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Ärenden Dnr
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2 Anmälan om extra ärenden
3 Val av justerare
4 Godkännande av medverkan för 

socionomstuderande
5 Budgetredovisningar per månad 2018 2018/4
6 Sjukfrånvaron augusti 2018 2018/59
7 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående 

antal beslut om bistånd som inte har verkställts till 
och med 30 september 2018s

2018/1

8 Sammanträdesplan för vård- och 
omsorgsnämnden 2019

2018/270

9 Uppföjning av brukarenkäten
10 Information från förvaltningen
11 Information från ordförande
12 Delegationer som redovisas på nämnd 2018 2018/7
13 Meddelanden som redovisas på nämnd 2018 2018/6

Åsa Bergkvist
ordförande

Åsa Engberg
nämndsekreterare

Vid förhinder meddela på: asa.engberg@ludvika.se eller ring på 
0240-866 85.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2018-10-17 VON 2018/4

Vård- och omsorgsförvaltningen
Thomas Holm 

Budgetuppföljning januari-september 2018

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
januari-september 2018

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för perioden januari-september visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på 2 580 tkr. 

Under korrigeringar av resultatet finns poster som ej är med i redovisningen 
januari-september. Förvaltningen har hos Socialstyrelsen erhållit medel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen med årsbelopp på drygt 7 400 tkr, vilket 
motsvarar 5 550 tkr för 9 månader.. Med de poster som inte finns med i 
redovisningen januari-augusti beräknas resultatet till ett överskott på 2 970 tkr.

Per den 2018-08-31 har förvaltningen lämnat en årsprognos till KS som visar 
att förvaltningen räknar med ett överskott på 3 615 tkr vid årets slut.

Margareta Karlsson 
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 58 Dnr 2018/4

Budgetredovisningar per månad 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
januari-september 2018.

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för perioden januari-september visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på 2 580 tkr. 

Under korrigeringar av resultatet finns poster som ej är med i redovisningen 
januari-september. Förvaltningen har hos Socialstyrelsen erhållit medel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen med årsbelopp på drygt 7 400 tkr, vilket 
motsvarar 5 550 tkr för 9 månader.. Med de poster som inte finns med i 
redovisningen januari-augusti beräknas resultatet till ett överskott på 2 970 tkr.

Per den 2018-08-31 har förvaltningen lämnat en årsprognos till KS som visar 
att förvaltningen räknar med ett överskott på 3 615 tkr vid årets slut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2018.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2018-09-21
Diarienummer

VON  2018/59

Gemensam verksamhet 

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport för augusti 2018 om sjukfrånvaron för 
vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron 

för augusti 2018.

Beskrivning  av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron för personal på vård- och omsorgsförvaltningen.
Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 
tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad.
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Bilagor
1. Diagram

Beslut skickas till
Akt
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2018-09-21Sida 1
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2018-03-14Sida 1

Vård- och omsorgsförvaltningen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 59 Dnr 2018/59

Sjukfrånvaron 2018

Arbetsutskottets till  beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 
augusti 2018.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron för personal på vård- och omsorgsförvaltningen.
Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 
tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad.
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2018.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2018-10-01
Diarienummer

VON  2018/1

Gemensam verksamhet
Cathrine Flodström Backlund, 
cathrine.flodstrom@ludvika.se 

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 30 september 2018

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens 

rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för 
kännedom.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

 Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.

 Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).

 Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.

 Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader. 
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Ludvika kommun
Datum

2018-10-01
Diarienummer

VON 2018/1
Sida

2(2)

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. 

Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är 
verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade 
insatsen.

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 september 
2018.

Statistikrapport den 30 september 2018
Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut Varav 
kvinnor

Varav 
män

Antal som tackat nej till 
erbjudande

2 1 1 2

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
Äldreboende – lägenhet 2

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som 
inte verkställts.

