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Ledamöter och ersättare i fullmäktige  
Revisorer 

 

Reducerat fullmäktige under speciella 
omständigheter 
I en tid då världen förändras snabbt har samtliga gruppledare för partier 
representerade i fullmäktige i Ludvika den 30 mars 2020 undertecknat en 
överenskommelse som möjliggör en tillfällig reducering av antalet ledamöter till 
25 stycken under speciella omständigheter. 

Vi önskar att kunna säkerställa ett demokratiskt och parlamentariskt balanserat 
beslutsfattande i fullmäktige även under de omständigheter som vi nu befinner 
oss i och som kan pågå under en längre tid. Genom att ingå denna 
överenskommelse kan vi bibehålla balansen mellan majoritet och opposition. 

Redan nu den 6 april ber vi samtliga ledamöter och ersättare och revisorer att 
tillmötesgå intentionerna i överenskommelsen. Detta innebär att ledamöter, 
ersättare och revisorer som tillhör någon riskgrupp, är över 70 år eller uppvisar 
symptom stannar hemma. Respektive gruppledare överenskommer inom 
respektive parti om vem som deltar i sammanträdet. Ledamöter och ersättare 
som inte ska tjänstgöra vid sammanträdet ska inte heller vara i lokalen. 

Gruppledare ska senast den 3 april meddela vilka som kommer att tjänstgöra 
under fullmäktiges sammanträde till Maria Östgren på telefonnummer 860 16 
eller e-post maria.ostgren@ludvika.se. 

 

Tack för visad hänsyn! 
 

Maria Strömkvist 
Fullmäktiges ordförande 

Parti Nuvarande 
antal 

Antal vid 25 
ledamöter 

Parti Nuvarande 
antal 

Antal vid 25 
ledamöter 

S 15 8 MP 2 1 

M 10 5 KD 1 1 

SD 7 4 L 1 1 

C 4 2 K 1 1 

V 4 2    
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Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 52  Dnr 2020/54 

 

 Fastställande av årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns årsredovisning 2019, 
enligt bilaga daterad 17 mars 2020. 

Protokollsanteckning 
”Det är positivt att Ludvika Kommun 2019 redovisar ett resultat som uppfyller 
villkoren för balanskravsresultatet enligt lagen (1997:614) om kommunal 
redovisning (KRL). 

Det är negativt att kommunens nämnder har driftkostnader, som är avsevärt 
högre än budget. Det insatta åtgärderna måste intensifieras och andra insatser 
måste mobiliseras. 

Det är en mycket stor negativ skillnad mellan Kortfristiga Fordringar och 
Skulder, som kan orsaka likviditetsbrist om ej åtgärdas. En del av de kortfristiga 
fordringarna äldre än ett år. 

Hans Gleimar, KS 2:e vice Ordförande, Centerpartiet och Sarah Hjälm, 
ledamot KS, Centerpartiet.” 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisningen visar hur det gick för kommunen och kommunkoncernen 
2019. Rapporten innehåller bland annat en bedömning av om fullmäktiges 
övergripande verksamhetsmål och finansiella mål uppnåddes. 

Under året skedde förbättringar och en positiv utveckling för flera av de 18 
resultatmått som visar konkreta aspekter av fullmäktiges fem verksamhetsmål och 
som används för att bedöma hur väl de nås. Några exempel är att betygen 
fortsatte förbättras i grundskolans årskurs 9, bredbandsutbyggnaden fortsatte och 
klimatpåverkan av kommunens bilresor minskade. 

Målet En tillväxtkommun uppnåddes delvis. Men i övrigt uppnåddes inget av 
målen fullt ut dels eftersom det i många fall inte var den önskade positiva 
utvecklingen, dels eftersom de nämnda förbättringarna i flera fall inte var 
tillräckliga för att årets målvärden (ambitionsnivåer) skulle nås. 

Kommunens ekonomiska resultat för året uppgick till 223,1 miljoner kronor, 
mot budgeterade 32,9 miljoner kronor, där resultatet till största del utgörs av 
engångsbelopp på 185,2 miljoner kronor i form av reavinster. Lägre 
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avskrivningar till följd av fastighetsöverföring påverkar också positivt. 
Resultatet tyngdes dock av att nämndernas driftskostnader totalt sett var 
26,9 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån. Störst överskridande 
finns för social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde social välfärd 
(28,5 miljoner kronor).  

Fullmäktiges finansiella mål, ett resultat efter finansiella poster på 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag, uppnåddes i och med att nivån 229,9 
miljoner kronor motsvarar 13,6 procent. 

Med ett positivt balanskravsresultat på 37,9 miljoner kronor uppfylldes även 
lagens krav på att inte redovisa ett underskott. 

Under året upparbetades och bokfördes cirka 227 miljoner kronor av årets 
investeringsanslag på 275 miljoner kronor. 

Ärendet föredrogs muntligt vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 mars 
2020.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 10 mars 2020 § 41. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2020. 
3. Årsredovisning 2019 daterad 17 mars 2020.  

Behandling 
Ärendet föredras av kommunchef och redovisningschef.  

Begäran från Hans Gleimar (C) om att få göra en protokollsanteckning 
godkänns. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige
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Kommunstyrelsens stab 
Mikael Müller, 0240-860 49 
mikael.muller@ludvika.se  

Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

KS  2020/54-00 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Årsredovisning 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns årsredovisning 2019, 
enligt bilaga daterad 17 mars 2020. 

Sammanfattning 
Årsredovisningen visar hur det gick för kommunen och kommunkoncernen 
2019. Rapporten innehåller bland annat en bedömning av om fullmäktiges 
övergripande verksamhetsmål och finansiella mål uppnåddes. 

Under året skedde förbättringar och en positiv utveckling för flera av de 18 
resultatmått som visar konkreta aspekter av fullmäktiges fem verksamhetsmål och 
som används för att bedöma hur väl de nås. Några exempel är att betygen 
fortsatte förbättras i grundskolans årskurs 9, bredbandsutbyggnaden fortsatte och 
klimatpåverkan av kommunens bilresor minskade. 

Målet En tillväxtkommun uppnåddes delvis. Men i övrigt uppnåddes inget av 
målen fullt ut dels eftersom det i många fall inte var den önskade positiva 
utvecklingen, dels eftersom de nämnda förbättringarna i flera fall inte var 
tillräckliga för att årets målvärden (ambitionsnivåer) skulle nås. 

Kommunens ekonomiska resultat för året uppgick till 223,1 miljoner kronor, 
mot budgeterade 32,9 miljoner kronor, där resultatet till största del utgörs av 
engångsbelopp på 185,2 miljoner kronor i form av reavinster. Lägre 
avskrivningar till följd av fastighetsöverföring påverkar också positivt. 
Resultatet tyngdes dock av att nämndernas driftskostnader totalt sett var 
26,9 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån. Störst överskridande 
finns för social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde social välfärd 
(28,5 miljoner kronor).  

Fullmäktiges finansiella mål, ett resultat efter finansiella poster på 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag, uppnåddes i och med att nivån 229,9 
miljoner kronor motsvarar 13,6 procent. 

Med ett positivt balanskravsresultat på 37,9 miljoner kronor uppfylldes även 
lagens krav på att inte redovisa ett underskott. 

Under året upparbetades och bokfördes cirka 227 miljoner kronor av årets 
investeringsanslag på 275 miljoner kronor. 
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Beskrivning av ärendet 
Årsredovisningen visar hur det gick för kommunen och kommunkoncernen 
2019. I koncernen ingår kommunen och de kommunala bolagen. Rapporten 
innehåller bland annat en bedömning av om fullmäktiges övergripande 
verksamhetsmål och finansiella mål uppnåddes. 

Kommunens verksamhetsmässiga mål 
Uppföljningen av fullmäktiges fem verksamhetsmål pekar på förbättringar och 
en positiv utveckling för flera av de 18 resultatmått som visar konkreta aspekter 
av målen och som används för att bedöma hur väl de nås. Betygen fortsatte 
förbättras i grundskolans årskurs 9, färre ungdomar rapporterade att de har 
upplevt specifika otrygga situationer, bostadsbyggandet ökade något, 
bredbandsutbyggnaden fortsatte, mer hushållsavfall återvanns, företagen gav ett 
mycket högre betyg på kommunens service i myndighetsutövningen och 
klimatpåverkan av kommunens bilresor minskade. 

Trots detta uppnåddes inget av målen fullt ut dels eftersom det i många fall inte 
var den önskade positiva utvecklingen, dels eftersom flera av de nämnda 
förbättringarna inte var tillräckliga för att årets målvärden (ambitionsnivåer) 
skulle nås. Men målet En tillväxtkommun uppnåddes delvis. Målen En av landets 
bästa skolkommuner, En bra kommun att växa upp i, En bra kommun att leva i och En 
miljövänlig kommun uppnåddes i mindre grad eller inte alls. 

Kommunens ekonomiska resultat och finansiella mål 
Resultatet uppgick till 223,1 miljoner kronor. Det var 190,2 miljoner kronor 
mer än den budgeterade nivån 32,9 miljoner kronor. 

Att resultatet blev bättre än budgeterat beror till största del på engångsbelopp 
på 185,2 miljoner kronor i form av reavinster, men även 15,8 miljoner kronor i 
lägre avskrivningar till följd av fastighetsöverföring och 5,1 miljoner kr i högre 
skatteintäkter och statsbidrag. En annan positiv post var en för kommunen 
gynnsam förändring av personalskulderna till nuvarande anställda. Resultatet 
tyngdes dock av att nämndernas driftskostnader totalt sett var 26,1 miljoner 
kronor högre än den budgeterade nivån. Störst överskridande finns för social- 
och utbildningsnämndens verksamhetsområde social välfärd (28,5 miljoner 
kronor). 

Utan de nämnda reavinsterna hade det blivit ett resultat på 37,9 miljoner kronor. 

Fullmäktiges finansiella mål, ett resultat efter finansiella poster på 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag, uppnåddes i och med att resultatnivån 229,9 
miljoner kronor motsvarar 13,6 procent. 

Med ett positivt balanskravsresultat på 37,9 miljoner kronor uppfylldes även 
lagens krav på att inte redovisa ett underskott. 

Kommunens investeringar 
Under året upparbetades och bokfördes 227,5 miljoner kronor i en rad större 
och mindre investeringsprojekt för att långsiktigt förbättra och utveckla 
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kommunen och verksamheterna. Klart störst investeringsnivå finns hos 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Resterande 47,6 miljoner kronor av det totala anslaget på 275,1 miljoner kronor 
användes dock inte. Det var främst samhällsbyggnadsnämndens 
skattefinansierade investeringar som inte klarades av fullt ut.  

Koncernens ekonomiska resultat 
Kommunkoncernens resultat uppgick till 84 miljoner kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikael Müller 
Verksamhetscontroller 

 Christer Karlsson 
 Redovisningschef 

Bilagor 
Årsredovisning 2019, daterad 17 mars 2020 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom 
Kommunchef för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Ekonomienheten för kännedom 
Akten
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Årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Det är vår 

vision som anger vad vi ska sträva efter och arbeta för. Vi prioriterar barn och 

unga, arbete och näringsliv samt invånarnas livsmiljö. 

Denna årsredovisning visar hur det gick för kommunen 2019. 

Det föds många barn. Under året föddes nära 340 barn i kommunen, vilket är 

bland de allra högsta siffrorna under de senaste 25 åren. Under den senaste 

tioårsperioden har det blivit drygt 1 000 fler barn och unga i åldrarna 0−15 år. 

Därför har vi under senare år investerat mycket i nya förskolor, men även byggt 

nya Solviksskolan. 

Det går bra ekonomiskt. För femte året i rad gjorde kommunen ett 

plusresultat. När året var slut hade vi ett överskott på 38 miljoner kronor, som 

kommer väl till pass för att finansiera investeringar men också som en buffert för 

att möta konjunktursvängningar och oförutsedda händelser. En stark ekonomi 

och god ekonomisk hushållning ger handlingsfrihet och möjligheter till 

utveckling, till nytta för kommunens invånare och näringslivet på orten. 

Stora investeringar för att utveckla hela kommunen. Under året 

investerades hela 227 miljoner kronor för att långsiktigt förbättra och utveckla 

kommunen och verksamheterna. Bland den långa raden av större och mindre 

projekt som genomfördes kan nämnas nya förskoleavdelningar, åtgärder för att 

utveckla Grängesberg inom ramen för Vision Grängesberg, modernisering av 

Gonäs reningsverk, IT-stöd i förskolor och på fritids, ny lekplats i Stadsparken, 

fortsatt bredbandsutbyggnad i främst byarna samt inte minst fortsatta etapper 

av det fleråriga projektet Genomfart Ludvika. Projektet ger förbättrade 

trafikflöden genom Ludvika tätort och utförs och finansieras tillsammans med 

Trafikverket och Region Dalarna. Vi är också i startgroparna för att utveckla 

Fredriksberg inom ramen för Vision Fredriksberg. 

Inom ramen för en långsiktigt ansvarsfull ekonomi tar vi 2020 ytterligare steg 

för att kommunen ska fortsätta att utvecklas och växa.  

Stort tack till alla er som genom arbete och engagemang bidrar till att utveckla 

vår kommun. 

 

Ludvika i mars 2020 

 

Leif Pettersson 

Kommunstyrelsens ordförande  
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Årsredovisning 2019 

1 Förvaltningsberättelse 
Denna årsredovisning visar hur det gick för kommunkoncernen – kommunen 

och de kommunala bolagen – under 2019. 

Redovisningen innehåller bland annat en uppföljning av om kommunens 

övergripande verksamhetsmål och finansiella mål uppnåddes 2019. Kombinationen 

av verksamhetsmässiga och finansiella mål, som enligt kommunallagen i bägge 

fallen ska vara av betydelse för god ekonomisk hushållning, tar sikte på 

kommunens förmåga att bedriva verksamheten ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt i enlighet med fullmäktiges intentioner och prioriteringar. 

Ett ekonomiskt bokslut har upprättats för 2019. 

1.1 Översikt av kommunens mål för verksamhet och 

ekonomi 

Uppföljning av målen för god ekonomisk hushållning 2019 

Verksamhetsmål 

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 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag  
 

Uppföljningen av fullmäktiges fem verksamhetsmål pekar på förbättringar och en 

positiv utveckling för flera av de 18 resultatmått som visar konkreta aspekter av 

målen och som används för att bedöma hur väl de nås. Betygen fortsatte 

förbättras i grundskolans årskurs 9, färre ungdomar rapporterade att de har 

upplevt specifika otrygga situationer, bostadsbyggandet ökade något, 

bredbandsutbyggnaden fortsatte, mer hushållsavfall återvanns, företagen gav ett 

mycket högre betyg på kommunens service i myndighetsutövningen och 

klimatpåverkan av kommunens bilresor minskade. 

Trots detta uppnåddes inget av målen fullt ut dels eftersom det i många fall inte 

var den önskade positiva utvecklingen, dels eftersom flera av de nämnda 

förbättringarna inte var tillräckliga för att årets målvärden (ambitionsnivåer) skulle 

nås. Men målet En tillväxtkommun uppnåddes delvis (     i tabellen ovan). Målen 

En av landets bästa skolkommuner, En bra kommun att växa upp i, En bra kommun att 

leva i och En miljövänlig kommun uppnåddes i mindre grad eller inte alls (    ). 

Däremot uppnåddes fullmäktiges enda finansiella mål, ett resultat för kommunen på 

2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (    ). Resultatet blev 13,6 procent 

(223,1 miljoner kr). 
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Årsredovisning 2019 

En mer utförlig uppföljning av resultatmåtten och verksamhetsmålen redovisas 

i nästa avsnitt 1.2 och i kapitel 2. En mer utförlig uppföljning av det 

ekonomiska resultatet redovisas längre fram i detta kapitel. 

1.2 Kommunens verksamhetsmål 

Uppföljning av verksamhetsmålen 2019 

 

 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

För-

bätt-

ring/ 

För-

säm-

ring 

2019 

Mål-

värde 

2019 

Mål-

upp-

fyll-

else 

2019 

Målet En av landets bästa skolkommuner 
     

Kommunranking för genomsnittligt meritvärde            

(betyg) årskurs 9 (1−290, där 1=bästa kommun) 
Låga värden bra 211 198  150 

 

Kommunranking för genomsnittlig betygspoäng    

gymnasiet årskurs 3 (1−290, där 1=bästa kommun) 
Låga värden bra 81 251  104 

 

Målet En bra kommun att växa upp i     
 

Andel ungdomar med framtidstro Höga värden bra 90 % 87 %  94 % 
 

Andel ungdomar med möjlighet att påverka dem     

som bestämmer i kommunen 
Höga värden bra 25 % 17 %  29 % 

 

Andel ungdomar som har upplevt otrygga situationer Låga värden bra 33 % 29 % 
 

20 % 
 

Andel öppet arbetslösa unga 18−24 år Låga värden bra 6,0 % 6,7 %  5,5 % 
 

Målet En tillväxtkommun     
 

Antal invånare Höga värden bra 26 946 26 898  27 400 
 

Antal nybyggda bostäder Höga värden bra 10 151) 
 

35 
 

Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband Höga värden bra 87 % 91 %2) 
 85 % 

 

Företagens betyg på kommunens service            

(0−100, där 100=max) 
Höga värden bra 75 823) 

 
77 

 

Andel öppet arbetslösa vuxna 25−64 år Låga värden bra 4,7 % 4,9 %  4,3 % 
 

Målet En bra kommun att leva i     
 

Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats      

att bo och leva på (0−100, där 100=max) 
Höga värden bra 53 50  57 

 

Invånarnas betyg på kommunens bemötande och 

tillgänglighet (0−100, där 100=max) 
Höga värden bra 55 51  58 

 

Invånarnas betyg på kommunen som en trygg och 

säker plats att bo på (0−100, där 100=max) 
Höga värden bra 52 50  59 

 

Målet En miljövänlig kommun     
 

Andel hushållsavfall som återvinns Höga värden bra 31 % 34 %4) 
 

45 % 
 

Andel ekologiska livsmedel i kommun-    

organisationen 
Höga värden bra 42 % 37 % 

 
45 % 

 

Koldioxidutsläpp från kommunorganisationens   

bilresor (ton CO2 per årsarbetare) 
Låga värden bra 0,189 0,186 

 
0,20 

 

Energianvändning i kommunorganisationens        

lokaler (kWh per m2) 
Låga värden bra 162 166 

 
157 

 

1) Preliminärt. Utfallet för 2019 publiceras 7 maj 2020. 

2) Prognos. Utfallet för 2019 publiceras 27 mars 2020. 

3) Preliminärt. Utfallet för 2019 publiceras 22 april 2020. 

4) Prognos. Utfallet för 2019 publiceras preliminärt i maj 2020. 
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Målet En av landets bästa skolkommuner uppnåddes inte 2019   
För ett av de två resultatmåtten skedde en förbättring 2019. När betygen i 

grundskolan ökade för andra året i rad förbättrades Ludvikas rankingplacering 

bland landets kommuner, men inte så mycket som hade krävts för att nå 

målvärdet. Men avgångsbetygen i gymnasieskolan sjönk rejält, och kommunens 

rankingplacering försämrades. 

Målet En bra kommun att växa upp i uppnåddes inte 2019      

För ett av fyra resultatmått skedde en förbättring 2019, även om målvärdet inte 

uppnåddes. Det blev en minskad andel unga som säger sig ha upplevt specifika 

otrygga situationer som hot och stöld, även om minskningen inte var stor nog 

för att nå årets mål. Men precis som i andra kommuner ökade 

ungdomsarbetslösheten, uppger färre unga att de har framtidstro och säger sig 

färre unga ha stora möjligheter att påverka kommunala beslutsfattare. 

Målet En tillväxtkommun uppnåddes inte 2019     

För tre av fem resultatmått skedde förbättringar 2019, varav målvärdet 

uppnåddes i två fall. Enligt prognos överträffade nämligen utbyggnaden av 

bredband årets mål samtidigt som företagen preliminärt gav ett betyg på 

kommunens service som var betydligt högre än den satta ambitionsnivån. Även 

bostadsbyggandet ökade, men inte tillräckligt för att nå målsättningen. Men 

befolkningen minskade något och arbetslösheten steg. 

Målet En bra kommun att leva i uppnåddes inte 2019      

Inget av de tre resultatmåtten förbättrades med följden att inget målvärde 

nåddes 2019. Invånarna blev mer mindre nöjda med att bo och leva i 

kommunen, de gav lägre betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet 

samt uppgav sig vara mindre trygga och säkra. Försämringarna följer det 

allmänna mönstret bland landets kommuner. 

Målet En miljövänlig kommun uppnåddes inte 2019      

För två av fyra resultatmått skedde förbättringar 2019, varav målvärdet 

uppnåddes i ett fall. Det blev en viss minskad klimatpåverkan av kommunens 

resor med bil, och målvärdet uppnåddes. Samtidigt ökade enligt prognos 

återvinningen av hushållsavfall, men inte tillräckligt för att nå årets mål. Tyvärr 

blev det mindre ekologiska livsmedel i den mat som kommunens verksamheter 

serverar och energianvändningen i kommunens lokaler ökade. 

En mer utförlig uppföljning av verksamhetsmålens 18 resultatmått redovisas i 

kapitel 2. 

1.3 Kommunens ekonomiska resultat 
För helåret 2019 var det budgeterat ett resultat (överskott) efter finansiella 

poster på 32,9 miljoner kr, motsvarande 2 procent av budgeterade skatteintäkter 

och generella statsbidrag på nästan 1,7 miljarder kr.  

Generellt har det för kommunsektorn utvecklats en tumregel för god ekonomisk 

hushållning som anger att resultatnivån över tid bör ligga kring 2 procent. I en 

enskild kommun kan dock den eftersträvade nivån vara antingen lägre eller högre 

beroende på de lokala förutsättningarna. 
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Resultatet efter finansiella poster uppgick till 229,9 miljoner kr, vilket är 197,1 

miljoner kr mer än den budgeterade nivån på 32,9 miljoner kr. Det motsvarar 

13,6 procent av årets skatteintäkter och generella statsbidrag och ligger därmed 

över fullmäktiges beslutade mål på 2 procent. 

Årets slutgiltiga resultat, inklusive extraordinära poster, uppgick till 223,1 

miljoner kr, vilket är 190,2 miljoner kr mer än budgeterade 32,9 miljoner kr. 

Kommunens resultat, miljoner kr 

  2019 

Budget Utfall Avvikelse 
Resultat efter 

finansiella poster 
32,9 229,9 +197,1 

Extraordinära poster 0,0 -6,9 -6,9 

Årets resultat 32,9 223,1 +190,2 

Resultat efter finans. 

poster. Andel av 

skatteintäkter och gen. 

statsbidrag 

2,0 % 13,6 %  +11,6 

Hela resultaträkningen redovisas i kapitel 3. 

Årets överskott utgörs framför allt av två engångsbelopp i form av reavinster på 

totalt 185,2 miljoner kr: den ena på 176,1 miljoner kr efter en aktieöverlåtelse 

till nybildade koncernbolaget Ludvika kommun Stadshus AB och den andra på 

9,1 miljoner kr efter fastighetsförsäljningar. Till överskottet bidrar även 

15,8 miljoner kr i lägre avskrivningar än budgeterat (efter fastighetsöverföring), 

5,1 miljoner kr i högre skatteintäkter och statsbidrag samt en positiv 

pensionsskuldsförändring på 6,4 miljoner kr. 

Resultatet tyngdes dock av att nämndernas driftskostnader totalt sett var 

26,9 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån. Utfallet påverkas av de 

förslag till åtgärder på totalt 23,6 miljoner kr för att nå en budget i balans, som 

nämnderna rapporterade till kommunstyrelsen 24 september 2019 § 179. 

Bakgrunden är att kommunstyrelsen i samband med behandlingen av årets 

andra budgetuppföljning gav nämnderna i uppdrag att ta fram och påbörja 

genomförandet av åtgärder, för att vid årets slut undvika ett prognosticerat 

negativt resultat och i stället uppnå kommunens budgeterade resultat på 

32,9 miljoner kr (KS 25 juni 2019 § 152). 

Kommunens totala driftkostnader budgeterades till 1 674,4 miljoner kr och 

utfallet blev 1 669,2 miljoner kr, en positiv avvikelse på 5,3 miljoner kr. Räknas 

en jämförelsestörande intäkt in blir kommunens driftkostnader 1 659,8 miljoner 

kr, en avvikelse på 14,6 miljoner kr jämfört med budget. 

Till absolut övervägande del beror alltså överskottet på de nämnda reavinsterna, 

som inte härrör från den egentliga verksamheten. Utan reavinsterna hade det 

blivit ett slutgiltigt resultat på 37,9 miljoner kr. 

Viktigt för kommunens ekonomi är hur verksamhetens nettokostnader 

utvecklar sig i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Verksamheten 

exklusive finansnetto tog 2019 i anspråk 98,3 procent av skatter och statsbidrag, 
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varav avskrivningar stod för 4 procent. Fortsätter nuvarande investeringstakt 

kommer avskrivningarna att ta allt större del av nettokostnaderna. Snittet på 

verksamhetens nettokostnader de senaste fem åren är 99 procent av skatter och 

statsbidrag, 2019 års nettokostnadsandel på 98 procent är en förbättring mot 

föregående års 101 procent. En rimlig nivå för att klara god ekonomisk 

hushållning är cirka 97-98 procent. 

För att fortsätta trenden sedan 2015 med positiva resultat får inte 

nettokostnaderna öka mer än skatteintäkter och statsbidrag. Nettokostnaderna 

ökade med 2 procentenheter mer än skatterna 2018. Nettokostnaderna för 2019 

minskade med 0,2 procentenheter samtidigt som skatterna ökade med 

3 procentenheter. Det är i första hand kostnadsutvecklingen som kommunen 

kan påverka genom att strategiskt planera och löpande vidta åtgärder. 

Skatteintäkter och statsbidrag har kommunen svårare att påverka. 

1.4 Kommunens balanskravsresultat 
Kravet på en budget i balans omfattar alla kommuner och är en del i att ha en 

god ekonomisk hushållning i verksamheten, som i sin tur syftar till långsiktigt 

hållbara finanser. Balanskravets tumregel är att inte bedriva mer verksamhet än 

vad som täcks av de löpande intäkterna. Verksamheten ska alltså inte 

finansieras genom lån och skuldsättning. Bakom detta ligger den grundläggande 

idén om att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service 

som den konsumerar. 

Balanskravets nollresultat ska ses som en miniminivå. I normalfallet behövs ett 

överskott, för att bland annat kunna finansiera framtida investeringar och som 

en buffert mot konjunktursvackor och oförutsedda händelser. Ett nollresultat 

är inte tillräckligt för att kravet på god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt. 

Enligt lag ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Kommunen har i år budgeterat ett överskott på 32,9 miljoner kr, motsvarande 

2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Om underskott ändå uppstår i årsbokslutet, ska det enligt lag återställas med 

motsvarande överskott inom tre år. Det finns noga angivet hur 

balanskravsresultatet ska beräknas genom så kallade balanskravsjusteringar i en 

balanskravsutredning. 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 realisationsförluster. 

Kommunens balanskravsresultat, miljoner kr 

Vid beräkningen av 

balanskravsresultat har därför 

det redovisade resultatet på 

223,1 miljoner kr rensats för 

reavinsterna på 185,2 miljoner 

kr. Årets balanskravsresultat blir 

därmed 37,9 miljoner kr. 

  2019 

Redovisat resultat 
 223,1 

Balanskravsjusteringar 
 -185,2 

Resultat efter 

balanskravsjustering 

 
37,9 

Resultatutjämningsreserv 
 0,0 

Balanskravsresultat  37,9 
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1.5 Nämndernas driftverksamhet 
Under 2019 hade nämnderna inklusive personalskuldsförändringen 

sammantaget 26,1 miljoner kr högre driftskostnader netto (kostnader minus 

intäkter) jämfört med årets budgeterade nivå på 1 648,9 miljoner kr. 

Nämndernas driftskostnader netto, miljoner kr 

 2019 

Budget Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelsen 151,7 155,0 -3,3 

Kultur- och 

fritidsnämnden 
38,1 37,0 +1,1 

Samhällsbyggnads-

nämnden 
116,2 120,8 -4,6 

Myndighetsnämnden 

Miljö och bygg 
0,6 -1,7 +2,3 

Social- o utbildnings- 

nämnden Utbildning* 
449,0 437,1 +11,9 

Social- o utbildnings- 

nämnden Soc. välfärd* 
138,9 167,4 -28,5 

Vård- och 

omsorgsnämnden 
573,9 581,1 -7,2 

Västerbergslagens 

utbildningsförbund 
179,3 178,0 +1,3 

Revisionen 1,2 1,1 +0,1 

Totalt 1 648,9 1 675,9 -26,9 

Driftens samlade negativa budgetavvikelse på 26,9 miljoner kr är summan av de 

enskilda nämndernas positiva respektive negativa avvikelser. 

Störst avvikelse rapporterar social- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde social välfärd, som överskred årets driftsbudget netto 

med 28,5 miljoner kr. Överskridanden finns främst för placeringar och 

ekonomiskt bistånd, men även för inhyrda konsulter. Däremot hade social- och 

utbildningsnämnden utbildning 11,9 miljoner kr lägre driftkostnader än 

budgeterat. Område förskola redovisar 7,7 miljoner kr lägre kostnader beroende 

på försening av utbyggnaden av nya förskoleavdelningar, både område 

grundskola 1,4 miljoner kr och administration redovisar 0,9 miljoner kr lägre 

kostnader genom medvetna åtstramningar samt högre vakansgrader för 

personal. Social- och utbildningsnämnden totalt sett redovisar ett 

överskridande på 16,6 miljoner kr. 

Vård och omsorgsnämnden förbrukade 7,2 miljoner kr mer än budget, till 

största delen beroende på högre kostnader för personalen. 

Samhällsbyggnadsnämnden förbrukade 4,6 miljoner kr mer än sin tilldelade 

nettobudget. De taxefinansierade verksamheterna vatten och avlopp (VA) och 

återvinning förbrukade 13,3 miljoner kr mer än nettobudgeten, bland annat 

beroende på mycket underhåll på ledningsnätet, ökade kostnader för 

slamhantering samt minskade intäkter till följd av försenat införande av 

fastighetsnära insamling. 

Kommunstyrelsen förbrukade 3,3 miljoner kr mer än budget, beroende på att 

kostnaderna för räddningstjänsten blev betydligt högre än budgeterat. Den del 
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av de ökade kostnaderna som härrör till Räddningstjänsten DalaMitts 

underskott är osäkert och kan komma att ändras. 

Kultur- och fritidsnämnden förbrukade 1,1 miljoner kr mindre än budget, 

myndighetsnämnden miljö och bygg 2,3 miljoner kr mindre och 

Västerbergslagens utbildningsförbund 1,3 miljoner kr mindre efter en 

återbetalning till kommunen. Även revisionen gav ett litet överskott. 

1.6 Nämndernas investeringar 
Investeringstakten var hög under 2019. Av årets totala investeringsanslag på 

275,1 miljoner kr har 227,5 miljoner kr bokförts. 

Nämndernas investeringar, miljoner kr 

 

 

 

2019 

Totalt 

anslag 
Utfall 

Avvik-

else 

Kommunstyrelsen 17,3 11,9 -5,4 

Kultur- och fritidsnämnden 4,0 3,5 -0,5 

Samhällsbyggnadsnämnden, 

skattefinansierad verksamhet 
113,3 75,3 -37,9 

Samhällsbyggnadsnämnden, 

taxefinansierad verksamhet 
131,7 130,1 -1,6 

Social- och utbildnings-

nämnden 
7,2 5,0 -2,1 

Vård- och omsorgsnämnden 1,8 1,7 -0,0 

Totalt 275,1 227,5 -47,6 

Investeringsanslaget på 275,1 miljoner kr utgörs inte bara av 2019 års 

budgeterade investeringsmedel på 191,6 miljoner kr, utan även av de 83,5 

miljoner kr netto som enligt fullmäktiges beslut 3 juni 2019 § 90 omfördelades 

från 2018 till 2019 för att bidra till utrymme för prioriterade projekt. Merparten 

av de omfördelade medlen avser samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden som har klart störst investeringsbudget upparbetade 

205 miljoner kr av anslaget på 245 miljoner kr. Av de 40 miljoner kr som inte 

användes kan 9 miljoner kr hänföras till verksamhetsområdena planering och 

gata-park. 

Kommunens investeringar utförs beloppsmässigt till största delen av två 

nämnder: samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Inom 

samhällsbyggnadsnämnden utgör investeringar i fastigheter (14 miljoner kr) och 

gata-park (57 miljoner kr) de största posterna av de skattefinansierade 

investeringarna. När det gäller taxefinansierade investeringarna är VA betydligt 

större (90 miljoner kr) än inom återvinningsverksamheten (40 miljoner kr). IT-

relaterade investeringar utgör merparten inom kommunstyrelsens område. 
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1.7 Kommunens och koncernens ekonomiska ställning 

Ludvika kommun, miljoner kr              

  2019 2018 2017 2016 2015 

Intäkter 2 438 2 246 2 186 2 124 1 902 

Kostnader -2 215 -2 223 -2 148 2 098 -1 874 

Resultat 223 23 28 26 28 

Soliditet 48 % 40 % 43 % 45 % 44 % 

Soliditet inkl pensionsförpliktelser 22 % 12 % 11 % 8 % 2 % 

Investeringar (netto) 227 158 174 94 61 

Långfristig låneskuld 328 474 479 464 503 

Främst tack vare reavinster vid aktieöverlåtelsen till Ludvika kommun 

Stadshus AB är kommunens resultat för 2019 hela 223 miljoner kr. Detta ökar 

soliditeten med 8 procentenheter exklusive pensionsåtaganden och med 

10 procentenheter inklusive pensionsåtaganden.  

Kommunens investering under 2019 har varit cirka 50 procent högre än de var 

2017 och 2018. Några av de större projekten som pågått är kärl till 

fastighetsnära avfallsinsamling 37 miljoner kr, Gonäs avloppsreningsverk 

26 miljoner kr (totalt 90 miljoner kr inom VA) samt 14 miljoner kr i 

markarbeten vid Björnmossevägen. 

Ludvika kommunkoncern, miljoner kr              

 
Helår 

2019 

Helår 

2018 

Helår 

2017 

Helår 

2016 

Helår 

2015 

Intäkter 3 044 2 703 2 582 2 515 2 259 

Kostnader -2 960 -2 668 -2 523 -2 458 -2 217 

Resultat 84 36 59 57 42 

Soliditet 26 % 26  % 28 % 29 % 28 % 

Soliditet inkl pensionsförpliktelser 22 % 21 % 23 % 23 % 22 % 

Långfristig låneskuld 2 023 1 080 1 504 1 322 1 354 

Kommunkoncernens resultat för 2019 uppgick till 84 miljoner kr, vilket är 48 

miljoner kr mer än föregående år. Kommunens resultat är något bättre 

samtidigt som Ludvika Stadshus AB visar ett positivt resultat i och med den 

anteciperade utdelningen. 

Tabellen nedan redovisar de i koncernen ingående bolagens resultat för 2019. 

Varje bolag bidrar till kommunkoncernens resultat i förhållande till kommunens 

ägarandel. 

I den sammanställda koncernredovisningen ingår bolag med en kommunal 

ägarandel som överstiger 20 procent, vilket är en nivå där kommunen anses 

kunna ha ett inflytande.  
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Kommunala bolagens resultat, miljoner kr 

 Ägarandel 
2019 

Utfall 

Ludvika kommun Stadshus AB 100 % 18,8 

- Ludvika kommunfastigheter AB 100 % -1,3 

- LudvikaHem AB 100 % -0,9 

- Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB 100 % 1,7 

- Stora Brunnsvik AB 100 % 0,5 

- Västerbergslagens Kraft AB 100 % 11,8 

- Wessman Barken Vatten och   

Återvinning AB (WBAB) 
50 % 0,0 

- Västerbergslagens Energi AB 28,6 % 48,6 

- Västerbergslagens Elförsäljning 28,6 % 6,6 

- Västerbergslagens Elnät 28,6 % 9,2 

Västerbergslagens utbildnings-

förbund (VBU) 
76 % 0,0 

Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av kommunens och 

bolagens resultat- och balansräkningar. Redovisningen har upprättats enligt 

förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att endast 

ägda delar i dotterbolagens resultat- och balansräkningar har tagits in i den 

sammanställda redovisningen. 

1.8 Uppföljning av om kommunens utveckling ligger i linje 

med god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Kommunen ska ha både verksamhetsmässiga och finansiella mål 

som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Lagens krav innebär att kommunen ska nå de uppsatta målen för verksamheten 

och samtidigt ha en sund och stabil ekonomi på både kortare och längre sikt. 

Därmed tar begreppet god ekonomisk hushållning sikte på kommunens 

förmåga att bedriva verksamheten kostnadseffektivt i enlighet med fullmäktiges 

intentioner och prioriteringar. 

För 2019 kan det anses råda god ekonomisk hushållning om både fullmäktiges 

fem övergripande verksamhetsmässiga mål och det enda finansiella målet uppnås.  

År 2019 ligger dock kommunens utveckling inte i alla delar i linje med god 

ekonomisk hushållning. Detta kan konstateras efter en sammanvägd bedöm-

ning av uppföljningen av fullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål.  

Visserligen kan ekonomin bedömas vara i gott skick, i bemärkelsen att 

kommunen även i år klarade att balansera intäkter och kostnader och generera 

ett betydande överskott. Med ett utfall på 13,6 procent uppnåddes det 

finansiella målet om en positiv resultatnivå på 2 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Det handlingsutrymme som skapas med en positiv 

resultatnivå har betydelse för förmågan att möta konjunktursvängningar, 

oförutsedda händelser och investeringar för framtiden. Detta finansiella 

handlingsutrymme är en del av god ekonomisk hushållning. 
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Inget verksamhetsmål uppnåddes fullt ut. Det tyder på att resurserna i 

verksamheterna i otillräcklig grad har använts rätt i förhållande till fullmäktiges 

intentioner och prioriteringar. Även om vissa aspekter av verksamhetsmålen har 

uppnåtts 2019 har skattemedlen som helhet inte använts på effektivast möjliga sätt. 

1.9 Händelser av väsentlig betydelse  
Vattenledningen 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 våren 2016 beslöt entreprenören, NCC, att lägga om ledningen och 

arbetet med detta startade under försommaren. Flera kilometer hann läggas och 

provtryckas med godkänt resultat innan läckage upptäcktes i de senast lagda 

avsnitten. NCC beslöt därför strax före slutet av 2016 att avvakta med fortsatt 

läggning och i stället söka felen till läckaget. I april 2017 hävde NCC 

entreprenaden sedan NCC misslyckats med att få ledningen tät. Kommunen 

väckte under december 2018 talan mot NCC vid Falu tingsrätt med krav på 

ersättning från NCC. NCC har under februari 2019 väckt talan i en 

genstämning mot kommunen. Kommunen bestrider NCC:s krav. Tingsrätten 

har kallat till en muntlig förberedelse i april månad 2020. 

Ersättningskrav på kommunen efter fastighetsaffär. År 2012 köpte 

Ludvika kommun en fastighet i centralorten av det företag som stod som ägare 

(Sweden Paraship AB). Därefter rev kommunen en byggnad på fastigheten (det 

så kallade Wing-Wa-huset) som under en längre tid hade stått utan underhåll. 

Efter rivningen vände sig ett annat företag (OY Sköna Hem Finland AB) till 

tingsrätten och hävdade sig äga fastigheten. Detta bolag krävde också ersättning 

med cirka 94 miljoner kr från Sweden Paraship AB och kommunen. Tvisten 

om äganderätten har avgjorts av hovrätten som ansåg att fastigheten tillhör det 

finska bolaget. Tingsrätten ogillade under januari 2019 bolagets 

skadeståndstalan mot kommunen. Bolaget har överklagat domen till hovrätten. 

I beslut den 26 mars 2019 beslöt hovrätten att inte ge OY Sköna Hem Finland 

AB prövningstillstånd. I beslut den 3 september 2019 beslöt Högsta domstolen 

att inte ge OY Sköna Hem Finland AB prövningstillstånd. Tingsrättens dom 

står således fast. 

Moderbolaget Ludvika kommun Stadshus AB har bildats. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018 § 34 att bilda 

aktiebolagsrättslig koncern med benämningen Ludvika kommun Stadshus AB 

som moderbolag. Fullmäktige beslutade samtidigt att överlåta samtliga aktier i 

Ludvika kommunfastigheter AB med tillhörande dotterbolag samt VB Kraft 

AB, Wessman Barken Vatten och Återvinning AB och VB Energi AB till 

Ludvika Kommun Stadshus AB. Överlåtelsen gjordes för en köpeskilling på 

522,8 miljoner kr genom en lånerevers mellan Ludvika kommun och Ludvika 

kommun Stadshus AB. Ludvika kommun Stadshus AB bildades under våren 

2019 och överlåtelsen av aktierna slutfördes i augusti 2019. Överlåtelsen gav 

kommunen en reavinst på 176,1 miljoner kr. 
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2019 firades att Ludvika fyllde 100 år. Under detta jubileumsår arrangerades en 

mängd evenemang inom bland annat kultur och idrott på olika platser i 

kommunen. Till de större programpunkterna hörde invigningen på nyårsafton 

2018/19, nationaldagsfirandet med deltagande av kungaparet, folkfesten med 

konserter och uppträdanden under jubileumsdagarna i juni samt det avslutande 

tysta fyrverkeriet i december. I övrigt kan nämnas lådbilsrally, dansdagar, skidlopp 

för barn, musikal, epa-traktorutställning, företagsdagar, gatufest, rallytävling, 

visfestival och öppet hus på ABB och Spendrups. Allt detta kunde genomföras 

tack vare ett gott samarbete med de lokala företagen och föreningslivet. 

Gemensamma servicenämnden har bildats. Den 1 januari 2020 bildades en 

gemensam nämnd inom verksamhetsområdet IT mellan Ludvika och 

Smedjebackens kommuner, med Ludvika kommun som värdkommun. 

Förvaltningen av IT-tjänster sker genom en IT-organisation som är underställd 

nämnden. Den gemensamma organisationens namn är IT-center. 

1.10 Långsiktig utveckling av folkmängd och 

arbetsmarknad 

Befolkningsutveckling 

Kommunen har vuxit genom invandring och att det föds fler barn  

Totalt för tioårsperioden 2010−2019 har det blivit cirka 1 100 fler Ludvikabor, 

en uppgång från drygt 25 800 till cirka 26 900.  

Folkbokförda invånare 

Ökningen var som starkast 

2014−2016 i samband med 

det stora flykting-

mottagandet. Den positiva 

utvecklingen bröts dock 

under 2018, då antalet 

folkbokförda invånare 

minskade med cirka 50 

personer. Även 2019 blev 

det en liknande minskning.  

 

Förändring olika åldersgrupper 2010−2019 

Under tioårsperioden har 

det blivit drygt 1 000 fler 

barn i åldrarna 0−15 år, 

men samtidigt nästan 100 

färre äldre pensionärer i 

åldrarna 85 år eller äldre. 

Antalet i gymnasieåldern 

har dock minskat och det 

har även blivit något färre i 

arbetsför ålder 20−64 år. 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik 
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Ett ökat barnafödande under nästan hela 2010-talet har bidragit till den positiva 

utvecklingen. 

Födda och avlidna 

År 2019 föddes nära 340 

barn, vilket är bland de 

allra högsta siffrorna under 

de senaste 25 åren och 

cirka 90 fler än för tio år 

sedan. Under året avled 

cirka 300 personer, vilket 

är det lägsta antalet på 

åtminstone 50 år och 

omkring 40 färre än för tio 

år sedan. 

Men invandringen av personer som har fått asyl i Sverige är huvudförklaringen 

till kommunens ökade befolkning under främst 2015−2017. Det stora flykting-

mottagandet till Sverige under åren kring 2015 gav många asylsökande också till 

Ludvika kommun. De som fick permanent uppehållstillstånd och antingen 

placerades eller själva bosatte sig i Ludvika kommun, blev folkbokförda och kom 

att ingå i kommunens officiella folkmängd. Men det har visat sig att många i 

denna grupp efter en tid väljer att flytta vidare till andra delar av landet. Det är en 

viktig förklaring till att antalet invånare under 2017 ökade i långsammare takt än 

tidigare och att ökningen förbyttes till en smärre minskning 2018 och 2019. 

Fler barn och ungdomar men färre äldre pensionärer  

En stor del av kommunens välfärdstjänster riktas till specifika åldersgrupper. 

Antalet personer i olika åldrar ger därför en god bild av de behov av exempelvis 

förskola, skola och äldreomsorg som riktas mot kommunen. 

Under flera årtionden har kommunens åldersstruktur skiljt sig från den som har 

gällt i riket och även jämfört med den som har funnits i Dalarna som helhet. 

Kommunen har haft en större andel personer över 85 år, men samtidigt en 

mindre andel barn och unga. Det har betytt ett förhållandevis stort behov av 

äldreomsorg, men samtidigt ett mindre behov av förskola och skola. 

Andel personer 85 år eller äldre 

De senaste sju-åtta åren 

har dock kommunens 

ålderssammansättning 

blivit allt mer lik både 

Dalarnas och rikets. Både 

antalet och andelen 

personer över 85 år har 

fallit, samtidigt som det har 

blivit många fler och en 

mycket större andel barn 

och ungdomar.  
Källa: SCB:s befolkningsstatistik 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik 
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Andel barn och unga 0−19 år 

Detta har minskat det rent 

demografiska behovet av 

hemtjänst och plats på 

särskilda boenden, medan 

behovet av barnomsorg 

och skola i stället har ökat. 

 
 
 
 
 
 

Osäkerhet om de demografiska förändringarnas samlade ekonomiska 

konsekvenser 

Det är svårt att bedöma de samlade kommunalekonomiska konsekvenserna av 

de senaste årens demografiska förändringar. 

En större folkmängd har inneburit ökade intäkter, men samtidigt högre 

kostnader för att möta större behov av samhällsservice i främst de yngre 

åldrarna. Kostnader uppstår både i den löpande verksamheten och i form av 

investeringar. Exempelvis har kommunen under senare år öppnat många nya 

förskoleavdelningar och dessutom en ny grundskola. Det är inte troligt att de 

ökade behoven av skola och barnomsorg uppvägs av minskade behov av 

äldreomsorg. Samtidigt har antalet personer i de arbetsföra åldrarna faktiskt 

minskat, vilket påverkar hur mycket skatteintäkter som kommer in för att 

finansiera den kommunala verksamheten. 

Det finns också stora osäkerheter kring flyktingmottagandet. En avgörande 

faktor är i vilken takt de nyanlända kommer i arbete. Ju mer av resurserna hos 

dessa personer som tas tillvara, desto mer kommer det att gynna kommunen 

och regionen som helhet och bidra till tillväxt och ökat skatteunderlag. 

Näringsliv, arbetsmarknad och arbetstillfällen 

Branscher och företag 

Näringslivet i kommunen karaktäriseras i stor utsträckning av tillverknings-

industri och besöksnäring. ABB:s högteknologiska och kunskapsintensiva 

verksamhet inom kraftöverföring är den dominerande industrin, och därtill 

finns en mängd mindre och medelstora företag inom olika branscher. 

ABB i Ludvika utvecklar och tillverkar produkter och system som gör det 

möjligt att överföra elkraft över både långa och korta avstånd. Företaget 

sysselsätter omkring 3 000 personer i Ludvika, och är Dalarnas enskilt största 

privata arbetsgivare. Genom ABB och främst STRI och High Voltage Valley 

utgör Ludvika ett internationellt centrum för kraftöverföring baserat på 

forskning och utveckling. 

Andra större företag i kommunen är Spendrups Bryggeri i Grängesberg och 

upplevelsedestination Säfsen Resort AB i Fredriksberg. 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik 
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Fler arbetstillfällen och ökad inpendling till jobb 

Antalet arbetstillfällen i kommunen har utvecklats positivt över en längre tid. 

Förändring i antal arbetstillfällen 2008−2018 

Under perioden 

2008−2018 hade kommun-

en en starkare jobbtillväxt 

än exempelvis Dalarna 

som helhet men inte lika 

stark som riket. I 

kommunen skapades jobb 

netto även under 

finanskrisen 2007−2008 

och åren därefter. 

 

Antal arbetstillfällen 

Det har blivit nästan 900 

fler arbetstillfällen i 

kommunen 2008−2018.  

Privat sektor inklusive 

organisationer har ökat 

med drygt 900 arbets-

tillfällen netto, medan 

antalet är närapå oför-

ändrat i offentlig sektor. 

Det är framför allt 

bemanningsföretag, konsulter och tillverkningsindustri som har vuxit. På den 

offentliga sidan är det i första hand staten som har dragit ned.  

I hela Dalarna är efterfrågan på arbetskraft stor både i privat och offentlig 

sektor och i praktiskt taget alla branscher, bland annat till följd av en pågående 

generationsväxling. Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. 

Jobbpendling till och från Ludvika kommun  

Samtidigt med den kraftiga 

jobbtillväxten har det blivit 

många fler som pendlar till 

arbete i Ludvika kommun 

från nästan alla 

kringliggande kommuner. 

Mellan 2008 och 2018 

ökade antalet inpendlare 

med 650, samtidigt som 

utpendlingen steg med 

drygt 150. Bristen på 

bostäder i kommunen är en förklaring till att inpendlingen till jobb har ökat så 

kraftigt.  

Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 

Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 

Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
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2 Övergripande verksamhetsmål 

2.1 Fem verksamhetsmål och arton resultatmått 

Fullmäktige har angivit mål som ska nås 

År 2015 beslutade fullmäktige om en vision, tre strategiska målområden och 

fem kommunövergripande verksamhetsmål, som gäller sedan 2016.  

Vision, målområden och verksamhetsmål 

Därmed har fullmäktige 

angivit 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 kommunens verksamheter och 

insatser. 

Kopplat till varje mål finns resultatmått med målvärden som anger den 

politiska ambitionsnivån 

Fullmäktige har också fastställt totalt 18 resultatmått som visar viktiga aspekter av 

målen och som vid uppföljningar används för att bedöma hur väl målen nås. 

Den politiska ambitionsnivån för vad som konkret ska uppnås och när framgår 

genom att det för varje mått finns ett kortsiktigt målvärde för 2019 och ett mer 

långsiktigt för 2020. Målvärdena antogs av kommunstyrelsen i oktober 2018, 

och innebär att det över tid krävs förbättringar för att målen ska nås. 

Innebörden 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 

Strategiska målområden Övergripande 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 

Kommunens målstyrning handlar om att genom aktiva insatser över tid 

åstadkomma förbättringar i resultatmåtten. För vart och ett av måtten har varje 

förvaltning jobbat med målaktiviteter under 2019. Aktiviteterna skulle bidra till 

att resultatmåttens målvärden för 2019 skulle uppnås, vilket i sin tur skulle bidra 

till att målen skulle nås. 

Målen följs upp via resultatmåtten 

Det är alltså de fem verksamhetsmålen som genom en uppföljning av de 18 

resultatmåtten följs upp i denna årsredovisning. Uppföljningen görs i tre steg, 

där de två första handlar om resultatmåtten och det avslutande om själva målen. 

Steg 1. För varje resultatmått redovisas om det under 2019 har skett en utveck-

ling i önskvärd riktning eller ej. Varje mått får en grön, vit eller röd pil               , 

efter en jämförelse mellan utfallen 2018 och 2019. 

Steg 2. För varje resultatmått jämförs också 2019 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 organi-

sationer publicerar för alla eller åtminstone många av landets kommuner. Därmed 

kan Ludvika kommuns nivå och utveckling jämföras med andra kommuner. 

Måtten hämtas från Arbetsförmedlingen, Avfall Sverige, EkoMatCentrum, 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Post- och telestyrelsen, 

Skolverket, Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Ekokommuner samt 

Sveriges Kommuner och Regioner (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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2.2 Uppföljning av verksamhetsmålen 

2.2.1 Målet En av landets bästa skolkommuner 

Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras  

I flera år har kunskapsresultaten (betygsnivån) för avgångselever i kommunens 

grundskolor varit klart lägre än i flertalet andra kommuner. Men 2018 steg 

medelbetygen kraftigt och Ludvika kommun avancerade i rankingen till plats 

211 bland landets 290 kommuner, där högst nivå ger plats 1. 

Meritvärde (betyg) för grundskolans årskurs 9 (max 340) 

Kommunranking meritvärde grundskolans årskurs 9 

Målet för 2019 var att 

avgångsbetygen skulle 

förbättras ytterligare 

jämfört andra kommuners 

betyg, så att kommunen skulle avancera i rankingen och nå en placering bland de 

150 främsta. Till 2020 ska en placering bland den främsta fjärdedelen nås, det vill 

säga rankingplats 72 eller bättre. 

Satsningen på att stärka elevernas kunskapsresultat fortsätter, med ambitionen 

att Ludvika till 2020 ska bli en av landets bästa skolkommuner. 

Under läsåret 2018/2019 har lärare, rektorer och förvaltningsledning fortsatt 

jobba med ett starkt fokus på elevernas resultat. Vid fyra tillfällen under året 

registrerar all undervisande personal kunskapsläget för samtliga elever i alla 

årskurser. Utifrån resultaten kan rektorer och lärare se behov på individ-, klass-, 

årskurs- och enhetsnivå. Behoven kan sedan mötas med hjälp av riktade insatser. 

 2017 2018 2019 

Ludvika kommun 193 211 212,5 

Snitt landets alla 

kommuner 
214 220 220 

Snitt Dalarnas 

kommuner 
210 212 216 

Resultatmåttet förbättrades 2019     , men målvärdet uppnåddes ändå inte 

Medelbetygen för avgångselever i kommunens grundskolor steg 2019 för andra året i 

rad, den här gången från 211 till drygt 212 av maximala 340. För tredje året i rad 

förbättrades Ludvikas placering i rankingen bland landets 290 kommuner, nu från 

211 till 198 (1=bäst). 

Men trots förbättringen nåddes inte 2019 års målvärde, som är rankingplacering 

150. Denna aspekt av målet En av landets bästa skolkommuner nåddes alltså inte 2019. 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

Skolverket och visar kommunens 

rankingplacering bland landets  

290 kommuner avseende genom-

snittligt 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 kommun-

ala och fristående skolor belägna i 

kommunen, oavsett elevernas folk-

bokföringsort (s.k. lägeskommun).  

Maximalt meritvärde är 340 (17 

ämnen à 20 poäng). 
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Årsredovisning 2019 

Extra pengar avsattes också för resultathöjande insatser, som på högstadiet har 

använts till studiecoacher som stöttar och motiverar elever i skolarbetet. Nybyggda 

Solviksskolan F-6 togs i bruk 2019 och har bland annat interaktiva skärmar i 

klassrummen och flexibel möblering som ger nya pedagogiska möjligheter.  

Även andra insatser något eller några år bakåt i tiden kan nämnas. Exempelvis 

har skolstrukturen ändrats och skolan digitaliserats. Det har även skett 

satsningar på nyanländas resultatutveckling samt på kollegialt lärande genom 

systemet med förstelärare. En särskild satsning har gjorts på elevhälsan för att 

främja alla elevers välmående, trygghet, närvaro och ytterst kunskapsutveckling. 

Innevarande läsår 2019/2020 fortsätter arbetet med att systematiskt följa upp och 

göra insatser utifrån elevernas kunskapsresultat. Dessa och flera andra åtgärder för 

att stärka skolans kvalitetsarbete har under senare år utvecklats inom ramen för en 

modell som baseras på vetenskaplig grund och erfarenheter från framgångsrika 

skolor i andra delar av landet. Genom gemensamma arbetssätt och rutiner för 

undervisning och uppföljning, ska skolorna steg för steg bli bättre på att ge 

eleverna de kunskaper de behöver få med sig från grundskolan. 

Förutom att avgångselevernas genomsnittliga betyg (meritvärde) har stigit två år i 

rad finns det även andra positiva inslag som kan nämnas. Även andelen 

avgångselever med betyg som gör dem behöriga till ett yrkesprogram på 

gymnasiet har stigit rejält under senare år, från 76 procent år 2017 till 

86 procent år 2019.  

Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras  

År 2018 steg medelbetygen kraftigt för kommunens avgångselever i gymnasie-

skolan, till en nivå som översteg genomsnittet för alla landets kommuner.  

Betygspoäng för gymnasiets avgångselever (max 20) 

Det långsiktiga målet till 2020 är att 

avgångsbetygen ska förbättras jämfört med andra 

kommuners betyg, så att Ludvika kommun 

avancerar och blir bland den främsta fjärdedelen 

bland landets 290 kommuner (plats 72 eller bättre). 

  

 2017 2018 2019 

Ludvika kommun 14,0 14,4 13,6 

Snitt landets alla 

kommuner 
14,1 14,2 14,2 

Snitt Dalarnas 

kommuner 
14,1 14,0 14,2 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från Skol-

verket och visar kommunens 

rankingplacering bland landets 290 

kommuner avseende genomsnittlig 

betygspoäng (bokstavsbetyg omräk-

nade 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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Årsredovisning 2019 

Kommunranking betygspoäng gymnasiets avgångselever 

För 2019 var målet att nå en 

placering bland landets 104 

främsta kommuner, vilket 

ska jämföras med plats 173 

för 2017 som var den mest 

aktuella uppgift som fanns 

tillgänglig då 2019 års 

målvärde bestämdes i 

oktober 2018. 

Resultatmåttet avser medelbetygen för alla avgångselever som är folkbokförda i 

Ludvika kommun, oavsett i vilken kommun deras skolor är belägna eller vilken 

huvudman som driver de skolor de går i.  

I Ludvika kommuns fall bedrivs gymnasieutbildningen i Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU), ett kommunalförbund tillsammans med Smedje-

backens 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. 

Tabellen nedan visar att nedgången i avgångsbetyg främst skedde på VBU som 

har totalt 13 högskoleförberedande och yrkesinriktade program, medan betygen 

steg på ABB industrigymnasium som enbart utbildar i ett högskoleinriktat 

program. Precis som i riket är betygen generellt sett 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. 

 Antal elever Betygspoäng (max 20) 

 2018 2019 2018 2019 

Har studerat på VBU i Ludvika eller Smedjebackens 

kommuner 
153 142 14,2 13,1 

Har studerat på ABB industrigymnasium i Ludvika   31 26 15,3 16,2 

Har studerat på andra gymnasieskolor i landet  40 41 14,6 13,8 

Totalt 224 209 14,4 13,6 

Resultatmåttet försämrades 2019     , och målvärdet uppnåddes inte 

Mellan 2018 och 2019 sjönk betygspoängen för kommunens avgångselever i 

gymnasieskolan rejält från 14,4 till 13,6 av maximala 20. I rankingen bland landets 

290 kommuner försämrades Ludvikas placering kraftigt från 81 till 251 (1=bäst). 

Därmed uppnåddes inte 2019 års målvärde, som var rankingplacering 104. Denna 

aspekt av målet En av landets bästa skolkommuner nåddes alltså inte 2019. 
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Just år 2019 är ett exempel på att man kan komma till olika slutsatser beroende 

på om uppföljningen av betygen sker genom att jämföra olika årskullar med 

varandra eller genom att följa hur en viss årskull har utvecklats över tid. Tyvärr 

sjönk alltså den genomsnittliga betygspoängen för kommunens avgångselever 

på VBU år 2019, jämfört med betygen för de elever som avslutade sina studier 

2018. Nedgången syns på i stort sett alla program, där alltså jämförelsen avser 

de slutliga betygen för olika årskullar som påbörjade sina gymnasiestudier vid 

olika tidpunkter och med olika förkunskaper och förutsättningar. Ser man 

i stället över tid på den kull som avslutade sina studier 2019 syns en klar 

förbättring av betygen mellan det första och det sista studieåret, vilket snarare 

tyder på att VBU framgångsrikt har bidragit till en god kunskapsutveckling och 

resultatförbättring hos en grupp elever som kanske inte hade så goda 

förkunskaper när de började på gymnasiet tre år tidigare. 

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, skapar 

goda förutsättningar för hög kvalitet på undervisningen. 

− En trygg och stabil rektorsgrupp och lärarkår skapar arbetsro i klassrummen. 

− Resurser satsats på elevhälsan och ett hemmasittarprogram för att stödja 

elever att vara på plats i skolan. 

Utöver att granska den egna gymnasieverksamheten behöver kommunen också 

skapa sig en bild av skolgången för de elever som går i skolor som drivs av 

andra huvudmän eller andra kommuner. Det är därför tabellen ovan redovisar 

betygen även för elever på ABB industrigymnasium samt på övriga skolor. 
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2.2.2 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 2018 såg 90 procent av kommunens 

ungdomar på högstadiet och gymnasiet positivt 

på framtiden. Det var något lägre än 

genomsnittet för övriga kommuner som 

genomförde samma undersökning. 

Andel unga med framtidstro 

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. 

Därmed finns många faktorer som påverkar hur unga mår och hur man ser på 

framtiden. 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. 

För tron på framtiden behöver även samhället i stort fungera bra med 

arbetstillfällen, utbildningsmöjligheter och bostäder för alla åldrar. 

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. 2019 besvarade 

77 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. 

2019 genomfördes undersökning-

en på högstadiet i 20 kommuner 

och på gymnasiet i 15 kommuner.  

