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Så här ska pengarna användas 2021 

Vi räknar med att få 2,2 miljarder kronor i kommunalskatt, 
statsbidrag och andra intäkter. Här får du reda på vad 
pengarna ska användas till. 

budgeten kan du ta del av på ludvika.se/budget. 

• Alla sifror i detta dokument har avrundats. 

Några bra saker att känna till innan du läser vidare: 

• Detta är en kortversion av mål och budget 2021, hela 



 

 

 

 

Leif Pettersson 
Kommunstyrelsens ordförande (S) 

kostnader än vi har räknat med. 

Några inledande ord 

I november 2020 bestämde kommunfull-
mäktige budgeten för 2021 och preliminärt 
för 2022–2023. Budgeten är vår ekonomiska 
plan som visar hur de pengar vi får in ska 
användas. 

Vi har höga ambitioner för vår kommun 
Vi prioriterar barn och unga, arbete och näringsliv 
samt invånarnas livsmiljö. Vi satsar på att på några års 
sikt vara en av landets bästa skolkommuner, en bra 
plats att växa upp och bo på samt en hållbar kommun 
som växer. Målen utgår från invånarna och handlar 
om vad vår service och verksamhet åstadkommer. 
Kortfattat – vad vi utför för skattepengarna. 

Vi tar ansvar för ekonomin 
Att ta ansvar för ekonomin är det bästa sättet att ta 
ansvar för välfärden och våra kärnverksamheter. En 
välskött ekonomi är en förutsättning för långsiktigt 
hög kvalitet i skolan, vården och omsorgen och 
de många andra verksamheterna. Den pågående 

Ludvika, februari 2021 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

coronapandemin är ett mycket tydligt exempel på att 
vi behöver starka fnanser för att även kunna hantera 
oväntade händelser. Det är därför vi har tydliga mål 
för ekonomin som säger att vi ska lägga undan en del 
pengar och vi ska vara försiktiga med att låna till våra 
investeringar. 

Coronapandemin ger en extra osäkerhet 
Det fnns alltid ett mått av osäkerhet i en budget, 
som ju handlar om framtiden. Men just 2021 är 
särskilt ovisst på grund av pandemin. Spridningen 
av viruset och sjukdomen covid-19 har redan fått 
mycket långtgående följder för enskilda personer, 
hela samhället och ekonomin. Men vi vet inte hur 
pandemin kommer utvecklas framöver. Därför är 
vi beredda att planera om, i fall det visar sig att det 
blir helt annorlunda skatteintäkter, statsbidrag och 



 

 

 

 
 

Så här fungerar vår kommun 

Kommunalskattenär vår klart störstainkomstkälla. 

2021 
Härifrån kommer pengarna, 
miljoner kronor: 
Kommunalskatt.............................................1 231 
Generella statsbidrag....................................568 
Riktade statsbidrag, avgifter med mera......379 
Finansiella intäkter........................................23 

Vi sysslar med många olika frågor 
Barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg är 
det vi lägger mest pengar på. Det är där de festa av 
våra cirka 2 300 anställda jobbar. 

Kultur, fritidsgårdar, miljötillsyn, återvinning, 
vägar, näringslivsfrågor och uthyrning av bostäder 
är några andra exempel på det vi sysslar med. 

Pengar vi får in 
I år räknar vi med att få in 2,2 miljarder kronor. 
Klart mest kommer från kommunalskatten på 

invånarnas löner, pensioner och liknande inkomster. 
Vi räknar med att få drygt 1,2 miljarder därifrån. 

Det kommer nästan 570 miljoner i bidrag från staten, 
som vi kan använda fritt. Från staten får vi dessutom 
kring 360 miljoner, som bara får gå till de områden 
som pekas ut. Även dessa pengar betalas från skatter, 
som staten tar in. 