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

Äldreboende – 
lägenhet

2018-06-28 94 K 1

Äldreboende – 
lägenhet

2018-06-28 94 M 1

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 60 Dnr 2018/1

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 30 september 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 
och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

 Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.

 Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).

 Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.

 Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader. 
Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. 

Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är 
verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade 
insatsen.
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 september 
2018.

Statistikrapport den 30 september 2018
Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut Varav 
kvinnor

Varav 
män

Antal som tackat nej till 
erbjudande

2 1 1 2

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
Äldreboende – lägenhet 2

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som 
inte verkställts.

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

Äldreboende – 
lägenhet

2018-06-28 94 K 1

Äldreboende – 
lägenhet

2018-06-28 94 M 1

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2018

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2018-09-24
Diarienummer

VON  2018/270

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden 
2019

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden antar den föreslagna sammanträdesplanen 

för 2019.

Beskrivning av ärendet
En sammanträdesplan har tagits fram för vård- och omsorgsnämnden och 
arbetsutskottet. 

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Bilagor
1. Sammanträdesplan 2019

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningen
Akt
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ÅRSAGENDA Sida
1(1)

Datum
2019-09-14      

Vård- och omsorgsnämndens årsagenda 2019

*Gruppmöten innan nämnden börjar kl 13.15

Datum för utbildningsdagar kommer senare.

Inlämningsdag Beredning kl 13.00 AU kl. 13.00 Nämnd kl 14.15*

2018-11-22 2018-11-26 2018-12-05 2018-12-19

Konstituerande möte 2019-01-16

2019-01-21 2019-01-28 2019-02-13 2019-02-27

2019-02-25 2019-03-04 2019-03-13 2019-03-27

2019-03-25 2019-04-01 2019-04-10 2019-04-24

2019-04-29 2019-05-06 2019-05-15 2019-05-29

2019-05-27 2019-06-03 2019-06-12 2019-06-26

2019-08-26 2019-09-02 2019-09-11 2019-09-25

2019-09-23 2019-09-30 2019-10-16 2019-10-30

2019-10-28 2019-11-06 2019-11-13 2019-11-27

2019-11-25 2019-12-02 2019-12-11 2019-12-18
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 61 Dnr 2018/270

Sammanträdesplan för 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar den föreslagna sammanträdesplanen för 
2019.

Beskrivning av ärendet
En sammanträdesplan har tagits fram för vård- och omsorgsnämnden, 
arbetsutskottet och ordförandeberedningar under 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2018.

______

Beslut skickas till
Vård – och omsorgsnämnden.
Akt
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DELEGATIONSBESLUT
Sida
1(2)

Datum
2018-10-31 Von 2018/7

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Ärendebeskrivning

1. Arbetsutskottet 
  - Au 2018-10-17  § 58-62

2. Biståndsbeslut
   -  September

3. Förvaltningschef
Kurser

  - Socialchefsdagarna 
  - Alfa eläkemedel
  - ICF och KVÅ- användning, samt information om statistik som  
    Socialstyrelsen kommer att efterfråga 1 januari 2019
  - Procapita/Lifecare VoO 
  - PSYKISK HÄLSA ÄLDRE
  - Palliativvård – dagen – EN DAG OM ATT LEVA HELA LIVET
  - Ensolution – Kvalitetssystem
  - Tieto- Avgiftsmodulen – Procapita VoO
  - Syn och hörselnedsättning vid utvecklingsstörning och åldrande
  - ReachMee-dagen 
  - Utvecklingsdag för fysioterapeuter/sjukgymnaster i Dalarna
  - Behörighetför att få handleda studenter från socionomprogrammet
  - Samverkan vid utskrivning från sjukhus
  - Kontaktpersonsmöte - Patientsäkerhet

4. Områdeschef 
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur

- Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer
Ledighetsansökan

- enskild angelägenhet

- tjänstledighet

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
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Ludvika kommun
Datum
2018-10-31

     

Von 2018/7
Sida
2(2)

- 

7. Anställningsavtal 
156 stycken.

8. Fonder
Inga aktuella 
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Redovisning av meddelanden
Sida
1(1)

Datum
 2018-10-31 Von 2018/6 

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av meddelanden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

A) Dnr 2018/294
     Förvaltningssamverkan 2018-09-10
B) Dnr 2018/230
     IVO – Beslut om att avsluta Lex Maria anmälan 
C) Dnr 2018/113
     Avvikelserapportering 3:e kvartalet 2018
D) Dnr 2018/282
     Uppläsning av Stiftelsen Hildeborg och Gustaf Hellbackens hjälpfond.

