnr 2020/66/40 2020-06-04 439

Möbler SFI Dnr 2020/99/04 2020-06-19 69

Truck uppdragsutbildning Dnr 2020/99/04 2020-06-19 100

Minibuss Kulturskolan Dnr 2020/124/04 2020-10-21 325

Verksamhet Budget Utfall Avvikelse
Anläggningstillgångar från 
Ludvika och Smedjebackens 
kommuner

Kulturskolan 439 439 0

Programvara ETS inkl. licenser El- o energiprogram 150 182 -32

Väderskydd Bygg- o anläggn.prog. 90 140 -50

Byggställning Byggvux 100 102 -2
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BALANSKRAVSRESULTAT

Tabellen i mkr

Bokslut
2020

Bokslut
2019

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Årets resultat 4,9 3,4 6,5 1,7

Samtliga realisationsvinster 0 -0,1 -0,2 -

Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet - - - -

Realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet - - - -

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper - - - -

Återföring orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper

- - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4,9 3,3 6,3 1,7

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - -

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - -

Årets balanskravsresultat 4,9 3,3 6,3 1,7

2323333

Enligt kommunallagen ska kommuner och 
kommunalförbunds ekonomi vara i balans, 
det vill säga intäkterna ska överstiga kost-
naderna. För att bedöma om balanskravet 
kommer att uppfyllas ska realisationsvinster 
frånräknas det redovisade resultatet. 

Möjligheten att, utifrån reglerna om balans-
kravet, utjämna intäkterna över tid genom 
en resultatutjämningsreserv (RUR) tillämpas 
inte.  

Balanskravsresultat exklusive realisationsvin-
ster uppgår till 4,9 mkr för året. Resultatet 
är 1,6 mkr högre än föregående år, vilket till 
stor del beror på högre statsbidrag för yr-
kesvuxutbildningar. Det lagstadgade balans-
kravet och VBU:s fi nansiella mål ”Ekonomi i 
balans” är uppfyllt. 
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Arbetsmiljö och hälsa

2020 2019 2018

Total sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid

2,4 2,7 3,1

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

1,1 1,6 1,8

Sjukfrånvaron för kvinnor 2,5 3,4 4,1

Sjukfrånvaron för män 2,2 1,7 1,8

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 1,4 2,6 3,2

Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år 1,6 2,0 1,7

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 3,1 3,3 4,4

Antal sjukdagar 2020 fördelat per enhet Kvinnor Män Totalt

Förbundsledningen 0 8 8

Elevhälsa/resurs 154 411 565

Malmenskolan 19 78 97

Gymnasiesärskolan 0 0 0

Högbergsskolan 1 50 118 168

Högbergsskolan 2 228 84 312

Administration 97 8 105

Kulturskolan 64 81 145

Smedenskolan 205 14 219

Stegelbackens skola 164 54 218

Vuxenutbildningen 301 28 329

Totalt 1 282 884 2 166

Sjukfrånvaron är fortsatt låg (2,4 %), vilket är 
lägre än fg år (2,7 %). Den låga sjukfrånva-
ron beror dels på att personalen har kunnat 
arbeta hemifrån trots att man har haft lättare 
symtom och dels på att VBU fortsätter arbe-
ta målinriktat med tidiga och förebyggande 
insatser, som till exempel att erbjuda med-
arbetare stöd hos vår företagshälsovård. Rätt 
stöd ger medarbetare verktyg att lättare klara 
svårigheter på arbetet. 

Arbetet med rehabiliteringsplaner och an-
passning för enskilda medarbetare är också 
viktiga faktorer för att lyckas i rehabiliterings-
arbetet.

VBU följer upp korttidsfrånvaron genom att 
chefer har samtal med medarbetare som har 
upprepad sjukfrånvaro. När behov fi nns er-
bjuds stöd och anpassningar.
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Yrkeslärare

Legitimerade lärare

Obehöriga
lärare

Åldersfördelning

Ålder Kvinnor Män Totalt

19-24 1 0 1

25-29 4 5 9

30-34 6 8 14

35-39 18 13 31

40-44 18 14 32

45-49 25 13 38

50-54 17 20 37

55-59 25 19 44

60-67 24 19 44

68- 0 1 1

Totalt 138 112 250

Vid årsskiftet arbetade 250 personer på 
VBU, varav 55 % var kvinnor och 45 % män. 

Medelåldern bland tillsvidareanställda var 
vid årsskiftet 48,9 år. Medelåldern är relativt 
hög och rekryteringsbehov kommer att fi nnas 
under många år framåt.

Lärarbehörighet

Yrkes-
lärare

Legitimerade 
lärare

Obehöriga 
lärare

Totalt

41 89 22 151 

Antal årsarbetare

2020 2019 2018

Totalt 240 249 233

- varav kvinnor 133 142 133

- varav män 107 107 100

Minskningen av antal årsarbetare beror till 
största del på att elevantalet på Stegelback-
en har minskat samt att VBU haft svårt att 
tillsätta vakanta tjänster i organisationen 
med rätt kompetens.

År 2021 -22 -23 -24 -25

Antal 6 5 5 10 8

Pensionsåldern är rörlig mellan 62 och 68 år. 
Inom kommande femårsperiod 2021-2025 
förväntas 34 anställda att gå i pension, om 
de väljer att gå i pension året de blir 65 år. 

Vid årsskiftet arbetade sju personer kvar efter 
fyllda 65 år och fyra personer gick i pension 
under 2020.

Pension vid 65 år

Antal tillsvidareanställda som uppnår 65 år. Under höstterminen undervisade 151 lärare 
på VBU, varav 110 inom ramen för de för-
ordningar som innefattas av legitimations-
kravet. Yrkeslärare omfattas inte av legiti-
mationskraven. 

