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Så här ska pengarna användas 2023 



Kort om vår kommun

Under 2023 räknar vi med att få närmare  
2 miljarder kronor i skatt och statsbidrag. Här 
får du reda på vad pengarna ska användas till, 
så att vi ger en god service till invånarna och 
når våra mål.

Barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg är det 
vi lägger mest pengar på och det är där de flesta av våra 
anställda jobbar. Kultur, fritidsgårdar, miljötillsyn,  
återvinning, räddningstjänst, vägar, näringslivsfrågor och 
uthyrning av bostäder är andra områden vi sysslar med  
– och det finns många fler.

Medarbetarna är förstås vår viktigaste resurs. Hos oss  
jobbar lärare, vårdbiträden, kockar, barnskötare,  
undersköterskor, renhållningsarbetare, socialsekreterare, 
fastighetsskötare, IT-tekniker, ekonomer och många 
andra yrkesgrupper.

I början av 2022 hade kommunen ungefär 26 500 invånare.

I maj utsågs vi till Sveriges bästa miljökommun i katego-
rin landsbygd.

Detta är en kortversion av vår plan för 2023. Vill du veta mer?

Lagandan – vår värdegrund
Med vår gemensamma värdegrund Lagandan som  
utgångspunkt jobbar vi varje dag efter principerna relatio-
ner, glädje, lärande och driv. Vi finns till för Ludvikabon 
och tar ansvar för att Ludvika ska vara en bra kommun 
att leva och verka i.

Läs mer om våra mål
► ludvika.se/mal

Läs den längre versionen 
► ludvika.se/strategiskplan

https://www.ludvika.se/mal
https://www.ludvika.se/strategiskplan


Pengar in och ut

Vi gör inte av med precis alla pengar som 
kommer in. En del läggs undan för att 
kunna betala investeringar och som en 
reserv för sämre tider.

Under året ska verksamheterna också jobba 
för att vi ska få ut mer service och insatser 
för pengarna, motsvarande 30 miljoner 
kronor. 

Kommunalskatten är vår klart 
största inkomstkälla.

Så här ska pengarna användas, 
miljoner kronor

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, 
kost med mera ........................................ 650 

Förskola, skola, fritids ............................. 539 

Gymnasieskola, kulturskola, vuxen- 
utbildning med mera .............................. 205 

Samhällsutveckling, kultur, fritid ............ 200 

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

IT, ekonomi, upphandling med 
mera ......................................................... 117

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

Revision ........................................................1 

Totalt 1 930

Härifrån kommer pengarna, 
miljoner kronor

Kommunalskatt.....................................1 345

Bidrag från staten.....................................610

Totalt 1 954 



Det här satsar vi särskilt på

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.

Exempel på det vi satsar pengar på:
• Cirka 1 000 lärare och annan personal inom

förskola, skola och fritidshem
• Ökad trygghet i skolan, och på väg till och från
• Fler förskoleplatser
• Rekrytera fler legitimerade lärare och förskollärare
• Introduktion och mentorsprogram för nyanställda

förskollärare och lärare
• Kompetensutveckling och vidareutbildning för

ökad behörighet inom förskola och skola
• Fokus på elevernas studieresultat
• Lovskola
• Fortsatt digitalisering inom förskola och skola

Ludvika är framtidens, tillväxtens 
och möjligheternas kommun.  
Det är vår vision som pekar ut den 
långsiktiga färdriktningen och som 
säger vad vi strävar efter.  

Vi prioriterar barn och unga, arbete och 
näringsliv samt invånarnas livsmiljö. 

Vi har fem mål som visar vad vi satsar 
särskilt på, för att utveckla och förbättra vår 
kommun. 



Våra barn och unga ska växa upp i trygga 
miljöer, må bra, känna framtidstro 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 kommunens långsiktiga kompetens- 
försörjning.

Exempel på det vi satsar pengar på:
• Ny multiarena för utomhusaktiviteter, till 

exempel bollsport
• Ung påverkan – en modell för att ungas idéer ska 

förverkligas och sedan uppmärksammas
• Erbjuda sommarjobb till fler ungdomar
• Låta en grupp sommarjobbande 

kommunutvecklare föreslå förbättringar ur ett 
ungdomsperspektiv

• UF-företag som ger gymnasieelever möjlighet att 
träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet 
och sitt entreprenörskap genom att driva företag

• Sommarlovsaktiviteter
• Att få fler familjeförsörjare i sysselsättning och 

egenförsörjning

En bra kommun att 
växa upp i

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.

Exempel på det vi satsar pengar på:
• Stark fokus på nyetableringar av företag och

handel, bland annat på industriområdet
Björnmossen och handelsområdet Lyviksberget

• Fortsätta skapa byggklara tomter för etableringar
• Starta engelskspråkig grundskola, med

undervisning på engelska upp till 50 procent
• Förbereda start av internationell gymnasieskola,

med undervisning på engelska enligt internationell
läroplan

• Utveckla attraktiva områden för bostadsbyggande
• Näringslivsutveckling och service till företag i hela

kommunen
• Underlätta för lokala företag att vara med när vi

handlar upp varor och tjänster
• Vidareutveckla företagslots: en snabbväg för att

förenkla företagares kontakter med kommunen



En bra kommun att 
leva i

En hållbar kommun

I hela kommunen ska vi kunna bo bra, leva 
ett gott liv och ta del av kommunens 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.