E) Dnr 2018/298
     Målvärden för år 2019 och 2020 för resultatmåtten i kommunfullmäktiges 
     styrmodell
F) Dnr 2018/298
    Rapportering till kommunstyrelsen av målaktiviteter och ekonomi 
   (budgetuppföljning) för 2018 – Tillfälle 3
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

Maj-Britt Bertholdsson, 0240-868 57 

maj-britt.bertholdsson@ludvika.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-08 
Diarienummer 

VON  2018/113 

  

 

 

 
Vård-och omsorgsnämnden 

 

Avvikelserapportering 3:dje kvartalet 2018 

Sammanfattning 

Totalt har under kvartal 3 år 2018 inkommit 115 stycken avvikelser 

Beskrivning av ärendet 

År 2018 Kvartal 3   

Totalt har inkommit 115  stycken avvikelser, 99 stycken av HSL karaktär samt 

16 fall.   

Fas i avvikelser enligt HSL  

Iordningsställande                 44 st. (dessa avvikelser är sjuksköterskerelaterade).       

Överlämnande, fel dos           10 st. 

Överlämnande förväxling        2 st.  

Överlämnande, utebliven dos 43 st.  

Anmärkning  

Att observera är att hemtjänsten Grängesberg är mycket duktiga att skriva 

avvikelser på sådant som avviker.  

Förmodligen ligger övriga enheter på ett likt antal avvikelser, det finns enligt 

undertecknad ett stort antal dolda avvikelser.  

 

Maj-Britt Bertholdsson 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska   

Bilagor 
1 Antal avvikelser per enhet 
2 Avvikelser enligt HSL under nedanstående tidsperiod/ enhet 
3 Tidpunkt för avvikelsen 
4 Fallskador samtliga enheter under nedanstående period 
5 Diagram fallskador 

Beslut skickas till 
Akt 
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§ 165  Dnr 2018/343 

 

Målvärden för år 2019 och 2020 för resultatmåtten i 

kommunfullmäktiges styrmodell 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar målvärden för år 2019 och 2020 för resultatmåtten i 

kommunfullmäktiges styrmodell, enligt förslag daterat 17 september 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens stab lämnar förslag till målvärden för 2019 och 2020 för de 

18 resultatmåtten i fullmäktiges styrmodell. Stabens förslag utgår bland annat 

från de ekonomiska och andra förutsättningarna för främst 2019, men även för 

efterföljande år. 

Fullmäktige beslutade 2015 om en styrmodell från och med 2016 med en 

vision, tre strategiska målområden samt fem kommunövergripande 

verksamhetsmål. Dessutom antogs totalt 18 resultatmått som visar viktiga 

aspekter av målen och som vid uppföljningar ska användas för att mäta hur väl 

målen nås. 

Samtidigt gav fullmäktige i uppdrag åt kommunstyrelsen att årligen besluta om 

årliga målvärden för resultatmåtten, och angav att beslutet bör tas i samband 

med budgetprocessen. 

Årliga målvärden för resultatmåtten behövs för att tjänstemannaorganisationen 

ska kunna planera för den politiska ambitionsnivån om vad som ska uppnås i 

verksamheterna och när. Ett resultatmåtts årliga målvärde är samtidigt det värde 

som vid uppföljningar ska användas för att bedöma om den aktuella aspekten 

av målet ska anses ha uppnåtts eller inte.  