Sammanlagt 21 lärare är obehöriga, tio är 
dock under utbildning eller legitimerade i 
grundskolan. Totalt har VBU 86 % behöriga 
lärare.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING

”New public management (NPM), resul-
tatstyrning eller tidigare programbudgete-
ring,[1] är ett samlingsbegrepp för reformer 
av den offentliga sektorns organisation och 
styrning som omfattar att använda metoder 
från det privata näringslivet i syfte att öka ef-
fektiviteten.[2]

Termen NPM lanserades 1991 av Christop-
her Hood och har blivit en global trend som 
har påverkat den offentliga sektorns adminis-
tration i många länder sedan dess. NPM tar 
sin utgångspunkt i att tillgängliga resurser är 
begränsade och fokuserar på att öka effekti-
viteten.[3]

NPM har kritiserats för att ersätta ämbets-
mannaansvar och tillit till professionen med 
styrning mot resultatmål, som inte alltid om-
fattar professionens värderingar om kvalitet 
och etiska överväganden.[5] Den har också 
kritiserats för att öka yrkesutövares adminis-
trativa börda, till exempel med dokumenta-
tion inom vården och skolan, och hota rätts-
säkerheten och för att marknadsformen inte 
passar för den offentliga sektorn.[2]

Inom skolvärlden kritiseras NPM för att leda 
till att lärare ägnar så mycket tid åt kvali-
tetsutvärderingar, nationella prov och att ge 
skriftliga omdömen att tiden inte räcker till 

undervisning och kursutveckling. Inom uni-
versitetsvärlden kritiseras NPM för att leda 
till toppstyrd linjeorganisation och försvagad 
meritokrati, akademisk frihet och kollegial 
struktur (ämneskollegier ledda av ämnes-
ansvariga professorer) för traditionellt kvali-
tetsarbete. Kvalitetskontrollen har ersatts av 
styrning mot mätbara mål såsom antal hel-
årsprestationer.[6]

I Sverige har man sett att NPM leder till 
att uppgifter styckas upp och preciseras för 
att olika utförare ska kunna konkurrera och 
prisjämförelse ska bli möjlig. Pressen som 
konkurrensen innebär tillsammans med en 
osäkerhet om organisationens överlevnad 
kan hota rättssäkerheten genom att förutsäg-
barheten minskar för medborgarna. För att 
spara på resurserna kan organisationerna for-
mulera om enskilda medborgares behov så 
att de inte behöver utföras, eller prioriteras 
lägre än andra medborgares behov. Detta har 
skett till exempel inom äldrevården. Utan nå-
gon förändring i lagen kan ett bistånds inne-
håll förändras genom omdefi niering.[7]

Förespråkare av NPM argumenterar för att 
man ska skilja på olika idéer inom samlings-
begreppet och påstår att fl era myndigheter 
faktiskt har effektiviserats av det ändrade 
styrningssättet.[8]

Tillitsreformen
Regeringen tillsatte i juni 2016 Tillitsdelega-
tionen. I sitt slutbetänkande (i januari 2019) 
kritiserade delegationen allvarligt "övertron 
på NPM" inom kommunal styrning, och före-
slog en ny modell för tillitsbaserad styrning i 
välfärdssektorn, också kallad tillitsreformen, 
där medarbetares kompetens och erfarenhet 
skulle tas tillvara bättre för att uppnå rätts-
säker förvaltning.[9] Regeringen gav därefter 
delegationen i uppdrag att utforma en intro-
duktionsutbildning för statsanställda om ge-
mensamma professionella värderingar som 
ska prägla svensk förvaltningskultur. Syftet är 
att tilliten till staten ska stärkas och korrup-
tion och andra förtroendeskadliga beteenden 
förebyggas.[10]” Utdrag från Wikipedia.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Nyanländas lärande, skolutvecklande ar-
betssätt (SKUA)
Under 2020 påverkades VBU liksom övriga 
landet av de restriktioner som Covid-19 med-
förde. Detta gjorde att fl era delar av projektet 
planerades om under 2020. Alla externa ak-
törer som var inbokade under våren avboka-
des, vilket rörde insatsen om SKUA, insatsen 
om Trygghet och studiero samt insatsen om 
Ledning och styrning. Således har avvikelser 
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vad gäller tid och budget skett inom projek-
tet, där vissa insatser kommer behöva läggas 
ut under längre tid och där budgeten behöver 
förskjutas för att samverka med de insatser 
som senareläggs. Många möten har dock, 
tack vare den moderna tekniken, kunnat ge-
nomföras och följaktligen sker ingen större 
tidsförskjutning, och heller inget förfl yttat fo-
kus, utan projektet har trots allt kunnat fort-
skrida om än med en utsträckning till 2021. 

Covid-19
2020 har varit ett år som aldrig tidigare har 
setts i skolans historia. En smitta som drabb-
ar hela världens alla kontinenter och alla 
verksamheter. Vi på VBU förberedde oss för 
det ovissa och från en marsdag till en annan 
gick 3 000 elever från traditionell till digital 
undervisning. Organisationen visade plötsligt 
att man har en mycket god förmåga att an-
passa sig efter rådande förhållanden. Arbetet 
under 2020 blir sedan en ny erfarenhet för 
oss, där alla befattningar och alla medarbe-
tare berörs. Men vi hittar till slut också en 
vardag i denna tillvaro, som på ett tillfred-
ställande sätt möter elevernas behov av stöd 
och hjälp. Många elever ökar sin produktivi-
tet och sitt engagemang och når bra resultat 
med sina studier. Det blir intressant att se 
på vilket sätt som 2020 kommer att påverka 
skolan i framtiden, men en sak är säker, att 
det kommer aldrig att bli som det var före 
pandemin. Vi måste lära oss av situationen 
på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi 
behöver också analysera resultaten noga för 

att låta framtidens lärande påverkas av våra 
nya erfarenheter. Det är så vi möter våra nya 
elever på bästa sätt.  

