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Några exempel på det vi gjorde 2021 

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

Vi tog emot 1500 barn 
på förskolan. 

Vi utbildade 3 000 elever i 
grundskolan och 650 på gymnasiet. 

Vi tillhandahöll 6 400 datorer 
till elever och personal. 

Vi betalade ut bidrag till över 
100 föreningar inom 

idrott, kultur och fritid och 
till 10 studieförbund. 

I samarbete med det lokala 
föreningslivet tog vi emot 275 
sommarjobbande ungdomar. 

Våra bibliotek hade 100 000 besök 
och gjorde mer än 100 000 utlån. 

Vi hyrde ut 3 250 bostäder. 

Vi producerade miljövänlig el 
i vattenkraftverk, motsvarande 

årsförbrukningen för 4 500 villor. 

Vi samlade in 1300 ton matavfall 
som blev bränsle som en biogasbil 
kan åka 64 varv runt jorden för. 

Vi gav insatser till 1200 pensionärer 
inom äldreomsorgen och till 300 

personer med funktionsnedsättning. 

Vi serverade dagligen 5 000 
portioner mat inom förskola, skola 

och äldreomsorg. 

Vi gjorde markarbeten på 
handelsområdet Lyviksberget inför 

etableringar av nya butiker. 

Vi fortsatte infrastrukturprojektet 
Genomfart Ludvika för säkrare 
trafk och ökad framkomlighet 

i och genom tätorten 
(tillsammans med Trafkverket). 

Vi betalade för fortsatt bredbands-
utbyggnad i glesbefolkade områden. 



 
 
 

 
   

  

 
    

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Vi fick in 2,9 miljarder kronor under året 

Här får du reda på hur Med kommunen menar vi: Några andra saker: 
pengarna användes och • Våra nämnder. • Alla belopp har avrundats. 
hur det gick för oss även • De samarbeten med andra • Detta är en kortversion, 
på andra sätt. kommuner som vi ingår i. läs hela dokumentet på 

• Våra bolag. ludvika.se/arsredovisning. 

Några av våra samarbeten och bolag 

Har hand om våra förskolor, Hyr ut bostäder Producerar elektricitet 
skolor, äldreboenden och andra i hela kommunen. i vattenkraftverk. 

verksamhetslokaler. 

Producerar dricksvatten, renar Vi är med i Räddningstjänsten I Västerbergslagens utbildnings-
avloppsvatten och ser till att Dala Mitt, tillsammans med förbund bedriver vi gymnasie-
avfallet tas om hand på ett Borlänge, Falun, Gagnef skola, vuxenutbildning och 
hållbart och efektivt sätt. och Säter. kulturskola tillsammans med 

Smedjebackens kommun. 
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Pengar vi fick in och hur de användes 

Kommunen fick in 2,9 miljarder 
kronor i intäkter. Se fördelningen i 
miljoner kronor. 

Övrigt (1 067) Skatt från invånarna (1 276) 

Generella bidrag från staten (558) 

Vi fck nästan 1,3 miljarder kronor i kommunal-
skatt på invånarnas löner, pensioner och liknande. 
För varje hundralapp i beskattningsbar inkomst 
betalar invånarna 22,07 kronor till kommunen. 

Över en halv miljard kronor kom i generella 
bidrag från staten. 

Övriga intäkter på nära 1,1 miljarder kronor består 
av fera delar. Vi fck öronmärkta bidrag från sta-
ten som bara fck gå till de områden som pekades 
ut och vi fck kompensation för en del merkost-
nader under pandemin. Vi tog betalt för en del 
tjänster, till exempel av dem som ansökte om 
bygglov eller hade barn på förskolan. Våra bolag 
fck in hyror, avgifter och försäljningsintäkter. 