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 oktober 2018 och beslutade enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Arbetsutskottet den 2 oktober 2018 § 110. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 17 september 
2018.  

3. Förslag till målvärden år 2019 och 2020, daterat 17 september 2018. 

4. Motiveringar till förslag till målvärden år 2019 och 2020, daterat 
17 september 2018 . 
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 17 september 2018 

BILAGA 1  Förlag till målvärden år 2019 och 2020 

 

Strategiska målområdet Barn och unga

 Utfall

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2020

Kommunranking för genomsnittligt meritvärde åk9 (1−290, där 1=bästa kommun) 271 242 267 263 215 215 202 150 72

Kommunranking för genomsnittlig betygspoäng gymn åk3 (1−290, där 1=bästa kommun) 228 195 155 173 200 168 136 104 72

En bra kommun att växa upp i Andel ungdomar med framtidstro .. 92% 87% 89% 93% 93% 93% 94% 95%

Andel ungdomar med möjl. att påverka dem som bestämmer i kommunen 13% 16% 18% 21% 15% 18% 24% 29% 35%

Andel ungdomar som har upplevt otrygga situationer .. 29% 31% 31% 30% 30% 29% 20% 10%

Andel öppet arbetslösa unga vuxna 6,1% 8,4% 8,6% 7,5% 6,4%
1)

9,0% 9,0% 7,5% 5,5% 4,0%

Strategiska målområdet Arbete och näringsliv

 Utfall

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2020

En tillväxtkommun Antal invånare 26 030 26 362 26 933 26 992 27 098
1)

26 450 27 150 27 250 27 400 28 000

Antal nybyggda bostäder 2016–2020 26 64 13 12 50
a
 (50)

b
35

a
 (85)

b
20

a
 (105)

b
35

a
 (140)

b
(500)

b

Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 34% 53% 63% 72% 50% 65% 80% 85% 90%

Företagens betyg på kommunens service (0−100, där 100=max) 74 .. 75 76 75 76 76 77 80

Andel öppet arbetslösa vuxna 3,7% 4,4% 5,3% 5,5% 5,0%
2)

5,0% 5,0% 4,5% 4,3% 3,0%

Strategiska målområdet Livsmiljö

 Utfall

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2020

En bra kommun att leva i Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats att bo och leva på (0−100, där 100=max) 54 52 48 50 54 55 56 57 60

Invånarnas betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet (0−100, där 100=max) 54 56 52 52 56 57 57 58 60

Invånarnas betyg på kommunen som en trygg och säker plats att bo på (0−100, där 100=max) 57 52 43 49 57 58 58 59 65

En miljövänlig kommun Andel hushållsavfall som återvinns 50% 49% 37% 26% 51% 51% 42% 45% 65%

Andel ekologiska livsmedel i kommunorganisationen 34% 36% 35% 40% 40% 40% 45% 45% 60%

Koldioxidutsläpp från kommunorganisationens bilresor, ton CO2 per årsarbetare 0,23 0,00 0,20 0,21 0,22 0,22 0,20 0,20 0,20

Energianvändning i kommunorganisationens lokaler, kWh per m2 158 153 157 160 155 151 157 157 139

Mål Resultatmått
 Målvärden

1)
 Augusti 2018

En av landets bästa 

skolkommuner

Mål Resultatmått
 Målvärden

1) 
Juni 2018

   2)
 Augusti 2018

   a 
Under året

    b 
Sedan 2016

Mål Resultatmått
 Målvärden
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Bilaga 2. Motiveringar till förslag till 

målvärden 2019 och 2020, 17 sept 2018

Kommunstyrelsens stab
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KF:s vision, målområden och verksamhetsmål

Strategiska målområden Kommunövergripande verksamhetsmål

En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

Arbete och näringsliv En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En miljövänlig kommun