 

 

 
Resultatmåttet försämrades 2019     , och målvärdet uppnåddes inte 

Liksom i andra kommuner sjönk andelen unga med framtidstro, jämfört med 

motsvarande mätning 2018. Andelen sjönk från 90 procent 2018 till 87 procent 2019. 

Därmed uppnåddes inte 2018 års målvärde, som var 93 procent med framtidstro, vilket 

innebär att denna aspekt av målet En bra kommun att växa upp i inte uppnåddes 2019. 
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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 kollektiv-

trafiken men även exempelvis skolan, fritidsaktivi-

teter samt utbudet av butiker. Samtidigt säger vissa 

att de inte vet vart de ska vända sig för att påverka. 

Andel unga som kan påverka kommunen 

 

Fram till 2018 blev det fler 

som säger att de kan 

påverka och föra fram sina 

åsikter till dem som 

bestämmer i kommunen. 

Målet är att andelen ska 

fortsätta öka till 2020. 

Kommunen genomför flera insatser som syftar till att fler unga ska kunna 

påverka och göra sin röst hörd hos dem som bestämmer. Några exempel: 

− 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. 

På skolorna prövas även andra former av elevdemokrati. Även på 

fritidsgårdarna har unga 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. 

För att nå målet till 2020 behöver nya idéer prövas i hela den kommunala 

organisationen för att involvera fler unga i både beslutsprocesser och planering 

samt snabbt återkoppla till dem som engagerar sig. Kommunens 

ungdomskonsulent samordnar och driver detta arbete. 

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 försämrades 2019     , och målvärdet uppnåddes inte 

Liksom i andra kommuner sjönk andelen unga som anser sig ha stora möjligheter att 

föra fram sina åsikter till kommunala beslutsfattare, jämfört med motsvarande mätning 

2018. Andelen sjönk från 25 procent 2018 till 17 procent 2019. 

Därmed uppnåddes inte 2019 års målvärde, som var att minst 29 procent skulle 

kunna påverka, vilket i sin tur innebär att denna aspekt av målet En bra kommun att 

växa upp i inte uppnåddes 2019. 
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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 2018 sa 33 procent att 

de under det senaste 

halvåret hade råkat ut för en 

eller flera av följande 

händelser: hot, stöld, 

misshandel, sexuellt våld 

eller sexuellt utnyttjande. 

Hot och stöld var vanligast. 

Till 2020 ska andelen 

minska till högst 10 procent.  

Andel unga som har upplevt otrygga situationer 

År 2019 var det alltså totalt 

sett något färre som 

utsattes. Mellan åren 

rapporterade färre att de 

har blivit bestulna. I övrigt 

är det marginella skillnader. 

Ungdomarna har också 

angivit hur trygga de är i olika miljöer. Otryggheten är störst på bussar och tåg, 

på stan och i centrumområden, på fritidsgårdar samt på sociala medier. 

Tillsammans med polisen och flera andra aktörer bedriver kommunen ett brett 

och långsiktigt arbete för att förebygga brott och 

skapa trygghet. Exempelvis finns kommunal 

personal aktivt närvarande på prioriterade platser 

under riskkvällar och -helger. Vidare genomförs 

trygghetsvandringar med ungdomar för att upp-

täcka risker i den fysiska miljön och åtgärda dem. 

Det kan handla om att ta bort klotter, förbättra 

belysning och klippa ned täta buskage i otrygga 

miljöer. Trygghetsvandringar genomförs också på 

och kring fritidsgårdar och idrottsanläggningar.   

Ytterligare insatser krävs för att ta steg mot målet till 2020.  

 2018 2019  

1. Blivit hotad 20 % 20 %  

2. Blivit bestulen 19 % 16 %  

3. Blivit misshandlad   5 % 5 %  

4. Blivit utsatt för sexuellt våld eller 

utnyttjande  
  7 % 6 % 

 

Minst en av de fyra situationerna har 

inträffat 
33 % 29 % 

 

    

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 2019     , men målvärdet uppnåddes inte 

Mellan 2018 och 2019 sjönk andelen ungdomar som har upplevt en eller flera av 

fyra specifika former av hot, brott eller kränkande handlingar från 33 procent till 

29 procent. 

Trots förbättringen uppnåddes inte 2019 års målvärde, som var att högst 

29 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 2019. 
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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. Här målsätts den öppna 

ungdomsarbetslösheten, som ska sjunka. 

Under 2014−2016 steg arbetslösheten bland 

unga i kommunen, främst eftersom många i den 

ökande gruppen nyanlända hade svårt att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Men från 2016 

förbättrades läget, särskilt bland utrikes födda.  

Andel öppet arbetslösa ungdomar 18−24 år 

Vid utgången av 2018 var 

6,0 procent i gruppen 

18−24 år utan sysselsätt-

ning (årsgenomsnitt). Målet 

för 2019 var att andelen 

skulle sjunka till högst 

5,5 procent, och sedan 

minska ytterligare till 

4 procent eller lägre 2020.  

Att arbetslösheten sjönk rejält i kommunen 2016−2018 och en bit in på 2019 

beror på den goda konjunkturen och den stora efterfrågan på arbetskraft, men 

också på statliga åtgärder liksom en bra lokal samverkan mellan arbetsförmedling, 

kommun och näringsliv. Enligt arbetsförmedlingen förklaras den ökade arbets-

lösheten sedan sommaren 2019 av ett svagare konjunkturläge och färre statligt 

subventionerade anställningar. Detta visar att kommunen inte på egen hand rår 

över frågan. Arbetslösheten är fortfarande högre i gruppen utrikes födda. 

Riktade kommunala insatser till yngre spelar i vissa fall en roll för möjligheten att 

etablera sig på arbetsmarknaden eller gå från arbetslöshet till utbildning. Det är 

bland annat tack vare dessa insatser som arbetslösheten länge sjönk. Exempelvis 

riktar sig Unga med aktivitetsersättning till personer 19–29 år som behöver stöd för 

att nå egen försörjning. Insatsen kan vara att hitta praktikplats eller studier. 

På grund av en sämre konjunktur väntas arbetsmarknaden försvagas under 

2020 (SKR:s Ekonomirapport oktober 2019). Det är därför inte troligt att 

kommunens arbetslöshetsmål till 2020 (4 procent) kommer nås. 

Resultatmåttet försämrades 2019     , och målvärdet uppnåddes inte  

Under 2019 försämrades läget på arbetsmarknaden, både i riket och lokalt i Ludvika 

kommun. Vid årets slut var i Ludvika 6,7 procent i åldersgruppen 18−24 år öppet 

arbetslösa (årsgenomsnitt). Det är en uppgång sedan 2018 med 0,7 procentenheter. 

Därmed uppnåddes inte 2019 års målvärde, som var 5,5 procent arbetslösa som ett års-

genomsnitt. Denna aspekt av målet En bra kommun att växa upp i nåddes alltså inte 2019. 

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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2.2.3 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. 

Antalet folkbokförda invånare ökade kraftigt åren 2014−2016 men även 2017, 

från 26 000 till närmare 27 000. Ett ökat barnafödande bidrog till den positiva 

utveckling, men huvudförklaringen är invandringen av personer som har fått asyl  

Folkbokförda invånare 

i Sverige och blivit 

folkbokförda i Ludvika 

kommun. Men under 2018 

minskade folkmängden 

något till 26 946 invånare 

vid årets slut. Målet för 

2019 var att invånarantalet 

skulle öka till åtminstone 

27 400. År 2020 ska antalet 

vara minst 28 000. 

 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, 

stabiliserades först antalet kommuninvånare under 2017 och sjönk sedan något 

både 2018 och 2019. Huvudskälet är en ökad utflyttning till kommuner utanför 

Dalarna. Den ovanligt stora utflyttningen har drivits av att många i den stora 

grupp som under senare år har asylinvandrat till kommunen, efter en tid har 

valt att flytta vidare till andra delar av landet. 

De närmaste åren väntas barnafödandet ligga på ungefär samma nivå som antalet 

personer som avlider. Då kommer in- och utflyttningen avgöra hur det går med 

befolkningens storlek. Enligt den senaste prognosen kommer kommunen ha 

knappt 27 000 invånare år 2020 som sedan ökar svagt åren därefter.  

För att nå det långsiktiga målet om en växande befolkning behövs därför aktiva 

åtgärder. Först och främst behöver bostadsbyggandet öka. I övrigt kan 

folkmängden påverkas med generella insatser som ökar ortens attraktivitet. En 

bra samhällsservice, attraktiva boendemiljöer, gott om jobb och en bra livsmiljö 

med goda fritidsmöjligheter och ett rikt föreningsliv är viktigt både för 

befintliga invånare och för att attrahera nya. 

Resultatmåttet försämrades 2019     , och målvärdet uppnåddes inte 

Den smärre befolkningsminskningen 2018 fortsatte i ungefär samma takt under 

2019. Antalet folkbokförda invånare minskade med 48 personer, från 26 946 år 

2018 till 26 898 år 2019. 

Därmed uppnåddes inte målvärdet 27 400 invånare. Denna aspekt av målet En 

tillväxtkommun uppnåddes inte 2019. 
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Ludvika kommun 
Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

KS 2020/54-00 
Sida 

29(98) 

 

Årsredovisning 2019 

Fler bostäder ska byggas 

I kommunen finns ett uppdämt behov av fler bostäder och efterfrågan på 

attraktiva boendemiljöer är redan stor och väntas öka ytterligare. Fler bostäder 

behövs för att motverka bostadsbristen, men också för att kommunen ska 

kunna växa ytterligare framöver och fortsätta att utvecklas. 

Under flera år har kommunen haft en stark jobbtillväxt. Samtidigt har det blivit 

många fler som pendlar till arbete i Ludvika kommun från kringliggande 

kommuner. På senare år har också invånarantalet ökat. Men bostadsbyggandet 

har inte hängt med i samma takt som jobben och folkmängden. 

Nybyggda bostäder 

Målet är att det under 

femårsperioden 2016−2020 

ska färdigställas åtminstone 

500 inflyttningsklara bostäder, varav 35 eller fler under 2019.  

Större byggprojekt är ofta komplexa, tidskrävande och ibland även beroende av 

omständigheter som är svåra att påverka lokalt. Det är därför som kommunen har 

ett mål för byggandet för en längre period. Hittills har tyvärr byggandet varit otill-

räckligt för att det ska vara möjligt att nå målet om 500 nya bostäder 2016−2020. 

Men under 2019 har några projekt med flerbostadshus påbörjats och kommande år 

väntas ytterligare flera större projekt kunna påbörjas och slutföras. Därför kan 

nivån 500 bostäder kanske komma att nås med några års fördröjning. 

Kommunen styr inte över byggandet på egen hand, men gör mycket för att ha en 

beredskap som möjliggör och underlättar för byggprojekt. 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 stor på byggbar mark för villor, och småhustomter i 

attraktiva lägen säljs etappvis. Bygglovsärenden handläggs mycket snabbt. Kontakt-

er tas löpande med externa aktörer för att marknadsföra kommunen som byggort. 

Kommunens helägda bostadsföretag LudvikaHem AB bygger och projekterar 

främst lägenheter. I slutet av 2018 startades två projekt med inflyttning 2020, 

varav ett för drygt 50 lägenheter i centrala Ludvika och ett för 14 lägenheter i 

Grängesberg (seniorboende). Bolaget planerar ytterligare projekt kommande år. 

Även några privata bolag förbereder projekt som kan påbörjas i år och nästa år. 

Resultatmåttet förbättrades 2019     , men målvärdet uppnåddes inte 

Under 2019 färdigställdes preliminärt 15 nya bostäder i kommunen, varav 14 villor. 

Trots förbättringen uppnåddes inte 2019 års målvärde, som var 35 nya bostäder. 

Därför uppnåddes inte denna aspekt av målet En tillväxtkommun 2019. 

 

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 2019. Utfallet publiceras 7 maj 2020 
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Ludvika kommun 
Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

KS 2020/54-00 
Sida 

30(98) 

 

Årsredovisning 2019 

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. De senaste åren har det skett en mycket snabb expansion. 

Kommunens långsiktiga målsättning till 2020 är att minst 90 procent av hushållen 

ska kunna ansluta sig till bredband med en överföringshastighet om minst 1 000 

megabit per sekund. För 2019 var målet satt till 85 procent. 

Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 

Det ska jämföras med 72 procent 2017, som var 

den mest aktuella uppgift som fanns tillgänglig då 

2019 års målvärde bestämdes i oktober 2018. Den 

21 maj 2019 § 116 antog kommunstyrelsen en revidering av mätserien från och 

med 2017, som innebär en anpassning till det sätt att mäta utfallet som tillämpas 

av både regeringen, Region Dalarna och alla Dalarnas kommuner. Med det nya 

sättet att mäta nådde utbyggnaden 83 procent av hushållen 2017 och 87 procent 

2018. Revideringen påverkar däremot inte kommunens antagna målvärden. 

Under 2015 tog utrullningen av fiber rejäl fart, främst i kommunens centralort. 

Under 2016−2019 gav satsningen goda resultat främst på mindre orter och i 

byarna, men det sker också hela tiden en fortsatt utbyggnad i mer tätbebyggda 

områden. Ytterligare utbyggnad kommer ske de närmaste åren. 

Marknadskrafterna klarar att täcka stora delar av centralorten och andra 

tätbebyggda områden. Kommunen jobbar aktivt tillsammans med partners 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 satsar kommunen 

30 miljoner kr i investeringsmedel 2016−2020, och till det kommer cirka 10 

miljoner kr från EU samt statligt stöd. Kommunens bredbandsstrateg samordnar 

och driver på utbyggnaden, i samarbete med främst partnern IP-Only och det 

lokala energibolaget VB Energi AB 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 2019      , och målvärdet uppnåddes 

Utfallet för 2019 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 87 procent år 2018 till 91 procent år 2019. 

Därmed skulle 2019 års målvärde – 85 procent täckningsgrad – ha uppnåtts, vilket 

skulle innebära att denna aspekt av målet En tillväxtkommun har uppnåtts 2019.  

 

Utfallet för 2019 publiceras 27 mars 2020 
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Ludvika kommun 
Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

KS 2020/54-00 
Sida 

31(98) 

 

Årsredovisning 2019 

Företagen ska bli mer nöjda med kommunens service  

För att kommunen ska vara fortsatt 

konkurrenskraftig och ha en stark 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 kommunen 

legat högt i en landsomfattande servicemätning 

av myndighetsutövningen för företagskunder, 

men det blev en liten försämring 2018. 

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. Målet för 2019 var att det sammanlagda 

Företagens betyg på kommunens service 

betyget skulle stiga till 

åtminstone 77. Det ska 

jämföras med 76 för 2017, 

som var den mest aktuella 

uppgift som fanns 

tillgänglig då målvärdet 

bestämdes i oktober 2018. 

Senare visade det sig att 

betyget sjönk till 75 i 2018 

års mätning. År 2020 ska 

betyget vara 80 eller högre. 

Företagens avsevärt högre betyg på myndighetsutövningen 2019 syns främst vid 

handläggning av bygglov och livsmedelskontroll. Där steg betygen till nivåer 

klart över 80, vilket är mycket högt jämfört med andra kommuner. 

Flera åtgärder har genomförts 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.  

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 2018 genomfördes undersök-

ningen i 172 kommuner. 

Preliminärt förbättrades resultatmåttet 2019    ,, och målvärdet uppnåddes 

Utfallet för 2019 är ännu inte helt klart, men preliminärt gav företagen ett betydligt 

högre totalbetyg på kommunens service, jämfört med motsvarande undersökning 

2018. Betyget steg från 75 till 82 av maximala 100. 

Preliminärt uppnåddes därmed 2019 års målvärde, som var ett totalbetyg på 77. 

Preliminärt uppnåddes alltså denna aspekt av målet En tillväxtkommun 2019. 

Preliminärt utfall för 2019. Utfallet publiceras 22 april 2020 
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Ludvika kommun 
Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

KS 2020/54-00 
Sida 

32(98) 

 

Årsredovisning 2019 

Fler vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En förutsättning för tillväxt är att så många som möj-

ligt arbetar, studerar eller har någon annan syssel-

sättning som ökar möjligheterna att få ett jobb. Här 

målsätts den öppna arbetslösheten, som ska sjunka. 

Andel öppet arbetslösa 25−64 år 

Åren 2015−2017 steg 

arbetslösheten i kommunen, 

när många i den ökande 

gruppen nyanlända hade 

svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Men under 2018 förbättrades läget och vid årets slut var 

4,7 procent i åldern 25−64 år utan sysselsättning (årsgenomsnitt). Målet för 2019 var 

en nedgång till 4,3 procent och till 2020 en ytterligare minskning till 3 procent. 

Att arbetslösheten sjönk under 2018 och in på 2019 visar att konjunkturen var fort-

satt stark med en tillväxt av lediga jobb och stor efterfrågan på arbetskraft med 

främst yrkesinriktad utbildning. Den ökade arbetslösheten under 2019 beror enligt 

arbetsförmedlingen på avmattningen i ekonomin med färre nya jobb samtidigt som 

fler söker arbete. Men utsikterna är fortsatt goda och behovet av arbetskraft stort. 

Kommunen 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. Extratjänster 

samt praktik och handledning på företag är två exempel. Ludvikamodellen riktar sig till 

personer med ekonomiskt bistånd som står långt ifrån arbetsmarknaden. Jobbslussen 

ger personer med försörjningsstöd ett personligt stöd i form av exempelvis praktik 

men också handledning och coachning för att motivera till jobb eller studier. En väg 

in riktar sig till personer som behöver ett samordnat stöd av främst kommunen, 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Liknande stöd riktas till personer med 

rehabiliteringsbehov. Särskilda insatser görs för att ta till vara nyanländas kompetens 

och yrkeserfarenhet. Kommunen har också egna verksamheter, som Sporthallens 

café, med möjlighet att testa en arbetsplats inför praktik på ett företag. 

Arbetsmarknaden förväntas försvagas ytterligare under 2020, vilket försvårar 

möjligheterna att nå kommunens arbetslöshetsmål. 

Resultatmåttet försämrades 2019     , och målvärdet uppnåddes inte 

Under 2019 försämrades läget på arbetsmarknaden, både i riket och lokalt i Ludvika 

kommun. Vid årets slut var i Ludvika 4,9 procent i åldersgruppen 25−64 år öppet 

arbetslösa (årsgenomsnitt). Det är en uppgång sedan 2018 med 0,2 procentenheter. 

Därmed uppnåddes inte 2019 års målvärde, som var 4,3 procent arbetslösa som ett års-

genomsnitt. Denna aspekt av målet En bra kommun att växa upp i nåddes alltså inte 2019. 

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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Ludvika kommun 
Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

KS 2020/54-00 
Sida 

33(98) 

 

Årsredovisning 2019 

2.2.4 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 

2018 gav Ludvikaborna betyget 53 av 100 för 

kommunen som en bra plats att bo och leva på, 

mot 62 i medeltal för andra kommuner.  

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 

 

 
2017 2018 2019 

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

bo och leva på? (0−10) 
6,0 6,3 5,9 

Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo 

och leva på? (0−10) 
5,5 5,9 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) 
4,9 5,1 5,0 

Sammanlagt betyg på att bo och leva i kommunen (0−100)  50  53 50 

Efter två års förbättringar sjönk 2019 invånarnas helhetsbetyg tillbaka till ungefär den 

nivå som rådde 2016 och 2017. Delfrågorna mäter allmänhetens uppfattning om 

kommunen i stort, och det kan vara svårt att peka ut enskilda orsaker till ned- och 

uppgångar. Oavsett orsakssamband är det en stor utmaning att vända utvecklingen så 

att invånare i olika åldrar och i olika delar av kommunen i högre grad upplever att 

Ludvika är attraktivt och en bra plats att bo och leva på. 

Även om inte kommunen ensam avgör, så finns det mycket som kan göras från 

kommunalt håll 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 försämrades 2019     , och målvärdet uppnåddes inte 

Liksom i landets i stort gav under 2019 de tillfrågade invånarna ett lägre betyg på 

Ludvika kommun som en bra plats att bo och leva på, jämfört med motsvarande 

mätning 2018. Betygsnivån sjönk från 53 till 50, där 100 = högsta betyg. 

Därmed uppnåddes inte 2019 års målvärde, som var en betygsnivå på 57. Denna 

aspekt av målet En bra kommun att leva i uppnåddes alltså inte 2019. 

Målvärdet 26 450 invånare nåddes med god marginal. Denna aspekt av målet En 

tillväxtkommun nåddes 2016. 

 

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.  

2019 deltog 38 procent av de 

tillfrågade Ludvikaborna i under-

sökningen, som genomfördes i 

135 kommuner. 
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Datum 
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Diarienummer 

KS 2020/54-00 
Sida 

34(98) 

 

Årsredovisning 2019 

Kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras  

Kommunen hanterar invånarnas skattepengar och ansvarar för en rad olika 

verksamheter som berör människors vardag. Hur man tar emot, lyssnar, 

behandlar och löser olika kundsituationer är viktigt i sig. Det påverkar också 

invånarnas bild av kommunen i stort.  

Dagligen kontaktas kommunens politiker och tjänstemän av invånare, före-

tagare, besökare och många andra. De som tar kontakt behöver information, 

service och möjlighet att få uträtta sina ärenden. Det kan handla om allt från 

frågor om plats inom barnomsorgen, till att begära ut allmänna handlingar eller 

att framföra kritik. Oftast används telefon eller mejl och ibland personliga 

möten. Allt fler använder sociala medier som Facebook.  

Invånarnas betyg på kommunens bemötande och 

tillgänglighet (100=bäst) 

År 2018 gav Ludvikas 

invånare ett lägre betyg på 

sin hemkommuns 

bemötande och 

tillgänglighet, jämfört med 

snittet för andra 

kommuner. 

 

Ludvikabornas betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet 

 2017 2018 2019 

Möjligheterna att komma i kontakt med tjänstemän eller annan 

personal (0−10) 
5,9 6,0 5,4 

Bemötandet vid kontakt med tjänstemän eller annan personal 

(0−10) 
6,3 6,5 6,3 

Servicen vid kontakt med tjänstemän eller annan personal (0−10) 6,0 6,4 6,0 

Möjligheterna att komma i kontakt med kommunens högre chefer 

(0−10) 
4,6 5,0 4,6 

Sammanlagt betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet 

(0−100) 
52 55 51 

Efter två års förbättringar sjönk 2019 invånarnas helhetsbetyg tillbaka till ungefär 

den nivå som rådde 2016 och 2017. Enligt undersökningen är det främst invånar-

nas möjligheter 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. 

Resultatmåttet försämrades 2019     , och målvärdet uppnåddes inte 

Liksom i landets i stort gav under 2019 de tillfrågade invånarna ett lägre betyg på 

Ludvika kommuns bemötande och tillgänglighet, jämfört med motsvarande 

mätning 2018. Betygsnivån sjönk från 55 till 51, där 100 = högsta betyg. 

Därmed uppnåddes inte 2019 års målvärde, som var en betygsnivå på 58. Denna 

aspekt av målet En bra kommun att leva i uppnåddes alltså inte 2019. 

Målvärdet 26 450 invånare nåddes med god marginal. Denna aspekt av målet En 

tillväxtkommun nåddes 2016. 

 

Källa 

Resultatmåttet hämtas från SCB:s 

medborgarundersökning. 
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Årsredovisning 2019 

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. Men att den upplevda otryggheten ökar syns både i nationella undersökningar 

och i de senaste årens undersökningar som har genomförts i Ludvika kommun. Lokalt 

ställs frågor om hur invånarna 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) 

Ludvikaborna upplever sig 

vara mindre trygga och säkra, 

jämfört med dem i många 

andra kommuner. År 2019 

gavs betyget 50 av 100 för 

kommunen som en trygg och 

säker plats att bo på, mot 57 i 

snitt för andra kommuner.  

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

 2017 2018 2019 

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

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

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

Sammanlagt betyg på kommunen som en trygg och säker plats 

att bo på (0−100) 
49 52 50 

Efter två års förbättringar sjönk 2019 invånarnas helhetsbetyg tillbaka till ungefär 

den nivå som rådde 2017. Särskilt tryggheten utomhus på allmänna platser 

behöver förbättras för att målet om ökad trygghet och minskad oro ska nås. 

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. 

År 2018 tecknade polisen och kommunen ett medborgarlöfte, som en del av det trygg-

hetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Bland annat sägs att polisen ska vara 

mer synlig i centrala Ludvika särskilt i samband med krogstängning. Tillsammans med 

lokala näringsidkare och andra aktörer ingår kommunen i ett nätverk som syftar till att 

få tätorten att leva under fler av dygnets timmar. Genom att göra staden attraktiv och 

levande ska fler människor röra sig i de centrala delarna, vilket i sin tur skapar trygghet. 

För att identifiera otrygga platser samt upptäcka risker och åtgärda dem genomför 

kommunen och bland andra polisen trygghetsvandringar i tätorten och i ytterområden. 

Källa 

Resultatmåttet hämtas från SCB:s 

medborgarundersökning. 

Resultatmåttet försämrades 2019     , och målvärdet uppnåddes inte 

Liksom i landets i stort gav under 2019 de tillfrågade invånarna ett lägre betyg på 

Ludvika kommun som en trygg och säker plats att bo på, jämfört med motsvarande 

mätning 2018. Betygsnivån sjönk från 52 till 50, där 100 = högsta betyg. 

Därmed uppnåddes inte 2019 års målvärde, som var en betygsnivå på 59. Denna 

aspekt av målet En bra kommun att leva i uppnåddes alltså inte 2018. 

Målvärdet 26 450 invånare nåddes med god marginal. Denna aspekt av målet En 

tillväxtkommun nåddes 2016. 
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2.2.5 Målet En miljövänlig kommun 

Mer hushållsavfall ska återvinnas  

Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upp-

hov till 466 kilo hushållsavfall 2018. Att förebygga 

avfall ger förstås störst miljövinst, men det är också 

viktigt att återanvända och återvinna så mycket som 

möjligt av det avfall som ändå uppkommer. En 

ökad återvinning av hushållsavfallet i kommunen 

bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen, där 

exempelvis matavfall ska sorteras ut. Ett annat 

exempel är att förpackningar och returpapper ska 

samlas in bostadsnära från alla hushåll år 2025. 

Åren 2010−2015 återvanns omkring 50 procent 

av hushållsavfallet i kommunen, vilket var 

mycket i en nationell jämförelse. Men systemet  

Återvinningsgrad för hushållsavfall 

med insamling av blandat 

mat- och restavfall uppfyllde 

inte nationella och regionala 

krav och 2016 togs den 

dåvarande sorterings- och 

komposteringsanläggningen 

ur bruk. I avvaktan på ett 

nytt system blev det under 

några år en tillfälligt lägre 

återvinningsgrad.  

Hösten 2019 började ett helt nytt modernt avfallssystem införas etappvis i 

kommunen. Så här långt har alla villa- och fritidshushåll fått matavfallsinsamling 

och möjlighet till bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper. Med 

start 2020 kommer även bland annat flerfamiljshus, företag och kommunala 

verksamheter att omfattas. 

I takt med att det nya systemet byggs ut kommer återvinningsgraden av 

hushållsavfall successivt att öka. Trots det kommer knappast kommunens mål på 

65 procent återvinning att kunna nås redan 2020, men kan 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. 

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 2018 genomfördes mätningen 

i 243 kommuner. 

 

 

Enligt prognos förbättrades resultatmåttet 2019       men målvärdet upp-

nåddes inte 

Utfallet för 2019 är ännu inte är klart, men enligt en egen prognos steg 

återvinningsgraden från 31 till 34 procent 2019. 

Trots förbättringen uppnåddes inte 2019 års målvärde på 45 procent, vilket skulle 

innebära att denna aspekt av målet En miljövänlig kommun inte har uppnåtts 2019. 

Utfallet för 2019 publiceras preliminärt i maj 2020 

46



Ludvika kommun 
Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

KS 2020/54-00 
Sida 

37(98) 

 

Årsredovisning 2019 

Kommunen ska servera mer ekologisk mat 

Kommunen har som mål att servera mer ekologisk mat i verksamheterna. 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 har 

Ludvika kommun över tid ökat andelen 

ekologiskt i den mat som serveras inom främst 

förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg. 

Under flera år har kommunen haft en större 

ekoandel, jämfört med genomsnittet för övriga 

kommuner som har gjort samma mätning.  

Andel ekologiska livsmedel 

Målet för 2019 var att det 

skulle vara minst 45 procent 

ekologiskt i den mat som 

kommunen serverar, samma 

som för 2018. Till 2020 ska 

andelen öka till 60 procent.  

Att kommunens förhållandevis stora ekoandel tydligt minskade 2019 har främst 

med ekonomi att göra. Livsmedelspriserna har generellt stigit kraftigt under 

senare tid, vilket har inneburit ökade kostnader för kommunen. Ekologiska 

produkter kostar i regel mer än konventionella, och ibland är prisskillnaden 

stor. För att hålla inköpsbudgeten – och därutöver bidra till att stärka hela 

kommunens ekonomiska ställning – har det bedömts nödvändigt att under 

2019 minska på de ekologiska råvarorna. 

Att ekoandelen minskade beror också på att det periodvis var brist på vissa 

varor till de volymer som behövs, bland annat mejeriprodukter och grönsaker. 

Det kan bli svårt att nästa år öka ekoandelen i kommunens serveringar. Detta 

främst till följd av de ökade livsmedelspriserna, men också eftersom det 

bedöms vara svårt att, till rimligt pris, konvertera in ytterligare ekologiska 

alternativ i inköpsavtalen. Om kommunen också ska kunna handla mer närodlat 

behöver betydligt fler närliggande jordbrukare och andra producenter ställa om 

till ekologisk produktion. 

Definition och källa 

Resultatmåttet baseras på en 

egen mätning i kommunen, som 

rapporteras till EkoMatCentrum.  

Måttet beräknas som kostnaden i 

kronor 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 2018 genomfördes mätningen 

i 245 kommuner. 

 

 

Resultatmåttet försämrades 2019     , och målvärdet uppnåddes inte 

Andelen ekologisk mat som serveras i kommunens verksamheter minskade från 

41 procent 2018 till 37 procent under 2019. 

Därmed uppnåddes inte 2019 års målvärde, som var 45 procent ekomat. Denna 

aspekt av målet En miljövänlig kommun uppnåddes alltså inte 2019. 
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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 2018 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 ungefär som 

genomsnittet för övriga 

kommuner som gjorde 

samma mätning. Målet för 

2019 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 ungefär en 

sjättedel av den totala körsträckan sker med privat bil. 

Senare års minskade klimatpåverkan från bilresor i tjänsten syns både för tjänste-

fordon och privata bilar. Bland vidtagna åtgärder kan nämnas att det har blivit 

vanligare med resfria möten, där exempelvis videokonferenser ersätter fysiska 

möten. Under 2019 har ytterligare några el- och elhybridbilar införskaffats och 

laddstolpar installerats. Elcyklar har köpts in för användning vid kortare sträckor. 

Men fler åtgärder behövs för att ytterligare minska klimatpåverkan från 

kommunens bilresor. Bland annat förbereds en kommande gemensam fordons-

pool med miljövänligare fordon, där poolen även ska ge ekonomiska vinster. 

Poolen kommer starta i mindre skala och sedan växlas upp. Andra exempel är 

cykelbefrämjande insatser samt att underlätta resor med kollektiva färdmedel.  

Resultatmåttet förbättrades 2019     , och målvärdet uppnåddes 

Koldioxidutsläppen från kommunorganisationens bilresor minskade något från 

0,189 ton per årsarbetare under 2018 till 0,186 ton år 2019. 

Därmed uppnåddes 2019 års målvärde, som var 0,20 ton per årsarbetare. Denna 

aspekt av målet En miljövänlig kommun uppnåddes alltså 2019. 

 

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 2018 genomfördes mätningen 

i 64 kommuner. 

År 2017 uppmärksammades att kommunen tidigare underskattade de 

beräknade CO2-utsläppen 2014-2016. Ett mer korrekt beräkningssätt visar att 

utsläppen minskade 2017, inte ökade en aning som figuren visar. Men varken i 

tidigare eller i denna årsredovisning justeras utfall och målvärden retroaktivt. 
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Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska  

En stor del av koldioxidutsläppen i Sverige 

kommer från fastigheter. En minskad 

energianvändning i kommunens lokaler bidrar 

till att uppfylla de nationella miljömålen, där 

exempelvis fossila bränslen ska fasas ut. 

Tidigare energieffektiviseringar i 

kommunorganisationens lokaler gav goda 

resultat, och energianvändningen minskade. 

Men det senaste åren har både uppvärmningen 

och verksamhetselen stigit. 

Energianvändning i kommunens lokaler, kWh/m2 

År 2018 var 

energianvändningen 

162 kilowattimmar (kWh) 

per kvadratmeter (m²). 

Målsättningen för 2019 var 

att energianvändningen 

skulle minska till högst 

157 kWh/m². Till 2020 ska 

det ske en minskning till 

139 kWh/m². 

En förklaring till den ökade energianvändningen är att vissa lokaler har använts 

mer än tidigare. En annan är ökade krav på att kyla fastigheter under den varma 

sommarperioden. En tredje är inköp av fastigheter som är mer energikrävande 

än genomsnittet, exempelvis Biskopsgården vid lasarettsområdet som numera 

rymmer inte bara ett äldreboende utan även nya förskoleavdelningar. 

Det finns också positiva inslag, främst att den energieffektiva nya Solviksskolan 

togs i bruk i början av 2019 samt att den gamla Marnässkolans lokaler inte 

används i samma utsträckning som tidigare. 

Men sammantaget har insatserna varit otillräckliga för att det ska vara möjligt 

att klara den önskade nedgången av energianvändningen. Men med en 

kombination av åtgärder kan det vara möjligt med några års fördröjning. 

Arbetet kommer att underlättas av den under 2018 och 2019 genomförda 

överföringen av fastigheter från Ludvika kommun till helägda Ludvika 

kommunfastigheter AB, som har till uppgift att äga och förvalta fastigheter. Bolaget 

kan ta ett nödvändigt helhetsgrepp om fastighetsbeståndet. Bolagets energi- och 

miljöplan anger flera åtgärder som ska vidtas för att nå en minskad 

energianvändning, 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 försämrades 2019     , och målvärdet uppnåddes inte 

Energianvändningen i kommunens lokaler ökade från 162 kWh/m² år 2018 till 

166 kWh år 2019. Både uppvärmningen och verksamhetselen ökade. 

Därmed uppnåddes inte 2019 års målvärde, som var 157 kWh/m². Denna aspekt 

av målet En miljövänlig kommun uppnåddes inte 2019. 
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3 Personalredovisning 
Avsnittet syftar till att beskriva personalförhållanden i kommunen och bidrar till 

uppföljningen av kommunens personalpolitik.  

Där inget annat uppges avser personalredovisningen uppgifter per den 31 

december 2019.  

Anställningar och årsarbetare 
Antal anställda med tillsvidareanställning är något färre 2019 jämfört med 2018. 

Omräknat till årsarbetare (anställdas sammanlagda sysselsättningsgrader 

dividerat med 100 procent sysselsättningsgrad) har också minskat under 2019. 

Även visstidsanställda och timavlönade har minskat sett till både antal personer 

och årsarbetare under 2019.  

Antal anställda (och omräknat till antal årsarbetare) 

 2018 2019 

Tillsvidareanställda 2 074   1 979 

− Omräknat till årsarbetare 2 035 1 944 

Visstidsanställda 368 285 

− Omräknat till årsarbetare 338 267 

Timavlönade 

*mätmånad oktober 
615* 609 

− Omräknat till årsarbetare 209 155 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden totalt sett för alla tillsvidareanställda 

har minskat något jämfört med tidigare år, både i gruppen kvinnor och i 

gruppen män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för gruppen 

timavlönade har minskat kraftigt från drygt 40 procent till drygt 20 procent. 

Notera att mätperioden för denna grupp är olika.  

Det är färre anställda på både heltid och deltid 2019 jämfört med 2018.  

Sysselsättningsgrad 

   2018 2019 

Tillsvidareanställda totalt (procent av heltid) 98,1 % 97,7  

Tillsvidareanställda kvinnor (procent av heltid) 97,9 % 97,6 % 

Tillsvidareanställda män (procent av heltid) 99,3 % 98,2 % 

Sysselsättningsgrad timavlönade (procent av 

heltid) 

*mätmånad oktober 

41,3 %* 20,1 % 

Antal heltid 1 941 1 861 

Antal deltid 133 117 
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Ålders- och personalstruktur 
Bland tillsvidareanställda har andelen kvinnor ökat med 1,5 procentenheter 

under 2019, från 84,1 procent till 85,6 procent. Andelen män har minskat i 

motsvarande grad, från 15,9 till 14,4 procent.  

Medelåldern totalt har ökat något (0,1 år) till 46,7 år. Medelåldern för kvinnor 

har ökat med 0,2 år till 46,9 år medan den minskat med 0,6 år för män, från 

46,7 år till 46,1 år.  

Andelen anställda per förvaltning har förändrats något 2019 jämfört med 2018. 

Andelen anställda inom vård och omsorg har ökat med 1,8 procentenheter, från 

62,3 procent till 64,1 procent. Andelen anställda inom områdena bildning/fritid 

och teknik har båda minskat. För bildning/fritid är minskningen 0,9 

procentenheter. För teknik är ökningen 1,1 procentenheter. Andelen anställda 

inom administration har ökat något till 10,2 procent. 

Anställda kvinnor och män 

 2018 2019 

Andelen kvinnor 84,1 % 85,6 % 

Andelen män 15,9 % 14,4 % 

Medelålder totalt 46,7 år 46,8 år 

Medelålder kvinnor 46,7 år 46,9 år 

Medelålder män 46,7 år  46,1 år 

Andel anställda per befattningsområde 

 2018 2019 

Vård och omsorg 62,3 % 64,1 % 

Bildning/fritid 17,3 % 16,4 % 

Teknik 10,4 % 9,3 % 

Administration 10,0 % 10,2 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 

Pensionsavgångar 
Under 2019 avslutade tre anställda sin anställning genom beviljad sjukersättning 

(2018 var det två anställda). Under 2019 avslutade 54 anställda sin anställning 

på grund av pensionsavgång (2018 var det 55). 

Löneutfall 
2019 blev utfallet av löneökningar 2,38 procent, motsvarande 0,11 

procentenheter mer än det inom kommunen fastställda utrymmet på 2,27 

procent. 

Kommunal hade fastställda utrymmen. Övriga arbetstagarorganisationer hade 

inga garanterade utfall i sina avtal. Inga individgarantier avtalades. Individuell 

lönesättning tillämpas inom samtliga avtalsområden.  

51



Ludvika kommun 
Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

KS 2020/54-00 
Sida 

42(98) 

 

Årsredovisning 2019 

Medellön 
Medellönen avser månadsavlönade anställda. Vid utgången av 2019 var 

medellönen, motsvarande heltidslön, 29 439 kr (28 121 kr 2018). Kvinnornas 

medellön var 29 234 kr (28 058 kr) och männens medellön var 30 656 

(28 395 kr).  

Som grupp är kvinnornas medellön 95,4 procent av männens medellön. 

Männens medellön är 104,6 procent av kvinnornas medellön. 

Jämförelsen av medellönen för män och kvinnor ska ses som en 

gruppjämförelse vilken inte tar hänsyn till de skillnader som kan finnas mellan 

olika män och kvinnor sett till anställningstid, yrke/befattning, utbildning och 

ålder med mera Även förändringar av organisationen där verksamheter 

tillkommer och försvinner kan påverka organisationens 

personalsammansättning och därmed medellönen.  

Genomsnittlig månadslön för några större personalkategorier 
 

Kvinnor Män Totalt 

Förskollärare 29 727 29 330 29 715 

Lärare i fritidshem (fritidspedagog) 31 766 28 842 30 749 

Barnskötare 24 772 23 487 24 696 

Enhetschef vård- och omsorg 38 553 37 791 38 415 

Vårdbiträde, hemtjänst 24 904 23 957 24 795 

Undersköterska, särskilt boende 26 052 25 235 25 998 

Sjuksköterska, allmän 32 847 - 32 847 

Socialsekreterare 32 542 30 000 32 486 

Rektor 45 285 47 667 45 476 

Lärare F--3  33 915 - 33 915 

Lärare 4−6 34 656 34 639 34 654 

Lärare 7—9  37 254 37 008 37 201 

Personlig assistent 24 934 25 013 24 948 

Kock 24 468 23 902 24 442 

Park/trädgårdsarbete 25 696 26 179 25 937 

Totalt för kommunens alla 

personalkategorier 
29 234 30 656 29 439 

Personalkostnader 
Löner och övriga personalomkostnader uppgick till 1 144,7 miljoner kr (1 182,3 

miljoner kr föregående år). Semesterlöneskuld och okompenserad övertids-

ersättning uppgick till 66,8 miljoner kr (67,7 miljoner kr). Ansvarsförbindelsen 

exklusive löneskatt till kommunens anställda i form av pensioner uppgick vid 

årsskiftet till 480,8 miljoner kr (492,7 miljoner kr). Sjuklöner till en kostnad av 

18,8 miljoner kr (19,4 miljoner kr) har betalats ut. Personalkostnadens andel av 

verksamhetens kostnader uppgår till 52 procent (55,8 procent).  

I personalkostnaderna ingår lön, sjuklön, semesterersättning, övertidsersättning, 

arbetsgivaravgifter, försäkrings- och pensionskostnader inklusive pensions-

avsättning samt personalsociala kostnader. 
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Arbetsmiljö och hälsa 
Enligt Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning (standardiserad redovisningsmodell 

till SKR om sjukfrånvaron) för samtliga anställda i kommunen framgår att 

sjukfrånvaron för hela 2019 var 8,8 procent av ordinarie arbetstid. Det är en 

ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2018. Ökningen återfinns bland 

både kvinnor och män. Sett till åldersgrupp så är ökningen störst i 

åldersgruppen upp till 29 år, från 6,5 procent till 8,4 procent. Därefter följer 

ökningen i åldersgruppen 50 och äldre, från 8,7 procent till 8,9 procent.  

När det gäller andelen sjukfrånvaro som är 60 dagar eller längre så har andelen 

ökat 2019 jämfört med 2018. Sett till samtliga anställd är ökningen 0,6 

procentenheter. Bland kvinnor är ökningen 0,2 procentenheter. Bland män är 

ökningen 5,5 procent. 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid i timmar (obligatorisk 

sjukfrånvaroredovisning) 
 

Kvinnor Män Samtliga 

 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

≤ 29 år 7,6 10, 4,2 5,1 6,5 8,4 

30−49 år 10,1 9,6 3,4 5,6 8,7 8,8 

≥ 50 år 9,4 9,6 5,4 5,1 8,7 8,9 

Totalt 9,5 9,6 4,3 5,3 8,4 8,8 

Andel av sjukfrånvaron totalt där 

sjukperioder är 60 dagar eller längre  
53,6 53,8 31,7 37,2 51,3 51,9 

När det gäller övriga hälsotal för 2019 så har andelen anställda med längre tids 

sjukfrånvaro (fler än 28 sjukdagar) ökat sett till samtliga anställda, från 14,4 till 

15,1 procent. För gruppen kvinnor är ökningen 0,1 procentenheter, från 16,1 

till 16,2 procent. För gruppen män är det en ökning från 6,6 procent till 9,4. 

När det gäller upprepad sjukfrånvaro (fler än 6 sjuktillfällen under året) så har 

andelen ökat både i gruppen kvinnor och i gruppen män. Totalt sett är det en 

ökning med 0,8 procentenheter från 10,8 till 11,6 procent. 

Andelen anställda som inte haft någon sjukfrånvaro alls under året har minskat 

något sett till samtliga. För gruppen kvinnor har andelen minskat med 0,5 

procentenheter, från 22,2 till 21,7 procent. För gruppen män är det en 

minskning med 4,5 procentenheter, från 38,6 procent till 34,1 procent. 

Övriga hälsotal, Andelen (i procent) av medarbetarna under året 

 
Kvinnor Män Samtliga 

 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Nya sjukfall som passerat 28 dagar 16,1 16,2 6,6 9,4 14,4 15,1 

Medarbetare med fler än 6 

sjuktillfällen 
11,4 12 7,1 9,7 10,8 11,6 

Medarbetare med 0 sjuktillfällen 22,2 21,7 38,6 34,1 25,1 23,6  

De fortsatta aktiva insatserna inom området arbetsmiljö och hälsa är 

betydelsefulla för en fortsatt minskad sjukfrånvaro. 
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Arbetsskador 
Under 2019 förändrades rapporteringen för arbetsskador och tillbud. Tre av 

fyra förvaltningar började rapportera via AFA:s försäkringssystem för 

rapportering av arbetsmiljö Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö 

(KIA). 

Vård- och omsorgsförvaltningen påbörjar rapporteringen i KIA under 2020, 

vilket gör att den kan jämföras med 2018. Antal rapporterade arbetsskador för 

vård- och omsorgsförvaltningen har ökat till 110 under 2019, i jämförelse med 

67 under 2018.  De kategorier som står för den högsta ökningen är hot och våld 

och psykisk ohälsa.  

För hela Ludvika kommun har antalet arbetsskador/arbetsolycksfall ökat från 

99 under 2018 till 153 under 2019, (131 enligt den gamla rapporteringen samt 

32 som registrerats i KIA-systemet). Viss reservation till lämnad statistik utifrån 

att organisationen är i en upplärningsfas av det nya rapporteringssystemet.  
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4 Finansiell analys 
Genom att analysera fyra perspektiv görs en bedömning om kommunen har en 

god ekonomisk hushållning. De fyra perspektiven är resultat, kapacitet, risk och 

kontroll. 

RESULTAT: Som ett första perspektiv i den finansiella analysen kartläggs 

kommunens ekonomiska resultat. Vilken balans finns mellan intäkter och 

kostnader under året? Obalans det vill säga att kostnaderna överstiger 

intäkterna, är en varningssignal. Här bedöms även investeringarna och dess 

utveckling. 

KAPACITET: Det andra perspektivet är kapacitet eller långsiktig 

betalningsberedskap. Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella 

svårigheter på lång sikt?  Underskott under en rad år urholkar den finansiella 

motståndskraften eller den långsiktiga betalningsberedskapen. 

RISK: Föreligger risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? 

En sund ekonomi innefattar att kommunen både i ett kort men även i ett lite 

längre perspektiv inte behöver vidta dramatiska åtgärder för att möta finansiella 

problem. Här diskuteras också borgensåtaganden kommunens pensionsskuld. 

KONTROLL: Det fjärde perspektivet har till syfte att kontrollera hur beslutade 

finansiella mål och planer följs upp. En god följsamhet mot budget är en 

förutsättning för en sund ekonomi. Det är viktigt att ha en god kontroll över sin 

ekonomi och att de prognoser som upprättas är bra. 

Resultat och kapacitet 

Nettokostnadsandel  

En grundläggande förutsättning för ekonomisk hushållning är det finns en 

balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta 

förhållande är att analysera hur stor del kostnaderna tar i anspråk av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Nettokostnadsandelens utveckling 

År 2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamheten/skatt + statsbidrag   94 % 97 % 95 % 92 % 93 % 

      

Av- o nedskrivning/Skatt + statsbidrag 4 % 4 % 4 % 4 % 5 % 

Finansnettot/Skatt + statsbidrag  12 % 3 % 1 % 1 % 1 % 

Verksamhetens nettokostnader/Skatt 

och statsbidrag */ 

98 % 101 % 99 % 96 % 98 % 

 

Kommunens finansiella mål har i flera år varit att 98 procent av skatteintäkter 

och generella statsbidrag ska användas för kommunens verksamheter. För 2019 

nådde kommunen målet. 
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Självfinansieringsgrad av investeringar  

Ett nyckeltal för anläggningsinvesteringar är självfinansieringsgraden. Den 

beskriver hur stor del av kommunens investeringar som kan finansieras med 

skatteintäkter. En självfinansieringsgrad på 100 procent stärker kommunens 

långsiktiga betalningsberedskap och bevarar det finansiella handlingsutrymmet. 

Med en finansieringsgrad under 100 procent tvingas kommunen att låna medel. 

Kommunfullmäktige har de senaste åren beslutat att för vissa investeringar 

framförallt inom VA- och återvinningsverksamhetens kan lån upptas.  

Självfinansieringsgrad av investeringar 

Mnkr/År 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoinvesteringar 227,5 157,5 173,9 93,8 60,7 

Nyupplåning för investeringar 173,4 115,0 173,9 0 60,7 

Självfinansieringsgrad i % 23,8 27,0 0,0 100,0 0,0 

 

Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar visar om kommunen reinvesterar 

i den takt som anläggningstillgångarna minskar i värde. De senaste åren har 

investeringarna varit höga, det har urholkat kommunens långsiktigt finansiella 

handlingsutrymme. 

Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar 

Mnkr/År 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoinvesteringar 227,5 157,5 173,9 93,8 60,7 

Avskrivningar 67,5 72,0 67,9 66,3 67,1 

Nettoinvesteringar/avskrivningar i % 337 219 256 141 90 

Finansnetto  

I kommunens finansnetto ingår räntenetto för lån och pensioner, 

aktieutdelningar och borgensavgift. I de finansiella intäkterna ingår reavinst för 

aktieöverföringen till Ludvika Stadshus AB med 176,1 miljoner kr. 

Finansnetto 

Mnkr/År 2019 2018 2017 2016 2015 

Finansiella intäkter 212,2 54,1 29,5 29,5 27,7 

Finansiella kostnader 10,7 7,9 10,1 11,0 12,9 

Finansnetto 201,5 46,2 19,4 18,5 14,8 

Förändring av kostnader och intäkter  

En viktig förutsättning för en god ekonomisk hushållning är att det finns balans 

mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte 

öka snabbare än skatteintäkterna. 

Nettokostnadsandelens utveckling 

År 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettokostnadernas utveckling */ -0,7 % 2,4 % 6,4 % 7,9 % -1,9 % 

Skatteintäkternas  utveckling (inklusive 

statsbidrag) 

3,0 % 0,4 % 2,9 % 10,1% 5,5 % 

*/Jämförelsestörande poster har frånräknats 
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År 2017 bröts den positiva utvecklingen av nettokostnader och 

skatteintäkter/statsbidrag och den negativa utvecklingen fortsatte även 2018. 

För 2019 är återigen ökningen av skatteintäkter/statsbidrag högre än 

nettokostnadsökningen. Nettokostnaderna har för 2014 samt för 2017-18 

överstigit procentutvecklingen för skatteintäkter/statsbidrag. I redovisningen av 

nettokostnader för 2015-16 och 2019 har jämförelsestörande kostnads-

/intäktsposter exkluderats för att få en rättvis jämförelse över tid. 

Nettokostnaderna har minskat med 0,7 procent under 2019 samtidigt som 

skatteintäkter/statsbidrag ökat med 3 procent.  

Soliditet 

Beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av 

kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel. Resterande del upp 

till 100 procent utgör kommunens skulder. Ju högre soliditet, desto starkare blir 

kommunens långsiktiga finansiella förmåga. 

Soliditet 

År 2019 2018 2017 2016 2015 

Exklusive pensionsskuld 48 % 40 % 43 % 45 % 44 % 

Inklusive pensionsskuld(inkl löneskatt) 21 % 12 % 11 % 8 % 2 % 

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder 

Mnkr/År 2019 2018 2017 2016 2015 

Långfristiga lån 295,3 435,9 447,2 437,7 481,9 

Övriga långfristiga skulder 32,9 38,3 32,2 26,0 21,0 

Långfristiga skulder  328,2 474,2 479,4 463,7 502,9 

 

Kommunens låneskuld till låneinstituten har under 2019 minskat med nästan 

323 miljoner kr till totalt 325,9 miljoner kr (uppdelat på långfristig del 295,3 

miljoner kr och kortfristig del 30,6 miljoner kr). Övriga långfristiga skulder 

består av skuld till VBU, leasingskuld, investeringsbidrag och 

anslutningsavgifter. 

Kommunens skatteintäkter – jämförelse länet 

Den kommunala skattesatsen för 2019 uppgick till 22,07 kr. Skatteintäkterna 

2019 uppgick till 1 253 miljoner kr. Av Dalarnas kommuner har tio högre 

kommunal skattesats och tre lägre. Ludvika har tillsammans med Falun samma 

kommunala skattesats 22,07. Ludvikas kommunalskatt är 0,14 kr lägre än snittet 

bland Dalarnas kommuner men 1,37 kr högre än riksgenomsnittet. 

Risk och kontroll 

Likviditet 

Är ett riskområde för kommunens finansiella styrka då likviditeten mäter den 

kortsiktiga betalningsförmågan. Hög likviditet innebär god finansiell styrka och 

därmed liten finansiell risk. Kommunen har genom den checkkredit på 70 

miljoner kr som man disponerar möjlighet att möta temporära svackor i 
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likviditeten. Kommunen har inte nyttjat krediten under året. De likvida medlen 

var vid årets ingång 138,2 miljoner kr och vid årets slut 89,9 miljoner kr.  

Räntor och valutor 

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränte- 

och valutarisker. Kommunen lånar idag enbart svensk valuta vilket innebär att 

det inte föreligger någon valutarisk. Ränterisker kan definieras som risken för 

oväntade förändringar i ränteläget. Ränterisker beror främst på löptids- och 

räntebindningsstruktur. Andelen lån med kort räntebindning medför en risk för 

ökade räntekostnader men kan också innebära sänkta kostnader.  

Säkringsredovisning  

Uppgift om lån och genomsnittlig ränta inkl derivat 0,6 procent 

Uppgift om lån och genomsnittlig ränta exkl derivat 0,6 procent 

Genomsnittlig räntebindningstid inkl derivat 1,6 år 

Genomsnittlig räntebindningstid exkl derivat 1,6 år 

Utestående derivat, 0 miljoner kr, marknadsvärde derivat 0 miljoner kr 

Lån som förfaller inom: 

1 år     9 procent 

1-2 år     3 procent 

2-3 år   23 procent 

3-5 år   34 procent 

Borgensåtagande 

Det kommunala borgensåtagandet omfattar de i koncernen ingående bolagen 

förutom VB Energi AB samt Transitio AB, Region Dalarna några föreningar 

samt Kooperativa hyresföreningen Marnäsvikens trygga hem. 

Totalt utställd borgen är 2 586 miljoner kr och av dessa är faktisk kapitalskuld 2 

031 miljoner kr. Förlustrisker finns men bedöms inte uppgå till några större 

belopp. 

Kommunens borgensåtagande 

Mnkr/År 2019 2018 2017 2016 2015 

Kommunala bolag 1 969,4 1 187,2 850,4 789,3 721,4 

Region Dalarna inkl Transitio 22,2 27,3 18,6 28,8 28,8 

Övriga 49,1 51,6 51,9 27,4 29,2 

Totalt  2 040,7 1 266,2 895,3 844,1 779,4 

Pensionsskuld 

Pensionerna är en stor kostnad för kommunerna. Kommunen har utöver den 

skuld som finns i balansräkningen ett stort åtagande för pensioner som 

redovisas som ansvarsförbindelse. Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 

683,0 miljoner kr varav 597,5 miljoner kr inom linjen. Det innebär att 87 

procent av den totala skulden redovisas utanför balansräkningen i enlighet med 

den blandade redovisningsmodellen. 
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Ludvika kommun har inga finansiella placeringar avseende 

pensionsförpliktelser. Avsättningar till pensioner i balansräkningen återlånas i 

sin helhet i verksamheten. Aktualiseringsgraden uppgår till 98 procent. 

Aktualiseringsgraden är den andel, av personalakterna för anställd personal, 

som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar. 

Pensionsskuld 

Mnkr/År 2019 2018 2017 2016 2015 

Pensioner (skuld) 68,8 75,2 73,6 70,4 70,4 

Pensioner (ansvarsförbindelse) 480,8 492,7 510,6 546,9 615,5 

Summa 549,6 567,9 584,2 617,3 685,9 

Löneskatt 133,3 137,4 141,6 132,7 143,8 

Summa inklusive löneskatt 682,9 705,3 725,8 750,0 829,7 

Budgetföljsamhet 

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att 

kommunens styrelse och nämnder klarar att bedriva verksamheten inom 

tilldelade budgetanslag, det vill säga att det finns budgetföljsamhet i kommunen. 

Av nedanstående redovisning framgår att budgetföljsamheten kan förbättras, 

endast ett av de senaste 5 åren bedrivs den totala driften inom tilldelad 

budgetram. 

Budgetföljsamhet driftverksamhet exklusive kapitalkostnader 

Mnkr/År 2019 2018 2017 2016 2015 

Social- och utbildning  -16,8  -30,5  -13,6  20,6  5,3 

Vård- och omsorg -7,2 -1,5 14,2 3,7 -0,9 

Kommunstyrelsen -3,3 15,6 3,8 3,6 0,1 

VBU (Ludvikas del) 1,3 0,0 -9,2 0,2 -2,1 

Övriga verksamheter -17,5 4,5 -0,8 -50,2 30,5 

Driftverksamhet totalt -31,9 -11,9 -5,4 -22,1 32,9 
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5 Sammanställd redovisning 

5.1 Kommunens nämndsorganisation 
En kommun är en politiskt styrd organisation där fullmäktige är högsta 

beslutande organ. Där fattas de stora övergripande besluten som gäller hela 

kommunen, till exempel mål, budget och skattenivå. 

Fullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje 

nämnd ansvarar för ett visst område. Knutna till nämnderna finns förvaltningar 

som genomför besluten och sköter den dagliga verksamheten. 

Organisationsschemat nedan gäller från 1 januari 2020. Det datumet bildades 

gemensamma servicenämnden tillsammans med Smedjebackens kommun. 

Ludvika kommuns nämndsorganisation 
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5.2 Kommunkoncernen 
Ludvika kommun bedriver en betydande del av verksamheten i bolagsform och 

har därför ägarintressen i ett antal olika aktiebolag, föreningar och stiftelser. I 

bolagsform bedrivs bland annat uthyrning av bostäder, förvaltning av 

kommunala lokaler samt produktion och försäljning av energi. 

Ludvika kommuns bolag 

 

Kommunen har under 2019 bildat en koncern med det helägda Ludvika 

kommun Stadshus AB som moderbolag. Bolaget ska på övergripande nivå 

samordna de kommunala bolagens verksamhet. Motivet för kommunens 

ägande av bolaget är att ge bolaget en tydlig ägarroll vad gäller koncernbolagen 

samt möjlighet till strategisk koordination genom koncernstyrning. 

För att ge en samlad bild över den totala kommunala verksamheten upprättas 

balans- och resultaträkning och kassaflödesanalys för koncernen. 

Koncernredovisningen för det kommunala bokslutet benämns ”Sammanställd 

redovisning”. 

I räkenskapsmaterialet för den sammanställda redovisningen ingår 

”moderbolaget” Ludvika kommun, Ludvika kommun stadshus AB, Ludvika 

kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB, Tryggheten i 

Ludvika Fastigheter KB, VB Energi AB, VB Elförsäljning AB, VB Elnät AB, 

VB Kraft AB och Wessman Barken Vatten och Återvinning AB (WBAB). 

Dessutom tillkommer Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med 

proportionell konsolidering. Obeskattade reserver har delats upp på latent 

skatteskuld och eget kapital utifrån gällande skattesats. Interna transaktioner 

mellan bolagen har i allt väsentligt eliminerats.  

Kommunens resultat inkluderar överförda vinstmedel i form av aktieutdelning 

från VB Energigruppen och VB Kraft AB vilket i det sammanställda bokslutet 

eliminerats och överförts till balanserade vinstmedel. 
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Koncernens resultat 2019, +83,9 miljoner kr, är en förbättring mot föregående 

års resultat som var +35,6 miljoner kr. Ludvika stadshus AB:s 

koncernsammanställning visar ett resultat på 37,0 miljoner kr. 

5.3 Koncernföretagen 
Koncernföretagen redovisas i sammandrag. I den sammanställda redovisningen 

tas varje företag upp till ägd andel. Nedan framgår företagens totala omsättning 

med flera nyckeltal.  

Med årets resultat avses resultat efter finansiella poster. Justerat eget kapital är 

det egna kapitalet med tillägg för eget kapitalandel 78 procent samt 22 procent 

skattedel i de obeskattade reserverna. 

Ludvika kommun Stadshus AB 

Ludvika kommun Stadshus AB ska med affärsmässiga principer och med 

största möjliga kostnadseffektivitet samt med beaktande av den kommunala 

kompetensen i kommunallagen, se till att den kommunala bolagskoncernen 

styrs och verkar på ett sätt som bäst tjänar Ludvika kommun och dess invånare. 

Bolaget startade under 2019 och aktierna i koncernbolagen Ludvika 

kommunfastigheter AB med underliggande dotterbolag, VB Energi AB med 

underliggande dotterbolag samt VB Kraft förvärvades av Stadshus AB i augusti. 

 2019 

Omsättning 18,8 

Årets resultat 18,8 

Balansomslutning 542,1 

Eget kapital 0,5 

Soliditet 0,1% 

Antal anställda 0 

Västerbergslagens utbildningsförbund 

Kommunalförbundet har till ändamål att samverka i fråga om gymnasieskola, 

kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning, särskolans gymnasie- och 

vuxendel samt svenskundervisning för invandrare. Vidare ska förbundet arbeta 

med utvecklings- och samverkansfrågor med Högskolan m.fl. Verksamheten 

bedrivs gemensamt med Smedjebackens kommun, kommunandel bestäms av 

antalet elever. Finansierad andel för 2019 är 75,0 procent (76,1 procent). Från 

och med 2019 finns kulturskolans verksamhet inom VBU. 