Från NPM till tillitsbaserad styrning  och från 
traditionellt lärande till elevstyrt lärande. 
Medarbetarnas kompetens och erfarenhet 
räcker för att hantera utmanande situationer, 
om vi inte visste det tidigare har det testat i 
skarpt läge under 2020. Hela organisationen 
har vid fl era tillfällen, med mycket kort var-
sel, fått nya riktlinjer att förhålla sig till om 
hur verksamheten ska bedrivas. Vid samtliga 
tillfällen har organisationen som helhet tagit 
sitt ansvar och ställt om undervisningen el-
ler andra funktioner. Detta har tidigare inte 
prövats i så stor skala som under 2020 och 
dessutom i skarpt läge. Våra nya erfarenheter 
och insikter som vi för alltid kommer att bära 
med oss kommer att påverka hur vi organi-
serar och genomför vårt uppdrag i framtiden. 

Alla medarbetare, speciellt lärarna, har mer 
är någonsin visat att man är mycket mogen 
att ta ett eget stort ansvar för lärprocesser, 
samplanering i arbetslag och formativ be-
dömning med eleverna, ett tydligt exempel 
på MCU (medarbetardriven chefsstödd ut-
veckling). Med erfarenheterna från 2020 rör 
vi oss tydligt bort från New public manage-
ment (NPM) och mot tillitsbaserad styrning 
där kompetens och erfarenhet är centrala 
begrepp. 

Utmaningar i framtiden kräver också en or-

ganisation som är tränad i att kunna agera 
professionellt och självständigt. Det är viktigt 
att vi inom verksamheten tillsammans ana-
lyserar och sammanställer våra nya erfaren-
heter och kunskaper och låter det påverka 
framtidens organisation. 
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NOT ÅRSBOKSLUT
2020

ÅRSBUDGET
2020

ÅRSBOKSLUT
2019

Verksamhetens intäkter 3 29 802 29 850 30 787

Verksamhetens kostnader 5,6 -267 623 -272 335 -263 201

Avskrivningar 4 -1 777 -2 014 -2 488

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -239 598 -244 499 -234 902

Medlemsbidrag 2 240 296 245 150 235 706

VERKSAMHETENS RESULTAT 698 651 804

Finansiella intäkter 7 0 0 0

Finansiella kostnader 7 -698 -651 -804

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 0 0 0

RESULTATRÄKNING
Tabellen redovisas i tkr
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DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT 20-12-31 19-12-31

Resultat efter fi nansiella poster 0 0

Avskrivningar 4 1 777 2 488

Justering för förändring av pensionsskuld 13 2 736 2 933

Justering av ej likvidpåverkande poster 16 0 289

Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 3 -25 - 125

Kassafl öde före förändring av rörelsekapital 4 488 5 585

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar 11 -6 310 10 147

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 12 2 058 - 5 613

Kassafl öde från den löpande verksamheten 236 10 119

INVESTERINGSVERKSAMHET 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9,10 -1 492 -1 339

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9,10 183 125

Momsjustering vid försäljning av inventarier -30 0

Kassafl öde från investeringsverksamheten -1 339 -1 214

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Amortering av skuld 16 -56 -441

Justering av restvärde fi nansiella leasingobjekt 16 0 -289

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten -56 -730

ÅRETS KASSAFLÖDE -1 159 8 175

Likvida medel vid årets början 32 189 24 014

Likvida medel vid årets slut 31 030 32 189

KASSAFLÖDESANALYS
Tabellen redovisas i tkr
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N0T 20-12-31 19-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar

9 392 415

Maskiner och inventarier, 
transportmedel

10 3 873 4 263

Summa anläggningstillgångar 4 265 4 678

Omsättningtillgångar

Kortfristiga fordringar 11 31 044 24 734

Fordran koncernkonto och 
övriga likvida medel

8 31 030 32 189

Summa omsättningstillgångar 62 074 56 923

SUMMA TILLGÅNGAR 66 339 61 601

BALANSRÄKNING
NOT 20-12-31 19-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 1 261 1 261

Årets resultat 0 0

Summa eget kapital 1 261 1 261

Avsättningar

Avsättning för pensioner inkl. löneskatt 13 24 812 22 076

Skulder

Långfristiga skulder 16 215 271

Kortfristiga skulder 12 40 051 37 993

Summa skulder 40 266 38 264

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

66 339 61 601

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser före 1998 inkl. löneskatt 15 37 002 38 737

Operationella leasingåtaganden 14 2 329 1 335

Tabellen redovisas i tkr
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NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Övergripande principer
Den 1 januari 2019 trädde en ny lag om kom-
munal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. 
Årsredovisningen är upprättad enligt den nya 
kommunallagen och följer anvisningar och re-
kommendationer från Rådet för kommunal redo-
visning (RKR). Tillämpade redovisnings- och vär-
deringsprinciper är oförändrade i jämförelse med 
föregående år. Kontoplanen Kommun-Bas 20 har 
använts.

Fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp som 
beräknas infl yta.

Statsbidrag
Bidrag hänförliga till perioden har tillgodogjorts 
årets redovisning (periodiserats).

Koncernkonto
Tillgångar placerade i Ludvika kommuns kon-
cernkonto redovisas som likvida medel i VBU och 
som en fordran på Ludvika kommun.

Anläggningstillgångar
Med anläggningstillgång menas tillgång som är av-
sedd för stadigvarande bruk eller innehav. För att 
klassas som anläggningstillgång ska värdet vara 
över ett halvt basbelopp, d.v.s. över 23 650 kr 
samt ha en livslängd på minst tre år. Anläggnings-
tillgångarna har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga av-
skrivningar.   

Not 1  Redovisningsprinciper Avskrivningar
I resultaträkningen belastas verksamhetens resul-
tat med linjära avskrivningar enligt plan. Avskriv-
ningarna beräknas på ursprungliga anskaffnings-
värden och baseras på tillgångarnas beräknade 
nyttjandetid. Avskrivningarna påbörjas månaden 
efter anskaffningen tagits i bruk. Följande avskriv-
ningstider har använts:

Objekt Avskrivningstid

Markanläggningar 10 år

Lastbilar, grävare   5 år

Instrument 5-10 år

Personbilar   5 år

Övriga inventarier   5 år

IT/AV-utrustning 3 år

Komponentavskrivningar
Om en materiell anläggningstillgång består av 
betydande komponenter och skillnaden i förbruk-
ningen av dessa är väsentlig, ska tillgången delas 
upp i dessa delar. VBU bedömer att verksamheten 
inte har några sådana tillgångar och tillämpar där-
med inte komponentavskrivning.