Vision: Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun

Barn och unga

Livsmiljö

Tjänstemannaförslag till KS om målvärden 2019 och 2020 för KF:s 18 resultatmått 43
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Målvärdena: KS vill se konkreta förbättringar

Tjänstemannaförslag till KS om målvärden 2019 och 2020 för KF:s 18 resultatmått 44
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Förslag till målvärden 2019 och 2020

Tjänstemannaförslag till KS om målvärden 2019 och 2020 för KF:s 18 resultatmått 

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2020

En av landets bästa skolkommuner

Kommunranking för genomsnittligt meritvärde åk9 (1−290, där 1=bästa kommun) 271 242 267 263 215 215 202 150 72

Kommunranking för genomsnittlig betygspoäng gymn åk3 (1−290, där 1=bästa kommun) 228 195 155 173 200 168 136 104 72

En bra kommun att växa upp i

Andel ungdomar med framtidstro .. 92% 87% 89% 93% 93% 93% 94% 95%

Andel ungdomar med möjl. att påverka dem som bestämmer i kommunen 13% 16% 18% 21% 15% 18% 24% 29% 35%

Andel ungdomar som har upplevt otrygga situationer .. 29% 31% 31% 30% 30% 29% 20% 10%

Andel öppet arbetslösa unga vuxna 6,1% 8,4% 8,6% 7,5% 6,4%
1)

9,0% 9,0% 7,5% 5,5% 4,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2020

En tillväxtkommun

Antal invånare 26 030 26 362 26 933 26 992 27 098
1)

26 450 27 150 27 250 27 400 28 000

Antal nybyggda bostäder 2016–2020 26 64 13 12 50
a
 (50)

b
35

a
 (85)

b
20

a
 (105)

b
35

a
 (140)

b
(500)

b

Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 34% 53% 63% 72% 50% 65% 80% 85% 90%

Företagens betyg på kommunens service (0−100, där 100=max) 74 .. 75 76 75 76 76 77 80

Andel öppet arbetslösa vuxna 3,7% 4,4% 5,3% 5,5% 5,0%
2)

5,0% 5,0% 4,5% 4,3% 3,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2020

En bra kommun att leva i

Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats att bo och leva på (0−100, där 100=max)54 52 48 50 54 55 56 57 60

Invånarnas betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet (0−100, där 100=max) 54 56 52 52 56 57 57 58 60

Invånarnas betyg på kommunen som en trygg och säker plats att bo på (0−100, där 100=max)57 52 43 49 57 58 58 59 65

En miljövänlig kommun

Andel hushållsavfall som återvinns 50% 49% 37% 26% 51% 51% 42% 45% 65%

Andel ekologiska livsmedel i kommunorganisationen 34% 36% 35% 40% 40% 40% 45% 45% 60%

Koldioxidutsläpp från kommunorganisationens bilresor, ton CO2 per årsarbetare 0,23 .. 0,20 0,21 0,22 0,22 0,20 0,20 0,20

Energianvändning i kommunorganisationens lokaler, kWh per m2 158 153 157 160 155 151 157 157 139

Barn och unga
 Målvärden

1)
 Augusti 2018

Arbete och näringsliv
 Målvärden

 Utfall

 Utfall

1) 
Juni 2018

   2)
 Augusti 2018

   a 
Under året

    b 
Sedan 2016

Livsmiljö
 Målvärden Utfall
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Barn och unga: Förslag till målvärden 2019 och 2020

Tjänstemannaförslag till KS om målvärden 2019 och 2020 för KF:s 18 resultatmått 

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2020

En av landets bästa skolkommuner

Kommunranking för genomsnittligt meritvärde åk9 (1−290, där 1=bästa kommun) 271 242 267 263 215 215 202 150 72

Kommunranking för genomsnittlig betygspoäng gymn åk3 (1−290, där 1=bästa kommun) 228 195 155 173 200 168 136 104 72

En bra kommun att växa upp i

Andel ungdomar med framtidstro .. 92% 87% 89% 93% 93% 93% 94% 95%

Andel ungdomar med möjl. att påverka dem som bestämmer i kommunen 13% 16% 18% 21% 15% 18% 24% 29% 35%