 2019 2018 2017 

Omsättning 263,2 254,2 252,5 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 

Balansomslutning 61,2 65,0 70,6 

Eget kapital 1,3 1,3 1,3 

Soliditet 2,1% 2,0 % 1,8 % 

Antal anställda 255 238 232 
Belopp i miljoner kr. 

Ludvika kommunfastigheter AB 

Ludvika kommuns fastighetsavdelning ombildades och övergick till bolag i 

januari 2013. Kommunfastigheter är moderbolag för LudvikaHem AB, Stora 

Brunnsvik AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB. Under 2019 

genomfördes arbetet med etapp 2 i fastighetsöverföringen från Ludvika 
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kommun till Ludvika kommunfastigheter AB. I överföringen ingick 32 

fastigheter bestående av skolor, förvaltningsfastigheter äldreboenden mm. 

Fastighetsöverföringen genomfördes till bokfört värde (ca 405 miljoner kr) och 

med befintlig hyresnivå. 

Bolaget äger också ett antal egna fastigheter, industrilokaler, kontorshus och 

mark på olika platser i kommunen. Utifrån långsiktiga och affärsmässiga 

principer förvaltar och utvecklar bolaget lokaler och markförsörjning för 

näringslivets behov. Nyckeltalen avser moderbolaget. 

 2019 2018 2017 

Omsättning 172,4 171,2 171,2 

Årets resultat  -1,3 26,0 -0,1 

Balansomslutning 1 208,4 595,3 267,8 

Justerat Eget kapital 79,8 80,1 54,1 

Soliditet 6,6% 13,5 % 20,2 % 

Investeringar 483,9 123,7 77,8 

Antal anställda 96 92  

LudvikaHem AB 

LudvikaHem har till uppgift att främja bostadsförsörjningen inom kommunen 

och skapa goda boendemiljöer för invånarna. Att kunna erbjuda attraktiva 

bostäder är en förutsättning för en god utveckling för hela Ludvika kommun. 

Bolaget ägs till 100 procent av Ludvika kommunfastigheter AB. LudvikaHem 

har 3 387 lägenheter. Av dessa avser 2 997 den öppna marknaden och 

resterande 390 äldreboende samt övrigt specialboende. Lägenheterna finns 

utspridda på flera av tätorterna inom kommunen men företrädesvis inom 

Ludvika tätort.  

 2019 2018 2017 

Omsättning 230,0 238,7 228,2 

Årets resultat -0,9 0,0 2,0 

Balansomslutning 996,8 876,1 856,6 

Justerat Eget kapital 144,2 125,0 131,3 

Soliditet 14,5% 14,9 % 15,3 % 

Antal anställda 43 49 53 

Investeringar  127,3 25,4 37,0 

Antal bostadslägenheter 3 321 3 318 3 374 

Förändring bostadshyror   + 0,5 % 

Antal outhyrda bostäder 31/12 124 49 63 

Outhyrda bostäder %   1,9 % 
Belopp i miljoner kr.  

Stora Brunnsvik AB 

Bolaget ägs till 100 procent av Ludvika kommunfastigheter AB, och 

verksamheten består av att äga och förvalta fastighetsbestånd för att 

tillhandahålla kommunens verksamheter, offentliga aktörer och näringslivet 

med lokaler och/eller bostäder samt vara aktivt i att söka samordningsfördelar. 

Verksamheten i bolaget kom igång under 2015. 
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 2019 2018 2017 

Omsättning 5,0 2,7 4,2  

Årets resultat 0,5 -2,7 0,1 

Balansomslutning 14,7 12,8 14,9 

Justerat Eget kapital */ 2,2 1,7 5,0 

Soliditet 15,0 13,3 % 33,7 %             

Investeringar 0,0 0,0 0,1 
Belopp i miljoner kr.   

*/I bundet eget kapital ingår en avsättning i uppskrivningsfond med 5,5 miljoner kr 

Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB 

Bolaget blev helägt dotterbolag till Ludvika kommunfastigheter under 2014. 

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta äldreboende och 

samhällsfastigheter. Bolaget äger fastigheten Solsidan 24 där kommunen är stor 

hyresgäst för äldreboende och förskola.   

 2019 2018 2017 

Omsättning 4,9 4,7 4,6 

Årets resultat 1,7 1,5 1,3 

Balansomslutning 39,6 41,2 39,6 

Justerat Eget kapital 11,4 9,7 8,2 

Soliditet 29,0 23,5 % 21,0 % 

Investeringar  0,0 0,0 0,0 
Belopp i miljoner kr. 

Västerbergslagens Kraft AB 

VB Kraft AB är ett av Ludvika kommun helägt dotterbolag. Drift och 

administration sköts på entreprenad av personal anställd av Västerbergslagen 

Energi AB. Verksamheten utgörs av produktion av el, vilket sker i elva 

vattenkraftstationer belägna i Ludvika, Lindesbergs och Smedjebackens 

kommuner. Den producerade elen säljs till Vattenfall AB. Bolaget tilldelas även 

elcertifikat för en del av produktionen. Produktionen i bolagets 

vattenkraftstationer uppgick till 76,7 GWh. Detta är 8,0 procent lägre än normal 

årsproduktionen som beräknas uppgå till 83,5 GWh och 35,3 procent högre än 

föregående år. 

 2019 2018 2017 

Omsättning 37,4 29,9 24,3 

Årets resultat efter finansnetto 14,8 12,5 8,3 

Balansomslutning 262,2 251,8 256,4 

Justerat Eget kapital 146,2 140,0 133,4 

Soliditet 55,8 55,6 % 52,0 % 

Antal anställda 0 0 0 

Investeringar 3,5 0 9,4 

Utdelning 5,0 5,0 0 

Elproduktion GWh 76,7 56,7 64,4 
Belopp i miljoner kr    

VB Energi-gruppen 

VB Energi AB är moderbolag i en underkoncern med de helägda dotterbolagen 

VB Elförsäljning och VB Elnät. Kommunens ägarandel är 28,6 procent. Övriga 

delägare är Vattenfall AB med 50,6 procent samt Fagersta kommun med 

20,8 procent. Utdelning från de båda dotterbolagen transporteras vidare till 

moderbolaget VB Energi. 
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Västerbergslagens Energi AB 

VB Energi har som uppgift att bedriva fjärrvärmeverksamhet samt annan 

därmed förenlig verksamhet. Fjärrvärmerörelser bedrivs i Ludvika, 

Grängesberg, Fagersta och Norberg och kontor finns i Ludvika och Fagersta. 

Bolaget sköter även administration och kundtjänst för dotterbolagen VB Elnät 

AB och VB Elförsäljning AB. Dessutom förekommer även viss 

uthyrningsverksamhet av lokaler i Ludvika företrädesvis till bolag inom 

Vattenfallkoncernen. I syfte att på ett mer rättvisande sätt redovisa bolagets 

resultat och ställning så har underlaget, som nyckeltalen beräknats på justerats 

genom återläggning av anteciperad utdelning i resultat- och balansräkningarna. 

Bolaget tillämpade det nya redovisningsregelverket BFNAR 2012:1 (K3) för 

första gången 2014. 

 2019 2018 2017 

Omsättning 190,9 186,8 185,7 

Årets resultat efter finansnetto 36,1 39,6 40,3 

Balansomslutning 284,1 307,9 270,3 

Justerat Eget kapital 128,8 138,3 165,5 

Soliditet 45,3 44,9 %  61,2 % 

Antal anställda 44 42 42 

Investeringar 19,7 34,4 29,0 

Utdelning 48,3 68,8 134,9 

Värmeleveranser GWh 228,2 227,5 227,8 
Belopp i miljoner kr. 

Västerbergslagens Elförsäljning AB 

VB Elförsäljning har som uppgift att bedriva elhandelsverksamhet. Kunderna 

är i huvudsak koncentrerade till Ludvika, Smedjebacken och Fagersta 

kommuner men viss försäljning sker även utanför denna region. 

 2019 2018 2017 

Omsättning 156,9 154,0 131,0 

Årets resultat efter finansnetto 8,8 7,3 6,9 

Balansomslutning 158,2 237,7 133,4 

Justerat Eget kapital 46,5 45,6 45,9 

Soliditet 29,4 19,2 % 34,4 % 

Antal anställda 0 0 0 

Investeringar 0 0 0 
Belopp i miljoner kr. 

Västerbergslagens Elnät 
VB Elnät har som uppgift att bedriva elnätsverksamhet. Försäljningen är i 

huvudsak koncentrerad till Ludvika, Smedjebacken och Fagersta kommuner, 

men viss försäljning sker även i Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Borlänge 

kommuner. Leverans till fasta abonnemang uppgick till 941 (1 002) GWh. 

 2019 2018 2017 

Omsättning 238,1 235,6 223,5 

Årets resultat efter finansnetto 77,0 90,1 84,2 

Balansomslutning 708,2 746,0 572,2 

Justerat Eget kapital 279,5 243,9 295,5 

Soliditet 39,5 32,7 % 51,6 % 

Antal anställda 18 16 17 

Investeringar  66,3 106,4 57,6 

Leveranser fast kraft GWh 941 1 002 981 
Belopp i miljoner kr. 
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Wessman Barken Vatten och Återvinning AB 

Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens inom vatten och 

avlopp (VA) samt avfallshantering, ombesörja verksamhet enligt lagen om 

allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av 

dricksvatten samt avledning och omhändertagande av avloppsvatten. Bolaget 

ska driva, sköta och underhålla anläggningar som ingår i allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget ägs vardera till 

50 procent av kommunerna Ludvika och Smedjebacken och startades 1 juni 

2016. 

 2019 2018 2017 

Omsättning 317,0 191,7 176,5 

Årets resultat efter finansnetto 0,0 0,0 -0,0 

Balansomslutning 85,6 74,8 72,4 

Justerat eget kapital 2,0 2,0 2,0 

Soliditet 2,3 2,7 % 2,8 % 

Antal anställda 76 70 63 
Belopp i miljoner kr.  
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5.4 Resultaträkning, miljoner kr  
Kommunen Koncernen 

2019 2019 2018 2019 2018 

Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

Verksamhetens intäkter (not 1) 619,5 526,2 552,9 1 285,8 1 061,0 

Verksamhetens kostnader  

(not 2 och 29) 
-2 211,0 -2 118,5 -2 143,7 -2 762,5 -2 497,1 

Av- och nedskrivningar (not 3) -83,3  -67,5 -72,0 -136,4 -135,6 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER 
-1 674,8 -1 659,8 -1 662,8 -1 601,2 -1 571,7 

Skatteintäkter (not 5) 1 246,2 1 252,7 1 223,3 1 252,7 1 223,3 

Generella statsbidrag och 

utjämning (not 5) 
437,0 435,6 416,0 435,6 416,0 

VERKSAMHETENS RESULTAT 8,4 28,5 -23,6 87,1 8,7 

Finansiella intäkter (not 6) 36,5 212,2 54,1 49,4 -1,4 

Finansiella kostnader (not 6) -12,0 -10,7 -7,9 -30,2 -27,2 

RESULTAT EFTER 

FINANSIELLA POSTER 
32,9 229,9 22,7 106,3 39,0 

Extraordinära intäkter (not 4)  11,1  11,1   

Extraordinära kostnader (not 4)   -18,0   -18,0   

Betald skatt      -14,7 -6,2 

Förändring av latenta skatter      -0,8 2,8 

ÅRETS RESULTAT  32,9 223,1 22,7 83,9 35,6 
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5.5 Kassaflödesanalys, miljoner kr 
 

Kommunen 
 

Koncernen 

2018 2019 2018 2019 2018 

Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 

        

Årets resultat 
 

223,1 22,7 83,9 35,5 

Justering för av- och nedskrivningar (not 3) 
 

67,5 72,0 136,4 135,6 

Justering för förändring av pensionsskuld (not 

2) 

 
7,4 0,0 30,1 2,2 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 

poster (not 7) 

 
-530,5 -1,1 0,6 -28,6 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 

109,3 -232,5 93,6 251,0 144,4 

Ökning(-)/Minskning(+)  lager och 

exploateringsfastigheter  

 
-3,0 0,0 -4,4 -0,3 

Ökning(-)/Minskning(+) kortfristiga 

fordringar (not 20) 

 
-14,1 48,5 -27,7 -22,4 

Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder 

(not 27) 

 
20,5 170,8 -528,4 912,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 109,3 -229,1 312,9 -309,5 1 034,4 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
 

       

Årets anskaffningar -209,8 -227,5 -157,5 -433,6 -384,4 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  2,0 424,4 71,1    

Investering i finansiella anläggningstillgångar 
 

-0,5 -0,2 -29,6 -1,7 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
 

 176,1  0,0    

Infrastrukturell investering (not 18)      

Kassaflöde från investeringsverksamheten -207,8 372,5 -86,6 -463,2 -386,1 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
 

       

Upplåning 
 

       

Nyupptagna lån (not 8) 170,3 173,4 122,6 942,5 -424,4 

Amortering av långfristiga skulder (not 9) -50,0 -478,9 -62,3   

Pensionsinlösen 
 

       

Förändring kortfristig del (not 9) 
 

-182,9 -64,2    

Ökning långfristiga fordringar (10) 
 

523,8 0,0 -0,7 -27,9 

Minskning av långfristiga fordringar (not 11) 
 

0,1 1,1    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 120,3 35,4 -2,8 941,8 -452,3 

ÅRETS KASSAFLÖDE 21,8 178,7 223,5 169,1 196,0 

Likvida medel vid årets början 
 

260,7 37,2 315,5 109,0 

Likvida medel vid årets slut 
 

439,5 260,7 484,6 305,0 
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5.6 Balansräkning, miljoner kr 
 

Kommunen Koncernen 

2019 2018 2019 2018 

TILLGÅNGAR       

A. Anläggningstillgångar 1 608,8  1 692,0  3 443,1 3 115,1 

- Immateriella anläggningstillgångar       

- Materiella anläggningstillgångar 1 063,1  1 323,6  3 287,7 2 990,1 

  - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

(not 12)  

980,4 1 253,3 2 652,2 2 578,4 

  - Maskiner och inventarier (not 13) 81,4 70,3 430,4 411,7 

  - Övriga materiella anläggningstillgångar (not 14) 1,2 0,0 1,2  

  - Pågående ny- och ombyggnader (15)       

- Finansiella anläggningstillgångar (not 15-16) 545,8 368,4 203,9 125,0 

B. Bidrag till infrastruktur (not 17) 9,7 10,1 9,7 10,1 

C. Omsättningstillgångar 659,5 463,7 819,9 618,6 

- Förråd mm (not 18) 8,8 5,7 13,6 9,2 

- Kortfristiga fordringar (not 19) 211,3 197,3 321,6 293,9 

- Kortfristiga placeringar 
  

  

- Kassa och bank (not 20) 439,5 260,7 484,7 315,5 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 278,1 2 165,8 4 273,7 3 743,8 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

      

A. Eget kapital (not 21) 1 100,1 873,7 1 116,0 962,6 

- Varav årets resultat 223,1 22,7 83,9 35,9 

- Resultatutjämningsreserv       

- Övrigt eget kapital       

B. Avsättningar 132,2 121,6 208,6 246,1 

- Avsättning till pensioner (not 22-23) 85,5 93,1 102,9 108,5 

- Övriga avsättningar (not 24) 46,7 28,8 105,7 137,6 

C. Skulder 1 045,0 1 170,2 2 949,2 2 535,0 

- Långfristiga skulder (not 25) 328,2 474,2 2 022,5 3 115,0 

- Kortfristiga skulder (not 26) 716,8 696,0 926,7 1 455,0 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

2 278,1 2 165,8 4 273,7 3 743,7 
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POSTER INOM LINJEN 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
   

Panter och därmed jämförliga säkerheter Kommunen Koncernen 

Belopp i miljoner kr 2019 2018 2019 2018 

Kommunal säkerhet vid deponierna       

på Björnhyttans avfallsanläggning 15,5 15,5 15,5 15,5 

BORGENSFÖRBINDELSER (not 27) 2 030,7 1 266,2 2 030,7 1 266,2 

FÖRVALTNINGSUPPDRAG       

Mottagna donationsfonder 5,0 5,2 5,0 5,2 

PENSIONSFÖRPLIKTELSER (not 28)        

Ansvarsförbindelse pensioner inkl löneskatt 597,5 612,3 597,5 612,3 

5.7 Noter 
NOT 1 
VERKSAMHETENS INTÄKTER 

Kommunen Koncernen 

Belopp i miljoner kr 2019 2018 2019 2018 
   

  

NOT 1  
VERKSAMHETENS INTÄKTER 

  
  

   
  

Enligt driftredovisning 691,1 732,5 691,2 732,5 

Försäljning av fastigheter 78,5 71,1 78,5 71,1 

Hyresintäkter Ludvika kommunfastigheter AB 
  

409,7 417,4 

Fakt intäkter/tjänster, Ludvika kommunfastigheter/LudvikaHem 
 

  

VB Energi 
  

167,7 164,9 

VBU 
  

199,9 196,4 

VB Kraft AB 
  

39,0 34,6 

WBAB 
  

158,5 95,8 

Interna intäkter + korrigering koncerninterna -243,5 -250,7 -458,7 -651,7 

Summa 516,8 552,9 1 285,8 1 061,0 
     

Därav taxefinansierad verksamhet (va, renhållning och 
sotning) 

99,7 102,8 
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NOT 2  
VERKSAMHETENS KOSTNADER 

    

     

Enligt driftredovisning -2 360,2 -2 383,9 -2 360,3 -2 383,9 

Reglering personalomkostnader  73,4 60,7 73,4 60,7 

Pensioner inkl särskild löneskatt -90,8 -90,6 -90,8 -90,6 

Diverse  -69,5 -71,5 -69,5 -71,5 

Kalkylerad kapitalkostnad 85,3 90,9 85,3 90,9 

VBU, personal-övriga externa kostnader 
  

-197,4 -193,5 

Ludvika Kommunfastighet AB, Personal-övriga externa 
kostnader 

 
-365,4 -340,4 

 

VB Energi, personal-övriga externa kostnader 
  

-113,0 -107,5 

VB Kraft AB, övriga externa kostnader 
  

-16,2 -14,8 

WBAB 
  

-157,9 -95,4 

Försäljning fastigheter 
  

  

Uppskjuten skattekostnad 
  

  

Interna kostnader + korrigering koncerninterna 243,5 250,7 451,9 648,8 

Summa -2 118,5 -2 143,7 -2 759,9 -2 497,1 
   

  

Därav taxefinansierad verksamhet (va, renhållning och 
sotning) 

113,1 106,1 
  

 
NOT 3  
AV- OCH NEDSKRIVNINGAR 

    

     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -47,8 -51,1 -89,2 -92,2 

EPC projekt -3,9 -5,9 -3,9 -5,9 

Bilar och andra transportmedel, maskiner 
och inventarier 

-14,0 -15,0 -39,7 -39,8 

Nedskrivningar -1,8 
 

  

Upplösning negativ goodwill     2,4 2,4 

Summa -67,5 -72,0 -130,4 -135,6 

 
NOT 4  
EXTRAORDINÄRA POSTER 

    

Fastighetsförsäljning 9,3 
 

9,3  

Extraordinär kostnad Avsättning -18,0 
 

-18,0  

Extraordinär intäkt Extra fakturering 11,1  11,1  
 

-6,9 
 

-6,9  

 
NOT 5  
SKATTEINTÄKTER, GENERELLA 
STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 

    

    
 

Kommunalskatteintäkter 
    

Preliminära skatteintäkter 1 263,7 1 228,9 1 263,7 1 228,9 

Slutavräkning 2018 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 

Prognos slutavräkning -7,0 1,6 -7,0 -1,6 

Summa kommunalskatteintäkter 1 252,7 1 223,3 1 252,7 1 223,3 

Generella statsbidrag och utjämning 
  

  

Inkomstutjämningsbidrag 279,2 268,0 279,2 268,0 

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

Kostnadsutjämningsbidrag 68,2 62,0 68,2 62,0 

Fastighetsavgift 52,5 51,6 52,5 51,6 

Regleringsbidrag/avgift 18,9 4,2 18,9 4,2 

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

Generella statsbidrag 16,7 24,7 16,7 24,7 
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Summa generella statsbidrag och utjämning 435,6 416,0 435,6 416,0 

Summa skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning 

1 688,3 
 

1 639,3 1 688,3 1 639,3 

 
NOT 6  
FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

    

Aktieutdelning koncernföretag 24,6 41,7 
  

Aktieutdelning andra företag 
    

Borgensavgift 2,9 2,9 
  

Fakturerade räntor 8,3 9,2 8,3 9,2 

Övriga finansiella intäkter 176,4 0,4 41,1 -10,6 

Summa finansiella intäkter 212,2 54,1 49,4 -1,4 

Utdelning från VB-bolagen har eliminerats med 24,6 mnkr (f å 41,7 mnkr)   

Räntekostnad långfristiga lån -8,0 -6,2 -24,0 -21,7 

Ränta pensionsskuld -2,3 -1,6 -2,3 -2,1 

Övriga finansiella kostnader -0,5 -0,1 -3,9 -3,5 

Summa finansiella kostnader -10,7 -7,9 -30,2 -27,2 

Totalt finansnetto 201,5 46,2 19,2 -28,6 

 
NOT 7 
ÖVRIGA EJ LIKVIDITETS-
PÅVERKANDE POSTER 

    

     

Finansiell del av pensionskostnad 2,0 -0,2 2,0  

Diskonteringsränta pensionskostnad             -0,1   

Avsättning särskild löneskatt inkl 
förtroendevalda 

-7,5 -0,3 -7,5 -0,2 

Reavinst avyttring fastigheter -9,1 -0,5 -9,1 -0,5 

Aktieöverlåtelse mot revers -522,8 
 

  

Andra ej likviditetspåverkande poster -11,1 0,5 -2,8 -27,7 

Ökning/minskning avsättning avfallsdeponi 
 

-0,5  -0,5 

Avsättningar 18,0 
 

18,0  

Summa -530,5 -1,1 0,6 -28,9 

 
 

NOT 8 
NYUPPTAGNA LÅN 

    

Ökning av långfristiga skulder 173,4 115,0 1 421,3 471,9 

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

Summa 180,9 122,5 1 428,8 479,5 

 
 

NOT 9 
AMORTERING AV LÅNGFRISTIGA 
SKULDER 

    

Minskning av långfristiga skulder: 
    

Nordea -25,0 
 

-25,0 
 

Kommuninvest -453,8 -62,1 -453,8 -62,1 

Kommunala bolag      -89,0 
 

-478,8 -62,1 -478,8 -151,2 

Amortering förutbetald intäkt va -0,2 -0,1   

Koncerninterna 
  

  

Förändring kortfristig del av amorteringar -182,9 64,2   

Summa  -661,9 2,0 -478,8 -151,2 
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NOT 10 
ÖKNING LÅNGFRISTIGA 
FORDRINGAR 

    

Ludvika Stadshus AB 522,8 
 

  

Del av RDM:s EK 1,0 
 

  

Summa 523,8 0,0 0,0 0,0 

 
NOT 11 
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA 
FORDRINGAR 

    

     

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

Summa 0,1 0,1 0,1 1,1 

 
NOT 12 
MARK, BYGGNADER OCH 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

    

IB Anskaffningsvärde 2 364,2 2 376,3 
  

Periodens anskaffningar 178,1 142,6 
  

Försäljningar -1 080,0 -154,6 
  

Utrangeringar 
    

UB Anskaffningsvärde 1 463,0 2 364,2 
  

IB Avskrivningar -1 110,9 -1 139,0 
  

Periodens avskrivningar -22,0 -57,0 
  

Försäljningar 650,5 85,1 
  

UB Avskrivningar -482,4 -1 110,9 
  

Bokfört värde 980,4 1 253,3 
  

Fördelning på tillgångsslag 
    

Markreserv 18,5 19,0 
  

Verksamhetsfastigheter 13,9 350,8 
  

Fastigheter för affärsverksamhet 577,7 459,1 
  

Publika fastigheter (gator, vägar, parker) 282,2 252,0 
  

Fastigheter för annan verksamhet 46,0 137,6 
  

Exploateringsmark 42,2 34,8 
  

Bokfört värde 980,4 1 253,3 
  

MARK, BYGGNADER OCH  
MARKANLÄGGNINGAR 

 
 

 

Ludvika kommunfastigheter AB 
  

1 752,9 1 187,1 

Ludvika kommun 
  

980,4 1 253,3 

Västerbergslagens Energi 
  

19,5 25,8 

Västerbergslagens Kraft 
  

112,6 112,1 

Summa     2 865,4 2 578,3 

 
NOT 13 
MASKINER OCH INVENTARIER 

    

     

IB Anskaffningsvärde 249,7 234,9 
  

Periodens anskaffningar 15,2 14,8 
  

Periodens försäljningar -10,6    

UB Anskaffningsvärde 254,3 249,7 
  

     

IB Avskrivningar -179,4 -164,6 
  

Periodens avskrivningar -9,5 -14,8 
  

Periodens försäljningar 16,0 
   

UB Avskrivningar -172,9 -179,4 
  

     

Bokfört värde 81,4 70,3 
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MASKINER OCH INVENTARIER 
    

   
 

 

Ludvika kommunfastigheter AB 
  

4,9 2,7 

Ludvika kommun 
  

81,4 70,3 

Västerbergslagens utbildningförbund 
  

3,2 4,5 

Västerbergslagens Energi 
  

225,2 212,8 

Västerbergslagens Kraft 
  

115,2 120,7 

Wessman Barken AB     0,6 0,9 

Summa     430,5 411,8 

 
NOT 14 
ÖVRIGA MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

    

     

IB Anskaffningsvärde 0,2 0,2 
  

Periodens anskaffningar 1,2    

Periodens utrangeringar -0,2 
   

UB Anskaffningsvärde 1,2 0,2 1,2 
 

     

IB Avskrivningar -0,2 -0,2 
  

Periodens utrangeringar 0,2 
   

UB Avskrivningar 0,0 -0,2 0,0 
 

     

Bokfört värde 1,2 0,0 1,2 
 

 
 

NOT 15 
VÄRDEPAPPER, ANDELAR OCH 
BOSTADSRÄTTER   

    

     

Aktier Bokfört Bokfört 
  

 
värde, 
mnkr 

värde, 
mnkr 

  

Västerbergslagens Kraft AB *  
 

171,5 
  

Västerbergslagens Energi AB * 
 

132,3 
  

Ludvika kommunfastigheter AB * 
 

41,9 
  

Wessman Barken AB * 
 

1,0 
  

Ludvika Stadshus AB 0,5 
   

Övriga aktier, andelar och bostadsrätter  16,0 16,1 122,6 88,2 

Summa 16,5 362,8 122,6 88,2 

  Därav i kommunens koncernföretag * 0,5 346,7   
   

  

Förlagslån Kommuninvest i Sverige AB 4,9 4,9 4,9 4,9 
   

  

Summa värdepapper, andelar och 
bostadsrätter 

21,4 367,7 127,5 93,1 
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NOT 16 
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

    

     

Låntagare 
    

Bolagens fordringar 
  

28,2 31,2 

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 EK 1,0 
 

1,0  

Ludvika Stadshus AB 522,8    

Anslutningsavgifter 0,1 0,2 0,1 0,2 

Summa 524,4 0,7 28,9 31,9 

 

NOT 17 
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 

   

    

Bidrag till cirkulationsplats Gamla 
Bangatan 

   

Bidraget kommer att upplösas under 25 
år med start 2017 

9,7 10,1 9,7 

 
NOT 18 
FÖRRÅD, LAGER OCH 
EXPLOATERINGSFASTIGHETER 

    

     

Förnödenheter och förråd 
  

4,8 3,5 

Elcertifikat 
  

  

Exploateringsfastigheter 8,8 5,7 8,8 5,7 

Summa 8,8 5,7 13,6 9,2 
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NOT 19 
KORTFRISTIGA FORDRINGAR 

    

     

Kundfordringar 123,0 86,6 123,0 86,6 

 Därav kundfordringar hos kommunens 
koncernföretag * 

31,5 8,7 31,5 8,7 

Fordran Dalatrafik 
  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen *del av 0,5 -0,6 0,5 -0,6 

Kommunstyrelsen förvaltning 3,9 6,1 3,9 6,1 

Vård- och omsorgsförvaltningen inkl 
kosten 

4,7 5,6 4,7 5,6 

Mervärdeskatt 8,0 17,8 8,0 17,8 

Skattekonto 9,4 2,4 9,4 2,4 

Social- och utbildningsförvaltningen 0,2 0,6 0,2 0,6 

Räddningstjänsten 
 

2,2  2,2 

Kultur- och fritidsförvaltningen 0,0 0,4 0,0 0,4 

Migrationsverket 1,8 5,0 1,8 5,0 

Koncernbolag * 8,0 
 

8,0  

Förutbetalda kostnader 14,0 37,0 14,0 37,0 

Kommunal fastighetsavgift 33,8 27,8 33,8 27,8 

Kundreskontra interimsfordran * del av 
  

  

Kundfordringar, VBU, Ludvika kommunfast, VB 
Energi, VB Kraft 

 
474,0 372,1 

Övriga fordringar, VBU, Ludvika kommunfast, VB 
Energi, VB Kraft 

 
  

Förutbet kostn/uppl intäkter, VBU, Ludvika kommunfast, VB 
Energi, VB Kraft 

  

Korrigering koncerninternt 
  

-363,7 -275,3 

Övriga fordringar  4,0 6,3 4,0 6,3 

Fordan VB Kraft/Kortfristiga placeringar 
  

  

Summa 211,3 197,2 321,6 293,9 

  Därav kortfristiga fordringar hos kommunens 
koncernföretag * 

39,5 14,7   

 
NOT 20 
KASSA OCH BANK 

    

     

Kassa och bank, inkl redovisat i 
kommunens bolag 

1,7 4,9 1,7 59,6 

Koncernkonto: 437,8 255,8 437,8 255,9 

Summa 439,5 260,7 439,5 315,5 

Koncernkonto: 
  

  

Beviljad ej utnyttjad kredit -70,0 -70,0 -70,0 -70,0 

Bokfört värde på koncernens 
valutatoppkonto 

437,8 258,5 437,8 258,5 

Varav: 
  

  

Ludvika kommun  89,9 138,2 89,9 138,2 

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

Ludvika kommunfastigheter AB 183,8 28,5 183,8 28,5 

LudvikaHem AB 100,8 50,6 100,8 50,6 

Tryggheten KB 3,8 4,3 3,8 4,3 

Stora Brunnsvik AB 2,7 0,5 2,7 0,5 

Västerbergslagens utbildningsförbund 32,2 24,0 32,2 24,0 

Västerbergslagen Kraft AB 23,3 11,3 23,3 11,3 
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NOT 21 
EGET KAPITAL 

    

     

Ingående eget kapital: 873,7 822,8 962,6 927,1 

Justering enligt ny redovisningslag 4,1  4,1  

Justering   65,4  

Årets resultat 223,1 22,7 83,9 35,5 

Utgående eget kapital 1 100,9 873,7 1116,0 962,6 

 
NOT 22 
AVSÄTTNING TILL PENSIONER 

    

     

Beräkning gjord av SKANDIA (RIPS 17) 98,0 % 98,0 % 
  

VBU, avsatt till pensioner 
  

17,8 14,6 

Ludvika Kommunfastg/ GGAB 
  

0,8 0,8 

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP 68,8 75,2 68,8 75,2 

Avsatt till pensioner förtroendevalda 
  

  

Summa 68,8 75,2 87,4 90,5 
     

Ingående avsättning 75,2 73,6 
  

Pensionsutbetalningar -4,4 
   

Nyintjänad pension  -3,8 1,2 
  

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2,0 
   

Övrigt -0,2 0,4 
  

Förtroendevalda * 
  

    

Utgående avsättning pensioner 68,8 75,2     

* Åtagandet omfattar sju förtroendevaldas rätt till visstidspension. 

Överskottsmedel på gjord försäkringslösning per 2013-12-31 finns 2018-12-31 på 0 tkr enligt KPA  RKR17. 

 
NOT 23 
AVSÄTTNING SÄRSKILD 
LÖNESKATT 

    

     

Beräkning gjord av SKANDIA (RIPS 17) 98,0 % 98,0 %   
   

  

Ingående avsättning  17,9 17,0 17,9 17,3 

Förändring av löneskatt -1,3 0,7 -2,4 0,7 

Utgående avsättning särskild löneskatt 16,7 17,7 15,5 18,0 

 
NOT 24 
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 

    

     

     

Redovisat värde vid årets början 28,8 29,3 28,8 29,3 

(avsättningar under året) 18,0 
 

18,0  

Ianspråktaget belopp under året -0,1 -0,5 -0,1 -0,7 

(outnyttjat belopp som återförts) 
  

  

Utgående avsättning avfallsdeponi  46,7 28,8 46,7 28,8 
   

  

Negativ Goodwill 
  

 50,9 

Uppskjuten skatt 
  

59,0 57,9 

  46,7 28,8 105,7 137,6 
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NOT 25 
LÅNGFRISTIGA SKULDER 

    

     

LÅNGFRISTIGA LÅN 
    

Låneskuld 
    

Ingående låneskuld 435,9 447,2 
  

Årets amorteringar -408,4 -62,1 
  

Nya lån 298,4 115,0 
  

Kortfristig del av långfristiga lån -30,6 -64,2     

Summa  295,3 435,9 
  

     

Kreditgivare 
    

Statshypotek AB 
    

Nordea 
 

25,0 
  

Kommuninvest 325,9 624,4     

Summa kreditgivare 325,9 649,4 
  

     

Genomsnittsränta % 0,6 1,0 
  

     

LÅNGFRISTIGA LÅN 
    

Ludvika kommun 
  

325,9 446,0 

Ludvika Kommunfastighet AB 
  

1 476,1 412,7 

Västerbergslagens utbildningsförbund 
  

0,3  

Västerbergslagens Energi 
  

98,2 93,1 

Västerbergslagens Kraft 
  

80,0 80,0 

WBAB   20,0 20,0 

Summa     2 000,5 1 051,8 
   

 
 

FÖRUTBETALD INTÄKT VA 
  

 
 

Förutbetalda intäkter va  0,2 0,2  
 

Summa 0,2 0,2  
 

   
 

 

SKULD VÄSTERBERGSLAGENS  
UTBILDNINGSFÖRBUND 

 
 

 

Reglering av överlikvid kassa 10,7 10,7  
 

Summa 10,7 10,7  
 

   
 

 

Ingående skuld investeringsbidrag 10,2 4,6 10,2 4,6 

Årets investeringsbidrag -8,2 5,7 -8,2 5,7 

Avskrivning investeringsbidrag -0,0 -0,1 -0,0 -0,1 

Utgående investeringsbidrag 1,9 10,2 1,9 10,2 

     

Långfristig leasingskuld 3,7 3,7 3,7 4,5 

SKULD ANLÄGGNINGS- OCH  
ANSLUTNINGSAVGIFTER 

 
 

 

Förutbetalda anslutningsavgifter va 16,3 12,8 16,3 13,5 

Summa 16,3 12,8 16,3 13,5 
   

  

Summa långfristiga skulder 328,2 474,2 2 022,5 1 080,0 
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NOT 26 
KORTFRISTIGA SKULDER 

    

     

Leverantörsskulder kommunala bolag 
  

143,3 126,7 

Skatteskulder kommunala bolag 
  

  

Övr korta skulder kommunala bolag 
  

783,4 879,6 

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 
kommunala bolag 

 
  

Kortfristiga skulder  koncernföretag 
(koncernkonto) 

348,0 138,0 348,0 138,0 

Leverantörsskulder 43,0 83,9 43,0 83,9 

Leverantörsskulder till koncernföretag * 18,2 2,6 18,2 2,6 

Verksamheternas reserveringar  44,1 45,6 44,1 45,6 

Trafikverket 3,0 3,0 3,0 3,0 

Semesterlöne- och övertidsskuld  60,7 67,7 60,7 67,7 

Löneskuld timanställda 6,1 7,7 6,1 7,7 

Avgiftsbestämd ålderspension 36,0 36,3 36,0 36,3 

Löneskatt 8,7 17,6 8,7 8,8 

Upplupen ränta 0,2 2,4 0,2 2,5 

Inkomstförskott 40,5 37,1 40,5 37,1 

Utgiftsrester IoF 23,5 3,5 23,5 3,5 

Kortfristig del av långfristiga lån 30,6 213,5 30,6 213,5 

Skatteskuld 40,9 30,8 40,9 44,7 

Kundreskontra interimsskulder * del av 0,4 0,3 0,4 0,3 

Periodisering skatteintäkter 12,6 
 

12,6  

Övr korta skulder  0,1 0,7 0,1 0,7 

Korrigering koncerninternt     -716,6 -247,4 

Summa 716,5 696,0 926,7 1 455,0 

  Därav kortfristiga skulder till kommunens 
koncernföretag * 

366,2 140,6   

 
NOT 27 
BORGENSFÖRBINDELSER 

    

     

KOMMUNALA BOSTADSBOLAG 
    

LudvikaHem AB 785,0 675,0 785,0 675,0 

Summa 785,0 675,0 785,0 675,0 

ÖVRIGA KOMMUNALA FÖRETAG 
  

  

Dalatrafik 
 

5,1  5,1 

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

Ludvika kommunfastigheter AB 1 084,4 412,2 1 084,4 412,2 

WBAB 10,0 20,0 10,0 20,0 

VB Kraft 80,0 80,0 80,0 80,0 

Summa 1 196,6 539,6 1 196,6 539,6 

EGNAHEM 
  

  

Egnahem 
 

0,3  0,3 

Summa 
 

0,3  0,3 
   

  
FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER 

  
  

Hagge Golfklubb 
 

0,3  0,3 

Ludvika Musikkår 1,6 0,9 1,6 0,9 

Ludvika Motorbåtsklubb 1,0 1,1 1,0 1,1 

Brf Kolbottenvägen 46,5 47,5 46,5 47,5 

ABB Industrigymnasium 
 

1,9  1,9 

Summa 49,1 51,6 49,1 51,6 
   

  

Summa borgensförbindelser 2 030,7 1 261,1 2 030,7 1 266,2 
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Kommuninvest i Sverige AB 

Ludvika kommun har i juni 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen 

skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 

förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i 

Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts 

ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-

kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-

förbindelse.  

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 

medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 

dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 

insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ludvika kommuns ansvar 

enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick 

Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460.925.942.275 kr och 

totala tillgångar till 460.364.563.304 kr. Kommunens andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till 2.450.852.462 kr och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 2.462.138.355 kr. 

 
NOT 28 
ANSVARSFÖRBINDELSE 
PENSIONER 

  

   

Beräkning gjord av SKANDIA (RIPS 17) 98,0 % 98,0 % 

Avtalspensioner intjänade före  
1998 enligt den blandade modellen. 

 

   

Ingående ansvarsförbindelse 
 Ludvika kommun 

492,7 510,6 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 15,1 10,7 

Gamla utbetalningar -29,4 -29,2 

Sänkning av diskonteringsränta 
  

Aktualisering 
 

4,7 

Bromsen 
  

Övrig post 1,0 -4,1 

Försäkring IPR 
  

Utgående ansvarsförbindelse 480,8 492,7 
   

Ingående särskild löneskatt  
ansvarsförbindelse, Ludvika kommun 

119,5 123,8 

Förändring av löneskatt -2,9 -4,3 

Försäkring IPR 
  

Löneskatt förtroendevalda     

Utgående löneskatt 116,7 119,5 
   

Summa totalt 597,5 612,3 
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NOT 29 
LEASINGAVGIFTER LÖS 
EGENDOM 

    

     

Operationell leasing 
    

Framtida minimileasingavgifter  

förfaller enligt följande: 

    

Inom 1 år 17,9 17,0 17,9 17,0 

Senare än 1 år men inom 5 år 17,4 16,4 17,4 16,4 

Senare än 5 år 
  

  
 

35,3 33,4 35,3 33,4 
   

  

Finansiell leasing 
  

  

Framtida minimileasingavgifter  

förfaller enligt följande: 

  
  

Inom 1 år 0,8 0,7 0,8 0,7 

Senare än 1 år men inom 5 år 2,9 2,5 2,9 2,5 

Senare än 5 år 
 

0,5  0,5 
 

3,7 3,7 3,7 3,7 

 

5.8 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är i huvudsak upprättad i enlighet med lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna 

av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Ändrade redovisningsprinciper. Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas 

LKBR vilket innebär att följande ändringar har gjorts i förhållande till tidigare 

redovisningsprinciper: 

Återföring av tidigare uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar. Tidigare 

år har uppskrivning gjorts av värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk 

förening om 0,1 miljoner kr. Med anledning av att LKBR inte medger 

uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar har dessa nu återförts. Detta 

har inte påverkat jämförelsetalen för resultaträkningen 2018.  

Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag. Enligt rekommendation 

RKR R2 Intäkter, får endast offentliga bidrag initialt skuldredovisas för att  

sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens nyttjandepeiod. De bidrag 

som erhållits från privata aktörer och som tidigare har hanterats på detta sätt, 

har nu återförts och minskat långfristiga skulder med 4,3 miljoner kr. 

Koncernvalutatoppkontot har i sin helhet redovisats i kommunens 

balansräkning. Skulder/fordringar har bokats upp på dotterföretag, 

Skatteintäkter 

Kommunen tillämpar Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R2. 

Det innebär att redovisade skatteintäkter består av tre delar: 

Preliminära månatliga skatteinbetalningar under året. 

Prognos för avräkningslikviden innevarande år 
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Justering av avräkningslikviden för föregående år. Differensen mellan redovisad 

och fastställd (ej vid bokslutstillfället känd) avräkningslikvid för föregående år.   

Intäkts/kostnadsräntor hänförliga till redovisningsperioden har 

fordrings/skuldbokförts och belastat årsbokslutet (upplupna räntor), i enlighet 

med huvudmetoden för redovisning av lånekostnader. 

Leverantörsfakturor, registrering av fakturor som belastar årsbokslutet har skett 

t.o.m. 11 januari 2020. Därefter har fakturor som uppgår till väsentliga belopp 

periodiserats.  

Löner och övriga löneförmåner redovisas enligt kontantmetoden.  

Sociala avgifter fördelas ut på verksamheterna genom 

personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.  

Semesterlöneskulden, de anställdas fordran på kommunen i form av sparade 

semesterdagar och okompenserad övertid, har redovisats som en kortfristig 

skuld i balansräkningen. 

Löneskuld timanställda har skuldbokförts. 

Pensionsskulden har beräknats av Skandia AB enligt riktlinjerna i RIPS 17. 

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen i 

balansräkningen. Årets nyintjänade pensioner redovisas som en långfristig 

avsättning i balansräkningen samt kostnadsförs i resultaträkningen.  

Räntan på pensionslöften redovisas i posten finansiella kostnader i 

resultaträkningen. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader har bokförts 

i enlighet med blandmodellen. Detta innebär att särskild löneskatt beräknats 

både på de pensionsförpliktelser som redovisas som avsättning i 

balansräkningen och de som anges som ansvarsförbindelse. 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet reduceras inte 

med investeringsbidrag på investeringar aktiverade från och med 2014. 

Anslutningsavgifter har redovisats som intäkter i resultaträkningen. 

Huvudregeln är att de investeringar som aktiverats som anläggningstillgång har 

ett anskaffningsvärde som överstiger ½ prisbasbelopp (23 tkr 2019) har en 

ekonomisk livslängd på minst 3 år och är avsedda för stadigvarande bruk. 

Investeringar i anläggningar som inte färdigställts under året redovisas under 

respektive objektgrupp från och med 2016, tidigare redovisades pågående 

investeringar på en egen rad. Från och med hösten 2014 tillämpas 

komponentredovisning på de anläggningar som aktiveras. Detta innebär att en 

anläggning delas upp i olika komponenter med olika nyttjandeperioder. Större 

anläggningar aktiverade före hösten 2014 har ännu inte räknats om i avvaktan 

på beslut/genomförande av fastighetsflytt samt eventuellt bildande av 

anläggningsbolag inom vatten- och avloppsverksamheten. 

Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden 

minskat med investeringsbidrag. På investeringar från och med 2014 minskas 
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inte anskaffningsvärdet med eventuella investeringsbidrag. Investeringsbidrag 

fördelas över samma period som aktuell anläggning skrivs av. Linjär avskrivning 

tillämpas och avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av 

tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningstiderna har fastställts med 

utgångspunkt från Rådets skrift om avskrivningar. Avskrivningar av nya 

investeringar påbörjas under samma år som anskaffningen sker. 

Avskrivningstider: 

Byggnader  5 - 50 år 

Maskiner och inventarier  3 - 10 år 

Komponentredovisning innebär att en anläggnings komponenter skrivs av på 

olika tider, detta för att avskrivningstiderna ska matcha komponentens 

livslängd. 

Exploateringstillgångarna är bokförda som omsättningstillgångar. 

Balanserade resultat avseende VA/återvinning och Öddö barnkoloni redovisas 

som en del av kommunens egna kapital. 

Leasingavtal Från och med bokslut 2003 skall redovisning av leasingavtal följa 

redovisningsrådets rekommendation. I den står bland annat att skillnad ska 

göras mellan operationella och finansiella avtal. 

Enligt Rådet för kommunal redovisning kan de leasingavtal som kommunen 

ingått betraktas som operationella om det sammanlagda värdet alternativt 

framtida leasingavgifter inte påverkar balansomslutning eller finansiella 

nyckeltal i någon högre grad. Detta enligt väsentlighetsprincipen. 

Genomgång av ingångna leasingavtal visar att framtida leasingavgifter nu är 

större än 1 procent vilket innebär att kommunen, från och med 2016 skiljer på 

operationella och finansiella avtal. Redan ingångna avtal redovisas som 

operationella. 

Ord- och begreppsförklaringar 

Driftredovisningen redovisar kostnader och intäkter för den löpande 

verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse. Resultaträkningen utgår från 

intäkterna och kostnaderna i driftredovisningen. 

Investeringsredovisningen redovisar in- och utbetalningar för årets 

nettoinvesteringar i till exempel fastigheter, anläggningar, maskiner och 

inventarier. Dessa tillgångar är avsedda att användas under en längre tidsperiod.  

Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader och därmed hur 

förändringen av eget kapital framkommit (årets resultat). Denna förändring kan 

också beräknas genom att jämföra eget kapital i de senaste två årens 

balansräkningar. 

Kassaflödesanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat på den löpande 

verksamheten, investeringar och finansiering och mynnar ut i förändring av 

likvida medel.  
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Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelat på 

tillgångar, eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).  

Tillgångarna uppdelas i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas innehas under kort tid, till 

exempel kundfordringar och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas 

till likvida medel. 

Anläggningstillgångar är tillgångar som skall användas en längre tidsperiod, till 

exempel byggnader, inventarier, maskiner, fordon, värdepapper etcetera. 

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet. 

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser som är säkra till sin förekomst, men 

ovissa till belopp och till den tidpunkt då de skall infrias. Exempel är avsättning 

pensioner och avsättning särskild löneskatt. 

Skulderna uppdelas i långfristiga respektive kortfristiga skulder beroende på 

skuldens löptid. 

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar och skulder. Det egna 

kapitalet består av anläggningskapital och rörelsekapital. 

Rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål) är 

skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.  

Anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar med mera) är skillnaden 

mellan anläggnings-tillgångar och långfristiga skulder och avsättningar.  

Soliditet är andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs. graden av egna 

finansierade tillgångar. Visar betalningsförmågan på lång sikt. Ju högre soliditet 

desto större ekonomiskt handlingsutrymme. 

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att 

fördela anskaffningskostnaden över tillgångens livslängd. 

Nettokostnader är driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 

ersättningar. Finansieras med skattemedel. 

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter till den 

redovisningsperiod som de tillhör. 

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på mindre än ett år från 

balansdagen. 

Långfristiga fordringar och skulder har en förfallodag på mer än ett år efter 

balansdagen. 

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska 

åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen. 
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6 Nämndernas verksamhetsberättelser 

6.1 Kommunstyrelsen 

Verksamhet stab 

Kommunstyrelsens förvaltning består dels av kommunstyrelsens stab och dels 

av verksamheten stöd- och styrning. Kommunstyrelsens stab leds av kommun-

chefen som också är chef över förvaltningscheferna samt chef för stöd- och 

styrning.  

Kommunstabens uppdrag är övergripande styrning av förvaltningarna utifrån 

ett helhetsperspektiv. Inom staben samordnas och utvecklas kommunens 

styrning, som utgår från kommunfullmäktiges vision och kommunövergripande 

mål. Vidare har staben en samordnande roll för arbetet med intern kontroll och 

ansvarar inför kommunstyrelsen för att arbetet sker enligt fastlagt reglemente. 

Inom staben samordnas också frågor som har att göra med kommunens 

långsiktiga samhällsutveckling och planering. Staben verkar även för att stärka 

samarbetet inom olika externa organisationer där kommunen deltar samt med 

privata näringslivet. 

Näringslivsfrågor inom områdena tillväxt, finansiering samt lokal- och 

kompetensförsörjning ligger också inom stabens ansvarsområde. 

Näringslivsfrågorna bedrivs långsiktigt och med målet att förverkliga 

näringslivsprogrammet. Staben verkar för att bidra till en positiv utveckling av 

kommunens befintliga företagande samt för att främja nya etableringar och 

nyföretagande. 

Kommunen köper verksamhet av två kommunalförbund. Västerbergslagens 

Utbildningsförbund (VBU) bedriver gymnasieutbildningar, vuxenutbildning 

med mera. Nytt för 2019 är att kulturskolan ingår i VBU. 

Från och med januari 2019 är Ludvika kommun medlem i Räddningstjänsten 

DalaMitt tillsammans med Borlänge, Falun, Säter och Gagnefs kommuner. 

Under året har arbete med övergången från kommunens räddningstjänst till 

DalaMitt löpt på. 2019 års resultat visar för Ludvikas del -7,4 miljoner kr varav 

1,9 miljoner kr avser Ludvikas del i DalaMitts totala resultat. Vidare redovisas 

personalkostnader på 2,5 miljoner kr förbrukningsmaterial 1,8 miljoner kr samt 

utrangering av inventarier 1,2 miljoner kr. 

Stöd- och styrning leds av en chef som har centrala resurser inom områdena IT, 

ekonomi, kansli, arbetsmarknadsfrågor, integration och personal till sitt 

förfogande. Stöd- och styrning har även ansvar för Upphandlingscenter där 

kommunerna i Ludvika, Falun, Borlänge, Gagnef, Säter och Hedemora har ett 

avtal kring upphandlingssamverkan med Ludvika kommun som värdkommun. 

Kanslienheten har som huvuduppgift att arbeta med nämndadministration till 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen enligt uppsatta mål. Kanslienheten 

samordnar kommunens funktioner för kommunikation, säkerhet och kollektiv-

trafik samt Finskt förvaltningsområde. 
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Arbetsmarknadsenheten har tydliga mål med att skapa förutsättningar till 

sysselsättning för den som står utanför den reguljära arbetsmarknaden.  

Integrationsenheten ska skapa förutsättningar för nyanlända till självförsörjning 

och delaktighet i samhället genom ständigt utveckling av integrationsarbetet. 

Enheten ska även verka för en positiv attityd till integration och mångfald 

genom en rad olika insatser, bland annat olika projektsatsningar. 

IT enhetens verksamhet omfattar drift och utveckling av kommunens 

verksamhetssystem, IT-infrastruktur och telefoni. 

Personalenheten levererar ett kvalificerat och effektivt stöd som bidrar till att 

kommunen och dess förvaltningar kan uppnå sina mål. Enheten ska medverka 

till att kommunen får rätt personalstruktur och en önskvärd organisationskultur  

Ekonomienheten uppfyller sina mål med att upprätta tidplaner för budget, 

investeringar och bokslutsarbete med anpassad avrapportering till nämnder och 

styrelser.  

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan har som uppgift att 

på grundval av samarbetsavtal, reglemente och gemensam upphandlingspolicy 

svara för alla upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och 

byggentreprenader. 

Händelser av betydelse 

Staben 

En ny näringslivsstrategi är under framtagande och kommer tydliggöra 

inriktningen på fokusområden framöver.  

Ett fokusområde under 2019 har varit bostadsinvesteringar och arbetet har 

framskridit med ett flertal privata intressenter för centrumbelägna tomter. 

Ludvikamodellen har fortsatt utvecklas och näringslivsfrågor är av vikt för att 

stimulera möjligheter till praktik, anställningar och kompetensförsörjning.  

Beslut fattades om att utöka näringslivsenheten. Rekryteringen av en 

näringslivsutvecklare påbörjades i slutet av året med mål om färdigställande i 

början av 2020. 

Kanslienheten  

Administrativa gruppen arbetade intensivt med genomförande av EU-val under 

våren 2019. Därutöver har det fokuserats på att genomföra flertalet interna 

utbildningar. Nationaldagen planerades och genomfördes med kunglig närvaro.  

Administrativa gruppen fick också ett utökat ansvarsområde genom att Ludvika 

kommun Stadshus AB inrättades samt att en ny gemensam servicenämnd för 

IT-frågor inrättades 1 januari 2020.  

Ny leverantör av internposthantering infördes under juni månad.  

Under hösten arbetade gruppen också med förberedelser för att vid årsskiftet 

föra över samhällsbetalda resor till samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.  
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Säkerhet och kommunikation 

Kommunstyrelsens nyckelpersoner samt ledning har utbildats och övats i Lagen 

om extraordinära händelser. Under året har 50 chefer och 100 säkerhetsombud 

utbildats/övats i systematiskt säkerhetsarbete, där också en insyn i kommunens 

ansvar i totalförsvaret lagts till. Arbetet med Ludvika kommuns risk- och 

sårbarhetsanalyser har färdigställts och lämnats till Länsstyrelsen. 

Kommunikation har publicerat en ny hemsida för Ludvika kommun. 

Integrationsenheten 

Daglig invandrarservice med flerspråkig personal i Frändskapshuset. 

Samhällsorientering (inklusive för Smedjebackens kommun) har genomförts. 

Under hösten startades tre ettåriga länsstyrelsefinansierade projekt: utbildning 

för samhällsinformatörer i Dalarna, kvinnoprojekt i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan för hemmavarande kvinnor med små barn, samt 

en grupp med asylsökande kvinnor och män. 

Språkorientering för språksvaga har bedrivits i samarbete med 

Medborgarskolan. Verksamheten för denna målgrupp överflyttas från 2020 till 

arbetsmarknads- och integrationsenhetens egen verksamhet. 

Projektet Kulturverkstan påbörjades 2018 och avslutades i juni 2019. 

Enheten deltar regelbundet i länsstyrelsens nätverk i integrationsfrågor liksom i 

nätverket ”Vägen in”. 

FFO:s verksamhet bedrevs inom ramen för Integrationsenheten. 

Uppbyggnaden av verksamheten i Trappan och Ludvikamodellen  

Utredning om sammanslagning med arbetsmarknadsenheten under hösten och 

efter beslut planering och förberedelser inför sammanslagningen.  

2019 års mångkulturdag genomfördes som en kunskapsdag om de nationella 

minoriteterna och minoritetsspråken i samverkan med Region Dalarna och 

länsstyrelsen. 

Arbetsmarknadsenheten 

Under 2019 har 114 personer gått vidare från Jobbslussen till jobb eller studier. 

Jobbslussen var under andra halvåret underbemannat på grund av vakanser och 

därmed var vi tvungna att sänka taket antalet personer som kunde vara 

inskrivna i verksamheten.  

Arbetet har under 2019 påbörjats för att få till ett Jobbspår mot 

fastighetsskötare. Detta har skett i samverkan med Ludvika kommunfastigheter 

AB, arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare med flera. Jobbspåret kommer 

att gå igång i början av 2020. 

Ekonomienheten  

Arbete med de kommunövergripande ekonomiska processerna har löpt på 

under året och en ny budgetprocess har implementerats. Ny 

uppföljningsprocess är framtagen och kommer att implementeras under 2020 
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Systemstödet budget och prognos web är infört gällande budget och delvis 

gällande prognos.   

Från och med april i år kan företag skicka elektronisk faktura till kommunen.  

Leverantörs- och avtalstrohet har varit en prioriterad fråga för kommunen 

under 2019. Uppföljning av leverantörstrohet har gjorts månadsvis med gott 

resultat. Ny riktlinje för inköp är framtagen och beslut tas i kommunstyrelsen i 

januari 2020.  

En inköpsanalysmodul är implementerad i beslutsstödsystemet Hypergene för 

att enklare kunna analysera kommunens leverantörs- och avtalstrohet.  

IT-enheten  

Under året har ett projekt genomförts för en sammanslagning av Ludvika och 

Smedjebackens IT-enheter under en gemensam nämnd, dessutom har en ny IT-

chef anställts. 

Personalenheten  

Året har präglats av HR projektet och utveckling av personalsystemet Heroma, 

tydligare rekrytering och arbetsrätt samt samverkan med företagshälsovården 

gällande rehabilitering. En stor del i hela projektet handlar om digitalisering och 

förenkling av idag manuella processer. Ny personalchef finns på plats sedan 1 

april 2019 och under sommaren/hösten har en organisationsöversyn 

genomförts.  

Vi har haft bra samarbete med högskolan Dalarna under året. Kommunen har 

även beslutat att fortsätta deltagande under år 2020 i aspirantprogrammet för en 

långsiktig kompetensförsörjning av ledare.  

Lönesektionen har under året inför nya chefens meny i Heroma, som åsyftar att 

underlätta chefens administration. Utbildning i samband med införandet har 

genomförts och mottagande hos cheferna har varit gott. 

Upphandlingscenter  

Kvalitativ upphandling. 89 procent av årets upphandlingar har avslutats enligt 

beslutad upphandlingsplan 2019. Målnivå > 90 procent. Fortsatt hög 

efterfrågan på erbjudna tjänster. Utöver upphandlingsplanen märks en ökad 

efterfrågan på tjänster i form av 43 nya beställningar av upphandlingsprojekt 

och 32 beställda direktupphandlingar. Fortsatt hög andel upphandling med 

socialt ansvarsfull upphandling (sysselsättningskrav). 

Arbete med utredning avseende anslutning av Avesta kommun till GNU 

(UhC). Genomförande av lokala UhC-dagar i samtliga samverkande kommuner, 

leverantörsträffar och tidig dialog med företagare i kommunerna. 

Utbildningsinsatser inom direktupphandling, avtalstrohet och farliga förmåner 

(mutor och jäv) för kommuner har genomförts. 
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Kommunstyrelsen, miljoner kr 

 Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

 2019 2019 2019 2018 

Intäkter  86,6  107,6       21,0  88,3 

Kostnader 417,7 439,8    -22,1 400,4 

Driftsnetto 331,1 332,2       -1,1 312,2 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Kommunstyrelsens förvaltning gör ett överskott på 1,1 miljoner kr för 2019. 

Enheterna inom förvaltningen har under året arbetat med sina åtgärdsplaner för 

en ekonomi i balans vid årets slut. Åtgärdsplanerna har innefattat 

bemanningsoptimering, lokalkostnadsoptimering, uppföljning av avtal samt 

leverantörstrohet.  

Investeringsredovisning  

Av förvaltningens investeringsanslag på totalt 19,4 miljoner kr har 6,2 miljoner 

kr använts exklusive investeringsprojektet Bredband. På projektet Bredband 

redovisas en avvikelse på +17,7 mkr, vilket beror till största delen på 

finansiering med EU-bidrag, bra samarbete med andra aktörer samt VB Energi. 

Konsekvensen blir att av de i grunden beslutade investeringsmedlen för 

Bredband på 10 miljoner kr för 2018 kommer 8 miljoner kr att flytta över till 

2020 och finansiering kommer att ske med EU-bidrag 2019. 

Framtiden 

Staben 

Kommunens kommande näringslivsstrategi ska också implementeras.  

Näringslivsenheten kommer utveckla nya forum för näringslivsträffar i takt med 

att personalstyrkan nu ökar och bidra till en lotsfunktion för smidigare 

företagskontakter med kommunen. 

Kanslienheten 

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med strukturplanen under 2020, vilket 

innebär fortsatt arbete med bemanningsoptimering, lokalkostnadsoptimering 

och avtals- och leverantörstrohet. Som ett led i det arbetet kommer nya system 

att upphandlas för att ännu enklare kunna handla på avtal och uppnå en bättre 

avtalstrohet samt ekonomisk styrning. Vidare behöver förvaltningen fortsätta se 

över arbetssätt och processer för att effektivisera och hitta samordningsvinster. 

Förvaltningen behöver även se över tjänster både internt och externt.  

Från och med 1 januari 2020 utökas uppdraget för upphandlingscenter med 

Avesta kommun som ny samverkande kommun.  

Kommunstyrelsens förvaltning behöver ha en fortlöpande dialog under 2020 

med övriga förvaltningar och bolag för att kunna anpassa verksamheten utifrån 

de behov som finns.  
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6.2 Kultur- och fritidsnämnden 

Verksamhet text 

Kultur- och fritidsnämnden ska vara kommunens organ för kultur och fritid.  

Det innebär ansvar och drift av kommunens inomhushallar, 

idrottsanläggningar, fritidsanläggningar, evenemang, fritid för barn, ungdomar 

och funktionshindrade, bidrag till studieförbund och föreningar, lotteritillstånd, 

konsumentrådgivning, biblioteksverksamhet, kulturmiljövård, konst och 

allmänkultur. 