Leverantörsfakturor
Registrering av leverantörsfakturor som belastar 
årsbokslutet har skett till och med den  11 januari 
2021. Därefter har fakturor som har uppgått till 
väsentliga belopp periodiserats.

Löner och övriga förmåner
Löner och övriga förmåner har redovisats enligt 

bokföringsmässiga grunder, vilket innebär att alla 
löner och förmåner som hänför sig till perioden 
har beaktats i bokslutet.

Leasingavtal
I enlighet med RKR R5 Leasing ska leasingavtal 
klassifi ceras som operationella eller fi nansiella. Fi-
nansiella leasingavtal redovisas i balansräkningen 
som anläggningstillgång samt skuld till leasegi-
varna. Inga fi nansiella leasingavtal har tillkommit 
under året. Leasingavtal med en löptid om tre år 
eller kortare betraktas som operationella och re-
dovisas som hyresavtal. Under året har två nya 
operationella leasingavtal tecknats. VBU har totalt 
35 leasingavtal, varav ett är fi nansiellt. 
 
Pensioner 
Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse 
med LKBR enligt blandmodellen. Pensionsrätt 
intjänad t.o.m. 1997 redovisas som en ansvars-
förbindelse. Den del av pensionerna som kan 
hänföras till det individuella valet redovisas som 
upplupen kostnad i balansräkningen och ränta på 
pensionslöften redovisas som en fi nansiell kost-
nad i resultaträkningen. Pensionskostnader och 
pensionsskuld för VBU grundar sig på Skandias 
beräkningar och prognoser enligt RIPS19. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas, när dessa 
förekommer, i not till respektive post i resultaträk-
ningen. För att en post ska betraktas som jämfö-
relsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt 
belopp samt vara av sådant slag att den inte för-
väntas inträffa ofta eller regelbundet. Inga jämfö-
relsestörande poster har redovisats för 2020.
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Not 3  Verksamhetens intäkter 

20-12-31 19-12-31

Statsbidrag o övriga 
bidrag 22 389 17 203

Interkommunal 
ersättning 1 737 2 053

Diverse försäljning 5 171 10 746

Övr. verksamhet-
sintäkter *)  inkl. 
reavinster 25 505* 785

29 802 30 787

Not 6  Arvode o kostnadsers till revisorer

20-12-31 19-12-31

Räkenskapsrevision 75 63

- varav arvode till för-
troendevalda revisorer 0 11

Övr. revisionsuppdrag 0 134

75 197

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser gransk-
ning av bokföring, delårsrapport samt årsredovis-
ning. Inga ersättningar har utbetalts till de förtro-
endevalda revisorerna under året, vilket kommer 
att korrigeras 2021.

Not 4  Avskrivningar

20-12-31 19-12-31

Mark, byggnader o 
tekniska anläggn. 40 25

Maskiner, inventari-
er transportmedel 1 651 2 463

Nedskr, utrangering 86 0

1 777 2 488

Not 2  Medlemsbidrag
20-12-31 19-12-31

Ludvika kommun 181 696 176 705

Smedjebackens 
kommun 58 600 59 001

240  296 235 706

Alla noter redovisas i tkr

Not 7  Finansiella intäkter och kostnader

20-12-31 19-12-31

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 0 0

Finansiella kostnader 

Räntor på pensions-
avsättningar 556 660

Övriga ränte- och 
fi nansiella kostnader 142 144

698 804

Not 8  Likvida medel
20-12-31 19-12-31

Fordran koncernkonto 
Ludvika kommun 31 029 32 187

Övriga likvida medel 1 2

31 030 32 189

20-12-31 19-12-31

Lokalkostnader

Lokal- o markhyror 25 750 25 294

Fastighetskostnader 5 342 5 294

Personalkostnader

Lön, arvode och 
ersättningar 104 851 104 063

Sociala avgifter 34 952 34 297

Pensionskostnader 10 384 9 703

Elevkostnader

Bidrag till elever, in-
ackorderingsbidrag, 
maters. m.m. 1 315 1 309

Köp av utbildning 51 909 46 382

Skolskjuts och övriga 
elevresor 3 363 3 173

Övriga kostnader

Material 12 982 14 359

Hyra av maskiner, 
datorer, skrivare 
och övriga invent. 6 448 6 177

Övriga kostnader 10 327 13 150

267 623 263 201

Not 5  Verksamhetens kostnader
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20-12-31 19-12-31

IB anskaffningsvärde 440 212

Årets investeringar 103 228

Utrangeringar -87 0

UB anskaffningsvärde 456 440

IB avskrivningar -25 0

Årets avskrivningar -40 -25

Utrangeringar 1 0

UB avskrivningar -64 -25

Bokfört värde 392 415

Genomsnittlig nyttjan-
deperiod (år) 10,0 10,0

Not 11  Kortfristiga fordringar

20-12-31 19-12-31

Kundfordringar 7 869 1 060

Fordran driftbidrag 
Ludvika kommun 10 700 11 555

Fordran driftbidrag 
Smedjebackens 
kommun 4 575 4 575

Förutbetalda kost-
nader 227 31

Upplupna intäkter 
och interimsford-
ringar 3 451 3 498

Övriga kortfristiga 
fordringar 4 222 4 015

31 044 24 734

Not 12  Kortfristiga skulder

20-12-31 19-12-31

Leverantörsskulder 6 393 6 984

Semesterlöne- och 
övertidsskulder 10 374 10 486

Upplupen särskild 
löneskatt 200 195

Avtalspensions-
skuld 4 643 4 594

Övriga förutbetal-
da intäkter 6 384 5 486

Övriga upplupna 
kostnader och 
interimsskulder 1 170 1 127

Kundreskontra 
interimsskulder 733 630

Kortfristiga skulder 
till medlemskom-
munerna 4 854 3 444

Mervärdesskatt 35 28

Övriga kortfristiga 
skulder 5 265 4 977

Avräkning fasta 
kostnader 0 42

40 051 37 993

 Not 9  Mark, byggnader och tekn anläggn.