Övrigt, bland annat bolagens verksamhet (1 219) 

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, kost (625) 

Förskola, skola, fritids (470) 

Gymnasieskola, vuxenutbildning, 
kulturskola (188) 

Individ- och familjeomsorg (187)

 Kultur, fritid och samhällsutveckling (183) 

IT, ekonomi, upphandlingar med mera (105) 

Räddningstjänst (35) 

Under året hade vi enengångskostnad för detmångåriga investerings-projektet kring vatten-ledningen mellan Ludvikaoch Grängesberg. 

Vi hade kostnader på 3 miljarder Förskola, skola, gymnasieskola, äldreomsorg och 
socialtjänst är det vi lägger mest pengar på. Det är kronor. Se fördelningen i miljoner 
där som de festa anställda jobbar. kronor. 

4 



5 

 

 

 

 
 

 
 

 

Växande handelsområde och fler jobb 

Efter en god orderingång påbörjade Hitachi Energy 
under 2021 rekryteringen av fera hundra nya med-
arbetare. I Grängesberg fortsätter Spendrups att 
växa, vilket också skapar nya jobb. De stora före-
tagens satsningar skapar samtidigt möjligheter för 
underleverantörer och andra företag i kommunen. 

Även etableringarna på Lyviksberget betyder många 
nya jobb. Under 2021 öppnade Stadium Outlet 
på handelsområdet. Biltema och Byggmax började 
bygga varuhus och rekrytera personal för öppning 
under våren 2022. Fler aktörer har visat intresse för 
att köpa mark och etablera sig på området. 



 

 
  

 
 

  

  

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Framtidssatsningar 

”Under flera år har vi bland annat satsat 
mycket pengar på att skapa byggklara 

tomter för etableringar på Lyviksberget. 
Under 2021 började det arbetet ge 
resultat. Det växande handelsområdet 
ger nya arbetstillfällen, lockar fler 
besökare och bygger en positiv 
framtidstro. Helt i linje med visionen 
om att Ludvika ska vara framtidens, 

tillväxtens och möjligheternas kommun.” 

– Kommunstyrelsens ordförande,
Leif Pettersson (S). 

Vi la pengar på framtidssatsningar 
Vi investerade för över 200 miljoner kronor. En investering kan 
till exempel handla om att man bygger eller bygger om något. 

Under året blev vi bland annat klara med: 
• Ställplatser vid Skuthamn för husvagnar och husbilar.
• Bostäder vid Laggarudden, fyra parhus med åtta lägen-

heter.
• Boulebanor i Stadsparken.

Exempel på pågående investeringar som vi ännu 
inte är klara med: 
• Innemiljöåtgärder på Björkås förskola och skola, Gränges-

berg. Ger en mer hälsosam miljö för barn, elever och personal.
• Läkemedelsskåp med digital låslösning i äldreboenden. Ökar

patientsäkerheten i läkemedelshanteringen.
• Flytt av kök och matsal på Vasaskolan. Ger ökad säkerhet

eftersom det blir ett slut på lastbilstransporter över skolgården.
• Gång- och cykelväg längs Jägarnäsvägen.
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Genomfarten 

Gång- och cykelväg längs Jägarnäsvägen 

Nya bostäder Laggarudden 



 
 

   

 
 
 
 
 
 

 

 
  
   
 
 
  
  

 
 

 
 

 

Vår vision och våra verksamhetsmål 

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheter-
nas kommun. Utifrån den visionen finns några mål 
för hur våra verksamheter ska utvecklas, och vad 
vi ska satsa särskilt på, för att gynna invånarna 
och kommunen som helhet. 

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

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

Några exempel: 
• Avgångsbetygen i nian förbättrades. 
• Avgångsbetygen på gymnasiet förbättrades. 
• Andelen utbildade förskollärare ökade. 
• Fler ungdomar sommarjobbade hos oss. 
• Företagen gav högre betyg på företagsklimatet. 
• Fler av våra fordon kördes fossilfritt. 
• Mat- och restavfallet minskade inom återvinningen. 

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