Händelser av betydelse 

Medel från Socialstyrelsen möjliggjorde en stor satsning på gratis 

sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år gav stor spridning av 

aktiviteter över hela kommunen. Inom ramen för detta arrangerades bland 

annat ett skolavslutningsarrangemang i samarbete med social- och 

utbildningsförvaltningen.  

Under året har anordnats fyra ungdomsting med tema landsbygd samt 22 

elevrådsmöten på högstadie- och gymnasieskolorna 

Omläggningen av skolskjutsar har haft inverkan i ett flertal 

verksamhetsområden. 

Inom ramen för fritid för personer med funktionsnedsättning har genomförts 

300 uppskattade aktiviteter under året. 

Från Statens Kulturråd har Ludvika kommun beviljats 1,3 miljoner kr för 

perioden 2018/2019 samt 1,2 miljoner kr för 2019/2020 inom ramen för 

Stärkta bibliotek. Två projekt inom ramen för Stärkta bibliotek har pågått under 

året, ett med inriktning på ”små barns språkutveckling 0-5 år” och ett som 

kallas ”läsfrämjande aktiviteter för ungdomar” som riktas till ungdomar på 

kommunens fritidsgårdar. Två biblioteksfilialer har även fått del av statliga 

Stärkta biblioteksmedel till utbyte av bokhyllor med mera. 

Samarbetsprojektet Dalabiblioteken har under året fortsatt och fördjupats. 

Planeringsarbetet av ny idrottsarena vid ABB Arena kopplat till Solviksskolan 

har pågått under året. 

Kommunens 100-årsjubileum har involverat verksamheterna under hela året. 

Resurser har avsats till jubileet med teknikerstöd, utställningar och ett flertal 

andra aktiviteter kopplat till firandet, bland annat upprustning av konstverket på 

sporthallen. 

Under året har Ludvika varit navet i Dalarna för firandet av demokratin 100 år 

som var ett initiativ från Sveriges riksdag. I detta har ingått både en 

vandringsutställning med invigning av riksdagens talman, landshövdingen samt 

en rad andra aktiviteter. 

Ludvika konsthall firade 20-årsjubileum och det anordnades tio utställningar 

under året. 

Dan Andersson-veckan firades traditionsenligt med cirka 4 500 besökare. 
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Under året har ett samarbete initierats med Smedjebackens kommun kring 

gemensam bokning och lokalutnyttjande. 

Under året har strukturförändringar inom budgeten medfört neddragning av 

tjänster inom både fritid och idrott samt kultur och ungdom motsvarande tre 

heltidstjänster. Besparingarna har haft inverkan på den service och tjänster som 

ges till våra medborgare och föreningsliv. 

Kultur- och fritidsnämnden, miljoner kr 

 Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

 2019 2019 2019 2018 

Intäkter 6,1   8,7 2,6 26,4 

Kostnader 44,2   45,8 -1,6 90,0 

Driftsnetto 38,1   37,0   1,1 63,5 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

För enheterna kansli, kultur och ungdom och fritid och idrott redovisas ett 

överskott om 1 068 tkr. Efter justering av kapitalkostnader med 350 tkr blir 

resultatet 1 418 tkr.  

Resultatet före justeringen av tillkommande kapitalkostnader (1 068 tkr) består 

av ett överskott för verksamhetsområde kansli om 261 tkr samt för kultur och 

ungdom om 63 tkr och ett överskott för fritid och idrott om 744 tkr. 

Redovisade överskott för samtliga verksamheter, beror bland annat på ökade 

intäkter inom fritid och idrott, hyresjusteringar, besparingar enligt strukturplan, 

statliga bidrag samt inköpsmedvetenhet under andra halvåret 2019. 

Investeringsredovisning 

Totalt redovisas ett överskott om 497 tkr. Av dessa består 172 tkr av ett 

överskott på projekt Barn och unga utemiljö i Fredriksberg samt 200 tkr på 

Projektering Fjällberget 

Under året har det investerats 3 463 tkr. Några projekt som färdigställts under 

året är bland annat en ismaskin till ABB Arena på 1 136 tkr, Mobil scenvagn på 

347 tkr samt målvagn på 559 tkr. Vid Gräsmossens skyttecentrum har 

investerats elektroniska måltavlor på 410 tkr. Inom kultur och ungdom har en 

satsning på inventarier gjorts på fritidsgårdar och biblioteken på 200 tkr. 

Framtiden 

Arbeta med en kulturstrategi för att tydliggöra kulturverksamheten. 

Socialstyrelsen delar inte ut några ut lovbidrag till kommunerna under år 2020. 

En utmaning blir därmed att erbjuda avgiftsfria lovaktiviteter på samma nivå 

som tidigare år, bland annat att genomföra skolavslutningsarrangemanget för 

kommunens högstadieskolor. 

91



Ludvika kommun 
Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

KS 2020/54-00 
Sida 

82(98) 

 

Årsredovisning 2019 

Fortsatt arbete med att realisera arbetet med beviljade statliga medel från 

Kulturrådet kring området Stärkta bibliotek. Ludvika avser att söka dessa 

statliga medel även 2020/2021. 

Utveckla Ludvika som framtidens idrotts- och friluftskommun. 

Verka för att grönyteskötsel inom förvaltningen optimeras samt att 

skötselplanen för friluftsbad realiseras under 2020. 

Stärkt organisation gällande säkerhet i kommunens fastigheter samt säker och 

trygg förening. 

Nyckeltal/verksamhetsmått 

Verksamhetsplan/presentation Bokslut 

2019 

Budget 

2019 

Bokslut 

2018 

Bidrag till fritids-och idrottsföreningar, per 

invånare 

100 100 74 

Idrottsplatser, kostnad per invånare 392 420 430 

Antal bad barn, unga, vuxna simhallar 39 823 37 500 38 709 

Bibliotekskostnad, per invånare 482 482 494 

Bibliotekslån per år, all media 137 564 - 137 963 

Besök till biblioteken 234 714 - 251 994 

Bidrag kulturföreningar, per invånare 43 32 34 

Bidrag studieförbund, per invånare 62 65 63 

 

6.3 Samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhet 

I samhällsbyggnadsnämndens uppdrag ingår strategisk planering, mark och 

exploatering, drift och underhåll av vägar, parker och grönområden, 

kommunens fastigheter, VA samt avfallshantering. Till samtliga områden ingår 

investeringar. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också ekonomiskt för 

myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet. Nämnden har även 

personalansvar för de personer som arbetar åt myndighetsnämnden miljö och 

bygg, samt sedan 1 juli 2018 även åt personal som arbetar åt kultur- och 

fritidsnämnden. Del av samhällsbyggnadsnämndens personal har delegation 

från myndighetsnämnden miljö och bygg samt kultur och fritidsnämnden. 

Händelser av betydelse 

Under året har den andra, och största, etappen av överföring av de 

kommunägda fastigheterna till Ludvika kommunfastigheter AB genomförts. 

Under året har det fortsatt varit stort fokus på att hitta och producera bra 

förvaltningslokaler för kommunal verksamhet, i första hand 

barnomsorgslokaler. 

Ett fortsatt stort behov av kommunal service och bostäder har påverkat hela 

nämndens verksamhet, i form av mer behov av mark, planering och byggande. 

Under året har det anlagts ett industriområde vid Björnmossevägen. Den 

utvecklingsfas som Ludvika befinner sig i med en stark utveckling av 
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näringslivet, genererar mycket positivt arbete, med bland annat ett 30-tal 

pågående detaljplaner. 

Projektet Genomfart Ludvika tillsammans med Trafikverket fortsätter enlighet 

med plan och samtliga detaljplaner har vunnit laga kraft. 

Ombyggnad av Stadsparken har genomförts med ny lekutrustning nya 

gångstråk. 

Under året har en organisationsöversyn gjorts vilket resulterat i att nämnden i 

december tog ett beslut om ny organisationsstruktur för förvaltningen. Ny 

planeringschef har rekryterats och tjänsten tillträddes i september månad. 

Samhällsbyggnadsnämnden, miljoner kr 

 

 
Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

 2019 2019 2019 2018 

Intäkter 356,0 342,0  13,9 343,8 

Kostnader 472,8 461,1   11,6 446,1 

Driftsnetto 116,8 119,1    -2,3 102,3 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Före justering/tillägg av förändrade kapitalkostnader redovisas totalt för 

nämndens verksamheter ett underskott med 2,3 miljoner kr. Resultatet består 

av ett överskott för de skattefinansierade verksamheterna med 11,0 miljoner kr 

och ett underskott för de taxefinansierade verksamheterna med 13,3 miljoner 

kr. Efter justering/tillägg av förändrade kapitalkostnader med 7,8 miljoner kr 

redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett överskott med 3,2 miljoner 

kr. De förändrade kapitalkostnaderna består av en minskning med 10,5 miljoner 

kr för fastigheter och en ökning med 2,7 miljoner kr för gata/park 

verksamheten, vilket ger en nettoförändring med 7,8 miljoner kr. Att 

kapitalkostnaderna minskat så mycket för fastigheterna beror på försäljningen 

av fastigheter till Ludvika kommunfastigheter AB.  

Större underskott med 9,5 miljoner kr redovisas för verksamhetsområde gata 

och park. Efter justering av förändrade kapitalkostnader med 2,7 miljoner kr 

återstår ett underskott med 6,8 miljoner kr. Det återstående underskottet beror 

främst på kraftigt ökade kostnader för vinterväghållning, ökade kostnader för 

barmarksunderhåll samt minskade intäkter för maskiner och personal. 

Inom övriga verksamhetsområden som genererat överskott beror det i 

huvudsak på minskade kostnader för bostadsanpassningsbidrag, lägre 

lönekostnader på grund av vakanta tjänster och allmän återhållsamhet beroende 

på införda besparingsåtgärder. Inom fastighetsverksamheten redovisas lägre 

kostnader för bland annat rivningar, konsulter, ej tillsatt vakant tjänst, lägre 

kapitalkostnader med 10,5 miljoner kr på grund av försäljning av fastigheter till 

Ludvika kommunfastigheter AB. Minskade intäkter bland annat på grund av 

återbetalning av hyror med 7,8 miljoner kr (efter nollställning med Ludvika 

93



Ludvika kommun 
Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

KS 2020/54-00 
Sida 

84(98) 

 

Årsredovisning 2019 

kommunfastigheter AB), men även uteblivna intäkter beroende på att 

verksamheter upphört eller startat upp senare än beräknat.  

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare var den 31 december 139,00 årsarbetare, 

vilket är 12,00 årsarbetare färre än budget som beror på vakanta tjänster. 

Underskottet med 8,5 miljoner kr inom den taxefinansierade VA-verksamheten 

beror på stort behov av ledningsunderhåll, ökade kostnader för 

slamhanteringen från reningsverken, ökade kapitalkostnader samt 

juristkostnader. Återvinningsverksamheten redovisar ett underskott med 4,8 

miljoner kr. Det beror i huvudsak på minskade intäkter på grund av försenat 

införande av fastighetsnära insamling, vilket inneburit att debitering av 

fyrafackstaxa skett först från och med oktober och då endast för småhus och 

fritidshus. Även lägre materialersättning än kalkylen inledningsvis samt lägre 

intäkter avseende slam från enskilda brunnar på grund av utbyggnad av VA-

nätet är ytterligare orsaker till de minskade intäkterna. 

Investeringsredovisning 

Överskott redovisas totalt med 39,6 miljoner kr, varav 37,9 miljoner kr avser de 

skattefinansierade verksamheterna och 1,6 miljoner kr de taxefinansierade 

verksamheterna. 

Under året har det totalt investerats 205,4 miljoner kr, varav 14,4 miljoner kr i 

fastigheter, 57,1 miljoner kr i gata och parkverksamheter, 3,5 miljoner kr i inköp 

av fastigheter, 0,4 miljoner kr i övriga projekt inom verksamhetsområde 

planering, 90,1 miljoner kr inom VA och 39,9 miljoner kr i 

återvinningsverksamheten. 

Några projekt som pågått under året är ny ventilation Lorensberga skola 3,9 

miljoner kr, installation av solelanläggningar 1,9 miljoner kr, Årets stadskärna 

2,9 miljoner kr, Lekplats Stadsparken 3,7 miljoner kr, inköp av traktorgrävare 

3,5 miljoner kr, Björnmossevägen 13,6 miljoner kr (avser både VA- samt 

gatuinvesteringar), Valhallavägen 4,7 miljoner kr, GC-väg Biskopsnäset-

Timmermansvägen, Gonäs avloppsreningsverk 26,2 miljoner kr, VA Dröverka 

9,7 miljoner kr, VA Saxhyttan etapp 2 5,9 miljoner kr, VA Gamla Bangatan 11,8 

miljoner kr, FNI kärl samt införande 37,0 miljoner kr. 

Framtiden 

Under 2020 kommer den första etappen av genomfarten riksväg 50 i den södra 

delen att påbörjas, med bland annat byggande av en cirkulationsplats. Projektet 

kommer att genomföras etappvis de närmsta åren.  

Nyproduktion av bostäder är prioriterat och nämnden fortsätter jobbet med att 

kunna tillgodose behovet mer fler detaljplaner som gynnar bostadsbyggande. 

Dessutom måste kommunen iordningställa industrimark samt hitta mer mark 

för framtida exploatering. Det interna arbetet fortsätter med fokus på att 

digitalisera data och processer, med målet att ha en effektiv förvaltning av 

kommunen i framtiden. 
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Ludvika befinner sig mitt i en expansiv period med stora investeringar. Det är 

även viktigt att tillse att underhållsmedel och reinvesteringsmedel finns för 

bland annat beläggning av gator och annan teknisk infrastruktur. 

Beslut har fattats med avsikt att under 2020 tillskapa ett aktiebolag för ägande 

och huvudmannaskap för de taxefinansierade verksamheterna, VA och 

återvinning, med en planerad driftsättning till årsskiftet 2020/2021. 

Nyckeltal/verksamhetsmått 

 2016 2017 2018 2019 

Beläggning av totalt asfalterad yta 3,3 

% 

2,5 % 1,3 % 3,1 % 

Medborgarundersökning SCB A4:4. ”Hur 

ser du på möjligheterna att enkelt 

transportera sig med bil” 

8,1 7,8 7,8 8,0 

6.4 Myndighetsnämnden miljö och bygg 

Verksamhet 

Myndighetsnämnden miljö och bygg har ansvar för tillsyn i huvudsak rörande 

plan- och bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken och lagen om 

bostadsanpassning. Dominerande uppgiften är att som myndighet utöva tillsyn 

och kontroll och bevaka att lagstiftningar följs. Länsstyrelsen har genom den 

kompetens de anser vi har överlåtit sitt ansvar till oss för vissa objekt som ingår 

inom deras tillsynsansvar. Verksamheten har också ansvar för kalkning av sjöar 

och vattendrag. 

Händelser av betydelse 

Länsstyrelsen har gjort en revision på livsmedel där vi fått kritik för bland annat 

brister i dokumentation hur vi arbetar med att säkra kompetens och tydliggöra 

vilka olika typer av kompetenser vi behöver säkra upp. Flera 

livsmedelsföretagare har fått sanktioner med anledning av den skärpta 

lagstiftningen. En revision på WBAB har genomförts med fokus på 

undersökningsprogram och faroanalys. Nämnden har haft många ärenden med 

förorenad mark och masshantering. Många förbud och nya tillstånd har 

beslutats efter 2017 och 2018 års avloppsinventeringar. Mycket resurser har 

lagts med anledning av vattenförvaltning och medförande åtgärdskrav gällande 

föroreningar, avlopp med mera. Vi är även delaktig i projekt som anknyter till 

vattenförvaltning, exempelvis dagvatten. Klagomål på undermåliga bostäder 

fortsätter och nämnden har fått lägga stora resurser på detta. Flera ärenden med 

byggsanktioner samt viten gällande obligatorisk kontroll av ventilationssystem 

har tagit upp tid för byggsektionen som under året ligger efter i handläggning av 

bygglov.  

Information för företagare har hållits under två tillfällen under året. Det gäller 

fastighetsägare samt mäklare av fastigheter. 

Verksamhetsförbättringar. Förarbete har pågått under året för att starta upp en 

e-tjänst för bygglov. Denna skulle ha varit i drift i år men av orsaker angivna 

ovan har tiden inte räckt till.  
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Organisationsförändringar: Tre administratörer går över till nämnden 1 januari 

2020. Under hösten har ett intensivt arbete med många timmar nedlagd tid 

pågått för att säkerställa att övergången går så bra som möjligt. 

Myndighetsnämnden miljö och bygg, miljoner kr 

 

 
Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

 2019 2019 2019 2018 

Intäkter 7,2 7,2 0,1 6,0 

Kostnader 7,8 5,5 -1,7 5,8 

Driftsnetto 0,6 1,7 2,3 0,2 

Driftredovisning 

Ett överskott har genererats med 2 257 tkr som hänför sig till minskade 

kostnader för bostadsanpassning samt stor återhållsamhet under året enligt 

besparingskrav. Dessutom har ökade intäkter på framför allt bygglov 

sammantaget medfört ett överskott från nämnden. 

Framtiden 

Ökat bostadsbyggande är prioriterat i kommunen. Idag har nämnden en god 

servicegrad vid bygglovsansökningar och ska detta kunna upprätthållas kommer 

det att ställa större krav på nämnden att arbeta effektivare för att leverera 

information till sökande och allmänhet.  

Avloppsinventering kommer att prioriteras ned på grund av att bemanningen 

inte räcker till. Akuta avloppsärenden kommer att prioriteras.  

Verksamheten jobbar långsiktigt för digitalisering. Ecos 2 möjliggör att bygga 

på med e-tjänster. ”Minut Bygg”, en e-tjänst för bygglov är försenad och 

kommer att lanseras under 2020. 

Rekrytering är en utmaning för hela verksamheten, det är svårt att hitta 

kompetent personal idag och det kommer sannolikt att bli ännu svårare 

framöver. 

6.5 Social- och utbildningsnämnden 
Social- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, särskola och individ- och familjeomsorgen (IFO). Den 

absoluta merparten av verksamheten styrs av lagar och andra nationella 

styrdokument som förordningar, allmänna råd och riktlinjer. 

Förvaltningschefen ansvarar under social- och utbildningsnämnden för 

förvaltningens ledning och styrning. Tre verksamhetschefer har var sitt 

ansvarsområde: IFO, förskola respektive förskoleklass-grundskola-fritidshem-

grundsärskola.   

Förskola 

Verksamheten består av 27 förskolor med totalt 92 avdelningar och sammanlagt 

1 553 placerade barn per januari 2020. Av dessa vistas 440 barn 15 timmar per 

vecka på förskolan, medan snittvistelsetiden är 28,6 timmar per vecka. Fem 
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barn är under hösten placerade i pedagogisk omsorg i ett familjedaghem. Inom 

verksamhetsområdet bedrivs också öppen förskola, som tillsammans med bland 

annat regionens barnavårdscentral bildar familjecentralen VillGott. 

Förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola 

I kommun finns 15 kommunala grundskoleenheter med 3 053 elever och en 

fristående skola, Olympica, med 100 elever vilket ger totalt 3 153 elever (år 

2018 var det 3 017). Tolv av dessa enheter erbjuder kommunala fritidshem, där 

är 1 028 barn inskrivna. Olympica har också ett fritidshem med 50 barn. 

Friskolan får interkommunal ersättning från kommunen för sin drift av skola 

och fritidshem. Inom verksamhetsområdet skola bedrivs även särskola samt en 

särskild undervisningsgrupp. Inom verksamhetschef skolas ansvarsområde 

finns också den centrala elevhälsan. 

IFO 

IFO uppdrag är att tillgodose kommuninnevånarnas behov av social trygghet 

som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom samhällets omsorg. IFO är 

indelat i de fyra enheterna stöd- och försörjning, utredning, familjehem- och 

familjerätt samt öppenvård. 

IFO ansvarar för att på nämndens uppdrag utföra sociala insatser till alla 

kommuninnevånare oavsett ålder, med undantag för omsorger om äldre 

personer och personer med funktionshinder för vilka vård- och 

omsorgsnämnden ansvarar.  

Händelser av betydelse 

Övergripande 

Den nytillträdda social- och utbildningsnämnden för mandatperioden från år 

2019 minskades till 11 ordinarie ledamöter respektive 11 ersättare från tidigare 

år då det varit 15 ordinarie respektive 15 ersättare. Många av ledamöterna var 

nya i nämndens verksamheter, så året började tidigt med utbildningsdagar. 

Förvaltningen har brist på legitimerade förskollärare och lärare. 

Socialsekreterarsituationen har förbättrats under året men med kunskap om hur 

snabbt den kan förändras fortsätter det medvetna arbetet på IFO med att 

systematiskt följa upp arbetssituationen. Antalet kvalificerade sökanden på 

rektors- och verksamhetschefstjänster har minskat. Arbetet med att behålla och 

rekrytera de yrkesgrupper där vi saknar personal, har stort focus. Lön och 

arbetsmiljö är viktiga frågor i detta arbete. 

Verksamhetschef förskola tillträdde i juni och verksamhetschef skola har varit 

en tillförordnad under hösten 2019.   

Förskola 

Nämnden har sedan våren 2014 utökat förskoleplatserna från 1 225 till 1 535 

under 2019. Åtta nya förskoleavdelningar stod klara för igångsättning under 

2019, två på Bärets förskola och två i Gonäs (en inom nybygget och en i de 

tidigare lokalerna) samt fyra i Marnäs gamla skola. Utbyggnaden kommer att 

fortgå under 2020 men tyvärr inte i den takt som kommer att behövas.  
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Andelen legitimerade förskollärare fortsatte att minska under 2019, en situation 

som är lika över landet. Den expansion som skett inom förskolan i Ludvika 

liksom i hela Sverige, gör att förskollärare numera är ett bristyrke. Utifrån 

förskollärarbristen så är det viktigt att kommunen har utbildade barnskötare. 

Förvaltningen har under första terminen 2019 givit ekonomiskt stöd till 

tillsvidareanställda barnskötare, som startade en kurs inom det ordinarie 

förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Samt att tolv studenter tog 

examen vid VBU:s barnskötarutbildning februari 2019. 

Förvaltningen har under 2019 samarbetat med Eures vad gäller 

rekryteringsmöjligheter utanför Sveriges gränser.  

1 juli 2019 infördes Lpfö 18, ny läroplan för förskolan. Läroplanen förstärker 

förskolans utbildningsuppdrag, undervisning och lärande poängteras och 

förskollärarna tilldelas ett särskilt ansvar. Den tidigare benämningen 

förskolechef försvinner och ersätts med rektor.  

Förskolan rekryterade fem nya rektorer under året vilket ställer krav på en 

organisation där stödfunktioner och chefsintroduktioner blir viktiga. 

Förvaltningen har ett fantastiskt mentorprogram för nyanställda nyutbildade 

förskollärare/lärare men behöver utveckla det för rektorer som är nya i sin 

yrkesroll. 

Förskoleklass, grundskol, fritidshem och grundsärskola 

Under läsåret 2018/2019 har lärare, rektorer och förvaltningsledning fortsatt 

jobba med ett starkt fokus på elevernas resultat. Vid fyra tillfällen under året 

registrerar all undervisande personal kunskapsläget för samtliga elever i alla 

årskurser. Utifrån resultaten kan rektorer och lärare se behov på individ-, klass-, 

årskurs- och enhetsnivå. Behoven kan sedan mötas med hjälp av riktade 

insatser. 

Extra pengar från Statsbidraget för likvärdighet, avsattes 2019 avsatts för 

resultathöjande insatser, som på högstadiet har använts till studiecoacher som 

stöttar och motiverar elever i skolarbetet. Nybyggda Solviksskolan F-6 togs i 

bruk 2019 och har bland annat interaktiva skärmar i klassrummen och flexibel 

möblering som ger nya pedagogiska möjligheter. Vidare har den digitala 

satsningen med en till en och digitala läromedel varit ett fortsatt fokus. Det har 

även skett satsningar på nyanländas resultatutveckling samt på kollegialt lärande 

genom utveckling av systemet med förstelärare. Satsning har gjorts på 

elevhälsan för att främja alla elevers välmående, trygghet, närvaro och ytterst 

kunskapsutveckling. 

Bristen på behöriga lärare har och är fortsatt en utmaning för förvaltningen. 

Kommunen är en av del av den så kallade Dalamodellen, som är en 

”Arbetsintegrerad lärarutbildning med lön” som startats upp av Pedagogiskt 

utvecklingscentrum Dalarna. Förvaltningen har flera personer anställda som har 

tagit den möjligheten att utbilda sig. 

Förvaltningen behöver fler speciallärare och specialpedagoger och erbjuder stöd 

för att utbilda sig.   
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Även fritidspedagoger till våra fritidshem är svårt då det saknas utbildade i hela 

landet 

IFO 

Under den första delen av året löstes ett mångårigt problem i form av 

trångboddhet för personal inom IFO genom att vi fick tillgång till lokaler på 

vån 0 och 3 i förvaltningshuset Marnäsliden. Därigenom kunde vi också 

tillgodose Arbetsmiljöverkets krav. 

Kostnaden för försörjningsstödet i Ludvika kommun är hög i jämförelse med 

liknande kommuner. Utbetalt ekonomiskt bistånd har legat på en fortsatt hög 

nivå under året men minskade med 1,6 miljoner kr mot föregående år. Vi har 

under flera år sett att de människor som kommit till kommunen från 

utomeuropeiska länder har svårt att försörja sig på egen hand vilket gör att 

behovet av försörjningsstöd har ökat markant de senaste åren. Vi ser att många 

av dessa blir långvariga biståndstagare. 

Samverkan med arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten, VBU och 

arbetsförmedlingen har intensifierats i den så kallade ”Ludvikamodellen”. Syfte 

och uppdrag med arbetet är att hitta nya gemensamma arbetssätt med inriktning 

på insatser för att möjliggöra egen försörjning för personer i behov av 

försörjningsstöd. Trots intensivt arbete har kommunen inte helt lyckats att 

uppnå de ekonomiska mål som satts upp för arbetsmodellen. IFO ingår även i 

SKR projekt för att motverka långvarigt bidragsmottagande. Man ingår även i 

ett utvecklingsarbete med SKR om digitalisering inom IFO. 

Vi startade i slutet av året upp kvinnogrupp för utrikesfödda kvinnor med barn 

genom projektmedel från samordningsförbundet FINSAM i syfte att bidra till 

deras integrering samt att öka deras förståelse för barnens behov i 

integreringsprocessen. 

Arbetet med att implementera dokumentations- och handläggningssystemet 

Barns Behov I Centrum har fortgått under 2019 och i december medgav 

Socialstyrelsen kommunen ordinarie licens. 

Social- och utbildningsnämnden, miljoner kr 

 Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

 2019 2019 2019 2018 

Intäkter 101,6 152,1 50,5 154,7 

Kostnader 689,5  756,5 -67,0 757,8 

Driftsnetto 587,9 604,5 -16,6 603,1 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning Utbildning 

Årsbokslutet för område Utbildning slutar på ett underskridande om 10 453 tkr 

jämfört med budget om 439 000 tkr.  

Verksamhetsgrupp administration visar i bokslutet ett underskridande mot såväl 

budget som prognos om 1 376 tkr. Periodavvikelsen återfinns i sin helhet i 

99



Ludvika kommun 
Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

KS 2020/54-00 
Sida 

90(98) 

 

Årsredovisning 2019 

fortbildningsbudgeten varav cirka 900 tkr finns på centrala fortbildningsansvar 

och resten utspridd på enheterna. Det är på centrala ansvaren främst fråga om 

ett lägre utnyttjande (än planerat) av i budget reserverat utrymme för till 

exempel speciallärar-/specialpedagog utbildning, mentorskap för nyutbildade 

lärare och satsningen 15 högskolepoäng för barnskötare, och enhetsvis handlar 

underskridandet till stor del om medvetna åtstramningar till följd av det 

ekonomiska läget för kommunen i stort. 

Verksamhetsgrupp förskola visar ett underskridande mot årsbudget om 7 698 

tkr. Överskottet jämfört med budgeterade medel återfinns i själva 

huvudverksamheten förskola. Den positiva avvikelsen hänförs till allra största 

del till förseningen av utbyggnaden av nya förskoleavdelningar, men även till att 

ett omfattande arbete gjorts enhetsvis för att om möjligt sänka sina prognoser 

utifrån den uttalade inköpsmedvetenhet som präglat hösten.   

Verksamhetsgrupp grundskola uppvisar ett underskridande gentemot budget 

om 1 379 tkr. I utfallet ingår kostnader för ej budgeterade hyror för 

skolidrottshallar om drygt 5 000 tkr, och orsaken till den ändock positiva 

avvikelsen står då bland annat finna i elevhälsans höga antal vakanser under 

sommaren och tidig höst, och det har även sedan terminsstarten funnits ett 

antal speciallärarvakanser. Grundskoleenheterna har vidare precis som förskole 

enheterna aktivt tillämpat en strikt inköpsmedvetenhet ända sedan terminsstart, 

vilket också genomsyrat deras prognoser. På central nivå utfaller kostnader för 

elevers skolgång hos annan huvudman lägre än förväntat, och vissa 

lönekostnader har styrts om mot en statsbidragsfinansiering.  

Driftsredovisning IFO  

Årsbokslutet för IFO slutar på ett överskridande med 28 944 tkr mot budget 

om 138 899 tkr. Överskridandet är störst för ekonomiskt bistånd samt för 

insatser. 

Löner och administration redovisar ett överskridande med 1 154 tkr exklusive 

personalskuldsförändring. Överskridandet kan främst kopplas till erlagda 

konsultkostnader till en kostnad av 1 600 tkr. 

Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd redovisar ett överskridande om 

13 415 tkr. Avvikelsen beror på att medborgarnas behov av bistånd är större än 

tilldelad budget.  

Insatser redovisar ett överskridande om 19 523 tkr. Överskridandet härrör 

främst till att barn och unga i vår kommun har större behov av samhällsvård 

och skydd än vad tilldelad budget tillåter. Vid årets slut har vi 105 barn och 

unga placerade utanför det egna hemmet. Även missbrukare och övriga vuxna 

har haft ett större behov av placering och skydd än vad som rymts i 

budgetramen. 

HVB/nyanlända visar ett underskridande mot årsbudget med 3 518 tkr. 

Avvikelsen härrör främst till en intäkt i slutet av året som avser ersättning för 

återsökta extraordinära kostnader hos Migrationsverket. 
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Investeringsredovisning 

SOU hade 6 000 tkr i investeringsmedel för 2019, dessutom 1 150 tkr överfört 

från år 2018. Av dem hade förskolan 1 000 tkr och 1 150 tkr för inventarier för 

nya förskolor. Solvikskolan hade 4 500 tkr för inventarier.  

Framtiden 

Förskola 

Antalet barn födda under 2019 ökade ngt i förhållande till året innan. Behovet 

av förskoleplatser i och omkring tätorten Ludvika är fortfarande stort. 

Frågetecken finns fortfarande kring de bygglovsklara lokalerna i före detta Seco 

Tools. Den politiskt beslutade budgeten för verksamhet förskola inför 2020 gör 

det inte möjligt för förvaltningen att öppna och driva alla de 6 avdelningar där 

tidsplanen visar på att de ska stå klara senast hösten 2020. Under året planeras 

att förskolan Bäret ska gå igång i mitten av april. Skolverket har sedan två år 

tagit fram siffror på barngruppernas storlek och politikerna i Ludvika har uttalat 

ett mål på 15 barn per barngrupp, vilket i sig kräver fler lokaler.  

Till dessa nya förskoleplatser som byggs behöver förvaltningen rekrytera cirka 

ytterligare legitimerade förskollärare. Jämförbara löner med andra kommuner, 

god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom yrket är viktiga för att behålla 

och rekrytera personal. Vidare arbetar förvaltningen med att se över hur man 

kan ändra arbetsorganisationen utifrån förskollärarbristen med till exempel 

olika karriärtjänster.  

De senaste åren har det blivit allt svårare att rekrytera rektorer och 

förvaltningen ser att rektors uppdrag som pedagogisk ledare behöver förtydligas 

och förstärkas. 

Förskolan har utökat med ytterligare ett partnerområde i samarbete med 

högskolan Dalarna, vilket möjliggör för förskolorna i Grängesberg, Nyhammar 

samt Sunnansjö att ta emot studenter och en väg till att rekrytera kommande 

förskollärare. 

Ludvika förskola och skola har ingått ett samarbete med skolverket. Samarbetet 

är en riktad insats med att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och 

elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska. 

Där målet är att stärka huvudmannens förmåga att på både kort och lång sikt 

erbjuda nyanlända och flerspråkiga barn och elever en utbildning av hög och 

likvärdig kvalitet. Skolverket stödjer med processhandledare och medel för 

insatser de kommande fem terminerna.  

Den samhällsstruktur som finns inom kommunen, bidrar till en icke likvärdig 

utbildning för våra yngsta Ludvikabor. Segregationen i sig bidrar också till ett 

försvårat demokratiskt uppdrag för förskola/skola, då barn och ungdomar inte 

tidigare möts av olikheter utan först i senare skolåren då mycket av värderingar, 

språk och normer är inarbetade. Genom att se över rutinen vid ansökan för 

förskoleplats samt skolors upptagningsområde tror förvaltningen att de ska 

kunna bidra till en samhällsförändring på sikt.     
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Det finns en stor avsaknad av digitala arbetsverktyg på våra förskolor och 

fritidshem idag, där flera anställda delar till exempel en datorenhet, eller Ipad, 

vilket inte förekommer på så många andra arbetsplatser inom kommunen och 

där skolan nu är framme vid en till en från årskurs 4. Utbildningen ska ge 

barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem 

möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. 

Förskolan måste ha förutsättningar och medel för att kunna vara en del i den 

digitala samhällsutvecklingen som ständigt utvecklas. 

Skola 

Läsår 2019/2020 fortsätter arbetet med att systematiskt följa upp och göra 

insatser utifrån elevernas kunskapsresultat. Dessa och flera andra åtgärder för 

att stärka skolans kvalitetsarbete har under senare år utvecklats inom ramen för 

en modell som baseras på vetenskaplig grund och erfarenheter från 

framgångsrika skolor i andra delar av landet. Genom gemensamma arbetssätt 

och rutiner för undervisning och uppföljning, ska skolorna steg för steg bli 

bättre på att ge eleverna de kunskaper de behöver få med sig från grundskolan. 

Förvaltningen fortsätter arbetet med att digitalisera verksamheterna. Fortsatt 

arbete kommer ske kring en likvärdig elevhälsa för att främja alla elevers 

välmående, trygghet, närvaro och ytterst kunskapsutveckling. 

Förvaltningen prognosticerar en elevökning motsvarande cirka 250-300 elever? 

fram till läsåret 2022/2023. Utifrån ökat elevantal och behovet av 

ändamålsenliga lokaler arbetas en övergripande lokalförsörjningsplan fram för 

förskola och skola. Projekteringsarbete för att se över byggnation av Junibacken 

skola och Knutsbo till enbart förskola har startat. Diskussion förs även om 

utbyggnad vid Vasaskolan.   

Bristen på behöriga lärare är fortsatt en utmaning för förvaltningen. Här är 

former som ”arbetsintegrerad lärarutbildning med lön” som startats upp av 

Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, möjligheten att vidare utbilda sig till 

speciallärare med stöd från skolverket och andra möjligheter som utvecklar 

kommunen till en attraktiv arbetsplats.  

IFO 

Vi vill utveckla stödboendet, dels genom möjlighet att utföra 

utredningsuppdrag med observationer i hemmiljö, dels genom utsluss 

möjliggöra tidigare hemflytt från annan vårdform samt genom att utveckla 

boendestöd för vuxna. 

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Det innebär både en större 

skyldighet och ökad möjlighet att sätta barnets rättigheter i fokus. Hela 

samhället behöver ställa om sig för förändringen och för IFO:s del innebär det 

bland annat starkare fokus på barns rätt att komma till tals och att barnets bästa 

ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.  

Vi ska fortsätta utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen av insatser 

inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård och missbruksvård. Genom 

standardiserade intervjuer med IT-stöd av programmet Dioevidence kan vi få 
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klienternas syn på kvalitén i våra insatser. På urval av undersökningen tillämpar 

vi den verksamhetsutveckling som behövs för att öka kvalitén och säkerställa 

att vi har rätt insatser som matchar behoven. 

Vi måste sänka kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Detta kan dels 

ske genom fortsatt utveckling av samverkan genom Ludvikamodellen. Vi 

arbetar även för ökad automatisering av handläggning inom ekonomiskt bistånd 

bland annat för att minska administrationen för socialsekreterarna och utöka 

tiden som ägnas åt direkta klientmöten. 

Vi vill förbättra kunskapsnivån vad gäller arbetet med våldsutövare och starta 

grupp för våldsutövande män. 

6.6 Vård- och omsorgsnämnden 

Verksamhet 

Förvaltningen har över 1 000 engagerade och kompetenta medarbetare inom 

olika områden som arbetat med att förmedla vård, omsorg och kost av god 

kvalitet, samt genomför de administrativa insatser som krävs inom nämndens 

ansvarsområden. 

Händelser av betydelse 

Kommunen har rekryterat ny förvaltningschef som började i maj månad. Under 

hösten har ett förslag till ny ledningsorganisation förberetts och förhandlats för 

att driftsättas i februari 2020.  

Arbetet med att samverka med Region Dalarna utifrån den nya lagstiftningen 

som kom 2018 gällande ” samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård” har gått framåt under året men är ännu inte i mål.  

Kostnaden för heltidsavtalet genom obokade resurspass har minskat från 

föregående år.   

Ett intensivt arbete har pågått med strukturplansåtgärden gällande 

bemanningsoptimering. Enheterna har fortsatt sitt arbete med att göra en 

kostnadseffektivare verksamhetsanpassad schemaläggning.  

Minskade beställningar av vikarie för ökad omsorgs- och vårdtyngd har minskat 

kostnaderna för timavlönade vikarier.   

Förvaltningen har minskat antal timmar på timavlönade vikarier. Kostnaderna 

för övertid på förvaltningen har sänkts i jämförelse med förra året.  

Ett stadsbidrag för förstärkning inom äldreomsorgen har gett möjlighet till 

utökad bemanning inom hemtjänst och särskilt boende där det funnits brukare 

med omfattande vård- och omsorgsbehov.  

Sjukfrånvaron i jämförelse med förra året har ökat. På uppdrag av nämnden har 

en handlingsplan för ökad frisknärvaro tagits fram. 

Under året har förvaltningen haft rekryteringssvårigheter till vikariat inom 

biståndshandläggningen och till vakanser för sjuksköterskor och behövt anlita 
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bemanningsföretag för konsulter. Även när det gäller rekrytering av 

fysioterapeuter/sjukgymnaster har det varit svårt.  

Biståndshandläggarna har under året börjat arbeta i ett nytt ärendehanterings-

system som innebär ett nytt arbetssätt vid utredningsförfarande utifrån IBIC 

(individens behov i centrum). 

Under året så har förvaltningen genomfört en seniormässa och en funkismässa 

med stor succé och deltagit med att sprida information om verksamheten under 

nationaldagen. Förvaltningen genomförde den uppskattade årliga 

rekreationsvistelsen för anhöriga/närstående i slutet av sommaren.  

Efterfrågan på hemtjänstinsatser ökade under året då allt fler väljer att bo kvar i 

sitt ordinära boende. Som en strukturplansåtgärd övergick Kvarngatans 

särskilda boende med hemtjänst till att bli ett kommunalt seniorboende i 

Ludvikahems regi, i månadsskiftet april/maj. Hyresgäster med behov av 

hemtjänst får nu dessa insatser utförda av Kvarngatans hemtjänstgrupp.  

Förvaltningen har inte kunnat avsätta någon projektledare för det fortsatta 

projektet ”effektivitet inom hemtjänsten” under året. Flera delprojekt har ändå 

enhetscheferna påbörjat och/eller vidareutvecklat i sina verksamheter. Online 

inköp av livsmedel är till exempel helt infört både på Milan och Ängsgårdens 

särskilda boende med hemtjänst. Arbete med att utveckla ombudsroller är 

påbörjat.  

Upphandling av nyckelfri hemtjänst har pågått under året. Två 

hemtjänstgrupper Sunnansjö och Marnäs Norra har deltagit i pilotprojekt. 

Under 2020 kommer implementering ske i samtliga hemtjänstområden. 

Beslut togs på nämndens sammanträde 16 oktober 2019 § 81 att 

strukturplansåtgärden för att anpassa boendeplatser och boende former 

kommer genomföras på Säfsgården och Granliden under 2020. Granliden har 

under hösten bland annat byggt om två våningsplan för utökning av lägenheter 

för personer med demensdiagnos. 

Upphandling av nytt system för trygghetslarm har pågått under året och är 

avslutad och klar för implementering under 2020. 

Under året har en ny gruppbostad på Grågåsvägen 12 byggts med driftstart i 

februari 2020.  

En samverkan med Räddningstjänsten Dala Mitt om praktikplatser för 

deltagare inom daglig sysselsättning har påbörjats. 

I början av året flyttades funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering från 

medicinskt ansvarig sjuksköterska att läggas till enhetschefen för 

kommunrehab. 

Andelen inköp av ekologiska livsmedel har minskat under året eftersom det 

periodvis varit brist på vissa varor bland annat mejeriprodukter och grönsaker.  

Kostenheten har deltagit i två projekt tillsammans med kostenheterna i de flesta 

övriga dalakommuner; offentlig gastronomi och matsvinnsarbete. 
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Kommunala handikapprådet har ändrat namn till tillgänglighetsrådet i samband 

med revidering av rådets reglemente. 

Vård- och omsorgsnämnden, miljoner kr 

 Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

 2019 2019 2019 2018 

Intäkter 64,1 74,9 10,8 84,9 

Kostnader 638,0 656,0 -18,0 659,0 

Driftsnetto 573,9 581,1    -7,2 574,0 

Ekonomisk analys 

Förvaltningen har genomfört beslutade nämndspecifika och generella 

strukturplansåtgärder på 5 100 tkr under året. Beslut om ytterligare åtgärder på 

11 517 tkr beslutades av nämnden, efter rapporteringstillfälle 2, i juni månad när 

prognosen visade negativ avvikelse på 26 500 tkr vid årets slut. Dessa gav 

förväntad effekt under de tre sista månaderna av året. 

Förvaltningen har varit i ett konstant ansträngt läge för att minska på kostnader 

då ingen kompensation för löneökningar fanns med i budgeten. Lönerevisionen 

hamnade på 2,3 procent. Genomförda åtgärder har gett positiv effekt på 

ekonomin men givit en negativ påverkan på arbetsmiljön och kvalitet i 

verksamheterna. Stadsbidraget inom äldreomsorgen och prioriterade medel 

inom psykisk ohälsa har varit välkommet som förstärkning. 

Driftredovisning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 22 januari 2019 § 6 tilldelades vård- och 

omsorgsnämnden en budget för 2019 på 573 900 tkr. En förändring på 4 715 

tkr från förslaget till budgetram som förvaltningen presenterade på nämndens 

sammanträde 27 juni 2018 § 49 på 578 615 tkr, som innehöll behov av 

verksamhetsförändringar (13 298 tkr) och minskade kostnader (13 298 tkr).  

I redovisningen för perioden januari-december visar förvaltningen ett redovisat 

underskott på netto 7 206 tkr. Resultat exklusive personalskuld är ett 

underskott på 8 646 tkr. För perioden januari till december är det redovisat en 

positiv kostnadsförändring på 1 440 tkr avseende personalskuldförändringen 

Investeringsredovisning 

Under januari-december har vi genomfört investeringar motsvarande 1 736 tkr, 

av årets investeringsbudget på 1 750 tkr.  

Framtiden 

Förvaltningens verksamhetsplan utifrån tilldelad budgetram för år 2020 

kommer bland annat omfatta följande; anpassa boendeformer utifrån 

efterfrågan och behov, spara på lokalhyror, begränsa inköp och hålla avtal- och 

leverantörstrohet, samverka med andra kommuner, specifikt satsa på utemiljön 

och garantera utevistelse, utveckla hemtjänsten, öka antalet måltider som 

serveras till barn/ungdomar och äldre, optimera bemanningen, utveckla 

pedagogiska arbetssätt, starta upp en ny gruppbostad, säkerställa en bra hälso- 

och sjukvårdsorganisation, genomföra aktiviteter som bidrar till att uppnå 
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kommunens mål, öka frisknärvaro och fortsatt arbeta för en sammanhållen 

arbetstid. 

Nyckeltal/verksamhetsmått 

God och nyttig skolmat. Minst 50 procent av barn och ungdomar i skolan ska 

vara nöjda med skolmaten. Utfall: 47 procent. 

Unga brukares behov och önskemål styr. Minst 85 av de unga brukarna ska 

vara delaktiga i att upprätta sin genomförandeplan. Utfall: 82 procent. 

Anställning av ungdomar. Två ungdomar per år ska anställas genom BUI-

avtal (riktas till personer som har en fullgjord vård- och omsorgsutbildning men 

saknar relevant yrkeserfarenhet). Utfall: Inga ungdomar är anställda genom 

BUI-avtal. 

Trygg allmänhet. Delta i minst 20 brukarrelaterade råd, möten, mässor och 

andra aktiviteter. Utfall: Deltagit i 36 brukarrelaterade råd, möten, mässor och 

andra aktiviteter. 

Nöjda brukare. Minst 90 procent av brukarna ska vara nöjda med 

äldreomsorgen i sin helhet. Utfall: 85 procent. 

Andel brukare som tycker maten i särskilt boende smakar bra. Andelen 

ska öka med minst 2 procentenheter. Utfall: Andelen har minskat med 4 

procentenheter. 

Brukarens behov och önskemål styr. Minst 85 procent av brukarna ska vara 

delaktiga i att upprätta sin genomförandeplan. Utfall: 82 procent. 

Brukarna har utsedd kontaktpersonal. Minst 87 procent av brukarna ska ha 

utsedd kontaktpersonal. Utfall: 93 procent.  

En miljövänlig kommun. Minst 45 procent av livsmedlen i verksamheten ska 

vara ekologiska och/eller närodlade. Utfall mått: 37procent. 

Matsvinn. Andelen matsvinn i verksamheterna ska minska med 10 

procentenheter. Utfall: Minskat med 10 procentenheter. 

6.7 Revisionen 

Verksamhet 

Kommunens revisorer har under 2019 genomfört revision inom ramen för god 

revisionssed. För revisorerna gäller förutom god sed, kommunallagen och 

fullmäktiges antagna revisionsreglemente.  

Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredsställande.  

Revisorerna ska årligen i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om 

ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt ledamöterna i dessa. För att 

möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger 

kommunallagen att all verksamhet skall granskas årligen. Revisorerna har 
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genomfört nedanstående aktiviteter för att skapa sig ett underlag för 

bedömningen.  

Under 2019 har revisorerna biträtts av PwC. 

Granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövning har granskats. Med 

ansvarsutövande avses aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera 

verksamhet och ekonomi.  

Revisorerna har dessutom följt nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet 

genom träffar med förtroendevalda och anställda och protokollsgranskning. 

Granskning av årsredovisningen 

Kommunens årsredovisning regleras i Lag om kommunal bokföring och 

redovisning och det ankommer på den kommunala revisionen att bedöma om 

redovisningen skett enligt denna lag och om redovisningen ger en rättvisande 

bild av kommunens resultat och ekonomiska ställning.  

Fördjupade granskningsprojekt 

I de fördjupade projekten granskas utvalda delar av verksamheten. Följande 

projekt har genomförts under år 2019:  

− Risk och väsentlighetsanalys 

− Granskning av delårsrapport 2019-08-31, utförd av PwC  

− Granskning av rekryteringsprocessen och chefsförsörjning, utförd av 

PwC  

− Granskning av inköpsprocess och avtalstrohet, utförd av PwC  

− Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen, utförd av 

PwC  

− Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk 

funktionsnedsättning, samgranskning, utförd av PwC 

− Granskning av årsredovisning och bokslut 2019, utförd av PwC  

− Grundläggande granskning av ansvarsutövande 2019, utförd av PwC 

Ekonomisk analys 

För 2019 års granskningsarbete tilldelades revisorerna ett anslag om 1 200 tkr. 

De bokförda kostnaderna uppgår till 1 146 tkr för 2019. 

Framtiden 

Förändringar i kommunens organisering, omsättning på chefer och vissa 

nämnders svårigheter att hålla sin budget medför ökade risker och ökat behov 

av granskningar. 

Stora delar av revisionsgruppen är nyvald för mandatperioden. Detta medför 

ökat behov av tid för utbildning och dialog om revisorernas uppdrag.    
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7 Revisionsberättelse 
 

Undertecknade originalhandlingar förvaras på kommunstyrelseförvaltningens 

kanslienhet. 

7.1 Revisionsberättelse för år 2019 
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Revisorerna i Ludvika kommun  2020-03-25 

 

      

   Till 

   Fullmäktige i Ludvika kommun 

   organisationsnummer 212000 - 2270 

 

 

Revisionsberättelse för år 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den 

verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Styrelse och nämnder 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 

samt för återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts 

med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 

bedömning och ansvarsprövning.  

Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen för dess bristande interna kontroll avseende 

inköpsprocessen och lönehanteringen.  Vi riktar också kritik mot kultur- och 

fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och social- och utbildningsnämnden 

för bristande intern kontroll gällande löneutbetalningar. 

Vi noterar även att kommunstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig 

rekryteringsprocess och chefsförsörjning.  

Vi ser allvarligt på att driften av den kommunala verksamheten under 2019 inte 

har rymts inom tilldelad budgetram samtidigt som verksamhetsmålen inte har 

uppnåtts. Det är av vikt att den kommunala verksamheten kan bedrivas inom sina 

beslutade budgetramar för att inte kommunen likviditet ska försämras. 

Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen, social- och utbildningsnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden då dessa nämnder inte 
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säkerställt en verksamhet inom av kommunfullmäktige tilldelad ekonomisk ram. 

Vi noterar att social- och utbildningsnämnden har stora utmaningar vad gäller det 

ekonomiska utfallet för verksamheten Social välfärd och att frågan också lyfts till 

kommunfullmäktige.  

Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen för att budgetprocessen och 

resursfördelningssystemet fortfarande inte är helt ändamålsenligt.  

Vi noterar att samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden inte 

har en verksamhetsplan för sin samlade verksamhet vilket vi bedömer är en brist.  

Vi noterar att miljö- och byggnadsnämnden inte har fastställt en egen budget för 

sin verksamhet under 2019. Detta är allvarligt. 

Vi bedömer att social- och utbildningsnämnden på grund av givna förutsättningar 

inte helt har haft möjlighet att bedriva verksamheten på ett från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt 

samhällsbyggnadsnämnden har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk 

synpunkt inte helt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 

gemensam nämnd för upphandlingssamverkan i allt väsentligt har bedrivit 

verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden och nämnd för 

upphandlingssamverkan i Ludvika kommun till övervägande del har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, social- och 

utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 

byggnadsnämnden i Ludvika kommun inte helt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, social- och 

utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden inte har haft en helt 

tillräcklig intern kontroll.   

Vi bedömer att vård- och omsorgsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt 

gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har haft en tillräcklig intern 

kontroll. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella 

mål som fullmäktige uppställt.  Det finansiella målet för 2019 är uppfyllt.  

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de 

verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  De verksamhetsmässiga målen för 

2019 är inte uppfyllda. 
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Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 

samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 

 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

 

Bengt Andersson har ej deltagit i granskningen av samhällsbyggnadsnämnden på 

grund av valbarhetshinder. 

Inez Knudsen har ej deltagit i granskningen av överförmyndarnämnd på grund av 

valbarhetshinder. 

Björn Flinth har inte deltagit i granskningen av social- och utbildningsnämnden på 

grund av valbarhetshinder. 

 

Ludvika kommun 2020-03-25 

 

 

Bengt Andersson  Inez Knudsen 

 

 

Britt-Marie Pettersson  Björn Flinth 

 

Till revisionsberättelsen 2019 hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse (1) 

Revisionsrapport rekryteringsprocessen och chefsförsörjning (2) 

Revisionsrapport kommunens inköpsprocess och avtalstrohet (3) 

Revisionsrapport lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen (4) 

Revisionsrapport - Vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning – samgranskning 

Dalarna (5) 

Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2019 (6) 

Revisionsrapport granskning årsredovisning 2019 (7) 

Revisionsrapport grundläggande granskning 2019 (8) 

Granskningsrapport 2019 Västerbergslagens Kraft AB (det enda bolaget som är klart) 

Revisionsberättelser 2019 för Västerbergslagens Kraft AB (det enda bolaget som är klart) 
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Revisorerna i Ludvika kommun  2020-03-25 

 

      

   Till 

   Fullmäktige i Ludvika kommun 

   organisationsnummer 212000 - 2270 

 

 

Revisionsberättelse för år 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den 

verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Styrelse och nämnder 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 

samt för återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts 

med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 

bedömning och ansvarsprövning.  

Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen för dess bristande interna kontroll avseende 

inköpsprocessen och lönehanteringen.  Vi riktar också kritik mot kultur- och 

fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och social- och utbildningsnämnden 

för bristande intern kontroll gällande löneutbetalningar. 

Vi noterar även att kommunstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig 

rekryteringsprocess och chefsförsörjning.  

Vi ser allvarligt på att driften av den kommunala verksamheten under 2019 inte 

har rymts inom tilldelad budgetram samtidigt som verksamhetsmålen inte har 

uppnåtts. Det är av vikt att den kommunala verksamheten kan bedrivas inom sina 

beslutade budgetramar för att inte kommunen likviditet ska försämras. 

Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen, social- och utbildningsnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden då dessa nämnder inte 
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säkerställt en verksamhet inom av kommunfullmäktige tilldelad ekonomisk ram. 

Vi noterar att social- och utbildningsnämnden har stora utmaningar vad gäller det 

ekonomiska utfallet för verksamheten Social välfärd och att frågan också lyfts till 

kommunfullmäktige.  

Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen för att budgetprocessen och 

resursfördelningssystemet fortfarande inte är helt ändamålsenligt.  

Vi noterar att samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden inte 

har en verksamhetsplan för sin samlade verksamhet vilket vi bedömer är en brist.  

Vi noterar att miljö- och byggnadsnämnden inte har fastställt en egen budget för 

sin verksamhet under 2019. Detta är allvarligt. 

Vi noterar att ca 93 mkr av de kortfristiga kundfordringarna var förfallna 2019-12-

31. 

Vi bedömer att social- och utbildningsnämnden på grund av givna förutsättningar 

inte helt har haft möjlighet att bedriva verksamheten på ett från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt 

samhällsbyggnadsnämnden har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk 

synpunkt inte helt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 

gemensam nämnd för upphandlingssamverkan i allt väsentligt har bedrivit 

verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden och nämnd för 

upphandlingssamverkan i Ludvika kommun till övervägande del har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, social- och 

utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 

byggnadsnämnden i Ludvika kommun inte helt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, social- och 

utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden inte har haft en helt 

tillräcklig intern kontroll.   

Vi bedömer att vård- och omsorgsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt 

gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har haft en tillräcklig intern 

kontroll. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella 

mål som fullmäktige uppställt.  Det finansiella målet för 2019 är uppfyllt.  
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Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de 

verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  De verksamhetsmässiga målen för 

2019 är inte uppfyllda. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 

samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 

 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

 

Per Olof Olsson har ej deltagit i granskningen av överförmyndarnämnd på grund 

av valbarhetshinder. 

 

Ludvika kommun 2020-03-25 

 

 

Torbjörn Åker  Kjell Israelsson  

 

 

Per Olof Olsson 

 

Till revisionsberättelsen 2019 hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse (1) 

Revisionsrapport rekryteringsprocessen och chefsförsörjning (2) 

Revisionsrapport kommunens inköpsprocess och avtalstrohet (3) 

Revisionsrapport lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen (4) 

Revisionsrapport - Vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning – samgranskning 

Dalarna (5) 

Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2019 (6) 

Revisionsrapport granskning årsredovisning 2019 (7) 

Revisionsrapport grundläggande granskning 2019 (8) 

Granskningsrapport 2019 Västerbergslagens Kraft AB (det enda bolaget som är klart) 

Revisionsberättelser 2019 för Västerbergslagens Kraft AB (det enda bolaget som är klart) 
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Revisorerna 

i Ludvika kommun 2020-03-25   Bilaga 1   

 

 

 

Revisorernas redogörelse för år 2019 

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, fastställt revisionsreglemente och 

god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet därvid 

bedöma om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som sker i 

nämnderna är tillräcklig. 

Revisorernas granskningsarbete genomförs utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Den 

lagstadgade revisionen har omfattat granskning av årsredovisning och delårsbokslut per den 31 

augusti 2019. Denna granskning syftar till att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och och 

om den kontroll som utövas inom styrelser och nämnder är tillräcklig. Det senare gäller frågan 

om tillförlitlighet i räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. 

Revisorerna har därutöver att granska om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett 

ekonomiskt tillfredsställande sätt. Detta gör vi genom verksamhetsrevision. 

Under året har verksamhetsrevision genomförts vad avser: 

Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt social- och 

utbildningsnämnden – Rekryteringsprocessen och chefsförsörjning 

Granskningen syftade till att ge svar på om kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en 

ändamålsenlig rekryteringsprocess och chefsförsörjning.  

Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen och nämnderna inte säkerställt en 

ändamålsenlig rekryteringsprocess och chefsförsörjning. Av våra fem kontrollmål bedömdes 

fyra vara ej uppfyllt och ett bedömdes vara delvis uppfyllt.  

I granskningen lämnades följande rekommendationer till kommunstyrelsen samt i tillämpliga 

delar nämnderna: 

• Säkerställa en tydlig och enhetlig rekryteringsprocess innefattandes en tydlig roll- och 

ansvarsfördelning och gränssnitt mellan personalenheten och förvaltningarna. Det finns 

behov av att tydliggöra och kommunicera vilket stöd personalenheten erbjuder, samt 

säkerställa att detta stöd överensstämmer med det stöd som cheferna är i behov av.  

• Revidera och gör en översyn av befintliga riktlinjer och rutiner för rekryteringsprocessen, 

så att de är aktuella och bidrar till en effektiv rekryteringsprocess.  

• Säkerställa att rutinen för hanteringen av personalhandlingar efterlevs.  

• Säkerställa att systematiska uppföljningar och utvärderingar av rekryteringsarbetet och 

rekryteringsprocessen görs.  
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• Säkerställa en fungerande chefsintroduktion för nya chefer, på såväl 

kommunövergripande nivå som inom respektive förvaltning och verksamhet.  

• Säkerställa att det finns tillräckliga verktyg för att bibehålla och utveckla chefer och 

ledare i kommunen, samt att det finns kännedom om dessa verktyg i hela organisationen. 

Kommunstyrelsen – Kommunens inköpsprocess och avtalstrohet 

Granskningen syftade till att ge svar på om kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig 

internkontroll i inköpsprocessen. Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen inte 

helt säkerställt en tillräcklig internkontroll i inköpsprocessen. Av våra åtta kontrollmål 

bedömdes fyra vara ej uppfyllt, tre bedömdes delvis uppfyllt och ett bedöms vara uppfyllt. 

I granskningen lämnades nedanstående rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Tillse att styrande dokument tillförs skrivningar om cirkulära resonemang, exempelvis 

hur erfarenheter från tidigare avtalsperiod ska tas tillvara i en kommande upphandling.  

• Tillse att säkerställa affärsmässighet genom att höja konkurrensen i anbuden.  

• Tillse att dokumentationsplikten för direktupphandlingar uppfylls.  

• Tillse att avtalsdatabasen göras enklare att söka i.  

• Fortsätta arbetet med att minska antalet små leverantörer.  

• Förtydliga roller och ansvar i upphandlingspolicy. Förtydliga roller och ansvar i riktlinjer,  

• Införa e-handel  

• Utbilda inköpare 

Kommunstyrelsen –Lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen 

Granskningen syftade till att ge svar på om kommunstyrelsen har en tillfredsställande och 

ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll.  

Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen inte helt har en tillfredsställande 

och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess och att den interna 

kontrollen inte är helt tillräcklig. Av våra tre kontrollmål bedömdes en vara ej uppfylld, en 

delvis uppfylld och ett bedöms vara uppfyllt.  

I granskningen lämnades nedanstående rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Se över och tydliggöra rutinerna för behörighetshanteringen i lönesystemet, t.ex. 

avseende tilldelning, avslut och ändring av behörigheter liksom roll- och 

ansvarsfördelningen.  

• Säkerställa att samtliga anställningsavtal inkommer till löneavdelningen och insorteras i 

personalakt för samtliga anställda.  

• Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en gång bör 

inaktiveras i syfte att minimera risken för att chef inte bedömer varje post enskilt.  

• Tydliggöra att det till reseräkningar och utlägg måste finnas erforderligt underlag som 

styrker verifikationen samt säkerställ att erforderliga underlag finns för samtliga 

lönetransaktioner.  

• Säkerställa att samtliga utanordningslistor kontrolleras och attesteras i samband med 

varje lönekörning, då detta är en av de nyckelkontrollerna i löneprocessen.  
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• Utveckla, formalisera och systematisera intern kontrollarbetet inom löneprocessen där 

kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med en tydlig roll- och ansvarsfördelning 

samt att kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte att säkerställa att de är 

effektiva. 