 Not 10  Maskiner, inventarier, transportm.

20-12-31 19-12-31

IB anskaffningsvärde 35 557 37 443

Årets investeringar 1 389 1 111

Försäljningar -296 -115

Utrangeringar -111 -366

Avslut fi nansiella 
leasingobjekt 0 - 2 516

UB anskaffningsvärde 36 539 35 557

IB avskrivningar -31 294 -31 539

Årets avskrivningar -1 651 -2 463

Försäljningar 168 115

Utrangeringar 111 366

Avslut fi nansiella 
leasingobjekt 0 2 227

UB avskrivningar -32 666 -31 294

Bokfört värde 3 873 4 263

Genomsnittlig 
nyttjandeperiod (år) 4,9 4,8

Planenligt restvärde 4 265 4 678
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20-12-31 19-12-31

Ingående avsättning 
inklusive löneskatt 22 076 19 143

Ränte- och basbe-
loppsuppräkning 477 492

Pensionsutbetalningar -838 -803

Nyintjänad pension 2 630 2 438

Övrig post -67 233

Förändring av löneskatt 534 573

Utgående avsättningar 
till pensioner 24 812 22 076

- varav löneskatt 4 844 4 310

Övriga upplysningar 
om pensioner

Antal personer 1 202 1 189

- varav förtroendevalda 
politiker 18 11

Aktualiseringsgrad i % 97 97 

20-12-31 19-12-31

Ingående låneskuld 271 1 001

Amortering av lång-
fristig skuld -56 -441

Justeringar av restvärde 
fi nansiella leasingobjekt 0 -289

215 271

Finansiella leasingavtal vars
avtalstid överstiger 3 år

Totala minimilease-
avgifter 216 274

Framtida fi nansiella 
kostnader -1 -3 

Nuvärdet av minimilea-
seavgifterna 215 271

Nuvärdet av minimilease-
avgifterna förfaller:

 - Inom 1 år 215 56

 - Senare än 1 år men                                                                                                                                              
   inom 5 år 0 215

 - Senare än 5 år 0 0

Not 14  Operationell leasing

20-12-31 19-12-31

Framtida minimilease-
avgifter förfaller:

- Inom 1 år 766 919

- Senare än 1 år men                                                                                                                                              
  inom 5 år 1 563 416

- Senare än 5 år 0 0

2 329 1 335

 Not 13  Avsättningar för pensioner
 

 Not 16  Långfristiga skulder

Den långfristiga skulden avser fi nansiellt leasingav-
tal på ett fordon. 

I enlighet med kommunal redovisningslag redovisas 
förändring av pensionsskulden från och med 1998 
under rubriken avsättning. Beräkningen är gjord av 
Skandia enligt riktlinjerna i RIPS19. 

VBU har totalt 34 operationella leasingavtal, varav 
två har tecknats under året.

20-12-31 19-12-31

Ingående ansvars-
förbindelse inkl 
löneskatt 38 737 41 045

Ränte- och basbe-
loppsuppräkning 896 1 010

Nyintjänad pension 181 -226

Årets utbetalningar -1 858 -1 842

Övrig post -615 -799

Förändring av löneskatt -339 -451

Utgående ansvars-
förbindelse 37 002 38 737

- varav löneskatt 7 224 7 563

Pensionsförpliktelser före 1998 redovisas som 
ansvarsförbindelse enligt den blandade model-
len. Beräkningen är gjord av Skandia (RIPS19). 

 Not 15  Ansvarsförbindelse
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DRIFTREDOVISNING

Belopp i mkr

Upplysning om tillämpade internredovis-
ningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader 
ska spegla verksamhetsekonomiska relatio-
ner till sin omvärld, där de andra verksamhe-
terna utgör en del av omvärlden. Det innebär 
att jämfört med resultaträkningens intäkter 
och kostnader, som endast innehåller ex-
terna poster, har driftredovisningen påförts 
även interna poster, såsom köp och försälj-
ning mellan verksamheterna. Kostnader som 
fördelas mellan VBU:s olika verksamheter 
genom interndebitering är:

Utbildning: Uppdragsenheten interndebiterar 
ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningar för 
fallskydd-, truck- och traversutbildningar.

Bilhyra: Bilpoolen interndebiterar verksam-
heter för utlåning av fordon till beräknad mil-
kostnad samt dygnshyra.

Lunch/fi ka: Cafeteria, restaurang och skolkök 
interndebiterar verksamheter för luncher och 
fi ka.

Finansiella poster
Poster som redovisas i resultaträkningen, 
men inte i driftredovisningen är fi nansiella 
intäkter och kostnader. 

Externa intäkter och kostnader
Externa driftintäkter redovisas i not 3 och 
driftkostnader i not 4 och 5.

Intäkter
2020

Kostnader
2020

Netto
2020

Budget 
nettokostnad 

helår

Budget-
avvikelse

Utfall i % 
av budget

Gymnasiet 9,3 -149,0 -139,7 -141,4 -1,7 99

Gymnasiesär 0 -7,7 -7,7 -7,8 -0,1 99

Vuxenutbildningen 10,6 -25,3 -14,7 -13,5 1,2 109

Uppdrag och YH 5,6 -5,5 0,1 0,3 0,2 33

Kulturskolan 1,0 -13,0 -12,0 -12,1 -0,1 99

Övrigt 3,7 -69,3 -65,6 -70,0 -4,4 94

Avgår: interna poster -0,4 0,4 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen 29,8 -269,4 -239,6 -244,5 -4,9 98

Driftredovisning per verksamhet inklusive interna poster
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INVESTERINGSREDOVISNING
Årets investeringar uppgår till 1 492 tkr, vil-
ket är 1 288 tkr lägre än budget. I huvudsak 
beror det på att planerade investeringar har 
försenats eller inte blivit av. 