Vi tar också betalt för en del tjänster, till exempel 
av dem som ansöker om bygglov eller har barn på 
förskolan. 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Vår organisation 

Vi är en politiskt styrd organisation med full-
mäktige som högsta instans. Det innebär att 
folkvalda politiker bestämmer inriktningen på 
det vi gör. I fullmäktige sitter representanter 
för partierna. Antalet representanter för varje 
parti beror på röstantalet vid senaste valet. 
Större delen av det vi sysslar med sker i våra egna 
nämnder, med olika ansvarsområden. Exempelvis 
svarar social- och utbildningsnämnden för skola, soci-
altjänst med mera. Vård- och omsorgsnämnden sköter 
bland annat äldreomsorgen. 

Det fnns också fera fall där vi samarbetar med andra 
kommuner. Västerbergslagens utbildningsförbund 
(VBU) är ett exempel. Där driver vi bland annat 
gymnasieskola, kulturskola och vuxenutbildning 
tillsammans med Smedjebackens kommun. Rädd-
ningstjänsten Dala Mitt (RDM) är ett annat fall, där vi 
samarbetar med några andra dalakommuner. 

Slutligen sker en hel del arbete i våra bolag. Vissa äger 
vi helt själva som till exempel Ludvika hem AB och 
andra som WBAB äger vi tillsammans med Smedje-
backen. 

Politisk majoritet 

sedan valet 
2018 

Kristdemokraterna 

Moderaterna 



 

 
  

  

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

Det här vill vi uppnå 

Vi prioriterar barn ochunga, arbete ochnäringsliv samtinvånarnas livsmiljö 

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjlighe-
ternas kommun. Det är vår vision som pekar ut 
den långsiktiga färdriktningen och som säger 
vad som ska utmärka vårt arbete. Vi prioriterar 
barn och unga, arbete och näringsliv samt invån-
arnas livsmiljö. 

Vi har några få mål, som ger en inriktning för vad 
som ska hända i våra verksamheter för att gynna in-
vånarna och kommunen som helhet. Alla som jobbar 
hos oss ska hjälpa till och bidra till att målen ska nås. 
Vi har också några långsiktiga mål för ekonomin. 

De ekonomiska målen styr hur mycket av de pengar vi 
får in som kan gå till löpande verksamhet och inves-
teringar samt vad vi behöver lägga undan i form av 
årliga överskott. 

Kortfattat ska vi nå våra mål för verksamheten sam-
tidigt som vi ska ha ordning på pengarna. Det är det 
som brukar kallas god ekonomisk hushållning. 

Verksamhetsmål 

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

Finansiella mål 

• Oförändrad kommunal skattesats 
• Ett ekonomiskt överskott 
• Större delen av investeringarna ska 

betalas med egna medel 



 
 
 

 

 
 
 

 

En av landets bästa skolkommuner 

Vi prioriterar barn och unga. De behöver känna sig trygga för att trivas och 
prestera. Vi satsar på skolan – hela vägen från förskolan till gymnasiet. 
Utbildningen och kunskaperna ska förbättras, så att ungdomar efter sin 
skoltid står väl rustade för fortsatta studier eller jobb. 

Vi jobbar för att: Exempel på det vi satsar pengar på: 
• Elevernas kunskapsresultat ska förbättras • Cirka 1 000 lärare och annan personal inom 
• Elever ska känna sig trygga i skolan förskola och skola 

• Utbildningen i förskolan ska stärkas • Fokus på elevernas studieresultat 
• Fler speciallärare och specialpedagoger 
• Studiecoacher som stöttar och motiverar elever i 

skolarbetet 
• Vidareutbildning av barnskötare till förskolelärare 



 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

En bra kommun att växa upp i 

Våra barn och unga ska växa upp i trygga miljöer, må bra, känna framtids-
tro och ha möjlighet till ett rikt fritidsliv. Vi vill ta tillvara på ungas drivkraft 
och vilja att påverka. Skolungdomar ska kunna prova på arbetslivet och 
knyta kontakter för framtiden. Det är viktigt både för dem och för kommu-
nens långsiktiga kompetensförsörjning. 