 

Vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen – Vårdkedjan för personer med psykisk 

funktionsnedsättning – samgranskning Dalarna 

Granskningen syftade till att besvara revisionsfrågan om regionen och kommunerna utifrån 

respektive ansvarsområde säkerställt att vårdkedjan för personer med psykisk 

funktionsnedsättning som är i behov av insatser från såväl kommun som region fungerar 

ändamålsenligt.  Den samlade bedömningen var att vårdkedjan delvis var ändamålsenlig och 

effektiv för personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av insatser från såväl 

kommun som landsting. 

I granskningen lämnades nedanstående rekommendationer:  

 

• Göra en inventering och analys av kompetensutvecklingsbehovet inom verksamheten.  

• Att regelbundna undersökningar genomförs avseende hela målgruppen om insatser, 

aktiviteter, förhållningssätt, beteenden motsvarar målgruppens behov och förväntningar. 

• Att en utveckling sker av innehållet i SIP:arna med fokus på mål för vad som ska uppnås 

för den enskilde.  

 

Översiktlig granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019 - Grundläggande 

granskning av styrning och kontroll samt måluppfyllelse 

Syftet med granskningen var att översiktligt bedöma om nämnden/styrelsen bedriver en 

ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredställande verksamhet med tillräcklig intern 

kontroll.   

Granskningen påvisar att kommunstyrelsen, social- och utbildningsnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden har bedrivit verksamheten på ett från 

ekonomisk synpunkt inte helt tillfredsställande sätt då dessa nämnder inte säkerställt en 

verksamhet inom av kommunfullmäktige tilldelad ekonomisk ram. Övriga nämnder bedöms ha 

bedrivit verksamheten i allt väsentligt på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Granskningen visar att samhällsbyggnadsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden inte har 

en verksamhetsplan för sin samlade verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden har inte heller 

fastställt en budget för sin verksamhet för år 2019.  

Den översiktliga granskningen visar att kultur- och fritidsnämnden och nämnd för 

upphandlingssamverkan till övervägande del har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt. Medan kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, social- och 

utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden inte 

helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Utifrån den övergripande 

granskningen bedömer vi att den interna kontrollen för kommunstyrelsen och nämnderna 

till övervägande del har varit tillräcklig. 
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I granskningen lämnas följande kommunövergripande rekommendationer: 

• Att kommunen ser över modellen för målstyrning för att ge nämnderna möjlighet att 

besluta om egna mål utifrån fullmäktiges övergripande mål. 

• Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en gemensam struktur för sina 

verksamhetsplaner som omfattar hela verksamhetsområdet samt mål och målaktiviteter.  

• Att respektive nämnd upprättar en heltäckande, strukturerad värdering av måluppfyllelse. 

Exempelvis i form av trafikljusmodellen.  

• Att öka transparensen och redovisningen av genomförda internkontroller för att 

tydliggöra hur kontrollerna genomförts (t.ex. metod, urval) samt vad de resulterat i. 

Granskningen innehåller också konkreta rekommendationer för kommunstyrelsen och de olika 

nämnderna. 

 

Granskning av delårsrapport 2019 

Syftet med den översiktliga granskningen var att ge kommunens revisorer ett underlag för sin 

bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt.  

Granskningen påvisar att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten var att balanskravet inte skulle 

uppfyllas för år 2019.  

Vidare bedömdes i granskningen att det prognosticerade resultatet var förenligt med de 

finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019. Noteras dock att det härledde till poster 

av engångskaraktär. Det bedömdes avslutningsvis i granskningen att verksamhetens 

prognosticerade utfall delvis var förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019.  

Granskning av årsredovisning 2019 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av 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 sammanfattande revisionella bedömning: 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Avvikelse mot lag och god sed sker 

avseende avsaknad av redovisning av kommunens förväntade utveckling samt redovisning av 

personal och investeringar för hela koncernen. 
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Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.  

 

Vi bedömer att årets resultat är är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 

i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för 2019 är uppfyllt.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är förenligt 

med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2019 är 

inte uppfyllda. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad 

enligt god redovisningssed.  

Övrigt 

Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av nämndernas protokoll. Vidare 

har revisorerna haft möten med fullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium, social- 

och utbildningsnämndens presidium samt med de gemensamma nämnderna: 

upphandlingssamverkan, alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt överförmyndarnämnden. 

Dialog har också skett med med kommunchef samt personal på ekonomikontoret.  

Revisorerna är medvetna om pågående tvister mellan kommunen och externa aktörer. 

 

Lekmannarevisorer i de kommunala bolagen har Torbjörn Åker, Bengt Andersson, Björn Flinth, 

Inez Knudsen samt Kjell Israelsson varit.  

Revisorerna har under 2019 biträtts av PwC. 

 

 

Torbjörn Åker 

Revisionens ordförande 
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       Missiv 
Revisorerna 
i Ludvika kommun 

      
       
 
       
        Kommunfullmäktige (för kännedom) 
        Kommunstyrelsen 
        Samhällsbyggnadsnämnden 
        Vård-och omsorgsnämnden 
        Social- och utbildningsnämnden    

         
       
        

Granskning rekryteringsprocessen och chefsförsörjning 

I SKL:s rapport ”Sveriges viktigaste chefsjobb” (2018) lyfts det fram att välfärden står inför stora utmaningar. 
Den demografiska utvecklingen, med färre i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla, kommer att 
öka efterfrågan på välfärdens tjänster och minska andelen människor som står till arbetsmarknadens 
förfogande. För att lyckas attrahera, rekrytera och behålla såväl duktiga chefer som medarbetare behövs en 
ändamålsenlig rekryteringsprocess. Chefsrekryteringar kan även vara komplexa och det är därför av extra vikt 
att det finns tydliga riktlinjer, rutiner och processer för chefsrekryteringar för att undvika felrekryteringar. 
Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en 
ändamålsenlig rekryteringsprocess och chefsförsörjning.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte har säkerställt en 
ändamålsenlig rekryteringsprocess och chefsförsörjning. Av våra fem kontrollmål bedöms fyra vara ej 
uppfyllda och att ett bedöms vara delvis uppfyllt.  

Den sammanfattande bedömningen grundar sig således på följande slutsatser: 

• Vi bedömer att det inte finns aktuella eller effektiva riktlinjer och rutiner för rekryteringsarbetet. Vi 
konstaterar att de riktlinjer som finns, som i huvudsak utgörs av Rekryteringsguiden, är i behov av revidering 
och översyn. Vi ser också att avsaknaden av en enhetlig, standardiserad och tydlig rekryteringsprocess innebär 
en risk för ineffektiva och felaktiga rekryteringar. Vi ser att det, som en konsekvens av detta, varierar både 
mellan och inom förvaltningarna i hur rekryteringarna i praktiken går till. Vi konstaterar också att det finns 
brister i efterlevnaden av rutinen för hanteringen av personalhandlingar. 

• Vi bedömer att chefer inte har ett tillräckligt stöd i rekryteringsarbetet. Enkätresultatet i granskningen 
indikerar att det finns ett behov av att se över vilket stöd som ges och vilket stöd som cheferna förväntar sig av 
personalenheten. Utifrån enkätresultatet och intervjuer ser vi ett behov av att tydliggöra roller och ansvar, 
gränssnittet mellan personalfunktionen och förvaltningarna samt att skapa en tydlig och enhetlig 
rekryteringsprocess. Vi ser också att det finns behov av att säkerställa tillräckliga verktyg i form av checklistor, 
mall för referenstagning med mera så att chefer har goda förutsättningar för att rekrytera effektivt och minska 
risken för felrekryteringar. Slutligen ser vi att enkätresultatet till del hänger ihop med avsaknaden av en tydlig 
och enhetlig rekryteringsprocess. 

• Vi bedömer att det inte sker en tillräcklig uppföljning av kommunens rekryteringsarbete. Vi konstaterar 
att det i dagsläget inte förekommer någon systematisk uppföljning eller utvärdering av 
rekryteringsarbetet/processen, val av rekryteringskanaler eller annons-eringen. I intervjuer lyfts detta fram 
som ett utvecklingsområde, vilket vi instämmer i. 

• Vi bedömer att det inte finns en helt fungerande chefsintroduktion för nya chefer i kommunen. Av 
enkätresultaten framgår tydligt att en stor del av cheferna i kommunen inte upplever att det finns en 
fungerande chefsintroduktion, vare sig en kommungemensam sådan eller inom deras egna verksamheter. Vi ser 
också att en majoritet av cheferna upplevde sin egen introduktion som obefintlig eller undermålig.  
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• Vi bedömer att det delvis finns tillräckliga verktyg för att bibehålla och utveckla chefer i kommunen. 
Det finns förvisso inga formella chefsnätverk, mentorskapsprogram eller liknande. Däremot ser vi att det finns 
olika typer av ledarskapsprogram och utbildningsinsatser för de medarbetare som har identifierats ha potential 
och en ambition om att bli chef i kommunen.  

Det bör även tilläggas att vi noterar att det vid tidpunkten för granskningens genomförande pågår ett 
förändrings- och utvecklingsarbete kring att utveckla HR-relaterade processer, där ibland 
rekryteringsprocessen. Utifrån intervjuerna upplever vi att det finns en samsyn kring de identifierade bristerna 
och att det finns en vilja och ambition om att åtgärda dessa. Vi ser detta som positivt och menar att det 
pågående förändrings- och utvecklingsarbetet ger förutsättningar för att hantera de rekommendationer som 
lämnas i denna granskning. 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen samt i tillämpliga 
delar nämnderna:   

 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 cheferna är i behov av. 

 Revidera och gör en översyn av befintliga riktlinjer och rutiner för rekryteringsprocessen, 
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. 

 Säkerställ en fungerande chefsintroduktion för nya chefer, på såväl kommunövergripande 
nivå som inom respektive förvaltning och verksamhet. 

 Säkerställ att det finns tillräckliga verktyg för att bibehålla och utveckla chefer och ledare i 
kommunen, samt att det finns kännedom om dessa verktyg i hela organisationen. 

 

 

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på hur de avser att åtgärda de 
förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten, senast 2019-10-15.  

 

 

Ludvika den 27 juni 2019 

 

 

Torbjörn Åker 
Ordförande   
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ludvika kommun har PwC genomfört en 

granskning av kommunens rekryteringsprocess och chefsförsörjning. Granskningens syfte har 

varit att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en 

ändamålsenlig rekryteringsprocess och chefsförsörjning. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte har 

säkerställt en ändamålsenlig rekryteringsprocess och chefsförsörjning. Av våra fem kontrollmål 

bedöms fyra vara ej uppfyllda och att ett bedöms vara delvis uppfyllt. Den sammanfattande 

bedömningen grundar sig således på följande slutsatser: 

 Vi bedömer att det inte finns aktuella eller effektiva riktlinjer och rutiner för 
rekryteringsarbetet. Vi konstaterar att de riktlinjer som finns, som i huvudsak utgörs av 
Rekryteringsguiden, är i behov av revidering och översyn. Vi ser också att avsaknaden av 
en enhetlig, standardiserad och tydlig rekryteringsprocess innebär en risk för ineffektiva 
och felaktiga rekryteringar. Vi ser att det, som en konsekvens av detta, varierar både 
mellan och inom förvaltningarna i hur rekryteringarna i praktiken går till. Vi konstaterar 
också att det finns brister i efterlevnaden av rutinen för hanteringen av personalhandlingar. 

 Vi bedömer att chefer inte har ett tillräckligt stöd i rekryteringsarbetet. Enkätresultatet i 
granskningen indikerar att det finns ett behov av att se över vilket stöd som ges och vilket 
stöd som cheferna förväntar sig av personalenheten. Utifrån enkätresultatet och intervjuer 
ser vi ett behov av att tydliggöra roller och ansvar, gränssnittet mellan personalfunktionen 
och förvaltningarna samt att skapa en tydlig och enhetlig rekryteringsprocess. Vi ser också 
att det finns behov av att säkerställa tillräckliga verktyg i form av checklistor, mall för 
referenstagning med mera så att chefer har goda förutsättningar för att rekrytera effektivt 
och minska risken för felrekryteringar. Slutligen ser vi att enkätresultatet till del hänger ihop 
med avsaknaden av en tydlig och enhetlig rekryteringsprocess. 

 Vi bedömer att det inte sker en tillräcklig uppföljning av kommunens rekryteringsarbete. Vi 
konstaterar att det i dagsläget inte förekommer någon systematisk uppföljning eller 
utvärdering av rekryteringsarbetet/processen, val av rekryteringskanaler eller annons-
eringen. I intervjuer lyfts detta fram som ett utvecklingsområde, vilket vi instämmer i. 

 Vi bedömer att det inte finns en helt fungerande chefsintroduktion för nya chefer i 
kommunen. Av enkätresultaten framgår tydligt att en stor del av cheferna i kommunen inte 
upplever att det finns en fungerande chefsintroduktion, vare sig en kommungemensam 
sådan eller inom deras egna verksamheter. Vi ser också att en majoritet av cheferna 
upplevde sin egen introduktion som obefintlig eller undermålig.  

 Vi bedömer att det delvis finns tillräckliga verktyg för att bibehålla och utveckla chefer i 
kommunen. Det finns förvisso inga formella chefsnätverk, mentorskapsprogram eller 
liknande. Däremot ser vi att det finns olika typer av ledarskapsprogram och 
utbildningsinsatser för de medarbetare som har identifierats ha potential och en ambition 
om att bli chef i kommunen.  

Det bör även tilläggas att vi noterar att det vid tidpunkten för granskningens genomförande 

pågår ett förändrings- och utvecklingsarbete kring att utveckla HR-relaterade processer, där 

ibland rekryteringsprocessen. Utifrån intervjuerna upplever vi att det finns en samsyn kring de 

identifierade bristerna och att det finns en vilja och ambition om att åtgärda dessa. Vi ser detta 

som positivt och menar att det pågående förändrings- och utvecklingsarbetet ger 

förutsättningar för att hantera de rekommendationer som lämnas i denna granskning. 
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Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen samt 

i tillämpliga delar nämnderna: 

 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 cheferna 

är i behov av. 

 Revidera och gör en översyn av befintliga riktlinjer och rutiner för 

rekryteringsprocessen, 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. 

 Säkerställ en fungerande chefsintroduktion för nya chefer, på såväl 

kommunövergripande nivå som inom respektive förvaltning och verksamhet. 

 Säkerställ att det finns tillräckliga verktyg för att bibehålla och utveckla chefer och 

ledare i kommunen, samt att det finns kännedom om dessa verktyg i hela 

organisationen. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
I SKL:s rapport ”Sveriges viktigaste chefsjobb” (2018) lyfts det fram att välfärden står inför 

stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med färre i yrkesverksam ålder i förhållande 

till unga och gamla, kommer att öka efterfrågan på välfärdens tjänster och minska andelen 

människor som står till arbetsmarknadens förfogande. Utvecklingen innebär också att de 

ekonomiska resurserna inte ökar i samma takt som behoven. Detta leder till att resurserna 

måste användas bättre och effektivare än idag. En viktig komponent i detta arbete är de chefer 

och ledare som ser vilka möjligheter som finns och har förmågan att inspirera sina 

medarbetare och tillsammans med dem driva ett förändringsarbete. Utifrån detta är det av stor 

vikt att kommunen lyckas attrahera, rekrytera och behålla duktiga chefer och ledare. 

För att lyckas attrahera, rekrytera och behålla såväl duktiga chefer som medarbetare behövs 

en ändamålsenlig rekryteringsprocess. Chefsrekryteringar kan även vara komplexa och det är 

därför av extra vikt att det finns tydliga riktlinjer, rutiner och processer för chefsrekryteringar för 

att undvika felrekryteringar. 

Revisorerna har utifrån sin riskanalys beslutat att inom ramen för revisionsplanen 2019 

genomföra en granskning av kommunens rekryteringsprocess och chefsförsörjning. 

 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen 

och nämnderna en ändamålsenlig rekryteringsprocess och chefsförsörjning? 

För att besvara revisionsfrågan har fem kontrollfrågor formulerats: 

 Finns det riktlinjer och rutiner för rekryteringsarbetet och tillämpas dessa? 

 Har ansvariga chefer ett tillräckligt stöd i rekryteringsarbetet?  

 Sker en uppföljning av kommunens rekryteringsarbete? 

 Finns det en fungerande chefsintroduktion för nya chefer? 

 Finns det tillräckliga verktyg för att bibehålla och utveckla chefer i kommunen, 
exempelvis chefssamtal eller chefsnätverk? 

 

1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterierna i denna granskning utgörs i huvudsak av: 

 Kommunfullmäktiges mål och direktiv 

 Lokalt styrande dokument och riktlinjer 

 

1.4. Avgränsning 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen utifrån dess övergripande ansvar samt nämndernas 

och respektive förvaltnings rekryteringsprocess. Räddningstjänst Västerbergslagen ingår inte i 

granskningen. 
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1.5. Metod 

Granskningen genomförs med hjälp av dokumentstudier, enkät, intervjuer och stickprov av ett 

antal av de senaste chefsrekryteringarna. Enkäten skickades ut till samtliga 116 chefer i 

kommunen och innehöll frågor kopplade till rekryteringsprocessen och chefsförsörjningen. 

Svarsfrekvensen uppgick till 65 procent. 

Intervjuer har genomförts med: 

 Personalchef  

 Chef för Stöd och styrning 

 Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Förvaltningschef Social- och utbildningsförvaltningen 

 Tillförordnad förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen 

De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten. 

 

Nedan återges den dokumentation som granskats inom ramen för granskningen: 

 Personalpolicy och personaletiskt program (Reviderad 1992-12-01) 

 Personalpolitiskt handlingsprogram (KS 2003-12-02, § 198) 

 Rekryteringsguide – Ett tipsmaterial för personalrekrytering (2006) 

 Utkast till ny rutin/riktlinje - Rekrytera chefer och specialister (2019-05-14) 

 Riktlinjer - Ludvika kommuns krav och förväntningar på chefer och arbetsledare (KS 

2011-09-06, § 225) 

 Verksamhetsplan för personalenheten 2019 (2019-01-30) 

 Informationstext: ”Introduktion för nyanställda” (2007-09-17) 

 Checklistor för introduktion av enhetschefer m.fl. från vård- och omsorgsförvaltningen 
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2. Iakttagelser och 
bedömningar 
2.1 Personalenhetens organisering, uppdrag och mål 

Personalenheten ingår som en av sju enheter i kommunstyrelsens förvaltning. Enheten leds av 

en personalchef, som har chefen för Stöd- och styrning som överordnad. Personalenheten i sig 

är organiserad i två sektioner, en lönesektion och en stödsektion där HR-frågorna ingår. 

Sektionerna leds av varsin sektionschef. Vidare finns det en förhandlingschef som har en 

pensionshandläggare knuten till sig. Totalt arbetar ca 20 personer på personalenheten, varav 

ca 6-7 av dessa arbetar med HR-frågor/stöd. Personalenheten är relativt chefstät med fyra 

chefer.  

I intervjuer beskrivs att de som arbetar inom stödsektionen har rollen som HR-generalister, 

men att de har olika inriktningar och specialiseringar. Förvaltningarna och verksamheterna har 

inte en särskild HR-generalist kopplad till sig, utan kontakten med personalenheten är 

personoberoende. Personalenheten har ett ärendehanteringssystem där chefer kan skicka in 

frågor och ärenden. Det finns även en telefonjour. Frågorna som inkommer till 

personalenheten fördelas utifrån frågans/ärendets karaktär till den HR-generalist som har det 

som sitt specialistområde. 

Under intervjuer med personalchef och chef för Stöd och styrning framkommer att det inte är 

dokumenterat vilket uppdrag som personalenheten har, mer än vad som anges i 

personalenhetens verksamhetsplan för år 2019. I verksamhetsplanen framgår förvisso att 

enheten ska leverera ett kvalificerat och effektivt stöd som bidrar till att kommunen och dess 

förvaltningar kan uppnå sina mål. Bland annat framgår att personalenheten ansvarar för 

kommunens beredning av personalpolitiska ärenden till kommunstyrelsen och dess utskott, 

samt för tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, tecknande av lokala 

kollektivavtal, årlig löneöversyn, lönehantering samt pensions- och personförsäkringsfrågor. 

Även centralt arbetsmiljö-, friskvårdsarbete och anordnande/genomförande av utbildningar 

beskrivs ingå i enhetens uppgifter. Däremot finns inget explicit uttryckt avseende 

rekryteringsprocessen eller chefsintroduktion. I intervjuer beskrivs det finnas utrymme för att 

tydliggöra uppdraget än mer, särskilt utifrån vilket behov som förvaltningarna har. Enligt 

personalchefen finns en generell bild av vad som ingår i en personalenhets uppdrag, så som 

att utveckla HR-relaterade processer och stödja chefer i rekryterings-, rehabiliterings-, 

arbetsmiljö- och arbetsrättsliga frågor. Detta innebär dock att det ändå kan finnas frågetecken 

kring gränssnittet mot förvaltningarna, roll- och ansvarsfördelningen och vilket mandat 

personalenheten har. I intervjuerna framkommer att det finns ett behov av att tydliggöra detta 

gränssnitt och roll- och ansvarsfördelningen mellan personalenheten och cheferna i 

verksamheten. Både personalenhetens och chefernas ansvar uppges behöva tydliggöras vad 

gäller HR-relaterade frågor och processer, exempelvis vad gäller rekryteringsprocessen. 

Av intervjuerna framkommer det att det inte finns några specifika mål kopplade direkt till 

personalenheten, däremot finns mätbara måltal kring exempelvis sjukfrånvaron i kommunen. 

Av dokumentstudier framgår det dock att det i personalpolicyn finns en målsättning med 

kommunens personalpolitik. Av personalpolicyn i kommunens personaletiska program framgår 

att Ludvika kommun vill driva en personalpolitik som syftar till att genom aktiv rekryterings- och 

anställningsverksamhet samt genom personalplacering tillföra kommunen bra medarbetare, 

samt att genom en god introduktion ta hand om nyanställda samt på motsvarande sätt 

introducera redan anställd personal i nya arbetsuppgifter. Det personaletiska programmet 

reviderades dock senast för 27 år sedan, år 1992. Vid intervju framkommer det att det finns 
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ett stort behov av att uppdatera och se över styrdokument kopplat till personal- och HR-

området. Det personalpolitiska handlingsprogrammet antogs exempelvis av kommunstyrelsen 

år 2003 och dess innehåll är till stor del inaktuellt idag. Kommunens riktlinjer för krav och 

förväntningar på chefer och arbetsledare antogs av kommunstyrelsen 2011-09-06. 

2.2 Rekryteringsutmaningen 

I enkäten uppger 8 av 10 chefer att de upplever att det är svårt att rekrytera rätt kompetens till 

sina verksamheter. Drygt 30 procent upplever att det är svårt att rekrytera såväl rätt kompetens 

som tillräckligt med personal. Varannan chef uppger att det går att rekrytera personal, men att 

det är svårt att rekrytera rätt kompetens. Endast 16 procent upplever att de inte har svårigheter 

i att rekrytera rätt och tillräcklig kompetens till sin verksamhet. I intervjuerna med 

förvaltningscheferna framkommer en bild som överensstämmer med enkätresultatet. Det finns 

utmaningar i att rekrytera såväl chefer och specialistkompetens, som undersköterskor, 

sjuksköterskor, socionomer, ingenjörer och lärare. En stor del av personalen anges pendla in 

till kommunen. Allt detta indikerar att frågan om strategisk personal- och kompetensförsörjning 

är högst aktuell i Ludvika kommun, och att det även finns ett stort behov av att arbeta 

strategiskt med frågan genom kompetensförsörjningsplaner och strategier som bryts ner i 

konkreta aktiviteter och åtgärder. En del i detta är att säkerställa en ändamålsenlig 

rekryteringsprocess och att säkerställa chefsförsörjning på såväl kort som lång sikt. I 

intervjuerna med personalchef och chef för Stöd och styrning lyfts att kommunen kan komma 

att behöva samverka i än högre grad med kringliggande kommuner. Redan idag finns 

samverkan inom bland annat upphandlingsfrågor, integration, dataskyddsombud, 

kommunjuridik och säkerhetssamordning. 

Diagram 1. Svårigheter att rekrytera rätt och tillräcklig kompetens. 

 

 

 

 

31%

49%

16%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Det är svårt att både
rekrytera rätt

kompetens (erfarenhet)
och tillräckligt med

personal (n=23)

Det går att rekrytera
medarbetare, men det
är svårt att rekrytera
rätt kompetens (t.ex.
rätt med erfarenhet)

(n=37)

Nej, det upplever jag
inte (n=12)

Jag rekryterar inte i min
chefsroll (n=3)

Upplever du som rekryterande chef att det är svårt 
att rekrytera rätt och tillräcklig kompetens till din 

verksamhet?

10129



 
 

8 

2.3 Riktlinjer och rutiner för rekryteringsprocessen 

Iakttagelser 
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 

rekryteringsprocessen 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 

personalenheten. Gemensamt är dock att rekryteringen sker genom kommunens upphandlade 

rekryteringssystem där krav- och kompetensprofil läggs in av rekryterande chef. I 

rekryteringssystemet ges även förslag på intervjufrågor utifrån krav- och kompetensprofilen. 

I intervju med personalchef och chef för Stöd och styrning uppges att det i dagsläget inte finns 

någon enhetlig, standardiserad eller tydlig rekryteringsprocess vad gäller roll- och 

ansvarsfördelningen mellan personalenheten och förvaltningarna. Däremot uppges att det 

finns en rekryteringsguide tillgängliga för chefer på kommunens intranät. Rekryteringsguiden är 

från år 2006 och innehåller en beskrivning av rekryteringsprocessen i kommunen och tips kring 

behovsanalys, kravanalys/profil, urval och referenstagning med mera. Rekryteringsguiden 

innehåller dock hänvisning till inaktuell lagstiftning såsom Jämställdhetslagen (1991:433), som 

ersattes av Diskrimineringslagen (2008:567) år 2009. Även avsnittet kring val av 

rekryteringskanal är inaktuellt utifrån att det idag finns nya rekryteringskanaler genom sociala 

medier. Med andra ord finns det ett behov av att se över och revidera delar av innehållet i 

Rekryteringsguiden, vilket också lyfts fram under intervjuer. Av intervjuer med 

förvaltningschefer framkommer också att Rekryteringsguiden endast tros vara känd till viss del 

och används i varierande grad av verksamheterna. De som varit anställda en längre tid är de 

som tros vara de som känner till guiden. 

Den bild som ges i intervjuer stämmer överens med den bild som framträder i enkäten. Av 

enkätsvaren framgår det att drygt 8 av 10 chefer uppger att det finns riktlinjer för 

rekryteringsprocessen. Samtidigt framgår det att mer än varannan chef endast instämmer till 

viss del eller inte alls i påståendet att det finns en tydlig rekryteringsprocess i kommunen. 

Diagram 2. Rekryteringsprocessen i Ludvika kommun. 
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förvaltningarna i hur rekryteringarna i praktiken går till. Förvaltningarna har inga egna riktlinjer 

för rekrytering. Inom vård- och omsorgsförvaltning har dock bemanningsenheten en 

sidoordnad rekryteringsprocess vad gäller rekrytering av timvikarier till enheten. 

När det gäller chefsrekryteringar är personalfunktionen däremot involverade i större 

utsträckning, även om det i dagsläget inte finns någon enhetlig, standardiserad eller tydlig 

rekryteringsprocess för chefer heller. Vid rekrytering av chefer finns möjlighet att genomföra 

olika typer av tester, exempelvis personlighetstester, som en del i urvalsprocessen. Det är 

dock inte tydligt uttalat när eller vilka tester som ska användas vid chefsrekryteringar. Enligt 

personalchef och chef för Stöd och styrning genomför personalfunktionen alltid referenstagning 

vid chefsrekryteringar. 

I intervjuer framkommer också att det inte finns någon tydlig rekryteringsstrategi, exempelvis 

avseende hur effektiva rekryteringar ska säkerställas. Det är inte tydligt uttalat hur kommunen 

ska profilera sig, exempelvis i annonser, eller vilka rekryteringskanaler som ska användas 

beroende på målgrupp. 

I intervju med personalchef och chef för Stöd och styrning framkommer att det bedrivs ett 

pågående HR-projekt som syftar till att dels utveckla löne-/personalsystemet (delprojekt 

”Utveckling HR”), dels att tydliggöra styrdokument, minska administrationen, stärka 

rekryteringen, flytta delar av rehabiliteringen till Företagshälsovården och att stärka 

arbetsrätten (delprojekt ”Ändring HR”). Projektet beskrivs i personalenhetens verksamhetsplan 

2019 där det även framgår att rekryteringsarbetet kommer beskrivas i två processer, en för att 

rekrytera chefer och specialister samt en för att rekrytera medarbetare. Vidare framgår att 

personalenheten kommer att leda processen för chefer/specialister och processleda processen 

för rekryteringen av medarbetare. Inom ramen för granskningen har vi tagit del av tagit del av 

utkast för nya riktlinjer för rekrytering av chefer och specialister. Enligt uppgift från intervju så 

ska projektet vara färdigt under hösten 2019. 

Verifiering 
Vi har inom ramen för granskningen tagit ett stickprov på de fem senaste chefsrekryteringarna. 

Det vi kontrollerat är att det finns påskrivna anställningsavtal samt en upprättad personalakt 

med ansökningshandlingarna arkiverade. Anställningsavtal fanns initialt endast för ett av fem 

stickprov, resterande anställningsavtal kompletterades under granskningens gång. Vi noterar 

dock att tre av fem anställningsavtal skrevs på efter att anställningen påbörjats, varav ett ca 

3,5 månader efter att anställningen påbörjats. Ansökningshandlingar fanns för samtliga 

rekryteringar. Enligt personalchefen ska chefer upprätta anställningsavtal innan anställningens 

början samt skicka anställningsavtalet till personalenheten när det är påskrivet, men 

personalchefen konstaterar att det finns brister i efterlevnaden av denna rutin. 

Bedömning 
Vi bedömer att det inte finns aktuella eller effektiva riktlinjer och rutiner för rekryteringsarbetet. 

Vi konstaterar att de riktlinjer som finns, som i huvudsak utgörs av Rekryteringsguiden, är i 

behov av revidering och översyn. Vi ser också att avsaknaden av en enhetlig, standardiserad 

och tydlig rekryteringsprocess innebär en risk för ineffektiva och felaktiga rekryteringar. Vi ser 

att det varierar både mellan och inom förvaltningarna i hur rekryteringarna i praktiken går till, 

som en konsekvens av detta. Vi konstaterar också att det finns brister i efterlevnaden av 

rutinen för hanteringen av personalhandlingar. Vi ser dock positivt på att det pågår ett arbete 

med att bland annat se över rekryteringsprocessen med tillhörande riktlinjer och rutiner. 
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2.4 Chefers stöd i rekryteringsarbetet 

Iakttagelser 
Av intervjuer framgår det att stödet till cheferna i rekryteringsarbetet varierar stort beroende på 

komplexitet i rekryteringen, men också i hur pass erfaren rekryterande chef är och i vilken 

utsträckning som rekryterande chef önskar stöd och hjälp i processen. Detta blir tydligt i de 

fritextsvar som lämnades i enkäten: 

”Använder mig inte av HR i rekrytering förutom att de ger ett rekryteringsgodkännande på mitt 

personalbehov” 

”Upplever inget stöd förutom att HR har koll på omplaceringar som kan gå före i en 

rekrytering.” 

Av enkätresultatet framgår att de chefer som besvarade enkäten överlag inte upplever att det 

interna HR-stödet är vare sig tillräckligt eller tillgängligt i rekryteringsprocessen. 63 procent av 

respondenterna instämmer endast till viss del eller inte alls i att HR-stödet i 

rekryteringsprocessen är tillräckligt och motsvarande 62 procent gällande HR-stödets 

tillgänglighet. 

Diagram 3. Rekryteringsprocessen i Ludvika kommun. 

 

Diagram 4. Rekryteringsprocessen i Ludvika kommun. 
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Av enkäten framgår också att endast 44 procent av cheferna instämmer till stor del eller helt i 

att HR-stödet i rekryteringsprocessen är av god kvalitet.  

Vid frågan om cheferna upplever att det finns tillräckliga och fungerande verktyg (system, 

intervjuguider mm.) vid rekryteringen instämmer endast 30 procent helt eller till stor del i 

påståendet. Vi konstaterarar att det finns förslag på intervjufrågor som skapas beroende på 

krav- och kompetensprofil genom rekryteringssystemet, däremot ser vi att det inte finns några 

andra checklistor, mallar för referenstagning eller liknande som stöd för cheferna i 

rekryteringsprocessen. Det huvudsakliga verktyget för chefer ges genom Rekryteringsguiden, 

som vi menar är i behov av revidering. 

Diagram 5. Rekryteringsprocessen i Ludvika kommun. 
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Vi bedömer att chefer inte har ett tillräckligt stöd i rekryteringsarbetet. Enkätresultatet indikerar 
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pågår ett arbete med att koppla samman rekryteringsprocessen med introduktionsprocessen i 

större utsträckning än i dag, då processerna ses som två separata delar. 

Bedömning 
Vi bedömer att det inte sker en tillräcklig uppföljning av kommunens rekryteringsarbete. Vi 

konstaterar att det i dagsläget inte förekommer någon systematisk uppföljning eller utvärdering 

av rekryteringsarbetet/processen, val av rekryteringskanaler eller annonseringen. I intervjuer 

lyfts detta fram som ett utvecklingsområde, vilket vi instämmer i.  

2.6 Chefsintroduktion för nya chefer 

Iakttagelser 
I enkäten ställdes frågor om cheferna upplever att det finns en fungerande kommungemensam 

chefsintroduktion respektive en fungerande chefsintroduktion för nya chefer inom sina 

respektive verksamheter (se diagram 4 och 5 nedan). Mer än tre av fyra chefer uppger i 

enkäten att de endast till viss del eller inte alls instämmer i att det finns en fungerande 

kommungemensam chefsintroduktion. Nästan lika många, 72 procent, har samma bild av den 

chefsintroduktion som finns inom deras egen verksamhet. 

Diagram 6. Upplevelsen av den kommungemensam chefsintroduktion. 

 

Diagram 7. Upplevelsen av den verksamhetsanknutna chefsintroduktionen. 
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I enkätsvaren framgår även att drygt var femte svarande chef upplever att den introduktion de 

fick när de började som chef i kommunen var obefintlig. Ytterligare 45 procent uppger att man 

upplever introduktionen som undermålig. Endast var tredje chef som svarat på enkäten 

upplever att introduktionen var tillfredsställande (24 %) eller mycket bra (7 %). 

Av intervjuerna framgår att den specifika verksamhetsintroduktionen varierar mellan 

förvaltningar och verksamheter, men även beroende på hur överlämningsprocessen ser ut och 

om den tidigare chefen finns kvar i organisationen när den nya chefen börjar. Det finns ett 

dokument benämnt ”Introduktion för nyanställda” från år 2007 som beskriver hur introduktionen 

för nyanställda i kommunen bör se ut. I dokumentet finns ett kort avsnitt avseende introduktion 

av chefer där det framgår att förutom de punkter som berörts i delen om allmän introduktion 

ska chefer och arbetsledare erbjudas ytterligare fördjupad introduktion som bidrar till att stärka 

grundförutsättningar för att klara chefs- och ledaruppdraget i kommunen. Det är oklart hur pass 

känt detta dokument är ute i organisationen. I övrigt finns inga övergripande checklistor eller 

rutiner för chefsintroduktion, men inom exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen finns 

checklistor för introduktion av nya enhetschefer. 

Personalfunktionen erbjuder också alla nya chefer en övergripande introduktion till nya chefer 

vad gäller personal- och HR-relaterade frågor/system. Detta tillfälle sker individuellt med 

respektive chef och bland annat lönefrågor, arbetsrättsliga delar och vilka stödfunktioner som 

finns i kommunen gås igenom. Introduktionen är inte obligatorisk, men alla nya chefer 

rekommenderas att gå den. 

Två gånger per år får även samtliga nyanställda gå på en introduktionsdag och träffa bland 

annat kommunalråd och kommunchef samt få en rundvisning i kommunen. 

Även vad gäller chefsintroduktionen ser personalchef och chef för Stöd och styrning ett behov 

av att standardisera, förenkla och kommunicera tydligare vilket stöd som personalfunktionen 

erbjuder. 

Bedömning 
Vi bedömer att det inte finns en helt fungerande chefsintroduktion för nya chefer i kommunen. 

Av enkätresultaten framgår det tydligt att en stor del av cheferna i kommunen inte upplever att 

det finns en fungerande chefsintroduktion, vare sig en kommungemensam sådan eller inom 

deras egna verksamheter. Vi ser också att en stor del av cheferna upplevde sin egen 

introduktion som obefintlig eller undermålig. 
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2.7 Verktyg och insatser för att bibehålla och utveckla chefer i kommunen 

Iakttagelser 
Av enkätresultaten i diagrammet nedan framgår det att nästan var tredje chef som besvarade 

enkäten inte instämmer alls i att det finns tillräckliga verktyg för att bibehålla och utveckla 

chefer i kommunen. Drygt varannan chef instämmer i påståendet till viss del. Endast 15 

procent instämmer till stor del eller helt. 

Diagram 8. Verktyg för att bibehålla och utveckla chefer i kommunen 

  

I dagsläget finns det inte några formella chefsnätverk, mentorsskapsprogram eller liknande. I 

intervjuer lyfts dock att det finns ett antal ledarskapsprogram för både nya chefer som för mer 

erfarna chefer. Bland annat finns ett ledarskapsprogram som heter ”Nyfiken på” där 

medarbetare som identifierats som framtida chefer i kommunen erbjuds att gå, just i syfte att 

förberedas för en chefsroll men också för att få prova på och se ifall chefsrollen skulle passa. 

Vidare finns ett aspirantprogram där flertalet kommuner i södra Dalarna samarbetar, även 

detta program vänder sig till potentiella chefer i kommunen. Vid granskningstillfället har 

Ludvika kommun två deltagare som gå programmet. I år är första gången som Ludvika har 

deltagare som går programmet. 

För de mer erfarna cheferna finns ett ledarprogram, ”Leda”, som genomförs tillsammans med 

Högskolan Dalarna. 

Under intervjuerna lyfts behovet av verktyg och insatser för att bibehålla och utveckla chefer i 

kommunen, särskilt med tanke på kommande pensionsavgångar och för att säkra 

chefsförsörjningen i en tid med allt större konkurrens med andra arbetsgivare på 

arbetsmarknaden. 

Bedömning 

Vi ser att det delvis finns tillräckliga verktyg för att bibehålla och utveckla chefer i kommunen. 

Det finns förvisso inga formella chefsnätverk, mentorskapsprogram eller liknande. Däremot ser 

vi att det finns olika typer av utbildningsinsatser för de medarbetare som har identifierats ha 

potential och en ambition om att bli chef i kommunen.  
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3. Bedömning och 
rekommendationer 
3.1 Revisionell bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte har 

säkerställt en ändamålsenlig rekryteringsprocess och chefsförsörjning. Den sammanfattande 

bedömningen grundar sig på att fyra kontrollmål bedöms vara ej uppfyllda och att ett 

kontrollmål bedöms vara delvis uppfyllt. Bedömningen av respektive kontrollmål framgår nedan 

och görs på skalan: ej uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt. 

3.2 Bedömning utifrån kontrollmål 

Motivering till bedömning av respektive kontrollmål framgår löpande under avsnittet 

”Iakttagelser och bedömning”. 

Kontrollmål Bedömning  

Kontrollmål 1 
 
Finns det riktlinjer och rutiner för 
rekryteringsarbetet och tillämpas dessa? 

Ej uppfyllt 
 
 

 

Kontrollmål 2 
 
Har ansvariga chefer ett tillräckligt stöd i 
rekryteringsarbetet?  
 

Ej uppfyllt 
 

 

Kontrollmål 3 
 
Sker en uppföljning av kommunens 
rekryteringsarbete? 
 

Ej uppfyllt 
 

 

Kontrollmål 4 
 
Finns det en fungerande chefsintroduktion för 
nya chefer? 

Ej uppfyllt 

 

Kontrollmål 5 
 
Finns det tillräckliga verktyg för att bibehålla 
och utveckla chefer i kommunen, exempelvis 
chefssamtal eller chefsnätverk? 

Delvis uppfyllt 
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3.3 Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen samt 

i tillämpliga delar nämnderna: 

 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 personalfunktionen 

erbjuder, samt säkerställa att detta stöd överensstämmer med det stöd som cheferna 

är i behov av. 

 Revidera och gör en översyn av befintliga riktlinjer och rutiner för rekryterings-

processen, 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. 

 Säkerställ en fungerande chefsintroduktion för nya chefer, på såväl kommun-

övergripande nivå som inom respektive förvaltning och verksamhet. 

 Säkerställ att det finns tillräckliga verktyg för att bibehålla och utveckla chefer och 

ledare i kommunen, samt att det finns kännedom om dessa verktyg i hela 

organisationen. 

 

 

 

 

 
 

2019-06-18 
 
 
 
 
 

  

Anders Rabb 
Uppdragsledare 

 Fredrik Birkeland 
Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Ludvika kommuns förtroendevalda revisor enligt de villkor och under de 
förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-03-20. 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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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer granskat kommunens inköpsprocess och 
avtalstrohet.  

För all offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande EG-rättsliga principer måste iakttas, 
vilka är reglerade i lagarna om offentlig upphandling (LOU). Lagarna utgår från principerna om 
likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.  
En bristfällig styrning och kontroll inom inköpsprocessen kan riskera att verksamheten inte 
bedrivs på ett optimalt sätt och att mål inte uppnås. 

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en tillräcklig 
internkontroll i inköpsprocessen. 
 
Bedömningen baseras på följande kontrollmål: 
 
Kontrollmål 1: Det finns riktlinjer för inköpsprocessen som är kända och följs 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. Det saknas vitala delar av styrande dokument för 
inköpsprocessen. 
 
Kontrollmål 2: Det finns tillräckligt med kontroller i inköpsprocessen 

Delvis uppfyllt. Gedigna kontroller görs till stor del, men inte för avtalstrohet. 
 
Kontrollmål 3: Det finns en följsamhet till LOU 

Delvis uppfyllt. Publicerade upphandlingar följer lagstiftningen samtidigt som det finns brister i 
dokumentationsplikten av direktupphandlingar. 
 
Kontrollmål 4: Gällande ramavtal är kända och används 

Uppfyllt. Kommunen har ramavtal som täcker behovet vilket bevisas av att få inköp görs av 
leverantörer utan avtal. 
 
Kontrollmål 5: Det finns en tydlig ansvarsfördelning 

Ej uppfyllt. Det saknas ansvarsfördelning av centrala delar av inköpsprocessen. 
 
Kontrollmål 6: Inköp och upphandling följs upp på ett ändamålsenligt sätt 

Delvis uppfyllt. De styrande dokumenten saknar skrivelse om uppföljning. 
 
Kontrollmål 7: Internkontrollen säkerställer köptrohet mot ramavtal 

Ej uppfyllt. Det sker ingen systematisk kontroll av avtalstrohet. 
 
Kontrollmål 8: Internkontrollen säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med 
tecknade avtal. 

Ej uppfyllt. Det görs, utöver mottagsattest och beslutsattest av fakturor, ingen kontroll för att 
säkerställa att gjorda inköp överensstämmer med avtal.  
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Inledning 
Bakgrund 

Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Staten, regionerna och kommunerna köper 
allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg. För att nå den 
goda affären krävs att den upphandlande myndigheten tar ett strategiskt grepp om 
inköpsprocessen med allting från behovsanalys och målsättning till uppföljning. Det finns goda 
förutsättningar att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en 
god konkurrens på marknaden. 

För all offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande EG-rättsliga principer måste iakttas, 
vilka är reglerade i lagarna om offentlig upphandling. Lagarna utgår från principerna om 
likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. 
 
Syfte och revisionsfråga 

Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig internkontroll i inköpsprocessen? 

Revisionskriterier 

Kommunallagen 
Fullmäktiges fastställda styrdokument samt rutiner och styrande dokument på området som 
beslutats i kommunen 
Internkontrollreglemente 
LOU 
 
Kontrollmål 
 
1. Det finns riktlinjer för inköpsprocessen som är kända och följs 
2. Det finns tillräckligt med kontroller i inköpsprocessen 
3. Det finns en följsamhet till LOU 
4. Gällande ramavtal är kända och används 
5. Det finns en tydlig ansvarsfördelning 
6. Inköp och upphandling följs upp på ett ändamålsenligt sätt 
7. Internkontrollen säkerställer köptrohet mot ramavtal 
8. Internkontrollen säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade avtal. 
 
Avgränsning 

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen i Ludvika kommun och omfattar kommunens 
upphandlingar och inköp genomförda under 2019. 
 
Metod 

Genomgång av centrala dokument och rutiner på området. 

Via intervjuer med ansvariga tjänstemän inhämtades uppgifter om bland annat arbetssätt och om 
tillämpade rutiner överensstämmer med LOU, kommunens regler och delegationsordning. 

Genom stickprov har en kontroll gjorts av följsamheten till LOU (direktupphandlingsgränser och 
dokumentationskrav) samt en kontroll av kommunens avtalstrohet gällande köp från befintliga 
avtal, samt att inköp överensstämmer med tecknade avtal. 
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Iakttagelser och bedömningar 
Kontrollmål 1: Det finns riktlinjer för inköpsprocessen som är kända och följs 

Iakttagelser 

Om upphandling i kommunen 

Ludvika kommun har tillsammans med kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, 
Hedemora och Säter bildat Upphandlingscenter Falun-Borlängeregionen. Upphandlingscenter 
har huvudkontor i Ludvika och satellitkontor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora och 
har i maj 2019 totalt 22 medarbetare. 

Verksamheten startade 2013, och leds politiskt av en gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU). De sex kommunerna med tillhörande bolag och förbund ingår i 
denna samverkan och styrs av ett gemensamt samarbetsavtal. 

Grunduppdraget är att säkra kommunernas försörjning av varor och tjänster exkluderat 
direktupphandlingar och byggentreprenader. 

Sedan november 2018 har Ludvika kommun en inköpssamordnare på ekonomienheten som 
arbetar med att ta fram månatliga inköpsrapporter uppdelat på respektive förvaltning.  
 
Styrande dokument 

Upphandlingscenter har en beslutad upphandlingspolicy sedan 2014. Den är kompletterad med 
riktlinjer för direktupphandling. Policyn och riktlinjerna är gemensamma för samtliga kommuner 
som ingår i Upphandlingscenter. De tidigare styrdokument som gällt i kommunen upphävdes när 
dessa trädde i kraft. 

Policyn behandlar hur själva upphandlingen ska gå till och reglerar inte övriga delar av 
inköpsprocessen. Syftet med policyn beskrivs som att ge vägledning till anställda inom 
kommunerna om hur upphandlingar ska genomföras, för potentiella anbudsgivare beskriva vilka 
förhållningssätt kommunerna tillämpar som köpare, säkerställa att varor, tjänster och 
byggentreprenader köps med rätt kvalité till lägsta kostnad, långsiktigt medverka till en 
marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens samt säkerställa att 
upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Bland annat fastställs att kommunernas kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god 
affärsetik, objektivitet och likabehandling. Redovisning av beslut i upphandlingar ska, efter fattat 
tilldelningsbeslut, vara öppen och tydlig. Vidare får inga orimliga eller onödiga krav ställas så att 
någon anbudsgivare eller leverantör gynnas eller missgynnas. Enlig uppgift arbetar Ludvika 
kommun på en ny policy. 

Outtalat i policyn, men bekräftat via intervjuer, fastställs en årsplanering för Upphandlingscenters 
upphandlingar under hösten varje år. För 2019 beslutades i den gemensamma nämnden, GNU, 
att 168 upphandlingar skulle genomföras. Upphandlingscenter erbjuder enligt nämndplanen 
(GNU 2018/46) hjälp med egna upphandlingar, helt eller delvis, utifrån de kompetenser och 
resurser som enheten förfogar över. Då denna hjälp inte är finansierad inom 
Upphandlingscenters uppdrag sker debitering per timme nedlagd tid (2019 är timarvodet 850 
kr/h). 

Riktlinjerna för direktupphandling slår fast att upphandlingar till ett värde av två basbelopp, under 
2019 är det 93 000 kronor, ska diarieföras och dokumenteras på en särskild blankett. 

I den interna kontrollen som kommunens inköpssamordnare gör konstateras att 
dokumentationsplikten som den uttrycks i riktlinjerna inte följs. För januari och februari 2019 
hittades nio respektive 15 leverantörer vars totala ordervärde översteg gränsvärdet. Dessa har 
kontrollerats i denna granskning genom stickprov och funnits vara i enlighet med 
inköpssamordnarens bedömning. 
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I intervjuer framgår att förvaltningscheferna känner till processen och att policyn finns att hämta 
hem på intranätet, men att samtliga tjänstemän som gör, eller kan göra inköp, inte är lika 
informerade. Förvaltningscheferna som intervjuats nämner avtalskatalogen och basbeloppen 
som verktyg i processen. Inköpssamordnaren i kommunen uppger att hennes uppfattning är att 
inköpen i kommunen är spridda och görs av för många individer som generellt har dålig kunskap 
om riktlinjerna. 

Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 

Kommunen har, via den gemensamma nämnden för upphandling; GNU, en policy för 
upphandling och riktlinjer för direktupphandling. Utöver detta saknas vitala delar av styrande 
dokument för inköpsprocessen, exempelvis hur upphandlingar, avtal och avrop ska följas upp. 
Anledningen till att detta är centralt är att de största avvikelserna och riskerna i inköpsprocessen 
normalt inte återfinns i den del av processen som sker under själva upphandlingsmomentet. 
Snarare är riskerna som störst under avtalsperioden då otillåtna avsteg från avtal ofta görs med 
ekonomiska och juridiska risker. Vidare saknar styrande dokument helt skrivningar om cirkulära 
resonemang, exempelvis hur erfarenheter från tidigare avtalsperiod ska tas tillvara i en 
kommande upphandling. 

Den del av riktlinjerna som är på plats bedöms som känd av de individer som intervjuats. 
Däremot visar den stickprovskontroll som gjorts att riktlinjerna kring dokumentationsplikten inte 
följs. 
 

Kontrollmål 2: Det finns tillräckligt med kontroller i inköpsprocessen 

Iakttagelser 

Enligt samstämmiga uppgifter är kontrollerna i processen begränsade på förvaltningsnivå. Inköp 
kontrolleras av närmsta chef vid attestering, men ingen av de intervjuade förvaltningarna uppger 
att det förekommer någon annan kontroll. Inköpssamordnaren har sedan 2018 levererat 
nogsamma kontroller av respektive förvaltning. Denna kontroll omfattar en systematisk kontroll 
av bland annat leverantörstrohet1 och dokumentation av direktupphandlingar, men saknar 
kontroll av avtalstrohet2. Upphandlingsenheten har enligt samarbetsavtalet och nämndplanen 
inget kontrolluppdrag. 

Den kontroll som inköpssamordnaren gör har verifierats i denna granskning genom 
stickprovskontroll. 

Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.  

Den kontroll som sedan i november 2018 görs av kommunens inköpssamordnare bedöms som 
både systematisk och gedigen och har verifierats genom stickprov i denna granskning. Kontrollen 
visar emellertid att förvaltningarna själva inte har tillräckliga kontroller, då det förekommer 
avvikelser i de kontrollerade momenten 

Vidare saknas kontroller av avtalstrohet, det görs alltså ingen kontroll av vilken typ av inköp som 
görs inom ramen för respektive avtal och om dessa är gjorda i enlighet med avtalet. Normalt är 
det inom detta kontrollområde de flesta avvikelserna förekommer. 
 

 
1 Leverantörstrohet definieras som köp som gjorts av upphandlad leverantör. 
2 Avtalstrohet definieras som köp som gjorts i enlighet med avtal med upphandlad leverantör. 
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Kontrollmål 3: Det finns en följsamhet till LOU 

Iakttagelser 

Enligt nämndplanen (GNU 2018/46) ska Upphandlingscenter genomföra upphandlingar till 
kommunen, men inte genomföra direktupphandlingar vilka kommunen ska genomföra själv. 

Upphandlingar regleras av Lag (LOU 2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och Lag 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV)3. 

Lagarna reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och 
entreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot vilka alla regler, 
oavsett upphandlingsform, skall tolkas; icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, 
öppenhet och ömsesidigt erkännande (4 kap. 1-2 §§ LOU). 

För att välja upphandlingsform har kommunen att förhålla sig till tröskelvärden som, beroende på 
belopp, medger olika former av upphandlingar (1 kap. 4 § LOU). Dessa beskrivs förenklat nedan. 

Upphandling över tröskelvärdena 

För upphandlingar över tröskelvärdet ( 2 096 0974 kronor ), kan den upphandlande myndigheten 
välja mellan de förfaranden som följer av EU-direktiven, vanligen öppet förfarande5. 

Upphandling över tröskelvärdet är, generellt sett, mer reglerat än upphandling under 
tröskelvärdet (19 kap. 2 § LOU). Bland reglerna kan nämnas att upphandlingen enligt LOU-
direktivet inte får publiceras nationellt innan den offentliggjorts i EU:s publikationsbyrå (TED). 
Vidare är tidsfristen för att lämna anbud reglerad till 30 dagar för elektroniska anbud (11 kap. 6 § 
LOU). Anbudsöppning ska ske med minst två personer som utsetts av den upphandlande 
myndigheten. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i 
förrättningen (12 kap. 10 § LOU). 
 
Upphandling under tröskelvärdena 

De regler som föreskrivs för inköp under tröskelvärdet regleras av de nationella direktiven som 
finns i LOU kapitel 19 (19 kap. 1 § LOU). Möjliga upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena 
är förenklat förfarande och urvalsförfarande (19 kap. 7 § LOU). Precis som i upphandling över 
tröskelvärdet ska minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten delta i 
anbudsöppningen. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som 
deltar i förrättningen (19 kap. 17 § LOU). 
 
Direktupphandling 

I LOU kapitel 19 återfinns även regler kring när direktupphandling får användas som 
upphandlingsform. Där fastslås att direktupphandling får användas om värdet på upphandlingen 
är högst 28 % av tröskelvärdet i 5 kap. 1 § (19 kap. 7 §), den så kallade 
direktupphandlingsgränsen. 2018 var gränsen 586 907 kronor. 

Lagen beskriver begreppet direktupphandling som en upphandling utan krav på anbud i viss form 
(19 kap. 4 §). Dock gäller de fem grundprinciperna även för direktupphandlingar (4 kap. 1-2 §§ 
LOU). 

Direktupphandling får också användas i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan 
föregående annonsering enligt 6 kap. 12-19 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. 
Bristande framförhållning är dock inte en giltig orsak till dir-ekt-upphandling (Prop. 2001/02:142 s. 

 
3 Ytterligare lagar finns för offentlig upphandling men dessa är inte tillämpliga i denna granskning. 
4 För sociala och andra särskilda tjänster är tröskelvärdet 7 113 450 kr sedan 1 jan 2018 
5 Vid upphandling över tröskelvärdena kan myndigheten välja mellan öppet och selektivt förfarande. I vissa fall får 
myndigheten också använda förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt inrätta ett innovationspartnerskap. (6 kap. 1 § LOU). I praktiken 
är öppet förfarande den vanligaste upphandlingsformen för summor överstigande tröskelvärdet 
(Upphandlingsmyndigheten). 
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99). Den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för användning av 
direktupphandling (19 kap. 7 § LOU). 

Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. 
En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna och vid beräkningen ska 
options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vid beräkningen ska den 
upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten 
under räkenskapsåret (19 kap. 8 § LOU). 

En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling om värdet 
överstiger 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens 
beslut under upphandlingens samtliga skeden (19 kap. § 30 LOU).  
 
Publicerade upphandlingar över och under tröskelvärdena  

Inom ramen för granskningen kontrollerades tre upphandlingar genomförda av 
Upphandlingscenter; postdistribution, entrémattor och lastbilstransporter. 
 
Postdistribution 

Upphandlingen är genomförd som en reserverad upphandling enligt 4 kap 18 § LOU, vilket 
innebär att endast sociala företag kan lämna anbud. Förfrågningsunderlaget är lättfattligt och 
ställer inga oproportionerliga eller diskriminerande krav samtidigt som utvärderingskriterierna är 
tydliga. Endast ett anbud inkom vilket dock uppfyller kraven i underlaget. 

 
Entrémattor 

Upphandlingen är genomförd som förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 
kap. 18 § LOU. Förfarandet är valt då inga giltiga anbud inkom under det ursprungliga öppna 
förfarandet. Förfrågningsunderlaget är omfattande, sannolikt för att avtalet är menat att användas 
av samtliga medlemskommuner i samarbetet. Detta resulterade dock i att både de inlämnade 
anbuden saknade efterfrågade uppgifter vilket endast en av anbudsgivarna kompletterade med 
under given tidsfrist. 
 
Lastbilstransporter 

Upphandlingen är genomförd som öppet förfarande enligt 6 kap 2 § LOU och omfattar enbart 
Ludvika kommun. Förfrågningsunderlaget är tydligt formulerat och har inga diskriminerande eller 
oproportionerliga krav. Utvärderingskriterierna är tydliga och omfattar pris minus mervärde för 
mindre miljöskadliga alternativt. Upphandlingen är delad, vilket innebär att anbudsgivare kan 
välja att delta i delar av upphandlingen. 
 
Direktupphandlingar 

Det förekommer som tidigare nämnts direktupphandlingar ovanför kommunens gränsvärde om 
dokumentationsplikt (jfr Kontrollmål 1). Vissa av dessa överstiger även gränsen för 
dokumentationsplikt enligt LOU. 
 
I intervjuer framkommer att verksamheten anser att upphandlingsenheten besitter tillräckligt med 
kompetens och erfarenhet för att kunna genomföra beställda upphandlingar i enlighet med 
lagstiftningen.  

 

Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.  

De tre upphandlingarna som granskats bedöms som väldokumenterade. I en jämförelse med 
andra kommuner bedöms framförallt det viktiga förarbetet vara både genomarbetat och gediget 
dokumenterat. Dessutom visar två av upphandlingarna på strategiska val varav ett på socialt 
ansvarstagande i upphandlingsprocessen, vilket är ovanligt, och i det andra fallet gynnande av 
mindre leverantörer då upphandlingen är delad. Båda dessa initiativ uppmanas av lagstiftaren.6  

 
6 Miljö, ekonomiska och sociala hänsyn i offentlig upphandling (Miljöstyrningsrådet Rapport 2012:1) 
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Ett problem med samtliga tre granskade upphandlingar är emellertid den bristande 
konkurrensen. Det finns inget krav i lagstiftningen vad gäller konkurrens, men för att säkerställa 
affärsmässighet är det en god riktlinje att minst tre giltiga anbud inkommer7 samt att någon form 
av analys görs om varför konkurrensen är begränsad om villkoret om minst tre inte uppfylls.  

Den delen av kontrollmålet som behandlar följsamhet till publicerade upphandlingar över och 
under tröskelvärdena bedöms trots detta som uppfyllt då de tre granskade upphandlingarna följer 
LOU. 

För direktupphandlingar konstateras att dokumentationsplikten i LOU inte följs, varför den delen 
av kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 
 

Kontrollmål 4: Gällande ramavtal är kända och används 

Iakttagelser 

Upphandlingspolicyn fastställer att de ramavtal som kommunen tecknat eller på annat sätt är 
avtalspart i ska nyttjas vid köp. 

Alla ramavtal som upphandlas publiceras i upphandlingsverktygets katalog som finns tillgängligt 
på kommunens intranät. Beroende på hur användaren ställt in sin startsida skiljer sig 
tillgängligheten. Gör användaren inte något aktivt val är databasen fyra knapptryckningar in på 
intranätet, förutsatt att användaren gör helt rätt i alla steg. 

Flera uppger i intervju att databasen är svår att söka i, exempelvis ger sökord i vissa fall inte 
någon träff, trots att sökanden vet att det finns ramavtal som täcker produkten. Det gör att köp 
utanför ramavtal förekommer. Det finns heller ingen information i eller kring databasen om vem, 
exempelvis Upphandlingscenter, som ska kontaktas om användaren har frågor kring avtal. 

De intervjuade uppger samstämmigt att de ramavtal som gäller är kända och används. 

Den kvantitativa analysen visar på följande inköpsmönster i form av omsättning och leverantör: 

Inköpsvolym 2017 
Antal 
leverantörer Andel ~ % 

SEK i 
intervallet Andel ~ % 

>5 000 000 31 1 672 012 194 70 

1 000 001-5 000 000 69 3 148 408 082 16 

500 001-1 000 000 62 3 44 104 192 5 

100 001-500 000 271 12 59 240 606 12 

50 001-100 000 190 9 13 538 296 1 

<50 000 (inkl lev med 0) 1 601 72 17 827 363 2 

Summa 2 225 100 955 130 733 100 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 I genomsnitt inkom anbud från 4,1 anbudsgivare i de upphandlingar som annonserades 2017 (Statistik om offentlig 
upphandling, Upphandlingsmyndigheten). 
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Inköpsvolym 2018 Antal 
leverantörer 

Andel ~ % SEK i 
intervallet 

Andel ~ % 

>5 000 000 23 1  534 971 261 65 

1 000 001-5 000 000 69 4 161 267 360 20 

500 001-1 000 000 54 3 39 163 2288 5 

100 001-500 000 271 14 61 164 793 7 

50 001-100 000 185 10 13 044 603 1 

1-50 000 1 299 68 14 326 294 2 

Summa 1 901 100 824 652 171 100 

  

Enligt den inköpsanalys som inköpssamordnaren gör var ramavtalstroheten8 i kommunen 69 % 
under 2018 med målsättningen att nå 75 % under 2019 och 85 % under 2020. De stickprov som 
gjorts i denna granskning verifierar resultatet för 2018. 

Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.  

Kommunens ramavtal bedöms som kända och använda. Den kvantitativa analysen ger vid 
handen att kommunen har ett relativt vanligt inköpsmönster med en normal fördelning mellan 
stora och små leverantörer. Det ska ses som positivt att de små leverantörer minskar i antal 
mellan 2017 och 2018, något som också indikerar en mer frekvent användning av ramavtal. 
 

Kontrollmål 5: Det finns en tydlig ansvarsfördelning 

Iakttagelser 

I nämndplanen (GNU 2018/46) finns en ansvarsfördelning mellan kommunen och 
Upphandlingscenter avseende vilken typ av upphandling respektive enhet ansvarar för. 
Upphandlingscenter hänvisar också till den i intervjuer kring frågan. Kommunens 
upphandlingspolicy reglerar inte roller och ansvar i upphandlingsprocessen inom vare sig 
upphandlingscenter eller verksamheterna. Det finns heller inga riktlinjer som närmare beskriver 
ansvar och roller i upphandlingsprocessen.   

Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår att enhetschefer och sektionschefer inom 
respektive område får fatta beslut om direktupphandling över två prisbasbelopp för varor och 
över tre prisbasbelopp för tjänster. Av riktlinjer för direktupphandling anges arbetsgången och 
processen för direktupphandling men det är inte tydligt vem som ansvarar för exempelvis 
dokumentationsplikten.  

Det finns ingenting beslutat vad gäller uppföljning av avtal. Upphandlingscenter uppger att de 
som avtalsägare gör en systematisk uppföljning av avtalen, men menar samtidigt att det är 
kommunens ansvar att följa upp avtal. 

I intervjuer framkommer att det är upphandlingscenter som ansvarar och genomför 
ramavtalsupphandlingar. Personer från verksamheterna sitter sedan med som sakkunniga vid 

 
8 Ramavtalstrohet definieras här som köp från leverantörer med avtal 
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dessa upphandlingar. Det finns inga utsedda beställare, utan avrop och direktupphandlingar görs 
på delegation eller vidaredelegering. Någon reglering eller skrivelse kring roller och ansvar  
utöver delegationsordningen känns inte till. 

      Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.  

Det finns en ansvarsfördelning mellan kommunen och upphandlingscenter. Däremot saknas det 
en tydlig beskrivning kring ansvar och roller vid de olika delarna av upphandlingsprocessen,  
såsom vem som ansvarar för uppföljning, avtal och dokumentationsplikten för 
direktupphandlingar.   

 

       Kontrollmål 6: Inköp och upphandling följs upp på ett ändamålsenligt sätt 
Iakttagelser 

Det finns, som tidigare konstaterats, få eller inga beslutade riktlinjer kring att uppföljningar ska 
göras och vems ansvar detta är eller hur uppföljningen ska göras. 

Upphandlingscenter gör en årlig uppföljning av de avtal de tecknar (vilka bygger på de 
upphandlingar som de själva utfört) vilken omfattar kontroll av och dialog med leverantören. Det 
finns enligt enheten skrivelser i avtalen kring avtalsuppföljning vilket också redovisats i de avtal 
som granskats. 

Inköpssamordnaren på kommunen gör månadsvis en omfattande aggregerad uppföljning av 
inköpen i kommunen. Den uppföljningen omfattar dock inte enskilda avtal och kan heller inte 
analysera vilken sorts inköp som görs inom ramen för avtalen. 

Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

Upphandlingscenters uppföljning bedöms vara i linje med vad kommunen kan förvänta sig av en 
avtalsägande part. Indexeringar, leverantörens följsamhet till skatter och avgifter följs upp 
samtidigt som möten med leverantören hålls. Detta är typiska aktiviteter som är årliga och som 
kan genomföras systematiskt och schemalagt. Det är dessutom oomtvistat att den uppföljningen 
som kommunens inköpssamordnare gör är nogsamt genomförd och genererar viktig information 
till kommunen och de enskilda förvaltningarna vad gäller inköpsmönster. Den stora bristen är 
dock, som tidigare konstaterats, att inget av de styrande dokumenten talar något om uppföljning 
eller vikten av densamma.  

Kontrollmål 7: Internkontrollen säkerställer köptrohet mot ramavtal 

Iakttagelser 

I den i övrigt gedigna uppföljningen som ekonomienheten producerar genom inköpssamordnaren 
varje månad finns ingen metod för att kontrollera avtalstrohet enligt tidigare formulerad definition. 
Kommunens förvaltningar instämmer i att ekonomienheten tillsammans med upphandlingscenter 
varje månad tar fram statistik kring leverantörstroheten. Det är dock otydligt vilka åtgärder som 
vidtas i och med framtagen statistik och detta är heller inget förvaltningarna sedan redovisar 
tillbaka till ekonomienheten. 

Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 

Det finns i nuläget ingen systematisk kontroll av avtalstrohet. Avvikelse mot köptrohet mot 
ramavtal är vanligt förekommande i alla organisationer och yttrar sig oftast inte genom att köp 
görs av leverantör som helt saknar avtal, utan snarare av en leverantör som har avtal, men inte 
för det aktuella köpet. Det kan exempelvis röra sig om närliggande köp där en annan leverantör 
är upphandlad. 

Den kontrollen som görs av ekonomienheten omfattar inte kontroll på produktnivå, vilket är 
förklarligt då denna kontroll, givet att det saknas e-handelssystem i kommunen, är mycket 
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resurskrävande. Som tidigare nämnts är den dock av vikt, då den vanligen detekterar stora 
avvikelser. 

Kontrollmål 8: Internkontrollen säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med 
tecknade avtal. 

Iakttagelser 

Enligt förvaltningarna utförs ingen systematisk uppföljning av avtalen, såsom stickprov, gällande 
varors och tjänsters kvalitet. Eventuella klagomål och synpunkter hanteras av chef om det 
kommer till dennes kännedom. Kontroll av pris och antal sker vid mottags- och beslutsattest. Det 
finns dock en osäkerhet kring hur pass insatta attesterande är i avtalen.  

I övrigt görs enligt uppgift ingen kontroll av att inköpen som genomförs överensstämmer med 
tecknade avtal. 

I den stickprovsanalys som genomfördes i denna granskning har inga avvikelser noterats, utöver 
ett fall då inköp gjorts av närliggande produkt som inte omfattas av avtalet (Arbetsstolar). 

Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 

Det görs, utöver mottagsattest och beslutsattest av fakturor, ingen kontroll för att säkerställa att 
gjorda inköp överensstämmer med avtal. 
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 
Föreliggande granskning har syftat till att bedöma följande revisionsfråga: 

Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig internkontroll i inköpsprocessen? 

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en tillräcklig 
internkontroll i inköpsprocessen. 
 
Mot bakgrund av granskningen ges kommunstyrelsen följande rekommendationer: 

Tillse att styrande dokument tillförs skrivningar om cirkulära resonemang, exempelvis hur 
erfarenheter från tidigare avtalsperiod ska tas tillvara i en kommande upphandling 

Det är en grundläggande faktor i en framgångsrik upphandling att erfarenheter från tidigare 
avtalsperiod tas tillvara och här har kommunen ett ansvar som sakägare gentemot 
Upphandlingscenter. 
 
Tillse att säkerställa affärsmässighet genom att höja konkurrensen i anbuden 

För att säkra ekonomi och kvalitet bör kommunen sträva efter att alltid ha så stor konkurrens som 
möjligt i upphandlingar. Om konkurrensen i en upphandling bedöms som undermålig bör det 
dessutom utredas varför. 
 
Tillse att dokumentationsplikten för direktupphandlingar uppfylls 
Lagkravet om dokumentation ska följas. 
 
Tillse att avtalsdatabasen göras enklare att söka i 

Avtalsdatabasen är ett viktigt verktyg för kommunen och behöver göras enklare att söka i. 
 
Fortsätta arbetet med att minska antalet små leverantörer 

Små leverantörer är kostsamma för kommunen eftersom de kräver kontroll vilket är resurs- och 
kostnadskrävande. Notera att begreppet små leverantörer ska läsas som leverantörer med en 
omsättning på under 50 000 kronor i kommunen samtidigt som de saknar avtal. 
Erfarenhetsmässigt är flertalet av dessa leverantörer av varor och tjänster som kommunen har 
upphandlat med annan leverantör. 

 
Förtydliga roller och ansvar i upphandlingspolicy 

Kommunens upphandlingspolicy reglerar inte roller och ansvar i upphandlingsprocessen 
tillräckligt tydligt. 
 
Förtydliga roller och ansvar i riktlinjer 

Det finns inga riktlinjer som närmare beskriver ansvar och roller i upphandlingsprocessen.  
 

Inför e-handel 
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För att säkra avtalstroheten rekommenderas kommunen att införa e-handel. E-handel resulterar 
utöver en kostnadseffektiv beställningsprocess också ett sätt att öka avtalstroheten i kommunen.  

 
Utbilda inköpare 

Kommunstyrelsen bör tillse att utbildningsnivån på inköpare i kommunen höjs. I samband med 
detta bör också övervägas hur många som ska ha delegation för inköp i kommunen.   

 
 
 

Stockholm, juni 2019 
 
 
 
 
 

  

Uppdragsledare Marie Lindblad  Projektledare Fredrik Flodin 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
Ludvika kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 20 mars 
2019. 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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Granskning av årsredovisning 2019 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning 2019. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Resultat av granskningen framgår av bifogad rapport som översänds för kännedom. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens 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: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till 

kommunallagens krav på en ekonomi i balans.  

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för 2019 är uppfyllt.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är 

förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga 

målen för 2019 är inte uppfyllda. 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är 

upprättad enligt god redovisningssed.  
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning.  

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas 

bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 

revisionsberättelsen.  

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 

upprättande. 

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 

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. 
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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. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-03-24 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-04-06. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschef. 

 

Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens 

verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 

kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. Särskilt finns angivet 

ett avsnitt om den s k vattenledningen vilken bedöms ha politiskt stor betydelse. 

Förvaltningsberättelsen innehåller inte upplysning om kommunens förväntade 

utveckling. 

Förvaltningsberättelsen innehåller inte upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

samt sjukfrånvaron men däremot finns ett särskilt avsnitt med personalredovisning i 

årsredovisningen. Redovisningen avser kommunen enskilt och saknar uppgifter om 

kommunkoncernen.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av 

betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.  
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Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 

bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter 

balanskravsjusteringar. 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar inte en samlad redovisning av kommunkoncernens 

investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende avsaknad av redovisning av kommunens 

förväntade utveckling samt redovisning av personal och investeringar för hela 

koncernen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2016-2020 innehållande 

ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Resultat för kommunen på 2% av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. 

13,6 % Uppfylls 

 

Av redovisningen framgår att det finansiella mål som finns uppfylls. 
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019. Av den framgår att ett av fem mål 

är delvis uppfyllt samt att fyra av de fem målen inte har uppfyllts. Vi noterar att 7 av 18 

resultatmått som är underliggande de fem verksamhetsmålen har förbättrats sedan 

2018. Trots denna positiva utveckling nåddes inget av verksamhetsmålen fullt ut. 

Redogörelse finns för samtliga övergripande mål samt respektive delmål. Mer utförlig 

utvärdering görs även i separat avsnitt.  

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är 

förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 

erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 

årsredovisningen. 

Sammanställda räkenskaper  

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och 

omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående 

räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed.  

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 

Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt 

väsentligt utförts. 

Redovisningsprinciper 
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Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen. 

Upplysning lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna. 

Skälen till avvikelserna framgår.  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 

 

2020-mars-25 
 
 
 
 
 

  

Emil Forsling  Fredrik Winter 

 

 

 
 

 

 

 

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 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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Revisorerna 
i Ludvika kommun 

      
      Kommunstyrelsen 
      Vård- och omsorgsnämnden 
      Social- och utbildningsnämnden  
      Samhällsbyggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom) 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (för 
kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 

 
        

Grundläggande granskning avseende nämndernas ansvarsutövande 
2019 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en översiktlig grundläggande granskning av 
nämndernas ansvarsutövande. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2019. 

Granskningen redovisar hur respektive nämnd arbetat med mål och styrning, uppföljning och rapportering, 
resultat och åtgärder samt internkontroll.  

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande kommunövergripande rekommendationer: 

• Att kommunen ser över modellen för målstyrning för att ge nämnderna möjlighet att besluta om egna 

mål utifrån fullmäktiges övergripande mål. 

• Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en gemensam struktur för sina verksamhetsplaner 

som omfattar hela verksamhetsområdet samt mål och målaktiviteter.  

• Att respektive nämnd upprättar en heltäckande, strukturerad värdering av måluppfyllelse. Exempelvis i 

form av trafikljusmodellen.  

• Att öka transparensen och redovisningen av genomförda internkontroller för att tydliggöra hur 

kontrollerna genomförts (t.ex. metod, urval) samt vad de resulterat i. 

Rapporten innehåller bedömningar för kommunstyrelsen och respektive nämnd och i förekommande fall 
rekommendationer för kommunstyrelsen och de olika nämnderna. 

Resultat av granskningen framgår av bifogad rapport. 

Skriftligt svar önskas från styrelsen och samtliga nämnder, förutom kultur- och fritidsnämnden samt 
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, avseende hur nämnden avser att åtgärda de 
utvecklingsområden som påtalas i revisionsrapporten, vänligen senast 2020-06-30. 

Ludvika 2020-03-25 

 

 

_________________        

Torbjörn Åker      

Ordförande       
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Grundläggande 
granskning 2019

Ludvika kommun

Mars 2020

Petra Ribba
Marcus Alvstrand
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Inledning

2

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra 

uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner 

tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om nämnden/styrelsen bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

verksamhet med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor utgör kontrollmål för granskningen: 

• Har styrelsen/nämnden ett ändamålsenligt system för styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi?

• Vidtar styrelsen/nämnden åtgärder vid befarade avvikelser för att nå de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen?

• Har styrelsen/nämnden nått de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen? 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2019.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys av styrande dokumentation. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2019. I övrigt 

se “syfte och revisionsfrågor”. Prövning av ansvarstagande för intern kontroll och måluppfyllelse sker utifrån följande kontrollfrågor: 

1. Mål och styrning

2. Uppföljning och rapportering

3. Resultat och åtgärder

4. Internkontroll

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
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Målstyrning från kommunfullmäktige

3

Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2015 (§192) om en styrmodell vilken består av en vision, tre strategiska målområden (vilka gäller för åren 2016-2024) 

och fem övergripande verksamhetsmål (vilka gäller för åren 2016-2020). Till detta antogs 18 resultatmått med syfte att indikera om ett visst mål har nåtts, är på 

väg att nås, eller inte nås. Resultatmåtten ska, där det är möjligt, utgå från mått som andra myndigheter eller organisationer publicerar i tid till 

årsredovisningen. 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att årligen besluta om tidsatta målvärden för de 18 resultatmåtten. Målvärden för perioden 2019-

2020 antogs av kommunstyrelsen 2019-10-16 (§165). Nämnderna upprättar sedan målaktiviteter för att uppnå målen vilka rapporteras till 

kommunstyrelsen tre gånger under pågående år. 

Vi konstaterar att social- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan har upprättat 

nämndspecifika mål. 
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Uppföljning av måluppfyllelse

Kommunens förvaltningar rapporterar en uppföljning av de målaktiviteter som planerats under året vid tre uppföljningstillfällen till kommunstyrelsen. 

Måluppfyllelsen redovisas sedan på kommunövergripande nivå i samband med årsredovisning. 

Vi konstaterar utifrån genomförd granskning att social- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan upprättar en egen uppföljning av måluppfyllelse i sin verksamhetsberättelse. Enligt uppgift från kommunen kommer respektive 

nämnd från och med år 2020 ansvara för uppföljning av respektive verksamhets arbete mot målen. 

I kommunens årsredovisning 2019 sker en summering av målen för god ekonomisk hushållning på kommunövergripande nivå. Fyra av fem målområden 

bedöms som ej uppnådda/uppnådda i mindre grad. Ett mål är delvis uppfyllt. Samtidigt noteras att kommunen uppnår det övergripande finansiella målet 

om ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (resultat 13,6 %). 
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Kommunövergripande rekommendationer

Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna kommunstyrelsen och nämnderna följande 
rekommendationer: 

• Att kommunen ser över modellen för målstyrning för att ge nämnderna möjlighet att 
besluta om egna mål utifrån fullmäktiges övergripande mål

• Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en gemensam struktur för sina 
verksamhetsplaner som omfattar hela verksamhetsområdet samt mål och målaktiviteter. 

• Att respektive nämnd upprättar en heltäckande, strukturerad värdering av måluppfyllelse. 
Exempelvis i form av trafikljusmodellen. 

• Att öka transparensen och redovisningen av genomförda internkontroller för att tydliggöra 
hur kontrollerna genomförts (t.ex. metod, urval) samt vad de resulterat i

Eventuella nämndspecifika rekommendationer återfinns inom respektive nämnds avsnitt 
under rubriken kommentar/sammanfattande bedömning

6219



Kommunstyrelsen
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Mål och styrning 2019 Kommentarer/noteringar

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag?

Grön Beslutad 2019-02-19

Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter?

Grön Ja

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram?

Grön Beslutad 2019-02-19

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter?

Grön Ja

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

verksamhet?

Grön De kommunövergripande målen har brutits ned i ett separat 

dokument med planerade målaktiviteter för nämndens verksamhet. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi?

Grön Kommunstyrelsen har inte upprättat några särskilda mål för 

ekonomi. Kommunstyrelsen har upprättat en budget vilket likställs 

med målet att ha en budget i balans. Vi noterar att det finns ett 

kommunövergripande mål avseende ekonomi. 

7

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att kommunstyrelsen har en tillfredsställande styrning 

över sin verksamhet. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommunstyrelsen
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Uppföljning och rapportering 2019 Kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet?

Grön Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på kommunstyrelsens 

sammanträden. Förutom rapporteringen om verksamheterna ges 

information kring personalfrågor, viktiga verksamhetshändelser samt 

händelser av betydelse och annan information under punkten 

”verksamhetschefen informerar”.

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi?

Grön Kommunstyrelsen får löpande månadsrapportering av ekonomi.  I 

september tar KS del av nämndernas åtgärder för budget i balans samt 

redovisningen av uppdraget i december. 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? Grön Ja, kommunstyrelsen har rapportering av måluppfyllelse genom 

uppföljning av målaktiviteter och ekonomi i mars, juni och oktober samt 

rapportering i årsredovisning.

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen?

Gul Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur 

många målaktiviteter som följer sin plan

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? Grön Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden

8

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över 

sin verksamhet och ekonomi. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utökar användningen av mätetal vid sin rapportering.

Kommunstyrelsen
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Resultat och aktiva åtgärder 2019 Kommentarer/noteringar

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Ej tillämpligt. Nämnden har inga egna mål.

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Redovisar ett resultat om -3.3 mnkr för 2019. 

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)?

Gul Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad 

bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse. 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem?

Grön Exempelvis gav kommunstyrelsen i juni 2019 nämnderna i uppdrag 

att ta fram och påbörja genomförandet av åtgärder för att nå 

kommunens budgeterade resultat.

9

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande 

återrapportering över sin verksamhet. Vi rekommenderar att styrelsen säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans. 

Kommunstyrelsen
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Internkontroll 2019 Kommentarer/noteringar

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? Grön Ja

Internkontrollplan har antagits av nämnden? Grön Beslutad 2019-01-22 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet?

Grön De kommunövergripande kontrollpunkter och 3 nämndspecifika kontrollpunkter 

vilka upprättats utifrån riskanalys

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året?

Grön Ja

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister?

Grön Uppföljningen av de kommungemensamma punkterna visar på brister inom 

kommunstyrelsens verksamhet. Åtgärder framgår av protokollet. Uppföljningen 

av kommunstyrelsens nämndspecifika punkter visar inte på några större 

anmärkningar. Vi noterar att en mindre avvikelse rapporterats men kan inte 

tydligt utläsa om det behövts en åtgärd. 

10

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att kommunstyrelsen har i huvudsak tillfredsställande 

intern kontroll. 

Kommunstyrelsen

11224



Social- och 
utbildningsnämnden

12225



PwC

Mål och styrning 2019 Kommentarer/noteringar

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag?

Grön

(1/3)

Röd

(2/3)

Det finns tre verksamhetsplaner inom nämndens verksamhet. 

Nämnden godkänner/noterar redovisning av verksamhetsplan för 

förskolan 2019-02-06 och verksamhetsplan för skolan 2018-10-10. 

Nämnden antar verksamhetsplan för social välfärd 2019-06-12. 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter?

Grön Ja

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram?

Grön Beslutad 2019-03-06

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter?

Grön Ja

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

verksamhet?

Grön Ja,  i nämndens beslutade styrkort 2019-2021

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi?

Grön Ja, i nämndens beslutade styrkort 2019-2021

12

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: : Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en tillfredsställande styrning över sin 

verksamhet. Vi konstaterar att nämnden hanterat verksamhetsplaner på olika sätt. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer en strukturerad hantering av planer för sina 

verksamheter.

Social- och utbildningsnämnden

13226



PwC

Uppföljning och rapportering 2019 Kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet?

Grön Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens 

sammanträde.

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi?

Grön Nämnden har en stående punkt avseende budgetuppföljning 2019. I maj 

beslutade nämnden om åtgärdsplan för socialvälfärd och ansöker om 

utökad budgetram hos KF. I september redovisas uppdrag och 

ekonomiska åtgärder till nämnden för att nå budget i balans. I november 

sker uppföljning av nämndens åtgärdsplan. Nämnden godkänner 

årsbokslut 2019.

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? Grön Nämnden följer regelbundet upp ekonomi inom ramen för 

budgetuppföljning. Nämnden får rapportering av måluppfyllelse genom 

uppföljning av målaktiviteter vid uppföljningstillfällen. 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen?

Gul Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur 

många målaktiviteter som följer sin plan

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? Grön Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden

13

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: : Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över 

sin verksamhet och ekonomi.

Social- och utbildningsnämnden

14227



PwC

Resultat och aktiva åtgärder 2019 Kommentarer/noteringar

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Ej tillämpligt, vi har inte tagit del av någon nämndspecifik 

måluppföljning för helåret. 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar inte en budget i balans. Nämnden redovisar ett 

resultat om +11,9 mnkr för område utbildning och -28,5 mnkr för 

område social välfärd.

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)?

Gul Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad 

bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse. 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem?

Grön Ja

14

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande 

återrapportering över sin verksamhet. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans. 

Social- och utbildningsnämnden

15228



PwC

Internkontroll 2019 Kommentarer/noteringar

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? Grön Ja

Internkontrollplan har antagits av nämnden? Grön Beslutad 2018-12-12

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet?

Grön De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med tre 

nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys. 

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året?

Grön Ja

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister?

Grön Nämnden har informerats att förvaltningens uppföljning visar i flertalet fall att det 

inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister. 

För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit 

förbättringsåtgärder eller föreslagit åtgärder för att vidta under 2020.

15

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden har i huvudsak tillfredsställande intern 

kontroll. 

Social- och utbildningsnämnden

16229



Vård- och 
omsorgsnämnden

17230



PwC

Mål och styrning 2019 Kommentarer/noteringar

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag?

Grön Noteras att det i protokoll står att nämnden 2018-06-27, beslutat att 

godkänna informationen om budget och verksamhetsplan 2019 

samt godkänner förslaget på mål, resultatmått och målaktiviteter. 

Av förvaltningens tjänsteskrivelse står att förvaltningens förslag till 

beslut är: att nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 

till budget och verksamhetsplan för 2019. 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter?

Grön Ja

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram?

Grön Ja

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter?

Röd Nej, det framgår inte av budget vilka verksamheter som omfattas

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

verksamhet?

Grön 10 målaktiviteter i nämndens målstyrningskort

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi?

Grön Nämnden har inte upprättat några särskilda mål för ekonomi. 

Nämnden har upprättat en budget vilket likställs med målet att ha en 

budget i balans. 
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en delvis tillfredsställande styrning över 

sin verksamhet. 

Vård- och omsorgsnämnden

18231



PwC

Uppföljning och rapportering 2019 Kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet?

Grön Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens 

sammanträde. 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi?

Grön Nämnden har en stående punkt för budgetuppföljning 2019. I mars ger 

nämnden förvaltningen i uppdrag att fortlöpande under året redovisa 

åtgärder för att uppnå en budget i balans. Effekter av åtgärderna 

redovisas löpande på nämndens sammanträde. Åtgärder/aktiviteter och 

indikatorer följs upp.

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? Grön Nämnden följer regelbundet upp ekonomi inom ramen för 

budgetuppföljning. Nämnden får rapportering av måluppfyllelse genom 

uppföljning av målaktiviteter vid uppföljningstillfällen. 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen?

Gul Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur 

många målaktiviteter som följer sin plan

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? Grön Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över 

sin verksamhet och ekonomi. 

Vård- och omsorgsnämnden

19232



PwC

Resultat och aktiva åtgärder 2019 Kommentarer/noteringar

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Delvis

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar ett resultat om -7,2 mnkr 2019. 

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)?

Gul Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad 

bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse. 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem?

Grön
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande 

återrapportering över sin verksamhet. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans. 

Vård- och omsorgsnämnden

20233



PwC

Internkontroll 2019 Kommentarer/noteringar

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? Grön Ja 

Internkontrollplan har antagits av nämnden? Grön Beslutad 2018-12-19

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet?

Grön De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med två 

nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys. 

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året?

Grön Ja

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister?

Grön Ja
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden har i huvudsak tillfredsställande intern 

kontroll. 

Vård- och omsorgsnämnden

21234



Kultur- och 
fritidsnämnden

22235



PwC

Mål och styrning 2019
Kommentarer/noteringar

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag?
Grön

Beslutad 2019-03-26. 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter?
Grön

Planen anger information om nämndens verksamhet och 

ekonomiska förutsättningar. 

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram?
Grön

Beslutad 2019-02-25  

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter?
Grön

Ja

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens verksamhet?
Grön

De kommunövergripande målen har brutits ned i ett separat 

dokument med planerade målaktiviteter för nämndens verksamhet. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi? Grön

Nämnden har inte upprättat några särskilda mål för ekonomi. 

Nämnden har upprättat en budget vilket likställs med målet att ha en 

budget i balans. 
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en tillfredsställande styrning över sin

verksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden

23236



PwC

Uppföljning och rapportering 2019 Kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet?
Grön

Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens 

sammanträden

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi?
Grön

Nämnden har en stående punkt avseende budgetuppföljning 2019. 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?

Grön

Nämnden följer regelbundet upp ekonomi inom ramen för 

budgetuppföljning. Nämnden får rapportering av måluppfyllelse genom 

uppföljning av målaktiviteter vid uppföljningstillfällen. 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen?
Gul

Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur 

många målaktiviteter som följer sin plan

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? Grön Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över

sin verksamhet och ekonomi. 

Kultur- och fritidsnämnden

24237



PwC

Resultat och aktiva åtgärder 2019
Kommentarer/noteringar

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Ej tillämpligt. Nämnden har inga egna mål.

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämnden redovisar ett resultat om +1,1 mnkr 2019. 

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)?
Gul

Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad 

bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse. 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem?
Grön

Exempelvis bedöms om behov av åtgärd föreligger samt ev. förslag 

till åtgärd vid uppföljningstillfällen. 
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån översiktlig granskning, är att nämnden har en tillfredsställande återrapportering över sin 

verksamhet.  

Kultur- och fritidsnämnden

25238



PwC

Internkontroll 2019
Kommentarer/noteringar

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden?
Grön

Ja

Internkontrollplan har antagits av nämnden?
Grön

Beslutad 2018-12-11

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet? Grön

De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med tre 

nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys.

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året? Grön

Ja

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister? Grön
Ja
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden har i huvudsak tillfredsställande intern 

kontroll.

Kultur- och fritidsnämnden

26239



Samhällsbyggnads
nämnden

27240



PwC

Mål och styrning 2019
Kommentarer/noteringar

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag?

Röd Nej, vi noterar inget beslut avseende verksamhetsplan 2019 för 

samhällsbyggnadsnämnden. Vi har tagit del av ett dokument som benämns 

verksamhetsplan daterat 2018-08-16. Verksamhetsplanen är kortfattad och 

avser enbart förändringsarbete/verksamhetsförändringar och bedöms inte 

motsvara en plan för hela nämndens verksamhet under året. 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den 

styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

Ej tillämpligt

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram?

Grön Beslutad 2019-02-27

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den 

styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

Grön Vi noterar att budgeten även omfattar miljö- och byggnadsnämnden

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

verksamhet?

Grön De kommunövergripande målen har brutits ned i ett separat dokument med 

planerade målaktiviteter. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi?

Grön Nämnden har inte upprättat några särskilda mål för ekonomi. Nämnden har 

upprättat en budget vilket medför att en budget i balans anses som mål för 

ekonomin. 
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en delvis tillfredsställande styrning över 

sin verksamhet. Vi noterar att en verksamhetsplan har upprättats men som inte bedöms motsvara en plan för hela nämndens verksamhet under året. Planen är inte beslutad 

av nämnden. Vi rekommenderar att nämnden upprättar och beslutar om verksamhetsplan som beskriver nämndens planerade verksamhet under året. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Samhällsbyggnadsnämnden

28241



PwC

Uppföljning och rapportering 2019 Kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet?

Grön Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens 

sammanträden

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi?

Grön Ärenden avseende uppföljning av ekonomi hanteras löpande på 

nämndens sammanträden. Nämnden beslutade 2019-02-27 om åtgärder 

för budget i balans. Nämnden har en stående punkt avseende 

budgetuppföljning under året. 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? Grön Nämnden följer regelbundet upp ekonomi inom ramen för 

budgetuppföljning. Nämnden får rapportering av måluppfyllelse genom 

uppföljning av målaktiviteter vid uppföljningstillfällen. 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen?

Gul Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur 

många målaktiviteter som följer sin plan

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? Grön Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över 

sin verksamhet och ekonomi.

Samhällsbyggnadsnämnden

29242



PwC

Resultat och aktiva åtgärder 2019 Kommentarer/noteringar

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Ej tillämpligt. Nämnden har inga egna mål.

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar ett resultat om -4,6 mnkr 2019. 

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)?

Gul Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad 

bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse. 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem?

Grön Exempelvis bedöms om behov av åtgärd föreligger samt ev. förslag 

till åtgärd vid uppföljningstillfällen. 
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande 

återrapportering över sin verksamhet. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans. . 

Samhällsbyggnadsnämnden

30243



PwC

Internkontroll 2019
Kommentarer/noteringar

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? Grön Ja

Internkontrollplan har antagits av nämnden? Grön Beslutad 2018-12-17

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet?

Grön De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med tre 

nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys. 

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året?

Grön Ja

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister?

Grön Ja
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden har i huvudsak tillfredsställande intern 

kontroll. 

Samhällsbyggnadsnämnden

31244



Miljö- och 
byggnadsnämnden

32245



PwC

Mål och styrning 2019
Kommentarer/noteringar

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag?

Röd Nämnden har upprättat ett dokument benämnt verksamhetsplan 

vilket dateras 2018-06-07. Dokumentet avser enbart 

förändringsarbete/verksamhetsförändringar och bedöms inte kunna 

likställas med en verksamhetsplanering. 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter?

Röd Nej. 

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram?

Röd Nej, nämnden har enligt uppgift från kommunen inte antagit en egen 

budget 2019 utan ingår i samhällsbyggnads budget. 

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter?

Ej tillämplig då nämnden saknar egen budget

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

verksamhet?

Ej tillämplig då nämnden inte beslutat om egna mål. Vi noterar att 

nämndens mål, enligt uppgift, ingår i samhällsbyggnadsnämndens 

mål. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi?

Ej tillämplig då nämnden har inte upprättat några egna mål 

32

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning utifrån översiktlig granskning är att nämnden inte har en tillfredsställande styrning över sin 

verksamhet. Nämnden har inte beslutat om en verksamhetsplanering eller budget. Av uppgift från kommunen framgår att nämndens plan och budget samt målaktiviteter 

istället ingår i samhällsbyggnadsnämndens dokument. Vi rekommenderar att nämnden upprättar och beslutar verksamhetsplan och budget för sin verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden

33246



PwC

Uppföljning och rapportering 2019
Kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet?
Grön

Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens 

sammanträden. 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi?
Grön

Nämnden har en stående punkt för ekonomisk uppföljning på sina 

sammanträden. Vid uppföljningstillfälle 1 och 2 ingår nämnden i 

samhällsbyggnadsnämndens rapportering. Vi konstaterar att nämndens 

ekonomi inte särredovisas. 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? Ej tillämplig. Nämndens verksamhet och ekonomi särredovisas inte vid 

uppföljningstillfällena och därmed är inte en korrekt bedömning möjlig. Vi 

noterar att det vid årsredovisning sker viss rapportering avseende 

resultat och effekter. 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen?

Ej tillämplig. Nämndens uppgifter särredovisas inte vid 

uppföljningstillfällena

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? Grön Nämnden får löpande redovisning av delegationsbeslut

33

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån översiktlig granskning är att nämnden delvis utövar en tillfredsställande uppföljning över

sin verskamhet och ekonomi. Ärenden avseende versamhet och ekonomi är en stående punkt på nämndens sammanträden men det saknas en separat 

uppföljningsrapportering varför vi inte kan verifiera vilken uppföljning av nämndens ansvarsområde som sker. 

Miljö- och byggnadsnämnden

34247



PwC

Resultat och aktiva åtgärder 2019
Kommentarer/noteringar

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Ej tillämplig då nämnden inte beslutat om egna mål för sin 

verksamhet. Mål följs upp inom ramen för 

samhällsbyggnadsnämnden.

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Ej tillämplig då nämnden saknar mål för ekonomi. Vi noterar att 

nämnden vid årsredovisning redovisar resultat om +2,3 mnkr 

utifrån post i samhällsbyggnads budget.

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)?

Ej tillämplig enligt ovan

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem?

Ej tillämplig enligt ovan

34

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Då nämnden inte beslutat om en egen budget eller verksamhetsplan med mål kan en korrekt sammanfattande bedömning för 

kontrollmålet inte lämnas. Vi noterar att nämnden i samband med årsredovisning redovisar ett överskott om 2,257 mnkr jämfört med budgetpost i 

samhällsbyggnadsnämndens budget. 

Miljö- och byggnadsnämnden

35248



PwC

Internkontroll 2019
Kommentarer/noteringar

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? Grön Ja

Internkontrollplan har antagits av nämnden? Grön Beslutad 2018-12-12

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet?

Grön De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med tre 

nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året?

Grön Ja

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister?

Grön Ja
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån översiktlig granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande intern kontroll. 

Miljö- och byggnadsnämnden

36249



Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan

37250



PwC

Mål och styrning 2019 Kommentarer/noteringar

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i 

enlighet med fullmäktiges uppdrag?

Grön Beslutad 2018-11-19

Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter?

Grön Ja

Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som 

motsvarar fullmäktiges ram?

Grön Beslutad 2018-09-17

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens 

samtliga verksamheter?

Grön Ja

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

verksamhet?

Grön Nämnden har sex inriktningsmål som bryts ner i 

indikatorer/aktiviteter med mål nivå samt när och hur uppföljning ska 

ske. Vi noterar att flera indikatorer/aktiviteter inte har målvärden 

vilket försvårar uppföljningen. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens 

ekonomi?

Grön Ekonomiska mål finns inom två av ovan nämnda inriktningsmål vi 

sparar pengar åt våra kommuner samt Vi arbetar genomgående 

med hög kvalitet.

37

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en tillfredsställande styrning över sin 

verksamhet. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att upprättade mål har målvärden.

Gem. Nämnd för upphandlingssamverkan

38251



PwC

Uppföljning och rapportering 2019 Kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

verksamhet?

Grön Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens 

sammanträden

Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller 

ekonomi?

Grön Ärenden avseende ekonomi hanteras löpande på nämndens 

sammanträden

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? Grön Måluppfyllelse rapporteras i sin helhet vid årsredovisning. Vi noterar att 

det saknas en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen. 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 

rapporteringen?

Grön Ja

Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? Grön Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden

38

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över 

sin verksamhet och ekonomi. 

Gem. Nämnd för upphandlingssamverkan

39252



PwC

Resultat och aktiva åtgärder 2019 Kommentarer/noteringar

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Nämnden uppnår ett antal uppsatta mål. Rapporteringens 

utformning försvårar en översiktlig bild av exakt antal uppnådda 

mål. 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämnden redovisar en budget i balans (mindre överskott om 

+0,5mnkr). 

Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse 

(efter lämnad rapportering)?

Gul Det sker en strukturerad värdering av ekonomiskt resultat. Det 

saknas en strukturerad värdering av måluppfyllelse. 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska 

göras och av vem?

Grön Ja
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Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande 

återrapportering över sin verksamhet. Nämnden får en återrapportering av måluppfyllelse men vi konstaterar att strukturerad värdering av måluppfyllelsen är ett 

utvecklingsområde. 

Gem. Nämnd för upphandlingssamverkan

40253



PwC

Internkontroll 2019 Kommentarer/noteringar

Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden? Grön Ja

Internkontrollplan har antagits av nämnden? Grön Beslutad 2019-02-11  

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende 

nämndens verksamhet?

Grön De kommunövergripande kontrollpunkterna för värdkommunen (Ludvika) 

kompletteras med tre nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån 

riskanalys. En kontrollpunkt kompletterades med och godkändes av nämnden i 

samband med uppföljning av intern kontroll 2019-02-11. 

Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett 

till nämnden under året?

Grön Ja

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid 

eventuella brister?

Grön Ja

40

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån översiktlig granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande intern kontroll

Gem. nämnd för upphandlingssamverkan

41254
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-24 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 63  Dnr 2020/67 

 

Antagande av bolagsordning för WBAB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige antar bolagsordning för WBAB daterad den 14 februari 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Den 28 oktober 2019 inkom Bolagsverket med ett föreläggande om WBAB:s 
bolagsordning. Föreläggandet handlar om att kallelsesättet digital media måste 
förtydligas.  

Kommunstyrelsens förvaltning har varit i kontakt med Bolagsverket och 
WBAB:s tjänstepersoner för att få ett förtydligande på vad som måste ändras.  
För att Bolagsverket ska kunna godkänna bolagsordningen måste paragraf 11 
ändras till följande:  

- Kallelse till bolagsstämma ska ske via e-post och annan digital media, 
alternativt via brev för de som inte har tillgång till dator/internet. 
Kallelsen till aktieägarna ska ske tidigast sex och senast fyra veckor för 
stämman 

Ändringen gäller att ta bort ordet eller i paragrafen.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att anta 
bolagsordning för WBAB, daterad den 14 februari 2020. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2020 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag med Leif Petterssons ändringsförslag.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 10 mars 2020 § 47. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2020.  
3. Föreläggande från bolagsverket, daterad den 28 oktober 2019. 
4. Bolagsordning WBAB, daterad den 5 februari 2020.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige

277



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm, 0240 861 82 
malin.ekholm@ludvika.se  

Datum 

2020-02-17 
Diarienummer 

KS  2020/67-00 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Antagande av bolagsordning för WBAB  

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar bolagsordning för WBAB daterad den 14 februari 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Den 28 oktober 2019 inkom Bolagsverket med ett föreläggande om WBAB:s 
bolagsordning. Föreläggandet handlar om att kallelsesättet digital media måste 
förtydligas.  

Kommunstyrelsens förvaltning har varit i kontakt med Bolagsverket och 
WBAB:s tjänstepersoner för att få ett förtydligande på vad som måste ändras.  
För att Bolagsverket ska kunna godkänna bolagsordningen måste paragraf 11 
ändras till följande:  

- Kallelse till bolagsstämma ska ske via e-post och/eller annan digital 
media, alternativt via brev för de som inte har tillgång till 
dator/internet. Kallelsen till aktieägarna ska ske tidigast sex och senast 
fyra veckor för stämman 

Ändringen är en tilläggsändring med ordet eller i paragrafen.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att anta 
bolagsordning för WBAB, daterad den 14 februari 2020. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.  

 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Malin Ekholm 
Utredare 

 
Bilagor 
1. Föreläggande från bolagsverket, daterad den 28 oktober 2019. 
2. Bolagsordning WBAB, daterad den 5 februari 2020.  
 
Beslut inkl. bilaga skickas till 
WBAB för verkställighet 
Smedjebackens kommun för kännedom  
Styrdokument 
Akten
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851 81  Sundsvall 
0771-670 670 
Bolagsverket.se

Föreläggande
2019-10-28 12:28 567617/2019

Ärendenummer 1 (2)

ANNA HAHNE
WBAB
FREJ GATAN 5
777 30 SMEDJEBACKEN

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, 
559031-4380

Företagsnamn:

Ändring av företagsuppgiftÄrende:
567617/2019Ärendenummer:
2019-10-09Ärendet kom in:

Svaret ska ha kommit in: 2019-11-18
Emelie Andersson, 060-184531Handläggare:

Vi behöver fler uppgifter för att kunna behandla ärendet

Skicka in ett protokoll med ändring av bolagsordningen
Det inskickade årsstämmoprotokollet är inte ett komplett
årsstämmoprotokoll. På bolagsverket.se finns det mallar på hur
ett årsstämmoprotokoll ska vara uppbyggt. I mallen saknas
paragraf för ändring av bolagsordning, vilket också måste finnas
med i det nya protokollet ni skickar in.

Skicka in en bolagsordning
En ny bolagsordning måste skickas in. Kallelsesättet digital
media, måste förtydligas.

Upplysningar
Ska Leif Nilsson väljas till lekmannarevisor eller
lekmannarevisorsuppleant? Enligt det protokoll som har skickats
in är han vald till lekmannarevisor, men enligt anmälan ska han
registreras som lekmannarevisorsuppleant.

Gör så här
Skicka uppgifterna med post och kom ihåg att skriva ärendenumret. Svaret ska 
ha kommit in senast den 18 november 2019. 

Vi tar normalt hand om uppgifterna inom tre arbetsdagar. På bolagsverket.se kan 
du se hur det går med ditt ärende. Där kan du också se våra aktuella 
handläggningstider. 
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851 81  Sundsvall 
0771-670 670 
Bolagsverket.se

Föreläggande
2019-10-28 12:28 567617/2019

Ärendenummer 2 (2)

Vad händer om du inte svarar på föreläggandet?
Om du inte svarar i tid, eller om du inte skickar in de uppgifter vi begärt, kan vi 
komma att skriva av ärendet helt eller delvis. Det innebär att vi avslutar ärendet 
utan att pröva hela eller delar av din anmälan eller ansökan.
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Bolagsordning för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 
 
Org. nr 559031-4380 
Godkänd av kommunfullmäktige i Smedjebacken 2020-XX-XX § XX och Ludvika 2020-XX-XX 
§ XX och antagen av bolagsstämman 2020-04-08 §XX. 
§ 1 Bolagets firma 

Bolagets firma är WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB.  

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolagets verksamhet ska vara, att för kommuner eller kommunala företag som är 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 ägare beslutade investeringar 

 administration, ekonomi, marknadsföring och kundtjänst inom allmän VA-försörjning och 
kommunalt ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, samt i förekommande fall 
verksamhetsavfall 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats inom tillämplig lagstiftning av sina 
ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe. 

Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens inom vatten och avlopp samt 
avfallshantering samt vid anfordran medverka vid den fysiska planeringen i dylika hänseenden. 

Bolaget ska kunna driva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet, antingen i egen regi eller 
genom att köpa in vissa delar av tjänsteutbudet.  

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler 
med beaktande av de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna. 

Bolaget får ej bedriva spekulativ verksamhet. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt affärsmässiga grunder och största möjliga 
kostnadseffektivitet, och med beaktande av den kommunala kompetensen i kommunallagen, lagen om 
allmänna vattentjänster och miljöbalken, till den del detta ej innefattar myndighetsutövning, 
långsiktigt ansvara för förvaltning och drift och underhåll samt genomförande av investeringar i 
ägarnas allmänna VA-anläggningar och kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.  
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§ 5 Fullmäktiges ställningstaganden 

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i respektive kommun som direkt eller indirekt via 
dotterbolag är delägare i bolaget får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

§ 6 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) och högst fyra miljoner (4 000 000) 
kronor.  

§ 7 Aktie 

Aktier ska kunna utges till ett lägst antal av ett tusen (1 000) och ett högst antal av fyra tusen (4 000). 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst nio ledamöter. Inga styrelsesuppleanter utses. 

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 ordinarie val till 
kommunfullmäktige. 

Bolagsstämman beslutar om ordförande och vice ordförande. 

§ 9 Revisorer 

Bolaget ska ha en revisor med en suppleant. De ska båda vara auktoriserade revisorer och utses av 
bolagsstämman. 

§ 10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som bolagets revisor ska kommunfullmäktige i respektive kommun som 
direkt eller indirekt via dotterbolag är delägare i bolaget utse vardera en lekmannarevisor.  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske via e-post och annan digital media, alternativt via brev för de som 
inte har tillgång till dator/internet. Kallelsen till aktieägarna ska ske tidigast sex och senast fyra veckor 
för stämman.  

§ 12 Ärenden på årsstämma 

Årsstämma ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intagas i kommunernas 
årsredovisning, varvid följande ärenden ska behandlas; 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet. 
5. Godkännande av dagordningen. 
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.  
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning. 
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning. 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 
9. I förekommande fall anmäla om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer samt 
övriga valärenden. 
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna 
11. Antagande av ägardirektiv 
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
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§ 14 Firmatecknare 

Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i 
förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets 
firma inom ramen för den löpande förvaltningen.  

§ 15 Förköpsrätt 

Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen anmäla detta 
hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem den tilltänkte förvärvaren är och de villkor 
han eller hon ställer upp för förköp. 

När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i 
aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till 
varje förköpsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, 
att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget inom två månader från dagen för anmälan till 
styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än 
erbjudandet omfattar. 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast 
genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.  

Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska företrädesrätten 
dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera 
aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske ska fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk. 

Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av den i anmälan angivna köpeskillingen och i övrigt 
motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Förköpta aktier ska 
betalas inom en månad från det at priset blev bestämt. 

Kommer överlåtaren och den som begärt att få köpa aktierna inte överens i frågan om förköp, ska den 
som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap 21 § 
aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talas väckts ska den som begärt 
förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken 
med uppgift om dagen för anmälan. 

Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till stånd, har 
aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de begränsningar som följer av 4 kap 25 
§ aktiebolagslagen. 

§ 16 Likvidation 

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna i proportion till 
antal aktier.  

§ 17 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i respektive kommun som direkt eller indirekt via dotterbolag är delägare äger rätt 
att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamheter. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

§ 18 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen i enlighet med Tryckfrihetsförordningen och 
Offentlighets- och sekretesslagen. 

§ 19 Ändringen av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i respektive kommun 
som direkt eller indirekt är delägare i bolaget.
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2020-03-24 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 66  Dnr 2020/76 

 

Antagande av fördjupad översiktsplan Klenshyttan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige antar fördjupade översiktsplanen för Klenshyttan, upprättad i 
augusti 2018. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ingvar Henriksson (S) i handläggningen av detta 
ärende.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 16 december 2019 § 125 att lämna 
ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) 3 kap 19 §. Uppdraget att genomföra den fördjupade 
översiktsplanen slogs fast i gällande översiktsplan, som vann laga kraft den 25 
september 2013.  

Den fördjupade översiktsplanen för Klenshyttan behandlar frågor gällande 
buller, kulturmiljö och utbyggnadsmöjligheter i Klenshyttan. Av 
översiktsplanen framgår att planområdet delas in i tre områden med olika 
riktlinjer gällande byggnationsmöjligheter. Vidare föreslår man att område tre 
ska bli ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för att 
möjliggöra byggnation i strandnära läge.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde en utställning från den 24 april till 
och med den 2 juli 2018. Elva yttranden inkom under samrådstiden, varav sju 
med synpunkter. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade inget att erinra under 
utställningstiden. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2020 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 10 mars 2020 § 43. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2020.  
3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 

december 2019 § 125.  
4. Antagandehandling: Planbeskrivning upprättad i augusti 2018.  
5. Antagandehandling: Plankarta upprättad i augusti 2018. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

6. Antagandehandling: Utställningsutlåtande daterat den 9 augusti 2018. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige
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1(2) 
Datum 

2020-02-14 
Diarienummer 

KS  2020/76-21  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se  

   

 
 

 
Fullmäktige 

 

Antagande av fördjupade översiktsplanen för 
Klenshyttan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar fördjupade översiktsplanen för Klenshyttan, upprättad i 
augusti 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 16 december 2019 § 125 att lämna 
ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) 3 kap 19 §. Uppdraget att genomföra den fördjupade 
översiktsplanen slogs fast i gällande översiktsplan, som vann laga kraft den 25 
september 2013.  

Den fördjupade översiktsplanen för Klenshyttan behandlar frågor gällande 
buller, kulturmiljö och utbyggnadsmöjligheter i Klenshyttan. Av 
översiktsplanen framgår att planområdet delas in i tre områden med olika 
riktlinjer gällande byggnationsmöjligheter. Vidare föreslår man att område tre 
ska bli ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för att 
möjliggöra byggnation i strandnära läge.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde en utställning från den 24 april till 
och med den 2 juli 2018. Elva yttranden inkom under samrådstiden, varav sju 
med synpunkter. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade inget att erinra under 
utställningstiden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen noterar att det inte finns redogjort för de ekonomiska 
konsekvenserna av ett antagande av den fördjupade översiktsplanen inför 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om att skicka den till fullmäktige för 
antagande. Av planen framgår bland annat att det finns behov av att röja gräs 
och sly 1-2 gånger per år inom hyttområdet, att en skötselplan gällande 
naturvärden bör tas fram och att dammförordningen vid hyttan ska restaureras 
för att skydda byn från översvämning.  

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-02-14 

Diarienummer 
KS 2020/76-21 

Sida 

2(2) 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 

december 2019 § 125.  
2. Antagandehandling: Planbeskrivning upprättad i augusti 2018.  
3. Antagandehandling: Plankarta upprättad i augusti 2018. 
4. Antagandehandling: Utställningsutlåtande daterat den 9 augusti 2018. 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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Verksamhetsområde Planering 
Daniel Svensson 
daniel.svensson@ludvika.se 
 

Datum 

2019-10-24 
Diarienummer 

SBN 2017/54 

 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Godkännande av utställning och beslut om antagande för 
fördjupad översiktsplan för Klenshyttan 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utställningsutlåtande 

och färdigställa handlingarna i enlighet med utställningsutlåtandet. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna ärendet vidare till 
kommunfullmäktige för antagande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) 3 kap 19 §.  

 

Beskrivning av ärendet 
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Klenshyttan behandlar frågor 
gällande buller, kulturmiljö och utbyggnadsmöjligheter i Klenshyttan. 
Uppdraget att genomföra denna FÖP slogs fast i gällande 
kommunövertäckande översiktsplan som vann laga kraft den 25 september 
2013. 

Utställningen genomfördes från den 24 april till och med den 2 juli 2018. Elva 
yttranden inkom under samrådstiden, varav sju med synpunkter. 

Utställningsutlåtandets slutsats är att efter justeringar av planhandlingar kan den 
fördjupade översiktsplanen antas. 

 

Jan Lundberg 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Daniel Svensson 
Samhällsplanerare 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Planbeskrivning 
Bilaga 2 – Plankarta 
Bilaga 3 - Utställningsutlåtande 
 
Beslut skickas till 
Daniel Svensson, för handläggning 
Johanna Ingre, för kännedom 
Akten 
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 ANTAGANDEHANDLING 

 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN  

  

 
 
Postadress Besöksadress  Telefon Telefax Bank-
giro Postgiro 

 
771 82  LUDVIKA Carlavägen 24 0240-863 10 exp 0240-810 26 467-
5088 12 45 30-7 
   
 

Planbeskrivning 
Tillhörande fördjupning av översiktsplan för 

Klenshyttan i Ludvika kommun 

Upprättad i augusti 2018 
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1 INLEDNING 

1.1 Planens syfte 

Syftet är att uppdatera viktiga frågor i gällande fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Klenshyt-
tan från 19781. Enligt gällande översiktsplan(ÖP)2 behövde gällande FÖP för Klenshyttan för-
nyas och uppdateras angående frågor om kultur, vatten och avlopp (VA), buller och utbygg-
nadsmöjligheter. Då VA-frågan redan är utredd och åtgärdad tas inte den med som en egen del 
i denna FÖP. Det kan dock bli aktuellt med en utbyggnad av VA i och med de utbyggnadsmöj-
ligheter som kan finnas i området.  

1.2 Planprocess – organisation 

Handlingar 

Plankarta 

Planbeskrivning med kartor (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

Utlåtande 

Fastighetsförteckning 

Granskningskrets 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Kommunala förvaltningar 

Närboende 

Intresseföreningar och sammanslutningar 

Övriga 

                                                 
1 Områdesplan för KLENSHYTTAN – Ludvika kommun, 1978 
2 ÖP LUDVIKA 2030 – Ludvika kommun, 2013  
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1.3 Tidplan 

Utställning vår/sommar 2018   

Antagande vinter 2018 

Laga kraft vinter 2019  

2 PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Allmänt 

Planområdet omfattar byn Klenshyttan intill Dammsjön i Ludvika kommun. Från Klenshyttan 
är det ca åtta km in till Ludvika och drygt sex km till Grängesberg. Området är ca 65 ha stort 
och är omgivet av mestadels skog. Byn Klenshyttan präglas av kulturhistoriska miljöer med 
hyttruin, herrgård och flertalet bergsmansgårdar inom en liten yta. Hyttruinen tillsammans med 
bergsmansgårdarna och herrgården utgör riksintresse för kulturmiljövård. Förutom detta finns 
också en minnessten som utgör en fornlämning. Även hyttruinen med omkringliggande mark 
är en fornlämning. Planområdet ligger precis i utkanten av ett stort riksintresseområde för rörligt 
friluftsliv3.  

2.2 Tidigare ställningstaganden 

Områdesplan/fördjupning av översiktsplan 

Den gamla områdesplanen antagen i kommunfullmäktige 1978, blev antagen som fördjupning 
av översiktsplan i samband med att den nya kommunövertäckande översiktsplanen (ÖP) vann 
laga kraft 2013. Hyttruinen ligger inom ett Q-område4 i gällande fördjupad översiktsplan för 
Klenshyttan (FÖP) tillsammans med bland annat herrgården. Enligt då gällande regler bör om-
rådet användas endast för befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Gällande FÖP innehål-
ler fler skydd för den värdefulla kulturmiljön i Klenshyttan. Planen anger både permanenta bo-
städer och bostäder för fritidsbruk. Planen anger riktlinjer för hur stor del av en tomt får upptas 
av huvudbyggnader och gårdsbyggnader. Det ska dock påpekas att en FÖP inte är juridiskt 
bindande utan enbart en vägledning. 

Översiktsplan 

Gällande kommunövertäckande ÖP berör Klenshyttan i stort sett endast i frågor om hyttruinen 
och omkringliggande miljö. ÖP beskriver de olika skydd som finns för att bevara den kulturhi-
storiskt värdefulla miljön. ÖP fastlår att den tidigare områdesplanen, antagen 1978, för 
Klenshyttan är i behov av att uppdateras och därför genomförs denna FÖP. Frågorna om kul-
tur, VA, buller och utbyggnadsmöjligheter behöver revideras enligt översiktsplanen. VA-frågan 
för Klenshyttans by är redan utredd och åtgärdad och utgör därför inget eget avsnitt i denna 
FÖP men kan bli aktuell igen vid eventuellt byggande av nya bostäder.  

                                                 
3 Regionalt underlagsmaterial-lista (RUM-lista) - Länsstyrelsen Dalarnas län, 2015  
4 En bestämmelse som ej används längre. Innebörden av Q var att marken endast fick användas för befintlig, vär-
defull bebyggelse. 
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2.3 Kommunala beslut i övrigt 

I samband med att gällande ÖP vann laga kraft den 25 september 2013 fick denna nya FÖP för 
Klenshyttan automatiskt startbesked. 

2.4 Behov av miljöbedömning 

Vid startmöte bedömdes planen ej medföra betydande miljöpåverkan på grund av planområdet 
är så pass litet och lokalt och inga skyddsområden som till exempel Natura 2000-områden be-
rörs. Därför anses planen ej medföra betydande miljöpåverkan. 

2.5 Markägoförhållanden 

Klenshyttan 6:22 – Ludvika kommun 

Ludvika gård 8:2 – Bergvik Skog Väst AB 

Ludvika gård 1:395 – Staten Trafikverket 

Övriga fastigheter inom planområdet ägs av privatpersoner. 

2.6 Fornlämningar och riksintressen 

Inom planområdet finns ett hyttområde med välbevarad hyttruin som utgör ett fornlämnings-
område tillsammans med omgivande mark. Förutom hyttområdet finns en minnessten 5 som 
utgör en fornlämning vid korsningen Björkuddsvägen/Klenshyttevägen. Inom fornlämnings-
området för hyttan ligger även en kalkugn som utgör en fornlämning. Motivering för Klenshyt-
tans riksintresse för kulturmiljövård lyder ”Industrimiljö från 1800-talet med välbevarat hyttområde i 
anslutning till bergsmansby (Herrgårdsmiljö)”6. Planområdet ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv 
som sträcker sig ända från Malingsbo-Kloten.  

Fornlämningsområde är markerat med rött (gula linjen är plangränsen) 

 

Bergslagsbanan och väg 50 är klassade som riksintresse för kommunikation.  

                                                 
5 Fornsök – Riksantikvarieämbetet, 2015 
6 Riksintressen för kulturmiljövården – Dalarnas län (W) - Riksantikvarieämbetet, 2013 
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2.7 Vattenområden 

En stor del av Dammsjön ligger inom planområdet och därmed berörs nästintill hela planom-
rådet av strandskydd. Inne i Klenshyttans by finns små kanaler och dammar och då strandskydd 
gäller vid alla vattendrag oavsett storlek, skyddas även dessa små kanaler och dammar av strand-
skydd. Strandskyddet gäller 100 m från vattendragets strandlinje vilket gör att få delar av plan-
området inte berörs av strandskydd vilka kan ses på kartan nedanför. 

 

Strandskyddet berör så gott som hela planområdet 

2.8 Geotekniska förhållanden 

Berggrunden inom planområdet består av granit, yngre och äldre granit7. Det finns flera olika 
jordarter i området, som bland annat sand och silt, isälvsgrus med rullstensblock och morän8. 

                                                 
7 SGU:s karta Ser Af nr 158 
8 SGU:s karta Ser Aa nr 177 
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2.9 Omkringliggande område 

Ca en km sydväst om Klenshyttans by finns en mindre föreningsflygplats. Mängden flygtrafik 
anses vara så pass liten att den inte medför tillräckliga bullerstörningar för att påverka planlägg-
ningen. I den bullerschablon som finns i gällande FÖP för flygplatsen ingår Klenshyttan, bul-
lerschablonen är dock endast aktuell vid större ökning av flygtrafiken9. Enligt tillgänglig statistik 
sker ca 180010 starter per år, i jämförelse med 3000 starter då gällande FÖP togs fram. 3000 
starter ansågs då vara av liten omfattning. Flygtrafikens intensitet varierar från dag till dag och 
årstid till årstid. När gällande ÖP för hela kommunen vann laga kraft hade flygplatsen ingen 
officiell status som trafikflygplats utan klassades som en föreningsflygplats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ludvika flygplats i nederkant av vänstra bilden. Inom röda cirkeln i högra bilden ligger den nedlagda avfallsdeponin 

Strax bortanför tunneln under järnvägsvallen ligger en numera nedlagd avfallsdeponi (inom röda 
cirkeln i bilden ovanför) som klassas som riskklass 3 enligt MIFO-metodiken11. Då avfallsdepo-
nin har riskklass 3 är den inte prioriterad för vidare utredningar och efterbehandlingsåtgärder 
såsom objekt med riskklass 1 och 2. Avfallsdeponin ligger strax utanför området och berör 
därmed inte planområdet. Med den information som finns att tillgå via Länsstyrelsens RUM-

                                                 
9 Områdesplan för Ludvika flygplats – Ludvika kommun, 1981 
10 Mejlkorrespondens med Ludvika segelklubb och Ludvika flygklubb, 2015-10-07 
11 Metodik för Inventering av Förorenade Områden 
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lista12 finns inga andra potentiellt förorenade områden inom planområdet.13 Vid framtida detalj-
planearbete kommer vidare undersökningar och eventuellt saneringsarbete att genomföras. 

Luftkvaliteten i Ludvika tätort är mycket god och alla gällande miljökvalitetsnormer och miljö-
mål uppfylls14. Riksväg 50 passerar genom planområdet och har en relativt hög trafikbelastning, 
vilket påverkar luftkvaliteten, dock marginellt. Flygplanstrafik till och från Klenshyttans flygplats 
består till stor del av segelflygplan och övrig flygtrafik är så pass liten att det inte påverkar luft-
kvaliteten.  

En del av planområdet ligger inom område för högradonmark. Marken i Klenshyttans by klassas 
dock som normalradonmark.  