Omprioritering
En ompriortering av tilldelade investeringar 
har skett på Malmenskolan. Akuta föränd-
ringar i markförhållanden behövde åtgärdas 
varför Arbetsutskottet beviljade investering 
i markanläggning inom ramen för tilldelade 
investeringar. Malmenskolan avstod investe-
ring i byggställning 150 tkr för att kompense-
ra kostnaden för markanläggningen. 

Överfl yttning
Investering av tippbart 50-liters kokkärl till 
Malmenskolans kök samt lab.material till 
Teknikprogrammet har fl yttats fram till 2021. 
Minibussarna till Kulturskolan och Malmen-
skolan är beställda men inte levererade inn-
an årsskiftet varför investeringarna fl yttas till 
nästkommande år. 

Större investeringar
De investeringar som har färdigställts uppgår 
till 1 492 tkr vid året slut, varav överfl ytten 
av Kulturskolans anläggningstillgångar från 
ägarkommunerna utgör den största delen.

Tabellen redovisas i tkr.  

Objektid Beviljade investeringar Redovisat  
2020

Budget
2020

Återstår
av budget

Förbrukat 
i %

65426 Truck Mitsubishi -07 96 100 4 96

65437 Minibuss Ford Galaxy 0 325 325 0

65440 VW Amarok -14,  CRK859 32 32 0 100

65444 Minibuss Renault Master 0 300 300 0

65460 VW Caravelle -14,  OLR481 49 85 36 58

65580 Renault Scenic,  LUD769 28 28 0 100

70119 Vaktmästarhus Malmen 12 32 20 39

70120 Uppvärmn.system bygghall 18 430 412 4

70121 Programvara ETS, belysn 182 150 -32 122

70122 Mätverktyg, skärverktyg 20 50 30 39

70123 Tryckluftsanordning 52 80 28 65

70124 Låghöjdsbana 30 50 20 60

70125 Verktyg, lab.material 0 50 50 0

70126 Spinningcyklar 6 st 59 60 1 98

70127 Byggställning 0 150 150 0

70128 Väderskydd 140 90 -50 156

70129 Tippbart kokkärl 50 liter 0 80 80 0

70130 Byggställning 102 100 -2 102

70131 Blåsinstrument 51 50 -1 102

70132 Celloinstrument 4 st 31 30 -1 104

70133 VKU inventarier Smedj 275 275 0 100

70134 VKU inventarier Ludvika 164 164 0 100

70135 Möbler, Vux-SFI 78 69 -9 114

70136 Markanläggning Malmen 73 0 -73 0

1 492 2 780 1 288 54
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat 

kommunalförbundets årsredovisning för år 2020. Uppdraget är en obligatorisk del av 

revisionsplanen för år 2020.  

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin 

skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att 

årsredovisningen i allt 

väsentligt redogör för 

utfallet av 

verksamheten, 

verksamhetens 

finansiering och den 

ekonomiska 

ställningen. Vi 

bedömer att 

förvaltningsberättelse

n innehåller den 

information som ska 

ingå enligt lag om 

kommunal 

redovisning och god 

redovisningssed. 

 

Kommunen lever upp 

till kommunallagens 

krav på en ekonomi i 

balans.  
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Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att årets 

resultat är förenligt 

med fastställda mål 

för god ekonomisk 

hushållning i det 

finansiella 

perspektivet. De 

finansiella målen för 

2020 är uppfyllda.  

 
Delvis Uppfyllt 
 
Verksamhetsmålen 
uppfylls delvis då ett 
av två 
verksamhetsmål 
uppfylls. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 

Vi bedömer att 

räkenskaperna i allt 

väsentligt är 

rättvisande. 

Årsredovisningen är 

upprättad enligt god 

redovisningssed. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska 

ställning. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL)

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 

kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika 

verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2021-04-15. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av kanslichef och redovisningsekonom. 
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Iakttagelser och bedömningar 

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse  

Utveckling av förbundets verksamhet 

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 

efter räkenskapsåret.  

Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom 

olika verksamheter. Information såsom omvärldsanalys och framtida utmaningar 

beskrivs i god omfattning. Eftersom årsredovisningen upprättades innan spridningen av 

Covid-19 uppdagades finns ingen information om effekterna av det vilket bedöms 

rimligt.  

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron 

specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt 

lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen.  

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har 

betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Bland annat redovisas nyckeltal 

för ekonomi och verksamhet. 

Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om 

budgetavvikelser för större investeringar lämnas. Utfall per tillgångsslag och jämförelse 

mot budget lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.  

Driftredovisning 

Utfallet av förbundets verksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Uppgifter 

lämnas om utfall och avvikelse mot budget för Ungdomsgymnasiet, Gymnasiesärskolan, 

Vuxenutbildning samt YH- och uppdragsutbildningen. Utfallet redovisas per verksamhet 

och medlemskommun. Upplysningar om orsaker till verksamhetens budgetavvikelser 

lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.  

Balanskravsresultat 

Förvaltningsberättelsen innehåller en särskild balanskravsutredning i enlighet med KRL. 

Förbundet redovisar beräkning som visar att de uppfyller balanskravet och redovisar en 

ekonomi i balans för år 2020. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. I 

tabell framgår utvecklingen för ett antal nyckeltal, vilka kompletteras med kortfattad 

beskrivning av kortsiktig och långsiktig bedömning av den ekonomiska ställningen. 
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Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

VBU lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 

Av Budgetplan 2019-2021 framgår att förbundets verksamhet styrs via Skolplanen. 

Skolplanen gäller för åren 2016-2020. Det framgår av Budgetplan att resultatbudgeten 

ska gå jämt ut eller lämna ett överskott i linje med god ekonomisk hushållning enligt 

kommunallagen. Om förbundet saknar tillgångar att betala en skuld ska 

medlemskommunerna täcka underskottet enligt förbundsordningen. Investeringarna ska 

finansieras med egna medel, inom ramen för medlemsbidraget. Direktionen har i 

Skolplanen 2016-2020 fastställt två mål för verksamheten utifrån god ekonomisk 

hushållning. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020: 

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 
VBU ska ha en ekonomi i balans och 

hushålla med de medel som finns 

inom den tilldelade budgetramen 

från ägarkommunerna. 