Vi jobbar för att: 
• Ungdomar ska känna att de kan påverka oss i 

kommunen 
• Ungdomar ska kunna sommarjobba hos oss 
• Färre barn ska leva i familjer med ekonomiskt 

bistånd 

Exempel på det vi satsar pengar på: 
• Ung påverkan – en modell för att ungas idéer ska 

förverkligas och sedan uppmärksammas 
• Låta sommarjobbande kommunutvecklare föreslå 

förbättringar 
• Sommarlovsaktiviteter 
• Erbjuda sommarjobb till fer ungdomar 
• En ny lekplats 
• Mer stöd till föreningar inom fritid, idrott och 

kultur 
• Ludvikamodellen för att få fer i sysselsättning 

och egenförsörjning 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

En tillväxtkommun 

Vår kommun ska fortsätta växa och utvecklas. Tillväxten skapar resurser, 
gör kommunen attraktiv, underlättar etableringar och ger nya möjligheter 
för framtiden. Ludvika ska vara en bra kommun att driva företag i. 

Vi jobbar för att: 
• Befolkningen ska växa 
• Fler arbetstillfällen ska skapas 
• Företagarna ska vara nöjda med det lokala 

företagsklimatet 

Exempel på det vi satsar pengar på: 
• Nya hyresbostäder på Laggarudden 
• Fokus på nyetableringar av företag och handel 
• Mark- och anläggningsarbeten för att 

skapa byggklara tomter för etableringar 
i handelsområdet Lyviksberget och 
industriområdet Björnmossen 

• Infrastrukturprojektet Genomfart Ludvika för 
säkrare trafk och ökad framkomlighet i och 
genom tätorten 

• Stötta de lokala företagen under pandemin 
• Företagslots för att förenkla företagares kontakter 

med kommunen 
• Näringslivsutveckling och service till företag i 

hela kommunen 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

En bra kommun att leva i 

I hela kommunen ska vi kunna bo bra, leva ett gott liv och ta del av kom-
munens service. Kultur, idrott, mötesplatser och ett rikt föreningsliv är 
viktigt både för befintliga invånare och för att attrahera nya. Ett brett och 
varierat utbud av fritidsaktiviteter, arrangemang och evenemang bidrar till 
livskvalitet och stolthet för vår kommun. 

Vi jobbar för att: 
• Invånarna ska vara nöjda med att bo och leva i 

kommunen 
• Invånarna ska vara nöjda med utbudet av 

aktiviteter och evenemang 
• Äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg 

Exempel på det vi satsar pengar på: 
• Medborgarkontor för att ge service i alla 

kommundelar 
• Bredbandsutbyggnad i glesbefolkade områden 
• Asfaltering av gator i det kommunala vägnätet 
• Höjda bidrag till vägföreningar 
• Strandbrygga på Väsmanstrand och ställplatser 

vid Skuthamn 
• Ökad tillgänglighet till våra besöksmål 
• Förprojektering av aktivitetshall i Marnäs 
• Cirka 1 000 anställda som ger vård och omsorg 

till äldre och personer med funktionsnedsättning 
• Mer stimulerande inne- och utemiljö på våra 

äldreboenden 
• Ökad trygghet inom hemtjänsten genom att färre 

olika personer hjälper den äldre 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

En hållbar kommun 

Alla behöver hjälpas åt för att vi ska kunna nå miljömålen. Kommunen 
ska vara pådrivande när det gäller miljö, hållbarhet och hushållning med 
resurser. Vi ska både minska vår egen direkta miljö- och klimatpåverkan 
och underlätta för invånare och företag att minska sin. Det ska vara lätt 
att göra rätt. 

Vi jobbar för att: 
• Mat- och restavfallet ska minska 
• Matsvinnet ska minska i våra kök och serveringar 
• Våra fordon ska gå på fossilfria drivmedel 
• Energianvändningen i våra lokaler ska minska 

Exempel på det vi satsar pengar på: 
• Införa det nya avfalls- och återvinningssystemet 

även i hyreshus och på arbetsplatser 
• Projekt för att minska matsvinnet 
• Fordonspool med miljövänliga personbilar och 

elcyklar 
• Fler elbilar och laddningsstationer 
• Gå över till biodiesel för både personbilar och 

arbetsfordon 
• Energiefektiviseringar, till exempel pelletspanna 

och efektivare ventilation på Säfsgården 



Intäkter och kostnader, miljoner kronor. 