Exempel på det vi satsar pengar på:
• Asfaltering av gator i det kommunala vägnätet 
• Fortsatt bredbandsutbyggnad så att i stort 

sett alla invånare och företag får bra tekniska 
förutsättningar

• Vision Fredriksberg och vision Grängesberg, 
två projekt där vi i dialog med invånarna ökar 
orternas attraktivitet

• Planera för att bygga en aktivitetshall i Marnäs för 
evenemang inom idrott, kultur, mässor med mera

• Cirka 1 000 anställda som ger vård och omsorg 
till äldre och personer med funktionsnedsättning

• Erbjuda fler sociala aktiviteter på äldreboendena 
och förbättra inne- och utemiljön

• Utveckla demensomvårdnaden genom musik

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 klimat-
påverkan och underlätta för invånare och 
företag att minska sin. Det ska vara lätt att 
göra rätt.

Exempel på det vi satsar pengar på:
• Nya etapper i införandet av avfalls- och 

återvinningssystemet i hyreshus och på 
arbetsplatser 

• Minska matsvinnet 
• Fordonspool med miljövänliga personbilar och 

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

och arbetsfordon 
• Fortsatta energieffektiviseringar i våra 

förskolor, skolor, äldreboenden och andra 
verksamhetslokaler



Planer inför framtiden 

Leif Pettersson (S)
Ordförande för kommunstyrelsen, med Väsmanstrand i 
bakgrunden.

”Hela kommunen ska fortsätta växa, utvecklas och bli mer attrak-
tiv. Därför arbetar vi hårt för nyetableringar av företag och jobb, 
exempelvis på handelsområdet Lyviksberget. Tillväxten skapar 
resurser, ger ett ökat underlag för service och ger nya möjligheter 
för framtiden. Fler arbetstillfällen i kommunen innebär också att 
vi bland annat måste planera och förbereda oss för byggande av 
fler bostäder.”

Håkan Frank (M)
Ordförande för social- och utbildningsnämnden,  
framför Fredriksbergs skola.

”Vi jobbar för att nå ett av våra viktigaste mål – att höja skolbety-
gen. Exempelvis vill vi öka lärarbehörigheten inom både förskola 
och skola. Dessutom strävar vi efter att ha mindre barngrupper 
inom förskolan. Vi fortsätter att arbeta för att minska trängseln 
i våra skolor. Under hösten 2023 hoppas vi att ha startat upp 
undervisning på engelska upp till 50 procent i grundskolans 
årskurs 7.”

Åsa Bergkvist (S)
Ordförande för vård- och omsorgsnämnden, framför grupp-
bostaden på Grågåsvägen.

”Vi ökar tryggheten för våra brukare genom en ökad personalkon-
tinuitet. Vi satsar på utemiljön vid våra boenden för att stimulera 
utevistelse och vi fortsätter utveckla demensomsorgen. Det behövs 
fler boenden inom LSS och socialpsykiatri. Vi serverar god och 
näringsrik mat på förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. 
För att nå hållbarhetsmålen fortsätter vi att minska matsvinnet. 
Genom Lagandan skapas bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor 
för våra medarbetare.”

Sören Finnström (S)
Ordförande för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, 
framför Jägarnäsvägen.

”För att kommunen ska fortsätta att utvecklas fortsätter vi att 
ta fram attraktiva områden för bostadsbyggande, såsom Väs-
manstrand, Stora Hillänget och Folkets hus-parkeringen. Vi 
fortsätter också att asfaltera gator och ordna nya lekplatser och 
multiarenor – både i stad och på landsbygd. Vi arbetar även vida-
re med de förslag som kommit fram inom Vision Grängesberg 2.0 
och Vision Fredriksberg 2.0.”



Några av våra samarbeten och bolag

Har hand om våra förskolor, 
skolor, äldreboenden och andra 

verksamhetslokaler. 

Hyr ut bostäder 
i hela kommunen.

I Västerbergslagens utbildnings- 
förbund bedriver vi gymnasie- 

skola, vuxenutbildning och  
kulturskola tillsammans med 

Smedjebackens kommun.

Vi är med i Räddningstjänsten 
Dala Mitt, tillsammans med  

Borlänge, Falun, Gagnef  
och Säter.

Producerar dricksvatten, renar  
avloppsvatten och ser till att  
avfallet tas om hand på ett  
hållbart och effektivt sätt.

Producerar elektricitet  
i vattenkraftverk.

Ludvika kommun • 0240-860 00 • ludvika.se

Staffan Bruzelius (M)
Ordförande för myndighetsnämnden miljö och bygg, framför 
bygget av Biltema där nämnden handlade ärendet om bygglov.

”Kommunen utvecklas positivt och fler etableringar är på gång. I 
myndighetsutövningen är det vår roll att agera rättssäkert när vi 
beslutar i ärenden som rör exempelvis strandskydd och miljöfrågor. 
Inom den ramen vill vi ha dialog med enskilda och företag och ge 
den service de behöver. Vi vill också bli mer kostnadseffektiva. Ökad 
digitalisering kan vara ett sätt – samarbete med Smedjebackens kom-
mun ett annat.”

Ingvar Henriksson (S)
Ordförande för Ludvika kommunfastigheter och  
LudvikaHem, framför flerfamiljshuset Tjädern.

”Vi ska vara fortsatt på tå när det handlar om att bygga nya  
bostäder. Samtidigt fortsätter vi att renovera våra nuvarande  
lägenheter och lokaler. Dessutom arbetar vi löpande för att bli  
mer effektiva och samtidigt utvecklas ur ett miljö- och  
hållbarhetsperspektiv.”