Överskott 4,9 mkr Uppfyllt 

Alla investeringar ska vara 

egenfinansierade och avskrivningen 

tas inom beviljad budget.  

Investeringsramen fastställdes av 
direktionen till 
2,8 mkr. Inom ramen har 
arbetsutskottet beviljat enskilda 
investeringar om 2,8 mkr. Under 
året har investeringar genomförts 
för 1,5 mkr som har fi nansierats 
från den löpande verksamheten. 
Kostnaden för avskrivningar 
uppgick till 1,8 mkr och har fi 
nansierat inom budget. 

Uppfyllt 

Av redovisningen framgår det att de finansiella målen är uppfylla. 
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020. Av den framgår att fem av fem mål 

inte är uppfyllda.  

Verksamhetsmål Utfall 2020 Måluppfyllelse 
VBU ska ligga över rikssnittet 

för samtliga program och 

utbildningar samt successivt 

öka betygsmedelvärdet. 2020 

ska VBU ligga bland de 25% 

bästa i landet.  

Medel riket 14,4 
Övre kvartil 14,6 
Medel avgångselever 
VBU 2018 14,2 
VBU 2019 13,3 
VBU 2020 13,7 

Inte uppfyllt 

VBU ska ligga under 

rikssnittet för samtliga 

program och utbildningar 

samt successivt minska 

avhoppen. 2020 ska VBU 

ligga bland de 25% med lägst 

avhopp. 

Medel riket 66,3 % 
Övre kvartil 67,9 % 
Avgångselever med gymnasieexamen inom 3 år: 
VBU 2018 77,7 % 
VBU 2019 72,5 % 1) korrigerad med officiell statistik från Kolada

VBU 2020 80,4 % 2) intern statistik

2) intern statistik Det fi nns en osäkerhet kring rapporteringen till SCB och hur vida den offi 
ciella statistiken är riktig, därför redovisas intern statistik.

Uppfyllt 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen/fullmäktige fastställt i budget 

2020. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det framkommit 

omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet delvis är förenligt med de 

verksamhetsmål som direktionen/fullmäktige fastställt i budget 2020.  

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 

g 
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Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser 

noterats.  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 

upprättade enligt god redovisningssed. 

Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar 

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att 

årsredovisningen i allt 

väsentligt redogör för 

utfallet av 

verksamheten, 

verksamhetens 

finansiering och den 

ekonomiska 

ställningen. Vi 

bedömer att 

förvaltningsberättelse

n innehåller den 

information som ska 

ingå enligt lag om 

kommunal 

redovisning och god 

redovisningssed. 

Kommunen lever upp 
till kommunallagens 
krav på en ekonomi i 
balans.  

1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  

2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
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Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att årets 

resultat är förenligt 

med fastställda mål 

för god ekonomisk 

hushållning i det 

finansiella 

perspektivet. De 

finansiella målen för 

2020 är uppfyllda.  

Delvis Uppfyllt 

Verksamhetsmålen 
uppfylls delvis då ett 
av två 
verksamhetsmål 
uppfylls. 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   

Uppfyllt 

Vi bedömer att 
räkenskaperna i allt 
väsentligt är 
rättvisande. 
Årsredovisningen är 
upprättad enligt god 
redovisningssed. 

2021-04-09 

Emil Forsling 

Auktoriserad revisor 
Projektledare 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Ludvika kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplanen. PwC ansvarar 
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Revisionen 
Västerbergslagens utbildningsförbund      
      Till 
      Fullmäktige i Ludvika kommun 
      212000-2270      
       
      Till 
      Fullmäktige i Smedjebackens kommun 
      212000-2205       
       
      Till 
      Västerbergslagens utbildningsförbund  
      222000-0802      
     
        
Revisionsberättelse för år 2020 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Västerbergslagens 
utbildningsförbund av dess direktion under år 2020. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten 
bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen 
och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Västerbergslagens utbildningsförbund har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt. 
Vi bedömer att verksamhetsmålens uppfyllelse delvis är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt.    

Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande. Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.  

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige fastställer årsredovisning 2020.  

Vi tillstyrker därutöver att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. 

Ludvika den dag som framgår av min elektroniska signering 

 

 

 

___________________  ___________________  __________________ 

Bengt Andersson   Britt-Marie Pettersson  Leif Nilsson 

Ordförande 
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Deltagare

 BENGT ANDERSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bengt Sigfrid Andersson

Bengt Andersson

2021-05-06 10:42:42 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  BRITT-MARIE PETTERSSON 194408267823 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Solveig Britt-Marie Pettersson

Britt-Marie Pettersson

194408267823

2021-05-06 10:20:31 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  LEIF NILSSON 194902058918 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LEIF NILSSON

Leif Nilsson

194902058918

2021-05-07 06:17:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2021-05-07 06:17:45 UTCSignerat 1842356 2 / 2Oneflow ID Sida757



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-11 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 50  Dnr 2021/116 

 

Svar på motion - Anslut Ludvika till ICAN Cities Appeal 
för en kärnvapenfri värld 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen.  

Beskrivning av ärendet 
Jorge Nunez (K) föreslår i motion daterad 8 mars 2021 att Ludvika ansluter sig 
till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud. 
Enligt kommunallagens 2 kapitel 2 § får en kommun inte ha hand om sådana 
angelägenheter som till exempel enbart staten ska ha hand om. Hit hör till 
exempel säkerhets- och utrikespolitik. Ett medlemskap i ICAN Cities Appeal 
är, enligt förvaltningens bedömning, ett ställningstagande i en utrikespolitisk 
fråga och därför föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2021.  
2. Motion daterad 8 mars 2021.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-04-01 
Diarienummer 

KS 2021/116-00  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se  

 

 
 

 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Svar på motion om att ansluta Ludvika till ICAN Cities 
Appeal för en kärnvapenfri värd 

Förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen.  