Andel ungdomar som har upplevt otrygga situationer .. 29% 31% 31% 30% 30% 29% 20% 10%

Andel öppet arbetslösa unga vuxna 6,1% 8,4% 8,6% 7,5% 6,4%
1)

9,0% 9,0% 7,5% 5,5% 4,0%

Barn och unga
 Målvärden

1)
 Augusti 2018

 Utfall
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Arbete o näringsliv: Förslag till målvärden 2019 och 2020

Tjänstemannaförslag till KS om målvärden 2019 och 2020 för KF:s 18 resultatmått 

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2020

En tillväxtkommun

Antal invånare 26 030 26 362 26 933 26 992 27 098
1)

26 450 27 150 27 250 27 400 28 000

Antal nybyggda bostäder 2016–2020 26 64 13 12 50
a
 (50)

b
35

a
 (85)

b
20

a
 (105)

b
35

a
 (140)

b
(500)

b

Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 34% 53% 63% 72% 50% 65% 80% 85% 90%

Företagens betyg på kommunens service (0−100, där 100=max) 74 .. 75 76 75 76 76 77 80

Andel öppet arbetslösa vuxna 3,7% 4,4% 5,3% 5,5% 5,0%
2)

5,0% 5,0% 4,5% 4,3% 3,0%

Arbete och näringsliv
 Målvärden Utfall

1) 
Juni 2018

   2)
 Augusti 2018

   a 
Under året

    b 
Sedan 2016
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Livsmiljö: Förslag till målvärden 2019 och 2020

Tjänstemannaförslag till KS om målvärden 2019 och 2020 för KF:s 18 resultatmått 

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2020

En bra kommun att leva i

Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats att bo och leva på (0−100, där 100=max)54 52 48 50 54 55 56 57 60

Invånarnas betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet (0−100, där 100=max) 54 56 52 52 56 57 57 58 60

Invånarnas betyg på kommunen som en trygg och säker plats att bo på (0−100, där 100=max)57 52 43 49 57 58 58 59 65

En miljövänlig kommun

Andel hushållsavfall som återvinns 50% 49% 37% 26% 51% 51% 42% 45% 65%

Andel ekologiska livsmedel i kommunorganisationen 34% 36% 35% 40% 40% 40% 45% 45% 60%

Koldioxidutsläpp från kommunorganisationens bilresor, ton CO2 per årsarbetare 0,23 .. 0,20 0,21 0,22 0,22 0,20 0,20 0,20

Energianvändning i kommunorganisationens lokaler, kWh per m2 158 153 157 160 155 151 157 157 139

Livsmiljö
 Målvärden Utfall
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Kommunranking meritvärde grundskolans årskurs 9

Motivering till målvärdena
Meritvärdet för åk 9 förbättrades kraftigt för år 2018. Vilken 

placering på rankingen är inte klart ännu, men borde betyda 

en klar bättre rankingplacering. Utfallet är dock starkt 

beroende av hur genomsnittsbetygen utvecklar sig i övriga 

kommuner.

Utökning av elevhälsa med psykolog, fler kuratorer och siktar 

att stadigt skolsköterskor som stöd i arbetet.

Sedan många år har vi jobbat med ”Vision specialpedagogik” 

för att ge ekonomiskt stöd så att vi får fler 

speciallärare/specialpedagoger. 

Vi föreslår som målvärde rankingplacering 150 av landets 

290 kommuner för år 2019 (där plats 1 är bäst), och fortsatt 

plats 72 för år 2020.