Så här görs vår budget i tre steg 

3 

2 

1 

Intäkter Budget 
Kostnader Budget 

2500 

2000 
2016  2017  2018  2019  2020 2021  2022 2023 

Först bedömer vi hur stora 
intäkterna kommer bli. 

Sedan bestäms hur stor del 
av dessa intäkter som ska 
läggas undan och hur myck-
et som ska användas i den 
löpande verksamheten. Det 
bestäms också hur mycket 
som ska investeras. 

Slutligen bestäms hur det 
som ska spenderas och 
investeras ska fördelas mel-
lan de olika nämnderna och 
verksamhetsområdena. 

Vi gör inte av med precis alla pengar i 
den löpande verksamheten. Vi tänker 
lägga undan 36 miljoner för att kunna 
betala investeringar och som en reserv 
för att klara sämre tider. 

12 av de 13 senaste åren har vi lyckats 
anpassa de löpande kostnaderna efter 
intäkterna, så att det har blivit pengar 
över. Och det siktar vi på även framö-
ver. 

Vi lägger undan en del pengar 



 

 
 

 

 
 

 

  

 
  

 

 

Pengar som läggs på löpande verksamhet 

Så här fördelas pengarna, 
miljoner kronor: 
Äldreomsorg, funktionsnedsättning 
med mera ....................................... 597 mkr 

Förskola, skola, fritids.................... 477 mkr 

Gymnasieskola, vuxenutbildning 
med mera ......................................190 mkr 

Samhällsutveckling, kultur, fritid... 181 mkr 

Individ- och familjeomsorg .............170 mkr 

IT, ekonomi, upphandling med 
mera................................................ 112 mkr 

Räddningstjänst ............................... 34 mkr 

Revision ...............................................1 mkr 

Vi ska bedriva verksamhet i egna nämnder och 
i kommunsamarbeten för en bra bit över 2,1 
miljarder kronor. Vår egen kostnad blir mindre 
– nästan 1,8 miljarder – främst eftersom staten 
är med och betalar för viss verksamhet genom 
riktade bidrag och andra pengar. 

Fullmäktige har bestämt hur stor del av det 
totala nettobeloppet på nära 1,8 miljarder som 
varje område ska använda. 

Utöver dessa pengar tillkommer det som våra 
bolag lägger på sin verksamhet. 



Pengar som läggs på investeringar 

Investeringar i exempelvis vägar, anlägg-
ningar och ny teknik görs för att långsiktigt 
utveckla kommunen och våra verksamheter. 
Ofta handlar det om helt nya satsningar, men 
ibland om att underhålla eller renovera. 

Nämnderna ska investera för totalt 82 mil-
joner kronor. De mesta av pengarna ska 
användas till bland annat gator, markarbeten, 
lekplatser och satsningar inom IT. 

Utöver dessa pengar tillkommer det som våra 
bolag investerar i exempelvis bostäder, vatten- 
och avloppssystemet samt skolor och andra 
verksamhetslokaler. 



 

Några av våra bolag 

Ludvika Kommunfastigheter AB har hand 
om våra fastigheter. 

WessmanBarken Vatten och Återvinning 
AB sköter sophämtning, återvinning och 
vatten- och avloppssystemet för både oss 
och Smedjebackens kommun. 

LudvikaHem AB hyr ut bostäder Västerbergslagen Kraft AB producerar 
elektricitet i vattenkraftverk 



Vill du veta mer
om vår ekonomi?

Läs på
ludvika.se/budget 

Vill du veta mer 

om våra mål? 

Läs på 

ludvika.se/mal 

Ludvika kommun • 0240-860 00 • ludvika.se 

https://ludvika.se