Sammanfattning 
Jorge Nunez (K) föreslår i motion daterad 8 mars 2021 att Ludvika ansluter sig 
till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud. 
Enligt kommunallagens 2 kapitel 2 § får en kommun inte ha hand om sådana 
angelägenheter som till exempel enbart staten ska ha hand om. Hit hör till 
exempel säkerhets- och utrikespolitik. Ett medlemskap i ICAN Cities Appeal 
är, enligt förvaltningens bedömning, ett ställningstagande i en utrikespolitisk 
fråga och därför föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

Beskrivning av ärendet  
Jorge Nunez (K) föreslår i motion daterad 8 mars 2021 att Ludvika ansluter sig 
till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud. 
ICAN står för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. 

Av ICAN:s svenska hemsida framgår att ICAN är en global kampanj som 
samlar organisationer från hela världen under ett gemensamt mål, en 
kärnvapenfri värld. ICAN i Sverige bedriver inga aktiviteter, men samlar 
organisationer som arbetar mot kärnvapen på ett eller annat sätt. ICAN Cities 
Appeal är en internationell aktivitet och syftar bland annat till att städer ska 
påverka sina regeringar till att ratificera FN:s kärnvapenförbudskonvention. 

Motionären lyfter fram att över 100 städer runt om i världen redan är anslutna 
till uppropet, inklusive Paris, Berlin, Washington DC och Oslo och över 30 
kommuner i Norge. Motionären lyfter även att fram att Göteborgs 
kommunstyrelse i februari år 2020 beslöt tillstyrka en motion om att ansluta 
Göteborg till ICAN Cities Appeal.  

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Kommunallagens andra kapitel redogör för vad en kommun får ha hand om, 
det vill säga vilka de kommunala angelägenheterna är. Grunden är att 
kommuner få ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och 
har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-04-01 

Diarienummer 
KS 2021/116-00  

Sida 

2(2) 

Av kapitel 2 § 2 i kommunallagen framgår att kommuner inte får ha hand om 
sådana angelägenheter som enbart till exempel staten ska ha hand om. Hit hör 
till exempel säkerhets- och utrikespolitik.  

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att det inte är en kommunal 
angelägenhet att ta ställning i kärnvapenfrågan, vilket kommunen skulle göra 
om kommunen anslöt till ICAN Cities Appeal. Ett sådant ställningstagande 
faller inom ramen för utrikespolitik.  

Fullmäktige i Göteborg beslöt i augusti 2020 att bifall motionen om att staden 
skulle ansluta till ICAN Cities Appeal. Detta trots att stadsledningskontoret i 
tjänsteskrivelsen gjort bedömningen att frågan sannolikt inte är en kommunal 
angelägenhet, utifrån kommunallagens 2 kapitel 2 §. Beslutet överklagades och 
förvaltningsrätten upphävde beslutet, då det sågs som en opinionsyttring på det 
utrikespolitiska området.   

Sammantaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning att fullmäktige avslår 
motionen med motiveringen att frågan inte är en kommunal angelägenhet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Laila Dufström 
Biträdande kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
Motion daterad 8 mars 2021.  

Beslut skickas till 
Motionären 
Akten
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Vicktoria Sjöström2021-02-23

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-03-02

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

96162 Förhandlingsutskottet 2021-01-28, § 1-7 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott §

2021-02-08 Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott

2021.89 Beviljad ansökan från vård- och omsorgsnämnden 
om extra medel till föreningsstöd

Kommundirektör  §

2021-01-28 Kommundirektör 

KS 2021/12 Vård-och omsorg - ansökan om extra pengar till 
föreningar  2021

Maria Skoglund

Sidan  1 av 1
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MEDDELANDEN 
Sida 

1(1) 
Datum 

2021-05-18 
 

KS 2020/461 - 00  

  

 
 

 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

Kallelser 
a) KS 2021/168 - 10 

Ludvika Kommunfastigheter AB, LudvikaHem och Stora Brunnsvik AB. 
Årsstämma 24 maj 2021. 

b) KS 2021/190 – 10 
VB-Kraft. Årsstämma 24 maj 2021. 

c) KS 2021/102 - 10 
Intresseföreningen Bergslaget. Årsmöte 12 maj 2021. 

d) KS 2021/191 – 10 
Bergkraft Bergslagen. Stämma 28 maj 2021. 

e) KS 2021/195 – 10 
Leader Bergslagen årsstämma 27 maj 2021. 

f) KS 2021/199 – 10 
Inera AB. Årsstämma 18 juni 2021.  

Protokoll 
g) KS 2021/68 – 10 

LudvikaHem AB. Protokoll fört vid styrelsemöte 7 april samt extra 
styrelsemöte 26 april 2021. 

h) KS 2021/68 – 10  
Ludvika Kommunfastigheter AB. Protokoll fört vid styrelsemöte 7 april 
2021 samt extra styrelsemöte 26 april 2021. 

i) KS 2021/68 – 10 
Stora Brunnsvik AB. Protokoll fört vid extra styrelsemöte 26 april 2021. 

j) KS 2021/24 – 10 
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna. Protokoll fört 6 maj 2021.
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Muntlig information 
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                    2021-05-0509:55:49
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Bengt Andersson, Britt-Marie Pettersson, Leif Nilsson.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-0510:14:36
                    Bengt Andersson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-0510:16:16
                    Bengt Andersson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-0606:15:04
                    Leif Nilsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-0607:51:16
                    Britt-Marie Pettersson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-0607:52:14
                    Britt-Marie Pettersson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-0609:26:17
                    Leif Nilsson gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Telefonnummer: tom ➝ +460738390890


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 194902058918


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-0610:19:04
                    Britt-Marie Pettersson gjorde ändringar på sig själv.
Alla signaturer återställdes efter den här ändringen.


                

                
                
                    Telefonnummer: tom ➝ +460706650677


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 194408267823


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-0610:20:31
                    Britt-Marie Pettersson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-0610:42:42
                    Bengt Andersson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-0706:17:45
                    Leif Nilsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-0706:17:45
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Bengt Andersson, Britt-Marie Pettersson och Leif Nilsson har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




4064749:
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4064759:
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4064768:
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