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Resultatuppföljningar på skolverksamheten,4 ggr/år

• Satsning på IT och moderna lärverktyg

• Utveckling av det kollegiala lärandet för utveckling av 

lärprocesser

• En mer välfungerande elevhälsa

Förslag målvärde 2019=150 och 2020=72
Låga värden bra

Tjänstemannaförslag till KS om målvärden 2019 och 2020 för KF:s 18 resultatmått 49
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Kommunranking betygspoäng gymnasiets avgångselever

Motivering till målvärdena
Utfallet för 2017 (173) var i nära anslutning till målvärdet för 

2017 (168), även om placeringen var sämre än för 2016 

(155).

Då vår egen sammanställning av betygen från våren 2018 

visar på en ökning av betygsgenomsnittet är vår bedömning 

att vi borde närma oss målvärdet även för 2018 (136).

Utfallet är dock starkt beroende av hur genomsnittsbetygen 

utvecklar sig i övriga kommuner. Förändringar med enstaka 

tiondelar har stor påverkan på placeringen i 

kommunrankingen, där ett stort antal kommuner ligger nära 

varandra i resultat.

Då vi ämnar att kvarstå vid vår målsättning för 2020 (72) är 

vår avsikt att kvarstå på samma nivå som tidigare även för 

2019 (104).

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Befästa de strukturella förändringarna som genomförts i 

organisation och verksamhetsstyrning.

• Intensivare arbete med minska elevfrånvaro.

• Kvalitetsarbete med utökat fokus på lärandet och 

undervisningens kvalitet.

• Hälsosam arbetsplats-utvecklingsarbete med 

målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förslag målvärde 2019=104 och 2020=72
Låga värden braLåga värden bra

Tjänstemannaförslag till KS om målvärden 2019 och 2020 för KF:s 18 resultatmått 50
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Andel unga med framtidstro

Motivering till målvärdena
Vi kan nå siffran om vi kan hitta bättre och nya 

informationskanaler och möta unga på deras arenor. 

Förslag målvärde 2019=94% och 2020=95%

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Ungdomar efterfrågar information på sociala medier –

dock inte Facebook då många ungdomar slutat använda 

den kanalen.

• Gårdsråd på fritidsgårdarna som planerar verksamheten 

på gårdarna

• Informera om kommunens verksamheter på skolor, och 

andra kanaler

Tjänstemannaförslag till KS om målvärden 2019 och 2020 för KF:s 18 resultatmått 51
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Andel unga som kan påverka kommunen

Motivering till målvärdena
Vi kan nå siffran genom förenklingar att ta del och får 

information av  och vara en del av det politiska arbetet. En 

viktig insats att ungdomar har stora möjlighet att framföra 

sina åsikter till kommunala beslutsfattare i frågor som rör 

dem själva.

Kommunen kommer fortsatt att genomföra Lupp-

undersökning och ungdomsting vilka är olika två sätt att 

lyssna på ungdomar och ge dem möjlighet att komma till tals.

Des ges även möjlighet för ungdomar att få kommunala 

pengar för att genomföra sina idéer och driva egna projekt 

som gynnar andra unga genom ”Guldgruvan”.

För att nå det långsiktiga målet till 2020 görs och prövas nya 

idéer för att involvera fler unga i både beslutsprocesser och 

planering samt återkoppla till dem som engagerar sig. 

Kommunens ungdomskonsulent samordnar och driver detta 

arbete.

Förslag målvärde 2019=29% och 2020=35%

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Utveckla och genomföra elevråd åk 7-9 samt VBU

• Informationsinsatser om demokrati, kommunal 

organisation och beslutsgång

• Websända fullmäktiges sammanträden

Tjänstemannaförslag till KS om målvärden 2019 och 2020 för KF:s 18 resultatmått 52
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Andel unga som har upplevt otrygga situationer

Motivering till målvärdena
Vi kan nå siffran om vi arbetar mer övergripande men även 

under skoltid. Enligt undersökningar uppger flest unga att 

största otryggheten finns på bussar och tåg, på stan och i 

centrumområden samt på fritidsgårdar.

Genom trygghetsvandringar ges möjlighet att identifiera 

risker i den fysiska miljön.