 

Inom det gulmarkerade området finns högradonmark 

 

                                                 
12 Regionalt underlagsmaterial 
13 http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Dalarna/Planeringsunderlag/ - Länsstyrelsen i Dalarna 2018-08-09 
14 Luftkvalitet i Dalarnas större tätorter 2001-2006 – Länsstyrelsens i Dalarnas län, 2007 
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2.10 Kulturmiljöfrågor 

Klenshyttan präglas av en kulturhistorisk miljö 
med många äldre och historiska byggnader. 

Hyttan anlades i början av 1600-talet och är 
ovanligt välbevarad och illustrerar väl hur en 
bergsmanshytta var uppbyggd. Hyttområdet 
klassas som fornlämningsområde. Inom hytt-
området finns en välbevarad masugn, rostugn, 
maskinhus, rådstugemurverk och kalkugn från 
1800-talet då hyttan moderniserades för sista 
gången. På andra sidan riksvägen och järnvägen 
finns ruiner av en gammal fördämning och plat-
sen för bergsmännens stångjärnssmedja. Dessa 
anses dock inte utgöra en lika stor del av den 
kulturhistoriska miljön som de andra inslagen 
och är därför inte utpekade på den informat-
ionstavla som finns vid hyttruinen och visar hur 
hyttområdet såg ut under drift.  Hyttdriften på-
gick från 1600-talets början fram till 1920-talet15. 
Hyttmiljön har tidigare skötts bra men skötseln 
har på senare tid blivit eftersatt. 

Hyttmiljön vårdas som ett industrihistoriskt kul-
turarv med hänsyn till dess antikvariska doku-
mentationsvärden. Hyttområdet är uppskyltat 
och ordnat för visning och utgör ett av de vik-
tigaste inslagen i Ekomuseum Bergslagen till-
sammans med resten av Klenshyttans by16. I byn 
finns ett par äldre välbevarade bergsmansgår-
dar från 1700-1800-talet som förhöjer den kul-
turhistoriskt intressanta miljön ytterligare. Alla 
bergsmansgårdar består utav trä och har flera 
uthus, till exempel loftbodar och stall i putsad 
slagg.  

Klenshyttans herrgård från 1800-talet är välbe-
varad och har flera tillhörande ekonomibygg-
nader. Den gulreveterade herrgården ligger i 
anslutning till hyttområdet och inom riksintres-
seområdet för kulturmiljövård. Herrgården ut-
gör ett viktigt inslag i den kulturhistoriska mil-
jön.  

                                                 
15 Program för kulturmiljövård – Ludvika kommun, 1990 
16 ÖP LUDVIKA 2030 – Ludvika kommun, 2013 
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Hyttruinen, bergsmansgårdarna och herrgården med tillhörande ekonomibyggnader ligger inom 
riksintresset för kulturmiljövård. Även lövträd, dammar och kanaler i byn är viktiga inslag i den 
kulturhistoriska miljön och bör bevaras.  

2.10.1 Säkerställande 

 

Kulturfrågan är den största och viktigaste frågan i fördjupningen av översiktsplanen. En av de 
övergripande principerna i gällande ÖP angående markanvändning handlar om att byar, såsom 
Klenshyttan, ska utvecklas så att bykaraktären tillsammans med kultur- och naturvärden bevaras. 
Eftersom det finns så pass många kulturhistoriska byggnader och andra historiska inslag i den 
lilla byn är bykaraktären i Klenshyttan starkt präglad av en kulturhistorisk miljö. Planområdet 
har delats in tre i områden, område ett som innefattar hyttområde (fornlämningsområdet), om-
råde två som innefattar övrigt område som ligger inom riksintresseintresseområdet för kultur-
miljö och område tre som innefattar övriga området inom planområdet. 

Område ett skarpast grön till vänster i bild, område två inom det lite ljusare och område tre i ljusast grön färg 

 

Område ett är området med störst restriktivitet. Hyttan, som ligger på kommunens fastighet, 
utgör en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen. Detta betyder att det är förbjudet att 
utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plan-
tering, eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Skog och träd får avverkas under 
förutsättning att berörda fornlämningar inte skadas men att återplantera kräver tillstånd. Föru-
tom fornlämningen, själva hyttan, utgör omkringliggande mark ett fornlämningsområde vilket 
gör att hyttområdet skyddas på ett bra sätt redan i dagsläget. Även fornlämningsområdet skyddas 
av kulturmiljölagen. Fornlämningsområdet som skyddas av kulturmiljölagen visas på bilden på 
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sida fem. Igenväxning är ett stort hot mot fornlämningar då det kan förstöra konstruktioner 
men även göra det svårt att hitta lämningar. Därför bör gräs och sly röjas 1-2 gånger per år med 
slåtterbalk där det är möjligt. Detta kallas ibland för fornvård. 

Kulturlämningarna har en artrik flora av mossor och lavar och har ett visst naturvärde. Bland 
annat finns en ovanlig orangelavsart och en ännu oidentifierad lav på stenmurarna vid hyttan 
och på en av byggnaderna finns den tidigare rödlistade finflikiga skinnlaven som säkerligen är 
hotad och sällsynt i kommunen17 och som ska beaktas vid eventuell restaurering av hyttan. 

 

Stenmur vid hyttan i Klenshyttan 

Övriga fastigheter och byggnader inom område ett är mycket värdefulla och utmärkande för 
den kulturhistoriska miljön i Klenshyttan. Inom detta område gäller de riktlinjer som står i gäl-
lande kommunövertäckande ÖP. Det vill säga att inom fornlämningsområdet tillåts inga nya 
byggnader. Endast med stor restriktivitet kan nya byggnader och förändringar av byggnader 
medges i omkringliggande miljö och ska anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön i 
övrigt mycket noggrant. 

                                                 
17 Översiktlig inventering av naturvärden inom fördjupad översiktsplan i Klenshyttan – JanOlof Hermansson, se 
bifogad bilaga 

300



LUDVIKA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
PLANBESKRIVNING 

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR KLENSHYTTAN 

 

 

 
12(28) 

 
 

Karakteriserande för den äldre bebyggelsen i Klenshyttan är trähus med antingen liggande eller 
stående panel, fasader på bostads- och ekonomibyggnader målade med röd slamfärg/falu röd-
färg och sadeltak. Herrgården och ytterligare hus i närheten sticker ut genom att ha gul puts på 
fasaden istället för den karakteriserande röda färgen, herrgården är dock reveterad. Det före-
kommer även att ekonomibyggnaderna har puts.   

Klenshyttan herrgård 

I område två ligger den välbevarade herrgården från 1800-talet med tillhörande ekonomibygg-
nader och även flertalet bergsmansgårdar från 1700-1800-talet men som antas ha anor ända från 
1400-talet18. Längs vägen som går förbi herrgården till hyttan finns en allé. Allén består av gamla 
björkar och träden är i någorlunda god kondition och på björkarna finns tämligen rikligt med 
olika lavar. Även lövträd, dammar, kanaler och vägar utgör viktiga element i den kulturhistoriska 
miljön och måste bevaras och vårdas med hänsyn19.  

                                                 
18 Klenshyttan - Länsstyrelsen i Dalarnas län 
19 ÖP Ludvika 2030 – Ludvika kommun, 2013 

Område ett (hyttområde) inom grönt område. 
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Dammförordningen vid Dammsjöns utsläpp ska restaureras eftersom den inte har åtgärdats på 
lång tid och är i stort behov av restaurering. I vägslänter bör lupiner – som är en invasiv art- 
bekämpas då dessa ökar kvävehalten i jorden vilket påverkar och konkurrerar ut övrig flora.  

Inom område två gäller stor restriktivitet för nya byggnader och förändringar på byggnader och 
åtgärderna bör anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön. Nya bostäder ska ligga 
minst 50 m från väg 50 på grund av riktlinjer gällande närhet till rekommenderad led för farligt 
gods.  

Inom område två finns betesmark som idag används för hästar. Arealen av hävdad öppen mark 
bör inte minska och kan med fördel för landskapsbilden och naturvärden även öka i areal20. 

Nya byggnader och förändringar på byggnader inom övrigt område i planområdet (område tre) 
bör eftersträvas att anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön i övrigt som präglar 
Klenshyttan för att bevara kulturmiljön. Precis som för övriga områden så ska nya bostäder i 
detta område också placeras minst 50 m från väg 50 för att minimera riskerna vid eventuell 
olycka med farligt gods inblandat. 

                                                 
20 Översiktlig inventering av naturvärden inom fördjupad översiktsplan i Klenshyttan – JanOlof Hermansson, se 
bifogad bilaga 

Område två inom ljusgrönt område 
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2.10.2 Konsekvenser 

Det områdena medför är att inom vissa delar av planområdet skärps riktlinjerna för ny- och 
ombyggnationer medan riktlinjerna i andra delar av planområdet lättas. Detta innebär att ut-
byggnationsmöjligheterna förändras i jämförelse med dagens riktlinjer och bestämmelser för 
Klenshyttan.  

Område ett har redan idag ett starkt skydd genom kulturmiljölagen och riktlinjer i gällande ÖP. 
Inom detta område ska inga nya byggnader tillkomma. Ombyggnationer får endast ske med stor 
restriktivitet. Här innebär stor restriktivitet att ombyggnationer endast får ske i de fall då det anses 
väsentligt för bevarandet av hyttan. 

För fastigheter som ingår i område två gäller att ny- och ombyggnationer endast får medges och 
genomföras med stor restriktivitet och att eventuella åtgärder bör anpassas till den äldre bebyg-
gelsen och kulturmiljön. 

För övrigt område inom planområdet (område tre) bör ny- och ombyggnationer eftersträvas att 
anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön som präglar Klenshyttan för att bevara byns 
kulturmiljö. Även i detta fall ska bestämmelser gällande utformning upprättas vid vidare plane-
ring. Detta medför att riktlinjerna för övrigt område i Klenshyttan skärps.  

 

Ett karaktäristiskt hus för Klenshyttans by i Falu rödfärg och med både stående och liggande fasad där taklutningen 
är mellan 25-35 grader.  

303



LUDVIKA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
PLANBESKRIVNING 

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR KLENSHYTTAN 

 

 

 
15(28) 

 
 

2.10.3 Riktlinjer  

 För område ett: Inga nya byggnader ska tillåtas inom hyttområdet (fornläm-
ningsområdet). Åtgärder ska anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmil-
jön i övrigt mycket noggrant. För ombyggnationer gäller stor restriktivitet. Här 
innebär stor restriktivitet att ombyggnationer endast får ske i de fall då det anses 
väsentligt för bevarandet av hyttan 

 I område två bör ny- och ombyggnation endast medges med stor restriktivitet 
och eventuella åtgärder bör anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmil-
jön. Nya bostäder ska ligga minst 50 m från väg 50 på grund av närheten till 
rekommenderad led för farligt gods. 

 Inom resten av planområdet (område tre) bör ny- och ombyggnationer efter-
strävas att anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön för att bevara 
byns kulturmiljö. Nya bostäder ska ligga minst 50 m från väg 50 på grund av 
närheten till rekommenderad led för farligt gods. 

 Karakteriserande för den äldre bebyggelsen i Klenshyttan är trähus med stå-
ende eller liggande panel, fasader på bostads- och ekonomibyggnader målade 
med röd slamfärg/ falu rödfärg och sadeltak, taklutningen ska vara mellan 25-
35 grader. Vissa byggnader med puts förekommer. I ett försök att anpassa nya 
byggnader till den äldre bebyggelsen ska de rödmålade trähusen efterliknas. 
Proportioner och storlek på nya byggnader bör även underordna sig hyttans- 
och herrgårdens byggnader. För att säkerställa riktlinjerna för utformning av 
bebyggelsen bör områdesbestämmelser upprättas. 

 Gräs och sly inom hyttområdet bör röjas 1-2 gånger per år med slåtterbalk där 
det är möjligt. 

 Lövträd, dammar, kanaler och vägar som utgör viktiga element i Klenshyttan 
bör skyddas och vårdas på bästa möjliga sätt. 

 Vid åtgärder såsom restaurering av hyttan bör den översiktliga inventeringen 
av naturvärdena i Klenshyttan tas i beaktning och eftersträvas att följas för att 
bevara de naturvärden som finns.  

 En skötselplan gällande naturvärden bör tas fram. 

 Dammförordningen vid hyttan ska restaureras för att skydda byn från över-
svämning. 
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2.11 Buller 

Enligt gällande FÖP, antagen 1978, översteg trafikbullerstörningarna från riksvägen dåvarande 
riktlinjer för trafikbuller för ca en tredjedel av bostäderna i området. Järnvägen löper längs med 
väg 50 men ingen beräkning på buller från järnvägen gjordes i samband med framtagandet av 
gällande fördjupning av översiktsplan. Både väg 50 och järnvägen skärmas via bland annat höjd-
skillnader och plank. Skärmningen från väg 50 är dock svår att beräkna i detalj eftersom situat-
ionen är komplex då det råder olika förutsättningar för hus till hus.  

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riksvägen och järnvägen löper förbi Klenshyttan i ytterkanten av planområdet. Flygplatsen ligger sydväst om plan-
området 

I samband med gällande FÖP undersöktes eventuella bullerstörningar från flygplanstrafiken till 
och från flygplatsen sydväst om planområdet. Enligt beräkningarna, efter Luftfartsverkets an-
visningar, medförde flygplatsen med dåvarande flygplanstrafik inga trafikbullerstörningar för 
boende i Klenshyttan. En bullerschablon skapades för att visa var trafikbuller kunde komma att 
påverka planläggningen ifall flygplanstrafiken ökade markant. Inom schablonsgränsen ligger 
Klenshyttan. 

Flygplanstrafiken har inte ökat markant och idag används flygplatsen mestadels av segelflyg och 
mindre motordrivna flygplan varje helg och vissa vardagar från april till och med oktober. Det 
förekommer att flygplan och helikoptrar utifrån, privat- och affärsbesök, använder sig av flyg-
platsen. När gällande FÖP togs fram skedde ungefär 3000 starter och landningar per år på flyg-
platsen, vilket då ansågs som ringa flygverksamhet. Nu har flygtrafiken minskat till 1800 starter 
och landningar per år enligt tillgänglig statistik21.  

Eftersom flygplanstrafiken till och från flygplatsen anses vara så pass liten även idag bedöms 
inga nya bullerberäkningar behöva göras då eventuellt flygplansbuller med största sannolikhet 
inte överstiger riktlinjerna angående buller från flyg.  

                                                 
21 Ungefär 1800 starter och landningar per år, om man räknar på att antalet starter och landningar per dag är den-
samma oavsett årstid. Därför är troligtvis denna siffra ännu lägre. 
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2.11.1 Bullerberäkningar 

Beräkningar för eventuella trafikbullerstörningar från väg 50 och järnvägen har genomförts. När 
gällande FÖP togs fram stördes ca en tredjedel av bostäderna av trafikbuller från väg 50 enligt 
de beräkningar som gjordes. Flygverksamheten anses vara av så liten omfattning att inga buller-
beräkningar för flygplatstrafiken har gjorts. Inga bullerberäkning ansågs heller vara nödvändiga 
då gällande FÖP för flygplatsen togs fram eftersom flygverksamheten, 3000 starter per år, an-
sågs vara så liten och nu har flygverksamheten minskat till ungefär hälften. 

Det finns planer för en eventuell återöppning av gruvan i Blötberget som ligger ungefär två km 
nordväst om Klenshyttan. I och med det skulle det behövas fler nya gruvverksamheter i när-
heten av Blötberget och Klenshyttan. På andra sidan järnvägen från Klenshyttan är det tänkt att 
i så fall förlägga ett sand- och klarningsmagasin. Detta sand- och klarningsmagasin kommer inte 
att ge ifrån sig buller förutom vid anläggningen av magasinet. Ett anrikningsverk ska finnas vid 
Skeppmora. Den verksamheten kommer innebära störande buller men verksamheten ligger på 
ett så pass stort avstånd från Klenshyttan att det ej ger någon påverkan gällande buller. Däremot 
skulle denna verksamhet medföra att antalet tåg förbi Klenshyttan skulle öka med 3-4 tåg/dygn. 
Dessa tåg är extra långa och tunga jämfört med de tåg som går förbi Klenshyttan idag.  Denna 
ökning i sig motsvarar 1 dBA som ekvivalent ljudnivå. Denna ökning ingår i den 50 % ökning 
som Trafikverket prognostiserar.  

Trafikverket har gjort en bullerberäkning för väg 50 och Björkuddsvägen som går rakt igenom 
Klenshyttan by.22 Bullerberäkningen finns med i utställningsutlåtandet. Slutsatserna som dras i 
beräkningen är att bostadshus inte får byggas närmre än 35 meter från väg 50 och järnvägen. 
Byggnationer ska också ha en skyddande skärm mot väg/järnväg för att klara av riktvärdena för 
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Eventuella iordningställda uteplatser behöver byggas på baksidan 
av bostadshusen i förhållande till väg 50 och järnvägen. 
 
För Björkuddsvägen (väg 619) behöver nya bostadshus byggas minst 15 meter från vägens mitt 
för att klara riktvärdena för ljudnivåer vid fasad. Även för iordningställd uteplats gäller avståndet 
15 meter från vägens mitt. Nya bostadshus behöver byggas minst ca 35 meter från väg 50 och 
järnväg samt med skärm mot väg/järnväg för att klara ekvivalent ljudnivå vid fasader. Eventuellt 
iordningställd uteplats behöver byggas på baksidan av bostadshusen i förhållande till väg 50 och 
järnvägen. 
 
Inomhusnivåer får inte överskrida de nivåer som anges i Boverkets byggregler (BBR). De ekvi-
valenta ljudnivåerna får enligt BBR inte överskrida 30 dBA i utrymme för sömn, vila eller daglig 
samvaro. I utrymmen för matlagning eller personlig hygien ska den ekvivalenta ljudnivån inte 
överskrida 35 dBa. Detta gäller för alla bostadshus.  

                                                 
22 Utställningsutlåtande för fördjupad översiktsplan för Klenshyttan, verksamhetsområde Planering, Ludvika 
kommun, 2018 
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Bild över de bullerstörda zonerna inom planområdet. Nedan följer två bilder där zonerna syns lite närmre. 
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2.11.2 Konsekvenser 

Flertalet fastigheter ligger inom en så kallad bullerstörd zon. Antalet fastigheter som direkt be-
rörs av så höga ljudnivåer att åtgärder kan behövas är tre stycken. Samtliga, Klenshyttan 6:4, 
6:14 och 6:15, ligger i områdets norra del. 

Att inte tillåta nya bostäder inom den bullerstörda zonen är ett enkelt sätt att hindra att det byggs 
bostäder med trafikbullerstörningar. Då det i dagsläget redan är bebyggt längs med nästintill 
hela väg 50 genom planområdet har det heller aldrig varit ett alternativ att planera för bostäder 
i området som ligger inom den bullerstörda zonen. I framtiden gäller samma riktlinjer gällande 
bebyggelse i den bullerstörda zonen. 

Bygglov för enskilda bostäder inom den bullerstörda zonen kan medges även om den ekviva-
lenta ljudnivån beräknas bli mellan 55-60 dBA. Då bör särskilda åtgärder göras, till exempel bör 
sovrum förläggas på den tysta sidan av bostaden.  

Skulle flygverksamheten i framtiden öka markant kan det vara nödvändigt att se över eventuellt 
flygtrafikbuller och åtgärder om det skulle behövas. I dagsläget anses det ej vara ett problem och 
därför har inga bullerberäkningar för flygplanstrafiken genomförts. 

2.11.3 Riktlinjer 

 

 Dagens trafikmängd och prognostiserad trafikmängd bör beaktas vid nybygg-
nation. Inga nya bostäder tillåts inom någon av de bullerstörda zonerna om ej 
särskilda åtgärder vidtas. 

 Nya bostäder ska byggas minst 35 meter från väg 50 och järnväg och minst 15 
meter från Björkuddsvägen. 

 Bygglov för enskilda bostäder inom den bullerstörda zonen kan medges även 
om den ekvivalenta ljudnivån beräknas bli mellan 55-60 dBA. Då bör särskilda 
åtgärder vidtas, till exempel bör sovrum förläggas på den tysta sidan av bosta-
den.  

 Ägare till fastigheter med för hög ekvivalent ljudnivå eller kommunen kan göra 
en förfrågan till Trafikverket om bullerdämpande åtgärder. 

2.12 Utbyggnadsmöjligheter för bostäder 

2.12.1 Bebyggelseområden 

Klenshyttan är en by som präglas av en kulturhistorisk miljö. Det finns bostäder och byggnader 
kvar sedan bergsmansgårdarna uppkom på 1400-talet. Bergsmansgårdarna ger en bra insyn i hur 
en by bestående av bergsmansgårdar kunde se ut på den tiden. Det finns även en välbevarad 
herrgård från 1800-talet med tillhörande ekonomibyggnader och tillsammans med hyttområdet 
utgör dessa ett av de viktigaste inslagen i Ekomuseum Bergslagen. Hyttområdet, bergsmansgår-
darna och herrgården ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Då Klenshyttan präglas av en 
kulturhistorisk miljö är det viktigt att eventuella byggnationer anpassas till befintligt bebyggelse. 
Ytterligare specifikationer finns under punkterna 2.10.1–2.10.3.   
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Ett urval av byggnader från Klenshyttan som visar bykaraktären. 

Bild på olika byggnader i Klenshyttan som tydligt visar bykaraktären.  
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Framför allt söder om riksintresset för kulturmiljövård och även längs med väg 50 finns nyare 
bostäder från 1950-1980-talet. Den största delen av bebyggelsen inom planområdet ligger i 
själva byn Klenshyttan. I övrigt finns det några hus, mestadels sommarstugor, runt Dammsjön 
och framför allt vid den södra delen av sjön. Bebyggelsen i planområdet utgörs till största del 
av enbostadshus och permanentbostäder. Befolkningsmängden har varit någorlunda konstant 
och i jämförelse med hur många det bodde i Klenshyttan då gällande FÖP togs fram bor det 
idag bara ett fåtal personer mindre i Klenshyttan. Detta trots att man i gällande FÖP antog att 
befolkningsmängden skulle minska.   

Flertalet bostäder störs av trafikbuller. 6000 fordon, varav 14 % tunga fordon, passerar 
Klenshyttan i snitt varje dag. Flera hus ligger inom en bullerstörd zon som innebär att de har 
över 60 dBA ekvivalent ljudnivå, vilket är riktvärdet för nya bostäder. Tre fastigheter har en 
ekvivalent ljudnivå som överskrider 65 dBA, vilket är ett riktvärde för befintliga bostäder.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
Väg 50 som går förbi Klenshyttan 

 
Majoriteten av bostäderna byggdes innan riktlinjer för närhet till farligt gods-leder fanns eller 
var lika tydliga som idag. Enligt dagens riktlinjer är det inte lämpligt att bygga i närheten av 
riksvägen även om hastigheten är 70 km/h och riktlinjerna gäller för hastigheter 90 km/h och 
över. Enligt riktlinjerna ska inga bostadshus med fler än två våningar ligga inom 70 m från en 
rekommenderad led för farligt gods. Till stor del är området som ligger inom 70 m från väg 50 
redan bebyggt. Därför pekas inte området ut som möjligt för nya bostäder. Enskilda bostadshus 
tillåts dock minst 50 m från vägen och inte på 70 m avstånd. Detta på grund av att hastighets-
begränsningen endast är 70 km/h. Tillbyggnad på befintliga bostäder kan ske, dessa ska dock 
vara vända bort från vägen.  

Tidigare fanns det problem med dålig standard gällande VA i Klenshyttan, vilket konstaterades 
även i gällande FÖP från 1978. För ungefär tio år sedan fick kommunen ett föreläggande från 
länsstyrelsen om att dra fram kommunalt VA till Klenshyttan och åtgärda problemen. Detta har 
nu åtgärdats och de flesta bostäder, förutom ett par sommarstugor, är anslutna till kommunalt 
VA. 
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2.12.2 Förslag för nya bostäder 

Planområdet är ca 65 ha och utbyggnadsmöjligheterna begränsas av flera olika anledningar. Att 
bygga mycket och stort är inget lämpligt alternativ på grund av riksintresse- och fornlämnings-
området med dess kulturhistoriska miljöer och inslag.  

Nya bostäder i närheten av väg 50 och järnvägen är direkt olämpligt med tanke på närheten till 
rekommenderad led för farligt gods och bullerstörningar från både väg och järnväg. Inom den 
bullerstörda zonen bör ej nya byggnader tillåtas om särskilda åtgärder ej vidtas. 

På den sydöstra sidan Flygfältsvägen fram till Dammsjön finns ett översvämningskänsligt om-
råde (se blåstreckat område i bilden nedanför). Inom detta område bör det ej byggas nya bostä-
der. 

Inom planområdet bör förnybar energi eftersträvas som energiförsörjning vid nybyggnation.  

Vid byggnation är det viktigt att se till att dagvatten hanteras på ett bra sätt. Detta utifrån de 
riktlinjer som ska tas fram för kommunen. Exempelvis via lokalt omhändertagande av dagvat-
ten, att se till att det inte är för mycket hårdgjord yta på fastigheten med mera.  

’ 

Om Klenshyttan ska byggas ut med nya bostäder är det viktigt att bykaraktären bevaras, så även 
kultur- och naturvärden. Detta fastslår gällande ÖP i delen om kulturmiljöer. Inom område ett 
tillåts inga nya byggnader och i område två bör ny- och ombyggnationer endast medges (se 

Bilden visar hur stor del av planområdet där hänsynstagande bör tas för byggnation.  
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punkterna 2.10.1 – 2.10.3) med stor restriktivitet. Åtgärder måste anpassas till den kulturhisto-
riska miljön. Inom resten av planområdet (område tre) bör ny- och ombyggnationer eftersträvas 
att anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön för att försöka bevara byns kulturmiljö. 
Vid exploatering eller ny- och ombyggnationer är det viktigt att tillgängligheten för räddnings-
tjänsten och dess fordon inte försvåras.  

Planområdet berörs av strandskydd. Dels är det strandskyddet runt Dammsjön som berör plan-
området i stort men även inne i byn finns det små åar och kanaler. Eftersom alla vattendrag 
skyddas genom strandskydd har även de små åarna ett strandskyddsområde på 100 m från 
strandlinjen. För att det ska vara möjligt att bygga inom strandskyddat område behöves en 
strandskyddsdispens eller att strandskyddet upphävs. 

2.12.3 Landsbygdsutveckling i strandnära läge - LIS 

Kommunens viljeinriktning i gällande översiktsplan23 angående bostäder, är bland annat att 
skapa fler bostäder i sjönära läge. I dagsläget finns enstaka hus och tomter intill Dammsjöns 
strand men inget LIS-område24. Nya enskilda bostäder i sjönära läge är en möjlighet i planom-
rådet men ej inom område ett och två. Område tre i planområdet görs därför till ett LIS-om-
råde25. Enskilda dispenser kan sökas inom område två. Strandskyddet kommer finnas kvar längs 
med Dammsjöns strandkant och längs ett vattendrag som går i sydöstra delen av planområdet. 
Björkuddsvägen utgör en gräns för var strandskyddet börjar gälla, detta för att bibehålla tillgäng-
ligheten till Dammsjön. Bilden nedan visar var strandskyddet kommer finnas kvar. Resterande 

                                                 
23 ÖP LUDVIKA 2030 – Ludvika kommun, 2013 
24 Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
25 Område för landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

    Bilden visar var strandskydd kommer finnas kvar och var det blir aktuellt med LIS-område. 
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delar av område 3 görs till LIS-område. Strandskyddet kommer även finnas kvar 100 meter från 
strandkanten och ut över vattnet.  

2.12.4 Konsekvenser 

Det finns få platser i planområdet som utan hinder kan bebyggas med bostäder. Den kulturhi-
storiska miljön ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras men kan komma att påverkas av 
ny- och ombyggnationer. Då en stor del av området är strandskyddat påverkar det utbyggnads-
möjligheterna. Därför görs område tre i planområdet till ett LIS-område.  

Vägtrafiken i Klenshyttan kan komma att öka något i och med att nya bostäder byggs. De möj-
liga nya bostäderna är dock så pass få att ökningen av vägtrafiken knappt kommer vara märkbar. 

Vissa naturvärden påverkas av eventuella ny- och ombyggnationer. Dessa ska tas i beaktning 
vid ny- och ombyggnation. Naturvärdena är mer utförligt beskrivna i den medföljande invente-
ringen av naturvärden. 

2.12.5 Riktlinjer 

 Skapa fler bostäder i sjönära läge genom att göra område tre till LIS-område. 

 Vid framtida bygglov eller detaljplan bör riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 55 
dBA eftersträvas istället för det i nuläget 60 dBA som gäller. Detta för att för-
söka behålla den bykaraktär som finns.  

 Det är viktigt att bykaraktären tillsammans med kultur- och naturvärden beva-
ras vid byggande av bostäder. 

 För område ett: Inga nya byggnader ska tillåtas inom hyttområdet. I de fall 
åtgärder krävs måste dem anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön 
i övrigt mycket noggrant.  

 I område två bör ny- och ombyggnation endast medges med stor restriktivitet 
och eventuella åtgärder bör anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmil-
jön. Nya bostäder ska ligga minst 50 m från väg 50 på grund av närheten till 
rekommenderad led för farligt gods. Tillbyggnader kan byggas närmare vägen 
än 50 m om dessa vänds bort från väg 50. 

 Inom resten av planområdet (område tre) bör ny- och ombyggnationer efter-
strävas att anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön för att bevara 
byns kulturmiljö. Nya bostäder ska ligga minst 50 m från väg 50 på grund av 
närheten till rekommenderad led för farligt gods. Tillbyggnader kan byggas 
närmare vägen än 50 m om dessa vänds bort från väg 50. 

 Träd, dammar, kanaler och vägar bör skyddas och vårdas på bästa möjliga sätt 
vid byggande av bostäder. Dammförordningen vid Dammsjöns utsläpp ska re-
staureras. 

 Vid ny bebyggelse och restaurering ska den översiktliga inventeringen av na-
turvärden i Klenshyttan tas i beaktning och försöka efterföljas för att ta hänsyn 
och försöka bevara de naturvärden som finns. 
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3 SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET 

Fördjupningen av översiktsplanen föreslår vissa förändringar i säkerställandet av kul-
turmiljön i Klenshyttan. För hyttområdet och omkringliggande miljö gäller samma rikt-
linjer som i gällande ÖP. 

De bullerberäkningar som gjorts visar att tre fastigheter har så pass höga bullernivåer 
att den ekvivalenta ljudnivån överskrider 65 dBA. Då Trafikverket är väghållare för 
väg 50 ligger ansvaret på Trafikverket att göra de bulleråtgärder som kan krävas när 
den ekvivalenta nivån överskrider 65 dBA. Husen längs med väg 50 ligger inom en 
bullerstörd zon som överskrider riktvärdet för nya bostäder, därför går det ej att bygga 
nya bostäder längs väg 50 utan åtgärder först. 

Utbyggnadsmöjligheterna i planområdet är få men möjligheten för nya enskilda bostä-
der finns. Då Klenshyttan präglas starkt av kulturmiljö är det viktigt att säkerställa och 
skydda kulturmiljön. Hyttområdet (fornlämningsområdet) skyddas helt och hållet från 
ny- och ombyggnationer. Inom dess omkringliggande miljö (område 2) får ny- och 
ombyggnationer endast medges med stor restriktivitet och åtgärder ska anpassas till 
den äldre bebyggelsen och kulturhistoriska miljön. Inom område tre bör nya byggnader 
eftersträva att anpassas till äldre bebyggelsen och den kulturhistoriska miljön som präg-
lar Klenshyttan. Träd, dammar, kanaler och vägar bör vårdas och skyddas på bästa 
möjliga sätt. Fornvård bör ske i och kring hyttan och en skötselplan gällande naturvär-
den bör tas fram. 

Område tre föreslås som LIS-område för att möjliggöra bostäder i sjönära läge. 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushåll-
ning med mark- och vattenområden. 

3.1 Konsekvenser för Ludvika kommuns översiktsplan 

I stort påverkas inte översiktsplanen nämnvärt i och med denna fördjupning. Då om-
rådet inte utpekas på ett särskilt sätt i gällande översiktsplan medför inte fördjupningen 
stora förändringar för den kommunövertäckande översiktsplanen. 

Fördjupningen ger dock en mer detaljerad vägledning i olika frågor för Klenshyttan än 
gällande översiktsplan och påverkar Klenshyttan på så sätt att riktlinjer gällande mark- 
och vattenanvändning blir tydligare. Då fördjupningen berör kulturfrågor, buller och 
utbyggnadsmöjligheter får dessa frågor en mer specificerad och detaljerad vägledning 
än vad de har i gällande översiktsplan. Fördjupningens förslag utgår från översiktspla-
nens vägledning om dessa frågor i stort och mer specifikt för Klenshyttans förutsätt-
ningar, då främst gällande kulturfrågor.  

Kulturfrågor skulle styras upp genom områdesbestämmelser enligt gällande ÖP men 
så blev icke fallet utan det har reglerats genom en ny FÖP med något annorlunda 
riktlinjer för att bevara kulturhistoriska miljön i jämförelse med gällande ÖP. Över-
siktsplanen berör inte bullerfrågor specifikt för Klenshyttan utan ger en mer allmän 
vägledning kring bullerfrågor i Ludvika kommun. Planen medför en mer specifik och 
detaljerad undersökning om bullerstörningar för boende Klenshyttan gentemot över-
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siktsplanen för hela Ludvika kommun. Angående utbyggnadsmöjligheter är en av kom-
munens viljeinriktningar generellt att skapa fler bostäder i sjönära läge. Därför görs 
område tre i planområdet till ett LIS-område. Med nya eventuella bostäder i Klenshyt-
tan i närheten av Dammsjön följs viljeinriktningen vad beträffar fler bostäder i sjönära 
läge.  

3.2 Miljöbedömning 

Planen anses inte medföra någon betydande miljöpåverkan och därför har ingen sär-
skild miljökonsekvensbeskrivning upprättats i samband med framtagandet av planen. 
Konsekvenserna av planen kan istället utläsas med hjälp av plankartan samt planbe-
skrivningen. 

4 PLANPROCESSEN 

Planprocessen för en fördjupning av översiktsplan följer samma process som för en 
översiktsplan. Utställning ska genomföras med en genomgående dialog med länssty-
relsen, regionplaneorgan och andra kommuner som kan komma att beröras av försla-
get. Andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare med väsentligt 
intresse av förslaget ska också få ta del av förslaget och komma med synpunkter.  

Efter att utställningen är avslutad ska förslaget bearbetas med hänsyn till de inkomna 
synpunkterna. Efter bearbetning av förslaget kan fördjupningen av översiktsplanen 
antas av kommunfullmäktige.   

316



LUDVIKA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
PLANBESKRIVNING 

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR KLENSHYTTAN 

 

 

 
28(28) 

 
 

5 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Den fördjupade översiktsplanen har upprättats av verksamhetsområde Planering. 
Kontakter har under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och 
enheter.  
 

 

 

Johanna Ingre  Joel Lidholm  Daniel Svensson 
Planeringschef  Samhällsplanerare Samhällsplanerare 
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Plankarta
Fördjupad översiktsplan för Klenshyttan

1

2

3

Teckenförklaring

Område 1
Inga nya byggnader ska tillåtas inom
hyttområdet. Åtgärder måste anpassas till den
äldre bebyggelsen och kulturmiljön i övrigt
mycket noggrant.
Betesdjur kan tillåtas.
Lövträd, dammar, kanaler och vägar ska vårdas
på bästa möjliga sätt. Skötselplan bör tas fram.
Vid restaurering av hyttan bör natur- och
kulturvärden tas i beaktning.
Gräs och sly inom hyttområdet bör röjas 1-2
gånger per år.

Område 2
Inom området bör ny- och ombyggnation endast
medges med restriktivitet och eventuella åtgärder
ska anpassas till den äldre bebyggelsen och
kulturmiljön. Nya bostäder ska ligga minst 50 m
från riksvägen på grund av närheten till
rekommenderad led för farligt gods.
Nya bostäder får inte byggas inom den
bullerstörda zonen utan vissa åtgärder.
Betesdjur kan tillåtas.
Lövträd, dammar, kanaler och vägar ska vårdas
på bästa möjliga sätt. Skötselplan bör tas fram.
Naturvärden ska tas i beaktning vid
nybyggnation.

Område 3
För att försöka bevara byns kulturmiljö i stort
bör ny- och ombyggnationer eftersträvas att
anpassas till den äldre bebyggelse och
kulturmiljön.
Nya bostäder ska ligga minst 50 m från
riksvägen på grund av närheten till
rekommenderad led för farligt gods.
Nya bostäder får inte byggas inom den
bullerstörda zonen utan vissa åtgärder.
Betesdjur kan tillåtas.
Lövträd, dammar, kanaler och vägar ska vårdas
på bästa möjliga sätt. Skötselplan bör tas fram.
Naturvärden ska tas i beaktning vid
nybyggnation.
Delar av området föreslås bli LIS-område.

I planbeskrivningen finns de olika
riktlinjerna mer utförligt beskrivna.
Dessutom finns fler mindre riktlinjer
med i planbeskrivning men ej med
här.

Plangräns
Område för riksintresse

Övriga områden och linjer

Antagandehandling

Till planen hör: 
Planbeskrivning, plankarta, utställningshandling,
fastighetsförteckning

Fördjupad översiktsplan för

Klenshyttan Beslutsdatum Instans

Godkännande

Upprättad i augusti 2018

Johanna Ingre
Planeringschef

Antagande

SBN

Laga kraft

Ludvika kommun KF

Daniel Svensson & Joel Lidholm
Samhällsplanerare

3

3
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1. Utställningens bedrivande 

Den 28 februari 2018, §20 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge 

planeringsenheten i uppdrag att genomföra erforderlig utställning.  

Utställningen genomfördes under tiden 24 april 2018 till och med den 2 juli 

2018 (Länsstyrelsen fick förlängt till den 2 augusti). Allmänheten, sakägare, 

myndigheter, intresseföreningar, kommunala nämnder med flera gavs då 

ytterligare ett tillfälle att yttra sig över den nya detaljplanen. 

Utställningen har kungjorts i lokalpressen och på kommunens anslagstavla. 

Utställningshandlingar har skickats ut till berörda remissinstanser enligt 

verksamhetsområde Planerings sändlista och fastighetsförteckning. 

Detaljplanen har även varit tillgänglig på kommunens hemsida på internet 

ludvika.se/oversiktsplanering, i Ludvika bibliotek (Engelbrektsgatan 3) och på 

plan 5 i Ludvika Folkets hus, samt informationsmöte med boenden i 

Klenshyttan i Klenshyttans Bystuga den 14 maj 2018. 

Elva yttranden har inkommit, varav noll efter utställningstidens slut. 
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2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga 

ställningstagande 

Av inkomna elva yttranden var sju med synpunkter och fyra utan erinran.  

  Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Länsstyrelsen  U11  X 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl    

Kommunstyrelsens planutskott U6 X  

Kultur- och fritidsnämnden  U8  X 

Räddningstjänsten Västerbergslagen U1  X 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende inom planområdet 

   

Privatperson, boende inom planområdet U4  X 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende i fastigheter gränsande till planområdet  

   

-    

Intresseföreningar och sammanslutningar    

-    

Övriga privatpersoner    

-    

Övriga     

Lantmäteriet U5 X  

WBAB U9 X  

Skanova U7  X 

Dalatrafik U10  X 

Trafikverket U3  X 

Polismyndigheten Dalarna – Västra Dalarna U2 X  
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3. Sammanfattning av inkomna yttranden med 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

U1 Räddningstjänsten Västerbergslagen 

Yttrande inkommit den 2 maj 2018 

1. Närhet till transportled av farligt gods på väg och järnväg bör värderas 

mot planerad verksamhet. 

2. Brandvattenförsörjning beaktas och anpassas till översiktsplan. 

3. I samband med planering förutsätter räddningstjänsten att hänsyn tas 

till behov av tillgänglighet för räddningsfordon och i synnerhet 

räddningstjänstens höjdfordon. 

Förvaltningens kommentar 

1. Synpunkten noteras. Hänsyn tas till farligt gods-led då planen inte 

tillåter bostäder för nära riksvägen. 

2. Synpunkten noteras. 

3. Planbeskrivningen uppdateras för att poängtera vikten av tillgänglighet 

för räddningsfordon. 

 

U2 Polismyndigheten Dalarna – Västra Dalarna 

Yttrande inkommit den 3 maj 2018 

Polismyndigheten har tagit del av handlingarna och har inget att erinra.  

U3 Trafikverket 

Yttrande inkommit den 22 maj 2018 

Vi har gjort en egen utredning för vägtrafikbuller från riksväg 50 och väg 619: 

1. Ljudnivåer från väg 619 som går intill Dammsjön:  

Underlag: 

Trafikmängd 2040: ca 300 fordon varav ca 17,7% tunga. 

Hastighet 50 km/h. 

Byggnader på norra eller södra sidan av väg 619. 

Avstånd till vägmitt: ca 15 meter. 

Höjd över marken för bottenvåning är 2 meter. 

Höjd över marken för våning 2 är 5 meter. 

Ljudnivåer våning 1, utomhus vid fasad 

- Ekvivalent 45 dBA 

- Maxnivå 67 dBA. 

Ljudnivåer våning 2, utomhus vid fasad 

- Ekvivalent 49 dBA 
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- Maxnivå 72 dBA. 

Slutsatser, ljudnivåer 15 meter från väg 619 utifrån underlaget: 

- De nya riktvärdena för ekvivalent ljudnivå innehålls för fasad för båda 

våningarna.  

- De nya riktvärdena för maximal ljudnivå innehålls för fasad för våning 1 men 

för våning 2 överskrids den med 2 dBA, dvs den maximala ljudnivån kommer 

att bli 72 dBA för våning 2. 

- Inomhusnivåer får inte överskrida de nivåer som anges i Boverkets byggregler 

(BBR). 

- Riktvärden för eventuell iordningställd uteplats på markplanet innehålls 12 

meter från väg 619.  

 

2. Utredning av ljudnivåer från riksväg 50: 

Underlag: 

Trafikmängd 2040: ca 6700 fordon varav ca 21% tunga. 

Hastighet 70 km/h. 

Byggnader på östra sidan av riksväg 50. 

Avstånd till vägmitt: ca 20 meter 

Höjd över marken för bottenvåning är 2 meter 

Höjd över marken för våning 2 är 5 meter 

2 meter hög skärm intill vägen 

Ljudnivåer våning 1, utomhus vid fasad, med 2 meter hög skärm 

- Ekvivalent 50 dBA 

- Maxnivå 61 dBA  

Ljudnivåer våning 2, utomhus vid fasad, med 2 meter hög skärm 

- Ekvivalent 54 dBA 

- Maxnivå 64 dBA  

Slutsatser, ljudnivåer 20 meter från riksväg 50 utifrån underlaget: 

- De nya riktvärdena innehålls för fasad för båda våningarna. 

- Inomhusnivåer får inte överskrida de nivåer som anges i Boverkets byggregler 

(BBR). 

- Riktvärden för eventuell iordningställd uteplats på markplanet innehålls om 

uteplatsen ligger i jämnhöjd med fasad eller på baksidan av bostadshusen. 
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3. Ljudnivåer från järnvägen enligt kommunens bullerutredning: 

Underlag: 

Trafikmängder enligt kommunens underlag 

Byggnader på östra sidan av järnvägen. 

Avstånd till järnvägsmitt 35 meter. 

Mottagarhöjd över marken är 2 meter 

 

Ljudnivåer från järnvägen: 

- Ekvivalent 59 dBA 

- Maxnivå 89 dBA  

 

Slutsatser, ljudnivåer 35 meter från järnväg utifrån underlaget: 

- De nya riktvärdena för ekvivalent ljudnivå innehålls för fasad. 

- De nya riktvärdena för maximal ljudnivå vid fasad överskrids med 19 dBA, 

dvs den maximala ljudnivån kommer att bli 89 dBA. 

- Inomhusnivåer får inte överskrida de nivåer som anges i Boverkets byggregler 

(BBR). 

 

- Riktvärden för eventuell iordningställd uteplats överskrids med 9 dBA om 

uteplatsen ligger i jämnhöjd med fasad men innehålls om den finns på baksidan 

av bostadshusen. 

- Eventuell iordningställd uteplats i jämnhöjd med fasad behöver skyddas mot 

trafikbuller genom avskärmning. 

4. Sammanvägda slutsatser om trafikbuller från väg och järnväg: 

Om utomhusnivåer: 

Sammanvägd ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg ökar med 0,5 dBA. 

Nya bostadshus behöver byggas minst ca 35 meter från riksväg 50 och järnväg 

samt med skärm mot väg/järnväg för att klara ekvivalent ljudnivå vid fasaderna. 

Eventuell iordningställd uteplats behöver byggas på baksidan av bostadshusen i 

förhållande till riksväg 50 och järnvägen. 

Avstånd från väg 619 till bostadshus behöver vara minst 15 meter för att klara 

de nya riktvärdena för ljudnivåer vid fasad. 

Ljudnivåer för eventuell iordningställd uteplats innehålls 15 meter från väg 619. 

Eventuell iordningställda uteplatser ska klara ekvivalent ljudnivå 50 dBA och 

maximal ljudnivå 70 dBA inne på uteplatsen. 
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Skärmar får inte placeras i vägarnas säkerhetszoner. 

Om inomhusnivåer: 

Inomhusnivåer får inte överskrida de nivåer som anges i Boverkets byggregler 

(BBR). 

Förvaltningens kommentar 

1. Planbeskrivningen uppdateras 

2. Planbeskrivningen uppdateras 

3. Planbeskrivningen uppdateras 

4. Planbeskrivningen uppdateras 

U4 Privatperson, boende inom området 

Yttrande inkommit den 25 maj 2018 

Yttrande inkommit via telefonsamtal 

Ägare till sommarstuga på fastighet 1:4 hämtar färskvatten vid en källa som 

ligger mellan en stig och vattendrag efter fastighet 1:5. Denna källa önskar de få 

finnas kvar som den är i dagsläget.  

 

Förvaltningens kommentar 

En remsa på 20 meter längs med vattendraget fortsätter vara strandskyddat för 

att säkerställa allmänhetens tillgång till vattenkällan. 

U5 Lantmäteriet 

Yttrande inkommit den 25 maj 2018 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade mars 2018) har 

inga synpunkter noterats. 

U6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 

Yttrande inkommit den 1 juni 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot den utställda 

översiktsplanen för Klenshyttan 

U7 Skanova 

Yttrande inkommit den 12 juni 2018 

Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när 

detaljplanearbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i 

planeringsunderlaget. På så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som berör 

Skanovas när undvikas för att få en smidigare och snabbare planprocess. 

Förvaltningens kommentar 

Synpunkterna noteras och förvaltningen ska ha det i åtanke i fortsättningen. 
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U8 Kultur- och fritidsnämnden 

Yttrande inkommit den 21 juni 2018 

Beslut 

1. Den fördjupade översiktsplanen bör ta i beaktande gång- och 

cykelvägarna inom planområdet mellan bebyggelse och friluftsområdet 

(bad-, lek och fotbollsplan) samt busshållplatser. 

2. Översiktsplanen bör även beskriva området i detaljplanen för rekreation 

och friluftsliv (badplats och nyttjande av Dammsjön). 

Kultur- och fritidsnämnden har fått den fördjupade översiktsplanen för 

Klenshyttan på remiss. I den fördjupade översiktsplanen ser gärna kultur- och 

fritidsförvaltningen att möjligheterna för gång- och cykelvägar och dess 

belysning inom planområdet utreds. Det är av vikt att värna barn och 

ungdomar som rör sig till olika delar inom planområdet som busshållplatser, 

cykelväg mot Ludvika samt bad- och lekplats.  

Även området för friluftsaktiviteter och rekreation bör beskrivas och utredas. 

Centralt i planområdet finns en badplats med lekutrustning och bollyta. 

Badplatsen är även att anse som en samlingsplats där till exempel 

återvinningsstation med mera återfinns.  

Förvaltningens kommentar 

1. Gång- och cykelväg vore önskvärt i planområdet. Just nu drivs inte den 

frågan av förvaltningen, då vägarna ägs av Trafikverket och en enskild 

vägförening. Behovet av gång- och cykelvägar tas med i beaktning i 

framtida arbete. 

2. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att utreda frågor kring 

buller, kulturmiljö, boende och VA (utreddes innan arbetet med den 

fördjupade översiktsplanen påbörjades). Planbeskrivningen uppdateras 

med en kort text om badplatsen och kringliggande område.  

U9 Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB) 

Yttrande inkommit den 29 juni 2018 

ÅV inget att erinra här. 

U10 Dalatrafik 

Yttrande inkommit den 2 juli 2018 

Kollektivtrafikförvaltningen vill att hänsyn tas till trafiksäkerheten för 

kollektivtrafikens resenärer. Idag körs mängd taxibilar till Klenshyttan för att 

skolbarn inte kan/får korsa riksväg 50 om de åker buss hem. 

Kollektivtrafikförvaltningen förespråkar en busslinga på ”rätt” sida av vägen 

vilket medför antal fordon på vägen kan minska då vi endast kör buss och inga 

parallella taxibilar. Alternativet är att man bygger en planskildhet så att man kan 

ta sig från befintlig hållplats på ett säkert sätt. 
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Förvaltningens kommentar 

Förvaltningen noterar synpunkten, men hänvisar till Trafikverket då riksväg 50 

är statlig. Utrymme för planskildhet finns troligen inte på grund av platsens 

utformning och det gällande skyddet för riksintresse. 

 

U11 Länsstyrelsen Dalarna 

Yttrande inkommit den 4 juli 2018 

Riksintresse 

1. Kulturmiljö 

I samrådsskedet efterfrågade Länsstyrelsen en beskrivning och en precisering av  

de kulturhistoriska värdena i Klenshyttan för att det ska finnas stöd vid 

bygglovsprövning och överklaganden. Länsstyrelsen önskade också 

rekommendationer för nytillkommande bebyggelse.  

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har utvecklat riktlinjerna men gör 

bedömningen att den fördjupade översiktsplanen fortfarande kan upplevas som 

svårtolkad, speciellt då det råder olika restriktioner inom samma område. 

Område 1 skulle kunna minskas för att enbart innehålla fornlämningsområdet 

där ingen ny bebyggelse ska tillåtas. Skillnaderna mellan område 2 och 3, och 

vad som kan tillåtas inom respektive område, bör också tydligare beskrivas. Vad 

är skillnaden på stor restriktivitet och viss restriktivitet? Vad innebär en 

anpassning till kulturvärdena rent praktiskt? Att intentionerna knyts samman 

med tydliga riktlinjer är viktigt för att kunna fungera vid en bygglovsprövning. 

För att säkerställa syftet i översiktsplanen bör kommunen anta 

områdesbestämmelser för Klenshyttan. Med områdesbestämmelser behöver 

kommunen heller inte vara lika tydlig i den fördjupade översiktsplanen. 

Exempel på riktlinjer för anpassning av bebyggelse inom område med 

kulturhistoriska värden för att knyta an till den beskrivna karaktären i 

riktlinjerna: 

 Fasader bör vara målade med röd slamfärg. 

 Takvinkeln bör vara mellan 25-35 grader. 

 Ny bebyggelse bör ha sadeltak. 

Dessa är enbart exempel för att visa på hur tydlig kommunen kan vara och 

riktlinjerna för just Klenshyttan måste vara baserade på kulturmiljövärdena i 

området. 

2. Miljökvalitetsnormer 

Det saknas information kring hur vattenmiljön påverkas av en framtida 

exploatering och om vattenförekomsternas status och miljökvalitetsnormer 

påverkas. 
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3. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Område 3 enligt plankartan ska bli LIS-område enligt planen. Det finns ingen 

utpekad fri passage i hela LIS-området, vilket behöver åtgärdas. En fri passage 

om minst ett par tiotal meter ska finnas längs strandlinjen. LIS-områden ska 

även regelbundet innehålla så breda släpp att det är möjligt att nå vattnet relativt 

ostörd. LIS-område ska inte pekas ut på uddar vilket har gjorts i den här planen. 

Uddar behöver tas bort från LISområdet. I övrigt anser Länsstyrelsen att LIS-

området kan godkännas eftersom en naturvärdesinventering gjorts och syfte 

med området är beskrivet. Det är värdefullt om kommunen har en strategi för 

utpekande av LIS-områden som inriktning i kommunens översiktsplan. 

Hälsa och säkerhet 

4. Buller 

Trafikverket har låtit utföra en kompletterande bullerberäkning för 

vägtrafikbuller från väg 50 och väg 619. Se Trafikverkets yttrande i bilaga. 

Övrigt att beakta 

5. Förorenad mark 

Planbeskrivningen nämner en angränsande nedlagd deponi riskklass 3 enligt 

MIFO - men denna berör inte planområdet. I övrigt saknas information om 

förorenade områden i den fördjupade översiktsplanen. Planen bör ha med 

information om hur eventuella förorenade områden ska hanteras inom 

planområdet. Områden som ska bebyggas eller på annat sätt få ändrad mark- 

eller vattenanvändning bör belysas särskilt. En hänvisning bör också finnas till 

länsstyrelsernas databas över potentiellt förorenade områden, EBH-stödet, där 

det går att få mer information om varje objekt/område. 

6. Dagvatten 

Information kring hur hantering av dagvatten kommer att ske inom 

planområdet saknas i planbeskrivningen 

7. Energiförsörjning 

Det anges inte vilken energiförsörjning som eftersträvas i planområdet. 

8. Övrigt 

Det anges på sid 25 i planbeskrivningen att "Dammförordningen vid 

Dammsjöns utsläpp bör restaureras”. Förtydliga vad detta innebär. Det kan 

krävas anmälan/tillstånd för vattenverksamhet för verksamheter i vatten. 

9. Behovsbedömning enligt 6 § förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
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Förvaltningens kommentar 

1. Plankartan uppdateras för att tydliggöra områdenas egenskaper. 

Eftersom den fördjupade översiktsplanen endast är vägledande för framtida 

planering och bygglovsansökan sätts inga fasta områdesbestämmelser. Istället 

uppdateras den fördjupade översiktsplanen med förslag på bestämmelser.  

2. Då det rör sig om en sådan liten potentiell exploatering kommer ej 

vattenmiljön påverkas särskilt.  

3. Planbeskrivningen uppdateras för att mer specifikt beskriva vilka delar av 

området som kommer att bli LIS-område och en fri passage läggs till. 

4. Se svar på yttrande U3. Planbeskrivningen uppdateras. 

5. Planbeskrivningen uppdateras med hänvisning till Länsstyrelsens databas 

över potentiellt förorenade områden. Dock ger den ingen ny information, utan 

stärker endast det som redan finns beskrivet i planbeskrivningen. 

Om detaljplan eller bygglov blir aktuellt utförs mer grundliga undersökningar 

gällande föroreningar och i de fall EBH-stöd är möjligt ska det sökas. 

6. En kommuntäckande plan med riktlinjer för dagvattenhantering är under 

framtagande och den kommer ligga till grund om det skulle bli större 

exploateringar i området. Planbeskrivningen uppdateras med kort information 

kring dagvattenhantering. 

7. Planbeskrivningen uppdateras med att förnybar energi eftersträvas som 

energiförsörjning. 

8. Bygglov för restaurering av dammförordningen ska sökas under 2018. 

Ärendet hanteras vidare av verksamhetsområde Gata park.  

4. Ej tillgodosedda synpunkter från samrådet 

 En privatperson vill se en återställning av dammen vid hyttan som den 

var när den var i drift.  

5. Övrigt 

Utställningstiden förlängdes med en månad i enlighet med Länsstyrelsens 

önskan.  

Ett informationsmöte hölls i Klenshyttans bystuga den 14 maj 2018. På mötet 

deltog två representanter från Ludvika kommun och ca 20 boende i 

Klenshyttan. Nedan följer de viktigaste punkter som togs upp. 

1. Område B - Det är nära till berggrunden och det lutar mycket. Trolig 

risk för vattensjukt område. Mycket stenar i området. Troligen dyrt att 

köpa loss marken och att exploatera. Behövs troligen ny väg från 

Flygfältsvägen för att ansluta till området. 
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2. Dammen - Stor risk för översvämning då dammluckorna är dåliga och 

det är liten höjdskillnad. Något måste göras snabbt. 

3. Vägar - Vägarna sköts dåligt, plogas och sandas dåligt. Det är 

vägförening som har ansvaret. 

4. Bullerplank – Dålig kvalitet på bullerplanken. Vissa har bullerplank 

och andra inte fast det bor lika långt från riksvägen. 

5. Lekplatsen – Lekplatsen är dålig och behöver rustas upp. 

6. Skötsel vid hyttan - Kommer det verkligen röjas två gånger om vid 

hyttan, det måste göras då det kommer mycket turister dit och det ser 

dåligt ut när det ej klipps och sköts. 

7. Kommer det byggas bostäder runt hela Dammsjön? - Risk för att 

byggs runt hela Dammsjön och att den trevliga miljön försvinner. 

De boende som skrev upp sig på närvarolistan under mötet har blivit 

kontaktade med svar från förvaltningen på frågorna som togs upp.  

6. Tidplan 

Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige under december månad 

2018. 

7. Slutsats 

Utställningsyttranden föranledde ändringar i den fördjupade översiktsplanen på 

ett antal punkter inför utställningen. Detta har gjort att antalet negativa 

synpunkter har minskat i utställningsskedet. Nedan följer exempel på 

synpunkter från utställningsskedet, som inte är tillgodosedda: 

 Dalatrafik efterfrågar planskild korsning. 

 Kultur- och fritidsnämnden efterfrågar en utredning gällande gång- och 

cykelvägar och dess belysning i planområdet.  

Inga avgörande nya synpunkter framkom under granskningstiden. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna granskningsutlåtandet och 

besluta om att lämna den fördjupade översiktsplanen vidare till 

kommunfullmäktige för antagande. 

8. Medverkande tjänstemän 

Utställningsutlåtandet har skrivits av verksamhetsområde Planering. 

Johanna Ingre 

Planeringschef 

Daniel Svensson 

Samhällsplanerare 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-24 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 75  Dnr 2020/138 

 

Ändring av det allmänna reglementet och 
fullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Fullmäktige gör ett tillägg till det allmänna reglementet: 

Sammanträden på distans 
29 § Ledamöter får under särskilda omständigheter och efter prövning 
av ordförande delta i sammanträden på distans. 

2. Fullmäktige gör ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning:  

Sammanträden på distans 
44 § Ledamöter får under särskilda omständigheter och efter prövning 
av ordförande delta i sammanträden på distans. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen tillåter att ledamöter får delta i sammanträden på distans. I 
kapitel 5 § 16 anges att ledamöter i fullmäktige får delta på distans i fullmäktiges 
sammanträden om fullmäktige har beslutat om det. I kapitel 6 § 24  framgår det 
att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds 
sammanträden på distans. Om deltagande på distans ska möjliggöras regleras 
det för fullmäktiges del i arbetsordningen och för nämndernas del i reglemente.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att det allmänna reglementet och 
fullmäktiges arbetsordning kompletteras för att, vid särskilda omständigheter 
och efter prövning av ordförande, tillåta att ledamöter får delta på distans.  
Förarbetena till kommunallagen redogör för att ledamoten ska kunna följa 
sammanträdet både via ljud och bild för att formellt sett anses kunna delta i 
sammanträdet. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-03-19 
Diarienummer 

KS  2020/138-00  

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

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Ändring av det allmänna reglementet och 
fullmäktiges arbetsordning 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige gör ett tillägg till det allmänna reglementet: 

Sammanträden på distans 
29 § Ledamöter får under särskilda omständigheter och efter prövning 
av ordförande delta i sammanträden på distans. 

2. Fullmäktige gör ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning:  

Sammanträden på distans 
44 § Ledamöter får under särskilda omständigheter och efter prövning 
av ordförande delta i sammanträden på distans. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen tillåter att ledamöter får delta i sammanträden på distans. I 
kapitel 5 § 16 anges att ledamöter i fullmäktige får delta på distans i fullmäktiges 
sammanträden om fullmäktige har beslutat om det. I kapitel 6 § 24  framgår det 
att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds 
sammanträden på distans. Om deltagande på distans ska möjliggöras regleras 
det för fullmäktiges del i arbetsordningen och för nämndernas del i reglemente.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att det allmänna reglementet och 
fullmäktiges arbetsordning kompletteras för att, vid särskilda omständigheter 
och efter prövning av ordförande, tillåta att ledamöter får delta på distans.  
Förarbetena till kommunallagen redogör för att ledamoten ska kunna följa 
sammanträdet både via ljud och bild för att formellt sett anses kunna delta i 
sammanträdet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Jessica Hedlund 
Sektionschef 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-03-19 

Diarienummer 
KS 2020/138-00 

Sida 

2(2) 

Beslut skickas till 
Akten 
Styrdokument för komplettering av befintligt reglemente och fullmäktiges 
arbetsordning 
Samtliga nämnder för kännedom, med undantag för gemensamma nämnder 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-24 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 76  Dnr 2020/142 

 

Antagande av reglemente för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige antar reglemente för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan, daterad den 19 mars 2020.  

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga samverkande kommuner beslutar 
att anta reglementet.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen tillåter att ledamöter får delta i sammanträden på distans. I 
kapitel 6 § 24  framgår det att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Om deltagande på 
distans ska möjliggöras regleras det för nämndernas del i reglemente. 

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 19 
mars § 12 att föreslå samtliga kommuner att anta reviderat reglemente, daterad 
den 19 mars 2020, med följande komplettering:  

7 § 
Sammanträden på distans  
Ledamöter får under särskilda omständigheter och efter prövning av 
ordförande delta i sammanträden på distans. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt den 
gemensamma nämndens förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2020. 
2. Reglemente för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 

daterad den 19 mars 2020 
3. Protokollsutdrag daterad den 19 mars 2020, § 12.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm, 0240 861 82 
malin.ekholm@ludvika.se  

Datum 

2020-03-23 
Diarienummer 

KS  2020/142 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Antagande av reglemente för den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan  

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar reglemente för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan, daterad den 19 mars 2020.  

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga samverkande kommuner beslutar 
att anta reglementet.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen tillåter att ledamöter får delta i sammanträden på distans. I 
kapitel 6 § 24  framgår det att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Om deltagande på 
distans ska möjliggöras regleras det för nämndernas del i reglemente. 

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 19 
mars § 12 att föreslå samtliga kommuner att anta reviderat reglemente, daterad 
den 19 mars 2020, med följande komplettering:  

7 § 
Sammanträden på distans  
Ledamöter får under särskilda omständigheter och efter prövning 
av ordförande delta i sammanträden på distans. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt den 
gemensamma nämndens förslag.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Jan Lindström 
Kommunchef  

Malin Ekholm 
Utredare 

 
Bilagor 

1. Reglemente för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan, daterad den 19 mars 2020 

2. Protokollsutdrag daterad den 19 mars 2020, § 12.  
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2020-03-23 

Diarienummer 
KS 2020/142 

Sida 

2(2) 

 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner för kännedom  
Administration och service för publicering 
Den gemensamma nämnden för upphandling för kännedom 
UpphandlingsCenter för kännedom  
Akten 
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Ludvika kommun 
Datum 2020-03-19 

      
      

      
Sida 

2(5) 

Reglemente gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

1 Reglemente  
för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, 
Säter och Avestas kommuner avseende upphandlingssamverkan med 
gemensamt Upphandlingscenter. 
 
Fastställt den______ av kommunfullmäktige i Ludvika kommun. 
 
Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avestas kommuner 
har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd kallad 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. Samverkan får avse all 
kommunal verksamhet oavsett verksamhetsform. 
 
Den gemensamma nämnden är tillsatt i Ludvika kommun och ingår i dess 
organisation.  
 
Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 9 § Kommunallagen 
2017:725. Utöver vad som följer av lag, gäller detta reglemente och ett mellan 
kommunerna ingånget samarbetsavtal för den gemensamma nämnden. 
 
1 § 
Uppgifter 
Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam 
upphandlings-policy, med stöd av Upphandlingscenter, tillhandahålla 
kompetens i upphandlingsfrågor och svara för genomförandet av alla 
upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och vad som i Lag om 
offentlig upphandling definieras som byggentreprenader samt 
konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem.  
 
Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande 
kommunerna. 
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i Ludvika om inte nämnden själv bestämmer annat. 
 
2 § 
Sammansättning 
Den gemensamma nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, dvs. varje 
kommun har utsett en ledamot och en ersättare. 
 
Ludvika kommun ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en 
vice ordförande. 
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Ludvika kommun 
Datum 2020-03-19 

      
      

      
Sida 

3(5) 

Reglemente gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

3 § 
Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Ordningen därefter är att ersättare kallas in till 
tjänstgöring från kommuner enligt ett rullande schema med ordningen Falun, 
Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avesta. Falun gäller för 2019 
och sedan ett år i taget för varje kommun. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör. 
 
4 § 
Ersättning till ledamot och ersättare 
Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för 
uppdraget  
från den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 
 
5 § 
Anmälan av förhinder 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, 
som är Upphandlingscenter, som inkallar ersättare som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan kallats in. 
 
6 § 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra 
dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska även tillställas respektive 
kommun för kännedom. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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4(5) 

Reglemente gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska 
den ledamot som har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika 
tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är till åldern äldst. 
 
7 § 
Sammanträden på distans  
Ledamöter får under särskilda omständigheter och efter prövning av 
ordförande delta i sammanträden på distans. 

8 § 
Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde 
eller del av ett sammanträde fullgör den ledamot som är till åldern äldst 
ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan 
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. 
 
9 § 
Justering och anslag av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande 
kommunernas anslagstavlor.  
 
Protokollen ska tillställas samtliga samverkande kommuner och de 
samverkande kommunernas revisorer. 
 
10 § 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 
 
11 § 
MBL 
Vid beslut om verksamhetsförändringar som påverkar Kommunstyrelsens 
förvaltnings organisation i värdkommunen ska nämnden före beslut informera 
kommunstyrelsen. 
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Sida 

5(5) 

Reglemente gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

12 § 
Personuppgifter 
Den gemensamma nämnden är inom sitt verksamhetsområde, 
personuppgiftsansvarig enligt GDPR-förordningen samt lag om 
kompletterande bestämmelser. 
 
13 § 
Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
14 § 
Undertecknande av handlingar och expediering 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden 
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer 
nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-19 
 

  

Gemensam nämnd för upphandling 
  

 
 

§ 12  Dnr 2020/37 

 

Antagande av delegationsordning 

Beslut 
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan antar 
delegationsordning, daterad den 19 mars 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Delegationsordningen har uppdaterats med en ny punkt, punkt 8; beslut i 
nämndärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. 
Delegaten är nämndens ordförande och ska ske i samråd med vice ordförande. 
Ersättare är nämndens vice ordförande.  

Beslutsunderlag 
Delegationsordning, daterad den 19 mars 2020.  

Behandling 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar att anta delegationsordning daterad 
den 19 mars 2020 och finner att nämnden gör det.  

______ 
 

Beslut inkl. bilaga skickas till 
Samverkande kommuner för kännedom 
UhC 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-24 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 77  Dnr 2020/64 

 

Omfördelning av investeringsmedel 2019 till 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Fullmäktige omfördelar investeringsmedel från 2019 till 2020 i enlighet med 

samhällsbyggnadsnämndens, social och utbildningsnämndens och kultur 
och fritidsnämndens förslag. 

2. Fullmäktige avslår vård- och omsorgsnämndens begäran gällande 
omfördelning av investeringsmedel från 2019 till 2020, med motiveringen 
att om ett inköp ska räknas som en investering ska summan uppgå till två 
prisbasbelopp.   

Beskrivning av ärendet 
För att säkerställa utförande av pågående och ej utförda investeringsprojekt av 
strategisk betydelse som beslutats i kommunfullmäktige och i respektive nämnd 
för 2019 så behöver vissa återstående projekt från 2019 överföras till 2020 års 
investeringsbudget. Justeringar föreslås samtidigt i 2020 års investeringsbudget 
för att skapa utrymme för dessa prioriterade kvarliggande investeringsprojekt. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2020.  
2. Protokollsutdrag daterad den 19 februari 2020 § 10 från social- och 

utbildningsnämndens. 
3. Protokollsutdrag daterad den 19 februari 2020 § 4 från vård- och 

omsorgsnämndens. 
4. Protokollsutdrag daterad den 26 februari 2020 § 14 från 

samhällsbyggnadsnämnden.  
5. Protokollsutdrag daterad den 28 januari 2020 § 9 från kultur- och 

fritidsnämnden.  
 

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige
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Sida 

1(2) 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Åsa Grans, Telefon arbete 
asa.grans@ludvika.se  

Datum 

2020-03-20 
Diarienummer 

KS  2020/64 

 
 

 
Fullmäktige  

 

Omfördelning av investeringsmedel 2019 till 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige omfördelar investeringsmedel från 2019 till 2020 i enlighet 

med samhällsbyggnadsnämndens, social och utbildningsnämndens och 
kultur och fritidsnämndens förslag. 

2. Fullmäktige avslår vård- och omsorgsnämndens begäran gällande 
omfördelning av investeringsmedel från 2019 till 2020, med 
motiveringen att om ett inköp ska räknas som en investering ska 
summan uppgå till två prisbasbelopp.   

Beskrivning av ärendet 
För att säkerställa utförande av pågående och ej utförda investeringsprojekt av 
strategisk betydelse som beslutats i kommunfullmäktige och i respektive nämnd 
för 2019 så behöver vissa återstående projekt från 2019 överföras till 2020 års 
investeringsbudget. Justeringar föreslås samtidigt i 2020 års investeringsbudget 
för att skapa utrymme för dessa prioriterade kvarliggande investeringsprojekt. 

Ekonomiska konsekvenser 
En ekonomisk konsekvens om beslutet fattas enligt förslag är att vård- och 
omsorgsnämnden får ökad driftkostnad med 13 000 kr.  

 

Jan Lindström 
Kommunchef  

Åsa Grans 
Ekonomichef 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag daterad den 19 februari 2020 § 10 från social- och 

utbildningsnämndens. 
2. Protokollsutdrag daterad den 19 februari 2020 § 4 från vård- och 

omsorgsnämndens. 
3. Protokollsutdrag daterad den 26 februari 2020 § 14 från 

samhällsbyggnadsnämnden.  
4. Protokollsutdrag daterad den 28 januari 2020 § 9 från kultur- och 

fritidsnämnden.  
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Beslut skickas till 
VOO för kännedom  
SOU för kännedom  
SBN för kännedom  
KOF för kännedom  
Ekonomienheten för verkställighet  
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2020-02-26 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 14  Dnr 2020/96 

 

Omfördelning av skattefinansierade 
investeringsmedel 2019 till 2020 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela 

10 788 tkr från 2019 års investeringsbudget till 2020. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
omarbetad investeringsbudget för 2020. 

Sammanfattning 
För att säkerställa utförande av pågående och ej utförda investeringsprojekt av 
strategisk betydelse som beslutats i kommunfullmäktige och 
samhällsbyggnadsnämnden för 2019 så behöver vissa återstående projekt från 
2019 överföras till 2020 års investeringsbudget. Justeringar föreslås samtidigt i 
2020 års investeringsbudget för att skapa utrymme för dessa prioriterade 
kvarliggande investeringsprojekt. 

Beskrivning av ärendet 
För att säkerställa pågående och ej utförda investeringsprojekt av strategisk 
betydelse beslutade för 2019 så behöver vissa återstående medel från 2019 
överföras till 2020 års investeringsbudget.  

Sammantaget kvarstår 39 572 tkr som inte arbetats upp i investeringsbudgeten 
2019, varav 37 933 tkr avser den skattefinansierade investeringsbudgeten och  
1 639 tkr avser den taxefinansierade investeringsbudgeten.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån kommunens ekonomiska 
förutsättningar arbetat fram ett förslag till reviderad investeringsbudget för 
2020. Förslaget omfattar projekt motsvarande 5 286 tkr inom den 
skattefinansierade budgeten och 5 502 tkr inom den taxefinansierade budgeten.  

Totalt föreslås 10 788 tkr överföras från 2019 till 2020. Motsvarande belopp 
omfördelas till kommande år. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Fördelning inom de olika verksamhetsområdena redovisas i tabellen nedan 

 

Inom område infrastruktur har ett flertal delprojekt med direkt koppling till 
genomfartsprojektet flyttats fram till 2023. 

Inom område gata har större omprioriteringar gjorts avseende reinvesteringar 
gator, där medel har flyttats fram till 2021. 

Inom område park/lekpark överförs investeringsmedel som avser 
färdigställande av belysning i Stadsparken. 

För den taxefinansierade investeringsbudgeten inom va-verksamheten 
behöver medel överföras för att bland annat säkerställa färdigställandet av 
ombyggnad Gonäs reningsverk. För att klara budgetramen har neddragningar 
gjorts för va-saneringar av ledningsnätet samt för utbyggnad enligt VA-planen. 

Ekonomiska konsekvenser 
För att minimera de ekonomiska konsekvenserna av överflyttning av 
investeringsprojekt från 2019 till 2020 så föreslås att beslutade 
investeringsramar bibehålls och att investeringsprojekt förskjuts mellan åren 
eller prioriteras om. Driftkostnader för akut underhåll kan komma att öka som 
en konsekvens av att medel till planerade reinvesteringar inom framförallt gatu- 
och va-verksamheterna minskas under året. 

Skattefinansierad 
Från 
2019 

Ny budget 
2020  

Bostäder -31 13 819 
Fastigheter SBN 1 187 2 037 
Fordon/Maskiner 0 0 
Gata/Infrastruktur/Mark/Belysning 3 316 27 275 
Park/Lekpark 814 5 164 
SUMMA 5 286 48 295 

Taxefinansierad 
Från 
2019 

Ny budget 
2020  

VA 5 502 67 459 
Återvinning 0 3 950 
SUMMA: 5 502 71 409 
TOTALSUMMA NÄMND: 10 788 119 704 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 13 februari 

2020. 

2. Resultat investeringar 2019. 

3. Omprioriteringar av beslutade investeringar 2020-2024. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning för handläggning 
Förvaltningschef för kännedom 
Verksamhetschefer samhällsbyggnadsförvaltning för kännedom 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(1) 

2020-02-19 
 
  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 10  Dnr 2020/94 – 04  

 

Begäran om överföring av investeringsmedel 2019 till 
2020 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 
1 645 tkr av outnyttjade investeringsmedel från år 2019, avseende 1 145 tkr för 
inventarier till nya förskolor och 500 tkr avseende anpassningar av lokaler.  

Beskrivning av ärendet 
Bokslut 2019 för investeringsmedlen inom Social- och utbildningsnämnden 
slutade med ett underskridande av budget om 2 138,2 tkr.  

Nämnden begär att av de medlen få föra över investeringsmedel till år 2020             
à 1 145 tkr för inventarier till nya förskolor, beroende av att pågående 
byggprojekten ej hunnit  färdigställas.   

Vidare att få föra över 500 tkr för att som finansierar mindre lokalanpassningar. 
Det senare kan t ex vara att via LKFAB beställa en bredare dörr på grund av att 
rullstol ska kunna tas igenom dörröppning eller sätta upp ett förråd för 
barnvagnar som inte kan förvaras utomhus i regn och rusk eller inomhus på 
förskolan då de hindrar vid utrymning. 

Det blir en totalsumma om 1 645 tkr.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 13 februari 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för åtgärd, inklusive tjänsteskrivelse 
Ekonomienheten inklusive tjänsteskrivelse 
Ekonom (NA), ekonomienheten 
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-13 

Diarienummer 
SUN  2020/94 – 04   

Kansli 
Barbro Nystedt Forsberg 
barbro.nystedt@ludvika.se  

Ert datum 
 

Er referens 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

Begäran om överföring av investeringsmedel till år 
2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 
1 645 tkr av outnyttjade investeringsmedel från år 2019, avseende 1 145 tkr för 
inventarier till nya förskolor och 500 tkr avseende anpassningar av lokaler.  

Beskrivning av ärendet 
Bokslut 2019 för investeringsmedlen inom Social- och utbildningsnämnden 
slutade med ett underskridande av budget om 2 138,2 tkr.  

Nämnden begär att av de medlen få föra över investeringsmedel till år 2020             
à 1 145 tkr för inventarier till nya förskolor, beroende av att pågående 
byggprojekten ej hunnit  färdigställas.   

Vidare att få föra över 500 tkr för att som finansierar mindre lokalanpassningar. 
Det senare kan t ex vara att via LKFAB beställa en bredare dörr på grund av att 
rullstol ska kunna tas igenom dörröppning eller sätta upp ett förråd för 
barnvagnar som inte kan förvaras utomhus i regn och rusk eller inomhus på 
förskolan då de hindrar vid utrymning. 

Det blir en totalsumma om 1 645 tkr.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsmedel genererar kapitalkostnader som avsätts i den egna budgeten. 

 

Barbro Forsberg Nystedt 
Förvaltningschef 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2020-01-28 
 
  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 9  Dnr 2019/62 

 

Omfördelning av investeringsmedel 2019 till 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att outnyttjat utrymme 
för investeringsmedel 2019 på sammanlagt 372 000 kr överförs till år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2020 från förvaltningen framgår att 
under 2019 har inte utrymmet för investeringsmedel utnyttjats vad gäller 
projektering av Fjällbergets alpina anläggning (200 000 kr) samt lekutrustning i 
Fredriksberg (172 000 kr). 

Vad gäller projekteringen av Fjällberget så har inte investeringsramen utnyttjats 
då Fjällbergets Alpina klubb själva tagit fram nödvändiga kostnadsberäkningar. 

Vad gäller lekutrustning i Fredriksberg så har investeringsprojektet blivit 
senarelagt och kopplats samman med den multiarena som planeras under år 
2020. 

Förvaltningens förslag är att kvarvarande utrymme på 372 000 kr överförs till 
2020 års investeringsram och läggs till satsningen med multiarena och 
tillhörande lekutrustning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Utökade driftkostnader av både multiarena och lekutrustning motsvarande cirka 
40 000 kr per år. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 21 januari 

2020. 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef fritid/idrott 
Verksamhetschef kansli/kultur och ungdom 
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-21 

Diarienummer 
KFN  2019/62  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Göran Gullbro, 0240-861 54 
goran.gullbro@ludvika.se  

  

 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Omfördelning av investeringsmedel 2019 till 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att outnyttjat utrymme 
för investeringsmedel 2019 på sammanlagt 372 tkr överförs till år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Under 2019 har inte utrymmet för investeringsmedel utnyttjats vad gäller 
projektering av Fjällbergets alpina anläggning (200 tkr) samt lekutrustning i 
Fredriksberg (172 tkr). 

Vad gäller projekteringen av Fjällberget så har inte investeringsramen utnyttjats 
då Fjällbergets alpina klubb själva tagit fram nödvändiga kostnadsberäkningar. 

Vad gäller lekutrustning i Fredriksberg så har investeringsprojektet blivit 
senarelagt och kopplats samman med den multiarena som planeras under år 
2020. 

Förvaltningens förslag är att kvarvarande utrymme på 372 tkr överförs till 2020 
års investeringsram och läggs till satsningen med multiarena och tillhörande 
lekutrustning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Utökade driftskostnader kan komma av drift av både multiarena och 
lekutrustning motsvarande ca 40 tkr per år. 

 

Jan Lundberg 
Förvaltningschef 

Göran Gullbro 
Verksamhetschef kultur och ungdom 

 

                                                               Peter Hoxell 
                                                               Verksamhetschef fritid och idrott 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-01-21 

Diarienummer 
KFN 2019/62 

Sida 
2(2) 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ekonomienhet 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef fritid och idrott 
Verksamhetschef kultur och ungdom 
Akten 

4354



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(1) 

2020-02-26 
 
  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 4  Dnr 2019/3 

 

Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 13 tkr i 
outnyttjade investeringsmedel från 2019 till 2020 års investeringsmedel 

Beskrivning av ärendet 
Under 2019 byggdes en ny gruppbostad på Grågåsvägen 12 och ombyggnation 
av Östansbo kök, som inte färdigställdes i tid. Det innebär att nämnden avsatt 
medel för lösa inventarier och arbeten i 2019 års investeringsbudget men som 
blev outnyttjade och kommer belasta år 2020 om inte de kan flyttas över  
mellan åren.  

Ekonomiska konsekvenser 
Om inte medel flyttas över från 2019 till 2020 års investeringsbudget kommer 
kostnader för lösa inventarier och arbeten för gruppbostaden och köket belasta 
2020 års driftbudget. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2020 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-26 

Diarienummer 
VON  2019/3  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
  

  

 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 

13 tkr i outnyttjade investeringsmedel från 2019 till 2020 års 
investeringsbudget.  

Beskrivning av ärendet 
Under 2019 byggdes en ny gruppbostad på Grågåsvägen 12 och ombyggnation 
av Östansbo kök, som inte färdigställdes i tid. Det innebär att nämnden avsatt 
medel för lösa inventarier och arbeten i 2019 års investeringsbudget men som 
blev outnyttjade och kommer belasta år 2020 om inte de kan flyttas över  
mellan åren.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Om inte medel flyttas över från 2019 till 2020 års investeringsbudget kommer 
kostnader för lösa inventarier och arbeten för gruppbostaden och köket belasta 
2020 års driftbudget. 

 

Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Cecilia Vestergaard 
Verksamhetschef 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-18 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 41  Dnr 2019/598 

 

Antagande av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten omfattande Kyrkviken i Grängesberg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
omfattande Kyrkviken i Grängesberg enligt ritningar bifogade 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 november 
2019. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige antog den 27 mars 2017 § 39 en vatten- och avloppsplan, benämnd 
VA-plan, för Ludvika kommun. Av planen framgår att utbyggnad av 
kommunalt VA ska göras där det ger den effektivaste miljö- och samhällsnyttan 
i förhållande till nedlagda kostnader.  

Ett kommunalt verksamhetsområde är ett geografiskt definierat område som 
innebär att kommunen är skyldig att dra fram VA-ledningar till 
fastighetsgränsen samtidigt som varje fastighetsägare inom verksamhetsområdet 
ska erlägga anläggningsavgift. När VA-utbyggnaden är klar kommer området att 
ingå i kommunens VA-verksamhetsområde med gällande regler och taxor. 

Kyrkviken i Grängesberg har identifierats som ett VA-verksamhetsområde. 
Enligt informationen om bildande av verksamhetsområde för vatten- och 
spillvatten vid Kyrkviken, Grängesberg beräknas inkoppling av vatten och 
spillvatten kunna ske under 2019 för fastigheterna efter Långuddsvägen och 
under 2021 för övriga. 

Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 december 2019 § 133 beslutat föreslå 
fullmäktige att bestämma verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
omfattande Kyrkviken i Grängesberg enligt ritningar bifogade 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår fullmäktige att besluta enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.   

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 februari 2020 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag.  
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 2 februari 2020 § 30. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 9 januari 2020.  
3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden den 16 

december 2019 § 133. 
4. Tjänsteskrivelse inklusive information, områdeskarta och 

fastighetsförteckning, daterad 25 november 2019.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-01-09 
Diarienummer 

KS  2019/598-43  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
omfattande Kyrkviken i Grängesberg 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
omfattande Kyrkviken i Grängesberg enligt ritningar bifogade 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 november 
2019, bilaga 2.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige antog den 27 mars 2017 § 39 en vatten- och avloppsplan, benämnd 
VA-plan, för Ludvika kommun. Av planen framgår att utbyggnad av 
kommunalt VA ska göras där det ger den effektivaste miljö- och samhällsnyttan 
i förhållande till nedlagda kostnader.  

Ett kommunalt verksamhetsområde är ett geografiskt definierat område som 
innebär att kommunen är skyldig att dra fram VA-ledningar till 
fastighetsgränsen samtidigt som varje fastighetsägare inom verksamhetsområdet 
ska erlägga anläggningsavgift. När VA-utbyggnaden är klar kommer området att 
ingå i kommunens VA-verksamhetsområde med gällande regler och taxor. 

Kyrkviken i Grängesberg har identifierats som ett VA-verksamhetsområde. 
Enligt informationen om bildande av verksamhetsområde för vatten- och 
spillvatten vid Kyrkviken, Grängesberg beräknas inkoppling av vatten och 
spillvatten kunna ske under 2019 för fastigheterna efter Långuddsvägen och 
under 2021 för övriga. 

Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 december 2019 § 133 beslutat föreslå 
fullmäktige att bestämma verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
omfattande Kyrkviken i Grängesberg enligt ritningar bifogade 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår fullmäktige att besluta enligt samhällsbyggnadsnämndens 
förslag.   

Ekonomiska konsekvenser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger följande ekonomiska konsekvenser: 
Kostnaderna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Kyrkviken 
kommer till dels att täckas av fastställd anläggningsavgift. Vissa kostnader för 
onyttiggjord befintlig anläggning kommer att belasta kommunens budget. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-01-09 

Diarienummer 
KS 2019/598-43 

Sida 

2(2) 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden den 

16 december 2019 § 133. 
2. Tjänsteskrivelse inklusive information, områdeskarta och 

fastighetsförteckning, daterad 25 november 2019.  

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet 
Länsstyrelsen 
WBAB 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2019-12-16 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 133  Dnr 2019/1009 

 

Verksamhetsområde vatten och spillvatten Kyrkviken 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bestämma verksamhetsområde för vatten och spillvatten omfattande Kyrkviken 
i Grängesberg enligt ritningar bifogade tjänsteskrivelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 27 mars 2017 en VA-plan att gälla för Ludvika 
kommun. Av denna framgår att utbyggnaden av kommunalt VA ska göras där 
det ger den effektivaste miljö- och samhällsnytta i förhållande till nedlagda 
kostnader. 

Ett kommunalt verksamhetsområde är ett geografiskt definierat område som 
innebär att kommunen är skyldig att dra fram VA-ledningar till 
fastighetsgränsen samtidigt som varje fastighetsägare inom verksamhetsområdet 
ska erlägga anläggningsavgift. När VA-utbyggnaden är klar kommer området att 
ingå i kommunens VA-verksamhetsområde, med gällande regler och taxor. 

I samband med att VA-planen togs fram identifierades ett antal VA-
utredningsområden som i enlighet med §6 i Vattentjänstlagen kan definieras 
vara av den karaktären att vatten- och avloppsförsörjning kan behövas lösas i 
ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön. Kyrkviken i Grängesberg var ett av de områden som 
identifierades och enligt den utbyggnadsplan som redovisades i VA-planen ska 
byggstart ske 2024. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2018 att starta utbyggnaden 
av den matarledning som behövas för att ansluta Kyrkviken och Örtjärn till 
kommunalt vatten och spillvatten, samt att påbörja arbetet med att upprätta 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för hela området Kyrkviken och 
Örtjärn. Detta beslut gäller för verksamhetsområde vid Kyrkviken. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 27 mars 2017 en VA-plan att gälla för Ludvika 
kommun. Av denna framgår att utbyggnaden av kommunalt VA ska göras där 
det ger den effektivaste miljö- och samhällsnytta i förhållande till nedlagda 
kostnader. 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ett kommunalt verksamhetsområde är ett geografiskt definierat område som 
innebär att kommunen är skyldig att dra fram VA-ledningar till 
fastighetsgränsen samtidigt som varje fastighetsägare inom verksamhetsområdet 
ska erlägga anläggningsavgift. När VA-utbyggnaden är klar kommer området att 
ingå i kommunens VA-verksamhetsområde, med gällande regler och taxor. 

I samband med att VA-planen togs fram identifierades ett antal VA-
utredningsområden som i enlighet med §6 i Vattentjänstlagen kan definieras 
vara av den karaktären att vatten- och avloppsförsörjning kan behövas lösas i 
ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön. Kyrkviken i Grängesberg var ett av de områden som 
identifierades och enligt den utbyggnadsplan som redovisades i VA-planen ska 
byggstart ske 2024. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2018 att starta utbyggnaden 
av den matarledning som behövas för att ansluta Kyrkviken och Örtjärn till 
kommunalt vatten och spillvatten, samt att påbörja arbetet med att upprätta 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för hela området Kyrkviken och 
Örtjärn. Detta beslut gäller för verksamhetsområde vid Kyrkviken. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Kyrkviken 
kommer till dels att täckas av fastställd anläggningsavgift. Vissa kostnader för 
onyttiggjord befintlig anläggning kommer att belasta kommunens budget. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 

november 2019. 

2. Bilaga 1, info bildande verksamhetsområde Kyrkviken 2019-09-03. 

3. Bilaga 2, Karta verksamhetsområde vatten och spillvatten 2019-09-03. 

4. Bilaga 3, Fastigheter inom blivande verksamhetsområde 2019-09-03. 

5. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 4 december 2019 § 104. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för verkställighet 
WBAB 
Förvaltningschef 
Akten
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tommy Brolin, 0240-30927
tommy.brolin@wbab.se 

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsområde vatten och spillvatten Kyrkviken

Förvaltningens förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

bestämma verksamhetsområde för vatten och spillvatten omfattande 
Kyrkviken i Grängesberg enligt ritningar bifogade tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 27 mars 2017 en VA-plan att gälla för Ludvika 
kommun. Av denna framgår att utbyggnaden av kommunalt VA ska göras där 
det ger den effektivaste miljö- och samhällsnytta i förhållande till nedlagda 
kostnader.

Ett kommunalt verksamhetsområde är ett geografiskt definierat område som 
innebär att kommunen är skyldig att dra fram VA-ledningar till 
fastighetsgränsen samtidigt som varje fastighetsägare inom verksamhetsområdet 
ska erlägga anläggningsavgift. När VA-utbyggnaden är klar kommer området att 
ingå i kommunens VA-verksamhetsområde, med gällande regler och taxor.

I samband med att VA-planen togs fram identifierades ett antal VA-
utredningsområden som i enlighet med §6 i Vattentjänstlagen kan definieras 
vara av den karaktären att vatten- och avloppsförsörjning kan behövas lösas i 
ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön. Kyrkviken i Grängesberg var ett av de områden som 
identifierades och enligt den utbyggnadsplan som redovisades i VA-planen ska 
byggstart ske 2024.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2018 att starta utbyggnaden 
av den matarledning som behövas för att ansluta Kyrkviken och Örtjärn till 
kommunalt vatten och spillvatten, samt att påbörja arbetet med att upprätta 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för hela området Kyrkviken och 
Örtjärn. Detta beslut gäller för verksamhetsområde vid Kyrkviken.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 27 mars 2017 en VA-plan att gälla för Ludvika 
kommun. Av denna framgår att utbyggnaden av kommunalt VA ska göras där 
det ger den effektivaste miljö- och samhällsnytta i förhållande till nedlagda 
kostnader.

Ett kommunalt verksamhetsområde är ett geografiskt definierat område som 
innebär att kommunen är skyldig att dra fram VA-ledningar till 
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fastighetsgränsen samtidigt som varje fastighetsägare inom verksamhetsområdet 
ska erlägga anläggningsavgift. När VA-utbyggnaden är klar kommer området att 
ingå i kommunens VA-verksamhetsområde, med gällande regler och taxor.

I samband med att VA-planen togs fram identifierades ett antal VA-
utredningsområden som i enlighet med §6 i Vattentjänstlagen kan definieras 
vara av den karaktären att vatten- och avloppsförsörjning kan behövas lösas i 
ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön. Kyrkviken i Grängesberg var ett av de områden som 
identifierades och enligt den utbyggnadsplan som redovisades i VA-planen ska 
byggstart ske 2024.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2018 att starta utbyggnaden 
av den matarledning som behövas för att ansluta Kyrkviken och Örtjärn till 
kommunalt vatten och spillvatten, samt att påbörja arbetet med att upprätta 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för hela området Kyrkviken och 
Örtjärn. Detta beslut gäller för verksamhetsområde vid Kyrkviken.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Kyrkviken 
kommer till dels att täckas av fastställd anläggningsavgift. Vissa kostnader för 
onyttiggjord befintlig anläggning kommer att belasta kommunens budget.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Tommy Brolin
VA-strateg

Bilagor
Bilaga 1 Info bildande VO Kyrkviken 2019-09-03
Bilaga 2 Karta verksamhetsområde vatten och spillvatten 2019-09-03
Bilaga 3 Fastigheter inom blivande VO 2019-09-03

Beslut skickas till
WBAB
Förvaltningschef
Kommunstyrelsen
Akten
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Information om bildande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten vid Kyrkviken, Grängesberg

1 Inledning
Det är Ludvika kommunens ambition att säkerställa att så många som möjligt 
får en god VA-försörjning och att kommunalt vatten och avlopp blir så 
kostnadseffektivt som möjligt. Kommunen planerar nu att anordna kommunalt 
vatten och spillvatten vid Kyrkviken i Grängesberg och inleder detta arbete 
med bildandet av VA-verksamhetsområden för vatten och spillvatten.

2 Bakgrund
Sjön Norra Hörken utgör en ytvattentäkt som bland annat försörjer 
Grängesbergs samhälle och Spendrups bryggeri med dricksvattens. De 
strandnära områdena vid sjön Norra Hörken ligger inom ett skyddsområde som 
är fastställt i Ludvika kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter 1990:3. Inom 
200 meter från strandlinjen gäller särskilda krav för att undvika förorening av 
vattnet. Dåvarande miljö- och byggnämnden fastställde en lokal VA-plan 2008 
för bebyggelsen runt sjön. Där beslutades det att områden med tätare 
bebyggelse måste ha gemensamma lösningar, helst i form av kommunalt vatten 
och avlopp. En kommunomfattande VA-plan togs fram av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på Ludvika kommun och beslutades av 
kommunfullmäktige våren 2017. I VA-planen ingår de nu aktuella sjönära 
områdena samt Örtjärn. Utbyggnaden ska vara genomförd 2024. De sjönära 
områdena prioriteras nu tidigare medan Örtjärnsområdet beräknas byggas ut 
enligt planen.
 
Området nordväst om Kyrkviksbadet av utgörs 15 fastigheter. De flesta är 
bebyggda. En detaljplan för området beslutades 2006.  Enligt detaljplanen ska 
området ha gemensamt vatten och avlopp. Den gemensamma 
infiltrationsanläggningen och vattenverket är placerade utanför planområdet. 
Vattenförsörjningen ordnades genom att man anlade ett 3,5 meter djupt 
dräneringsdike, som tätas och fyllts med kalkross för att höja vattnets pH och 
hårdhet. Grundvatten trycks från Fjällbergsområdet ner mot sjön. Via en 
uppsamlingsbrunn pumpas det från diket in till ett mindre vattenverk. 
Avloppsanläggningen utgörs av fyra markbäddar och en större slamavskiljare 
som är dimensionerad för 80 pe.
 
Det äldre Kyrkviksområdet exploaterades som ett fritidsområde.  Området 
ligger sydost om Kyrkviksbadet och utgörs av ca 25 bebyggda fastigheter.  
Inom området finns det för närvarande tre permanentboende. En särskild 
utredning för vatten och avlopp i område gjordes i samband med att en 
byggnadsplan togs fram i början på 1970-talet. Området skulle ha en gemensam 
vattentäkt. Det förutsattes torra toalettlösningar och att man inte drog in vatten 
i bostäderna. 2017 vände sig Kyrkvikens Sportstugeägares andelsförening till 
länsstyrelsen med önskan att, med stöd av § 6 Lagen om allmänna 
vattentjänster förelägga Ludvika kommun att ordna med kommunalt vatten och 
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avlopp i området. Länsstyrelsen beslutade dock att lämna ärendet utan åtgärd. 
De bedömde att ingen risk för olägenheter för människors hälsa eller för miljön 
förelåg.

Samhällsbyggnadsnämnden hos Ludvika kommun beslutade 18 juni 2018 att 
tidigarelägga utbyggnaden vid Kyrkviken samt uppdra till förvaltningschefen att 
starta utbyggnaden av kommunalt VA för Kyrkviken. Förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen beställde den 19 juni 2018 av Wessmanbarken 
Vatten och Återvinning (WBAB) att påbörja byggandet av 
överföringsledningen samt inkoppling av området längs Långuddsvägen, som är 
anslutet till den befintliga VA-anläggning. 

3 Avlopp
Som det tidigare har sagts är av största vikt att föroreningar från bland annat 
avlopp inte får spridas till vattentäkten.  Därför har man under åren varit 
mycket restriktiv med att ge tillstånd till enskilda avlopp i områdena. Det finns 
därför från många håll önskemål om en utbyggnad av kommunalt vatten och 
avlopp.

Avloppsanläggningen nordväst om badplatsen har under en tio-årsperiod varit 
kraftigt överdimensionerad. Detta har medfört problem vid slamtömning, då 
slamavskiljaren på 19 m3 ska återfyllas med vatten. Detta har fått ske med 
tankbil då man av hygieniska skäl inte har kunna pumpa upp vatten från sjön 
med samma utrustning. Samtliga anslutna fastigheter i området har egna 
pumpstationer.

I det nordöstra området finns det tre slutna tankar för allt spillvatten. Dessa är 
placerade i betongkassuner som extra säkerhet. Denna lösning är inte hållbar 
för permanentboende då stora mängder spillvatten måste transporteras till 
reningsverk med tankbil. Ett godkänt avlopp för bad-disk- och tvättvatten finns 
i detta område, men då på längre avstånd från sjön. Det kan finnas köksavlopp i 
en del av fritidsbostäderna då de har egna brunnar. I två fall har 
Myndighetsnämnden miljö- och bygg förbjudit användning av enkla BDT- 
avlopp då man har haft även duschar och tvättmaskiner påkopplade. Rör och 
andra installationer har fått tas bort. Myndighetsnämnden har fått klagomål på 
att växtligheten vid stranden har ökat under senare år.

4 Dricksvatten
Vattnet som försörjer det nordvästra området har under åren fått anmärkningar 
på att det har varit färgat. Sedan ca fem år tillbaka har detta avhjälpts med ett 
humusfilter. För övrigt behandlas vattnet med ett s.k. Göingefilter för att höja 
pH och hårdhet, ett kolfilter samt UV-lampa. Utrustning för vatten, pH – och 
turbiditetsmätning finns. All teknisk utrustning medför att anläggningen är 
komplicerad att sköta för en samfällighetsförening. För närvarande är 
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situationen sårbar då en enda person sköter anläggningen. Under sommaren 
2018 blev området utan vatten under längre tid. Vatten kördes ut med tankbil 
och andra tillfälliga lösningar förbereddes.

I det sydvästra området har det visat sig att det är förhöjda halter av koliforma 
bakterier i den gemensamma vattentäkten. Det samma gäller ett par enskilda 
brunnar. Det har till och med förekommit att dricksvattnet i en enskild har varit 
otjänligt på grund av e-kolibakterier. I ett par andra brunnar har vattnet visat sig 
vara ledningsangripande med förhöjda kopparhalter.
 Bergborrade brunnar i närområdet uppvisar på flera håll förhöjda radon- och 
fluoridhalter.

5 Varför allmänt VA?
Kommunfullmäktige antog en VA-plan för Ludvika kommun under våren 
2017.  Av denna framgår att utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska 
göras där det ger den effektivaste miljö- och samhällsnyttan i förhållande till 
nedlagda kostnader. VA-situationen i de mer tätbebyggda områdena runt 
Kyrkviken är sådana att verksamhetsområde för vatten och avlopp bör bildas, 
enligt lagen om allmänna vattentjänster. I det känsliga sjönära området finns det 
inte möjligheter att ordna enskilda avloppslösningar.  Dessutom finns det olika 
problem med vattenförsörjningen i områdena, både gällande kvalitet och 
tillgång.

6 Lagar som påverkar
Miljöbalken har flera olika bestämmelser som reglerar frågan om avlopp. I de 
övergripande bestämmelserna finns kunskapskravet, försiktighetsprincipen och 
principen om bästa möjliga teknik. I miljöbalkens 9 kapitel finns ytterligare 
bestämmelser om avloppsvatten och dess avledande. I förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns utförliga bestämmelser om hur 
anläggningar för avlopp ska vara beskaffade och utföras. Från och med 1 
januari 2007 gäller lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. I 6 § står att 
vattenförsörjning och avlopp ska ordnas i ett större sammanhang, om det 
behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. 

7 Vad är VA-verksamhetsområde? 
Ett VA-verksamhetsområde definieras av lagen om allmänna vattentjänster som 
det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller 
skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. Aktuella vattentjänster för 
Kyrkviken är dricksvatten och spillvatten. När kommunfullmäktige tagit beslut 
om VA-verksamhetsområde innebär det ett uppdrag åt VA-huvudmannen 
Ludvika kommun, att bygga ut vatten och spillvatten i området.
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8 Vad innebär ett VA-verksamhetsområde?
Inom VA-verksamhetsområdet är huvudmannen skyldig att bygga ut 
ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till de beslutade tjänsterna. VA-
huvudmannen skall därefter upprätta förbindelsepunkt vid fastigheterna där 
fastighetsägaren/arrendatorn kan koppla in sig på det allmänna VA-nätet. Inom 
ett VA-verksamhetsområde har fastighetsägaren eller arrendatorn en 
avgiftsskyldighet om följande kriterier är uppfyllda:

• Fastigheten skall ligga inom verksamhetsområde för VA
• Behovet av VA kan ej med större fördel tillgodoses på annat sätt 
• Förbindelsepunkten är upprättad
• Fastighetsägaren/arrendatorn är underrättad om förbindelsepunktens 

läge

9 Utbyggnadsplan
Förslag till VA-verksamhetsområde för Kyrkviken har upprättats för vatten och 
spillvatten(se bilaga 2). VA-verksamhetsområdena beräknas kunna fastställas av 
kommunen tredje eller fjärde kvartalet 2019. Ledningsrätt och andra tekniska 
förberedelser ska göras under 2020 på de delar som inte tillhör 
överföringsledningen. Inkoppling beräknas kunna ske av vatten och spillvatten 
med under 2019 för fastigheterna efter Långuddsvägen och under 2021 för 
övriga. Kostnad, enligt gällande VA-taxa (www.wbab.se). 

10 Många ställer samma frågor
Kommunikationen underlättas om du skickar frågor och kontaktuppgifter via e-
post till WessmanBarken Vatten & återvinning AB, valudvika@wbab.se. Ange 
ditt namn, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Vi kommer då att ta 
kontakt med dig via e-post när ny information finns tillgänglig. 

10.1 Arbetsgruppen för VA frågor svarar på:
Nuvarande anläggningar/krav:
Göran Eriksson, Miljöchef och Charlotte Olsson, Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, Miljö- och bygg Ludvika kommun Tel vxl 0240-860 00

Tekniska frågor/tidsplan:
Peter Jansson, projektledare, WBAB och Tommy Brolin, V/A-strateg, WBAB, 
Tel vxl 0240-309 00

Bilaga 1. Verksamhetsområde Vatten och Spillvatten, Kyrkviken. 2019-09-03
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Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 42  Dnr 2020/26 

 

Antagande av samverkansavtal avseende 
Etjänstesamverkan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige antar samverkansavtal avseende Etjänstesamverkan (eDala). 

Beskrivning av ärendet 
IT-cheferna för Dalarnas kommuner beslutade 12 november 2018 att 
genomföra ”förstudie: Gemensam e-tjänsteplattform”, i syfte att undersöka hur 
kommunerna kan samverka för att på ett effektivt sätt tillhandahålla värdefulla 
e-tjänster för företag och privatpersoner.  

Förstudien rekommenderade att Dalarnas kommuner går vidare och tillsätter en 
projektorganisation i en värdkommun som ansvarar för införande av en 
gemensam e-tjänsteplattform i form av Open ePlatform (licensfri produkt). 

Samtliga kommuner i dalarna med undantag av Falun och Borlänge har gett 
Mora kommun i uppdrag att driva projektet för införande av plattformen samt 
därefter upprätta ett e-samverkanskontor. 

Samverkande kommuner enligt ovan har lämnat fullmakt till Mora kommunför 
att genomföra upphandling och teckna avtal med leverantöravseende drift och 
support av e-tjänsteplattformen. 

Detta avtal avser samarbete mellan parterna om allmännyttiga, icke 
kommersiella tjänster som parterna har som gemensam målsättning att 
tillhandahålla sina invånare. Tjänsterna ska tillhandahållas till självkostnad och 
är inte avsedda för avsättning på den öppna marknaden. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 februari 2020 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet 2 februari 2020 2 § 31. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 28 januari 2020.  
3. Samverkansavtal (ej daterat). 
______ 
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Fullmäktige 

 

Antagande av samverkansavtal Etjänstesamverkan 
(eDala) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar samverkansavtal avseende Etjänstesamverkan (eDala). 

Beskrivning av ärendet 
IT-cheferna för Dalarnas kommuner beslutade 12 november 2018 att 
genomföra ”förstudie: Gemensam e-tjänsteplattform”, i syfte att undersöka hur 
kommunerna kan samverka för att på ett effektivt sätt tillhandahålla värdefulla 
e-tjänster för företag och privatpersoner.  

Förstudien rekommenderade att Dalarnas kommuner går vidare och tillsätter en 
projektorganisation i en värdkommun som ansvarar för införande av en 
gemensam e-tjänsteplattform i form av Open ePlatform(licensfri produkt). 

Samtliga kommuner i dalarna med undantag av Falun och Borlänge har gett 
Mora kommun i uppdrag att driva projektet för införande av plattformen samt 
därefter upprätta ett e-samverkanskontor. 

Samverkande kommuner enligt ovan har lämnat fullmakt till Mora kommunför 
att genomföra upphandling och teckna avtal med leverantöravseende drift och 
support av e-tjänsteplattformen. 

Detta avtal avser samarbete mellan parterna om allmännyttiga, icke 
kommersiella tjänster som parterna har som gemensam målsättning att 
tillhandahålla sina invånare. Tjänsterna ska tillhandahållas till självkostnad och 
är inte avsedda för avsättning på den öppna marknaden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Under införandeåret 2020 är den planerade/uppskattade kostnadsbilden per år 
och kommun för Ludvika kommuns räkning beräknad till 244 102 kr. Därefter 
beräknas kostnaderna för e-kontoret och leverantörskostnaderna för Ludvika 
kommuns räkning vara 253 668 kr/år.   

Under 2020 kommer kostnaderna att belasta kommunstyrelsens 
investeringskostnader inom budgeterad ram, medan det för driften under 2021 
troligtvis kommer att budgeterad inom ramen för den nya gemensamma 
servicenämnden för IT.  
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Samverkansavtal - Etjänstesamverkan Dalarna (eDala)  2(8)  

§ 1. Avtalsparter   
Detta avtal har träffats mellan Mora kommun, 212000–2213 och följande kommuner:  

Kommun  Organisationsnummer  

Avesta kommun   212000 - 2262   

Hedemora kommun   212000 - 2254   

Leksands kommun   212000 - 2163   

Ludvika kommun   212000 - 2270   

Malung-Sälens kommun   212000 - 2148   

Mora kommun   212000 - 2213   

Orsa kommun   212000 - 2189   

Rättviks kommun   212000 - 2171   

Smedjebackens kommun   212000 - 2205   

Säters kommun  212000–2247  

Vansbro kommun   212000 - 2130   

Älvdalens kommun   212000 - 2197   

§ 2. Bakgrund  
IT cheferna för Dalarnas kommuner beslutade 2018-11-12 att genomföra ”Förstudie: Gemensam 
etjänsteplattform”, i syfte att undersöka hur kommunerna kan samverka för att på ett effektivt sätt 
tillhandahålla värdefulla e-tjänster för företag och privatpersoner.  

Förstudien rekommenderade att Dalarnas kommuner går vidare och tillsätter en projektorganisation i en 
värdkommun som ansvarar för införande av en gemensam e-tjänsteplattform i form av Open ePlatform 
(licensfri produkt).  

Ovanstående kommuner har kommit överens om att samverka i anskaffandet av drift samt support av 
etjänsteplattformen, ge Mora kommun i uppdrag att driva projektet för införande av plattformen samt 
därefter upprätta ett e-samverkanskontor.  

Samverkande kommuner enligt ovan har lämnat fullmakt till Mora kommunför att genomföra upphandling 
och teckna avtal med leverantör avseende drift och support av e-tjänsteplattformen.  

De e-tjänster som e-tjänsteplattformen möjliggör är en integrerad del av offentliga tjänster som de 
samverkande kommunerna inom det gemensamma kommunala uppdraget tillhandahåller sina 
medlemmar. Syftet med samarbetet enligt detta avtal är att säkerställa parternas möjligheter att 
tillhandahålla e-tjänster kopplade till olika offentliga tjänster. Funktionen måste finnas inom kommunernas 
verksamhet men det är inte kostnads- eller verksamhetseffektivt eller systemsäkert att vardera kommunen 
har en egen organisation för detta. Detta avtal avser således ett samarbete mellan parterna om 
allmännyttiga, icke kommersiella tjänster som parterna har som gemensam målsättning att tillhandahålla 
sina invånare. Tjänsterna ska tillhandahållas till självkostnad och är inte avsedda för avsättning på den 
öppna marknaden.  
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§ 3. Definitioner  
Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, bestämd eller obestämd form, ha 
nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav:  

E-tjänsteplattform   Avser Open ePlattform   

Kommun   Avser samverkande kommuner   

eDala   Avser E-tjänstesamverkan Dalarna   

E-samverkanskontor   Avser den i värdkommunen inrättade organisationen där e-tjänstesamordnare och 
tekniker/utvecklare finns   

E-samverkansforum   Avser samverkande kommuners utsedda e-tjänsteansvariga   

Värdkommun   Avser Mora kommun   

E-tjänstesamordnare   Avser person som leder e-tjänstesamverkan mellan deltagande kommuner   

E-tjänsteansvarig   Avser person utsedd att representera sin kommun i samverkansforum   

§ 4. Samverkansidé  
Med samverkan kring en gemensam e-tjänsteplattform skapas förutsättningar att bättre och enklare kunna 
producera smarta e-tjänster som ger mervärde för medborgarna men också ökar nyttan och effektiviteten 
hos de kommunala verksamheterna. Tanken bakom samverkan är att åstadkomma högre resultat till lägre 
pris än om kommunerna skulle agera var för sig.  

§ 5. Samverkansform  
Kommunerna är överens om att samverka i en konstellation kallad E-tjänstesamverkan Dalarna (eDala), i 
den bilda ett e-samverkanskontor för koordinering av support av e-tjänsteplattformen och samordning av 
e-tjänsteutvecklingen samt inrätta ett e-samverkansforum där kommunerna är representerade.  

Kommunerna finansierar gemensamt resurser i värdkommunen för e-samverkanskontorets verksamhet.  

E-samverkansforumet ska hålla minst fyra fysiska möten per år för behandling av frågor som ligger inom 
forumets ansvarsområde. Detta kompletteras med ytterligare möten, fysiska eller via video, vid behov.  

Gemensam utveckling av e-tjänster ska vara möjlig att genomföra på följande sätt:  

• gemensamt beslut där samtliga kommuner deltar i och bekostar utvecklingsarbetet  
• gemensamt beslut där några kommuner deltar i och bekostar utvecklingsarbetet  
• gemensamt beslut där enskildkommundeltar i och bekostar utvecklingsarbetet  

E-tjänster som utvecklas av enskilda kommuner ska läggas upp i det gemensamma e-tjänstebiblioteket för 
andra att använda. Varje kommun ansvarar själv förvidareutveckling, uppdatering och förvaltning av 
egenutvecklade e-tjänster.  

Tillkommande kommuner kan ingå i samverkan efter gemensamt beslut i e-samverkansforumet och om 
förhandling av samverkansavtalet enligt §.11.  
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§ 6. Organisation och styrning  
E-samverkanskontoret inrättas i värdkommunen och består av e-tjänstesamordnare och 
tekniker/utvecklare.  

E-tjänstesamordnaren kallar kommunerna till, leder och ansvarar för agenda och protokoll 
föresamverkansforumet.  

Kommunerna deltar i e-samverkansforumet genom en e-tjänsteansvarig, som har sin kommuns mandat att 
besluta i frågor inom samverkan. Om utsedd person inte kan närvara vid möte där beslut kommer att fattas 
är en tillfällig ersättare möjlig. Ersättarens deltagande ska meddelas till e-tjänstesamordnaren av ordinarie 
kontaktperson senast innan mötets början.  

E-tjänstansvarig är kontaktväg till sin kommun före-tjänstesamordnaren. E-tjänstansvarigs uppgifter är att  
identifiera och lyfta sin kommuns behov av verksamhetsutveckling och digitala tjänster till                              
e-tjänstesamordnaren och e-samverkansforumet. Vidare ska den e-tjänsteansvarige ta med sig 
diskussionerna från e-samverkansforumet tillbaka till sin kommun och förankra dessa hos berörda.  

Rapportering av besluten i e-samverkansforumet ska ske via e-tjänsteansvarige till kommunchef eller till av 
denne utsedd person. Kommuner som deltar i samverkan uppmuntras att skapa referensgrupper som 
arbetar tillsammans med e-tjänsteansvarige i den egna kommunen.  

För beslut i e-samverkansforumet krävs att mer än hälften av e-tjänsteansvariga är närvarande. Beslut 
fattas med enkel majoritet. Inför möten där beslut kommer att fattas ska agenda samt information runt 
beslutspunkter att kommuniceras ut till samtliga kommuner senast en vecka innan mötet.  

§ 7. Parternas åtagande  
Värdkommunen åtar sig att ansvara för koordinering av support av e-tjänsteplattformen och samordning av 
e-tjänsteutvecklingen inom eDala genom inrättande av ett e-samverkanskontor.  

Värdkommunen åtar sig vidare att säkerställa teknisk förvaltning, drift och underhåll av                                    
e-tjänsteplattformen.  

Varje kommun åtar sig att ha en e-tjänsteansvarig för sin e-tjänsteutveckling som samordnar arbetet i den 
egna kommunen. E-tjänsteansvarig är e-tjänstesamordnarens medpart i respektive kommun. Den                
e-tjänsteansvariga rapporterar i sin tur till kommunchef eller av denne utsedd person om arbetet i              
e-samverkansforumet.  

Varje kommun åtar sig vidare att:  

• tillhandahålla erforderliga resurser för arbetet som bedrivs i eDala  
• administrera och finansiera sin egen installation av e-tjänsteplattformen  
• driva sin egen förändringsledning  
• utveckla, bygga samt införa sina tjänster och förändra sina processer så att tjänsterna fungerar och 

medför effektiviseringar  
• införskaffa nödvändig teknisk kringutrustning, tilläggstjänster och avtal för att e-tjänsteplattformen 

ska fungera  
• integrera till egna existerande verksamhetssystem i de fall det behövs  
• kommunens riktlinjer i styrande dokument och informationsmaterial är uppdaterade  
• marknadsföra digitala tjänster i sin kommun  
• besluta hur supportärenden kring varje tjänst ska hanteras i kommunen  
• vara delaktiga och beskriva sina behov av e-tjänsteutveckling  
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§ 8. Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)  
Varje kommun tecknar PUB-avtal med driftsleverantören av e-tjänsteplattformen. Värdkommunen tecknar 
PUB-avtal med samverkanskommunerna där värdkommunen i sin roll som samordnare av support och 
stödjande part till samverkanskommuner har behörighet till andra kommuners installationer och dess 
personuppgifter.  

§ 9. Finansiering ekonomisk redovisning  
Kommunerna ska årligen avlägga avgift till värdkommunen som ska täcka kostnaderna för:  

• E-tjänstesamordnare  
• Tekniker/utvecklare  
• Teknisk support av e-tjänsteplattformen  
• Samordning av e-tjänsteutveckling  
• Strategiskt stöd kring e-tjänsteutveckling  

Värdkommunen lämnar ett budgetförslag till samverkanskommunerna senast april månad året innan 
budgetår (budgetår år kalenderår). Budgetförslaget grundar sig på gjorda leverantörsavtal samt 
värdkommunens planeringsgrunder för budget gällande löner, hyror och övriga kostnader.  

Fakturering av avgifterna enligt ovan sker kvartalsvis i efterskott och ska, liksom kostnader för eventuell 
gemensam utveckling och utbildning, fördelas med 50% rak andel och 50% baserat på invånarantal. SCB:s 
publicerade uppgifter om befolkningsmängd den 1 november året innan avgiften debiteras ska användas 
som beräkningsgrund.  

Värdkommunen ska årligen till samverkanskommunerna före den 15 februari redovisa föregående års 
räkenskaper.  

Fördelning av beräknade kostnader (exklusive moms) för e-samverkanskontoret under införandeåret samt 
under kommande förvaltningsår:  

Kommun  Andel %  Införandeår  Förvaltningsår  

Avesta   14.05%   134 523 kr   132 621 kr   

Hedemora   9.36%   106 358 kr   104 854 kr   

Leksand   9.51%   107 227 kr   105 711 kr   

Ludvika   16.25%   147 758 kr   145 668 kr   

Malung-Sälen   6.07%   86 555 kr   85 331 kr   

Mora   12.33%   124 174 kr   122 418 kr   

Orsa   4.17%   75 138 kr   74 075 kr   

Rättvik   6.62%   89 893 kr   88 622 kr   

Smedjebacken   6.59%   89 676 kr   88 408 kr   

Säter   6.70%   90 335 kr   89 058 kr   

Vansbro   4.09%   74 685 kr   73 629 kr   

Älvdalen   4.26%   75 677 kr   74 607 kr   
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§ 10. Underlag för kostnadsfördelning  
Värdkommunen upplåter erforderliga lokaler och utrustning för personal vid e-samverkanskontoret, samt 
svarar för att erforderliga investeringar avseende lös egendom görs inom gällande budget.  

I underlag för budget ska de kostnader som ska fördelas mellan kommunerna tas utifrån följande 
kostnader:  

• löne- och personalomkostnader  
• OH-kostnader (lokaler, förbrukningsmaterial etc.)  
• Medlemskonferans och fortbildning  

§ 11. Omförhandling och revidering  
Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkanskommun efter skriftlig underrättelse till den 
esamverkanskontoret. Beslut om omförhandling eller ändringar i fråga som rör avtalet kan endast tas av 
samtliga parter gemensamt efter samråd dem emellan.  

Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar eller tillägg gäller avtalet på oförändrade 
villkor intill dess att avtalet upphör för samverkanskommun enligt vad som stadgas i § 15. om upplösning av 
samverkan.  

Förhandlingar befriar inte parterna från att fullfölja avtalet.  

Revidering av samverkansavtalet sker i mars månad inför ny avtalsperiod.  

Alla ändringar eller tillägg till avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för 
parterna för att vara gällande.  

§ 12. Force Majeure  
Part fritar sig från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet på grund av krig eller upplopp eller på grund av 
sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet, som parten inte 
råder över eller kunna förutse.  

§ 13. Tvist  
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal ska den i första hand lösas av parterna inom 
esamverkansforum och lyfts i andra hand till kommunchefsnätverket. I tredje hand ska tvist hänskjutas till 
svensk allmän domstol på den kommuns hemort som ansöker om stämning och avgöras enligt svensk rätt. 

§ 14. Avtalstid  
Detta avtal gäller fr.o.m. den tidpunkt då avtalet är underskrivet av alla samverkandekommuner.  

Avtalet gäller t.o.m. 2022-06-30. Om part vill avsluta sitt deltagande ska det meddelas 
etjänstesamordnaren skriftligt minst tolv (12) månader innan avtalsperioden löper ut. Därefter förlängs 
avtalet med två (2) år i taget, med samma uppsägningstid.  

§ 15. Upplösning av samverkan  
Önskar någon part lämna samverkansavtalet kan det ske endast i samband med avtalets upphörande, 
förlängning eller omformulering. Någon fordran på kvarvarande värden kan aldrig uppstå i de fall någon 
part lämnar samverkansavtalet och samverkansavtalet fortsätter verka mellan två och flera parter.  

Uppsägning skall ske skriftligt till värdkommunen.  
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§ 16. Avtalets giltighet  
Detta avtal gäller under förutsättning att alla tolv (12) kommuner genom beslut av behörigt organ väljer att 
ingå samverksavtal.  
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§ 17. Underskrifter  
Kommunstyrelsen bemyndigar ordföranden att underteckna avtalet.  

Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar ingå avtalet bemyndigar kommunstyrelsen sin 
ordförande att ingå avtalet.  

Namn  
Datum:  Datum:  Datum:  

Avesta Kommun  Hedemora Kommun  Leksand kommun  

      

Kommunstyrelsens ordförande Avesta  Kommunstyrelsens ordförande Hedmora  Kommunstyrelsens ordförande Leksand  

  
Datum:  Datum:  Datum:  

Ludvika Kommun  Malung-Sälens Kommun  Mora kommun  

      

Kommunstyrelsens ordförande Ludvika  Kommunstyrelsens ordförande 
MalungSälen  

Kommunstyrelsens ordförande Mora  

  

Datum:  Datum:  Datum:  

Orsa Kommun  

  

Rättvik Kommun  

  

Smedjebackens kommun  

  

Kommunstyrelsens ordförande Orsa  Kommunstyrelsens ordförande Rättvik  Kommunstyrelsens ordförande 
Smedjebacken  

  

Datum:  Datum:  Datum:  

Vansbro Kommun  

  

Säter Kommun  

  

Älvdalen kommun  

  

Kommunstyrelsens ordförande Vansbro  Kommunstyrelsens ordförande Säter  Kommunstyrelsens ordförande Älvdalen  
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1(1) 
Datum 

2020-02-27 
Diarienummer 

KS 2020/7  

Vicktoria Sjöström, 0240-86327 
vicktoria.sjostrom@ludvika.se  

  

 
 

Bilaga meddelande april 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar meddelandena. 

a) KS 2019/562 – 43 
Motion Aron Knifström(MP), Inför klimatbokslut för Ludvika kommun 
Motionen daterad 2 december 2019. 

b) KS 2020/60 – 46 
Motion Aron Knifström(MP), Inför KliMATlåda för att minska matsvinn 
Motionen daterad 3 februari 2020. 

c) KS 2020/78 – 04 
Motion Lars Handegard (V), Underlätta för ekonomiskt utsatta 
barnfamiljer. Motionen daterad 12 februari 2020. 

d) KS 2019/144 – 73 
Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd 
som inte verkställts december 2019-februari 2020. 

e) KS 2018/470 – 11 
Nadja Eriksson (C) väljs som ersättare efter Mauritz Bropetters (C) från och 
med 6 februari 2020. 

f) KS 2019/450 – 04 
Antagande av riktlinjer för sponsring. KS 2020-02-18, § 43 

g) KS 2020/117 – 00 
Anette Andersson förordnas som borgerlig vigselförrättare från och med 17 
mars 2020. 

h) KS 2020/91 – 00 
Vilda Sjöberg förordnas som borgerlig vigselförrättare från och med 3 mars 
2020. 

i) KS 2020/84 – 00 
Julhälsningar från Bad Honnef och Imatra. 
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