Kommunen har tillsammans med polisen och flera andra 

aktörer ett brett och långsiktigt arbete för att förebygga brott 

och därmed skapa trygghet.

Förslag målvärde 2019=20% och 2020=10%

Låga värden bra

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Trygghetsvandringar på fritidsgårdarna (inre och yttre miljö)

• Anpassa detaljplaner utifrån ungdomarnas synpunkter

• Tydliggöra ”ANDT”-gruppens uppdrag

Tjänstemannaförslag till KS om målvärden 2019 och 2020 för KF:s 18 resultatmått 53
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Andel öppet arbetslösa ungdomar 18−24 år

Förslag målvärde 2019=5,5% och 2020=4,0%
Låga värden bra

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Jobbslussen avsätter en resurs som under 2019 ska 

hantera 45 unga i behov av extra stöd för att nå egen 

försörjning (jobb eller studier) 

• Unga vuxna med försörjningsstöd är en prioriterad 

målgrupp för Jobbslussen 

• 20 ungdomar ska återuppta sina studier 

Motivering till målvärdena
Under 2014-2016 steg den öppna ungdomsarbetslösheten i 

kommunen, främst eftersom många i den ökande gruppen 

nyanlända hade svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Vid utgången av 2016 var 8,6 procent i gruppen 18−24 år 

utan sysselsättning (årsgenomsnitt).

Men sedan hösten 2016 har ungdomsarbetslösheten sjunkit 

till 6,4 procent augusti 2018 (årsgenomsnitt).

Att arbetslösheten bland unga sedan snart två år har sjunkit 

rejält i Ludvika kommun beror på den goda konjunkturen, 

men också på ett målmedvetet arbete och bra lokal 

samverkan mellan arbetsförmedling, kommun och näringsliv.

Grunden för en hög sysselsättning är en bra skola och att det 

finns jobb och utbildningsmöjligheter. Även om kommunen 

inte på egen hand rår över frågan, så spelar kommunala 

insatser i vissa fall en roll för ungas möjligheter att etablera 

sig på arbetsmarknaden eller gå från arbetslöshet till 

utbildning. Det är bl.a. tack vare dessa insatser som den 

öppna ungdomsarbetslösheten sjunker.

SKL (ekonomirapport maj 2018) och andra prognosmakare 

bedömer att högkonjunkturen når sin topp 2018 och att 

tillväxten 2019 blir svagare. Även sysselsättningen bedöms 

utvecklas svagare under nästa år. Ett målvärde för ungdoms-

arbetslösheten på 5,5 procent kan därför vara rimligt för 

2019, även om det krävs mycket för att det ska uppnås.

Tjänstemannaförslag till KS om målvärden 2019 och 2020 för KF:s 18 resultatmått 54
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Folkbokförda invånare

Förslag målvärde 2019=27.400 och 2020=28.000

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Ökat bostadsbyggande

• Förbättrad samhällsservice

• Ännu bättre kompetensförsörjning till den lokala 

arbetsmarknaden

Motivering till målvärdena
Vid utgången av 2017 hade kommunen 26 992 invånare. 

Målsättningen för 2018 är att öka till 27 250. Det långsiktiga 

målet är att antalet invånare ska öka till 28 000 eller fler 2020.

Det är svårt att bedöma hur folkmängden kommer utvecklas de 

närmaste åren. Av demografiska skäl kan man vänta sig en viss 

ökning av både barnafödandet och födelsenettot. Ett visst 

ytterligare tillskott kan utgöras av asylsökande som redan befinner 

sig i kommunen och som kan få uppehållstillstånd och bli 

folkbokförda.

Men för att målet 28 000 invånare ska kunna nås 2020 behövs 

även aktiva åtgärder. Först och främst behöver bostadsbyggandet 

öka mycket kraftigt. I övrigt kan folkmängden påverkas med 

generella insatser som ökar ortens attraktivitet. En bra skola, 

attraktiva boendemiljöer, gott om jobb och en bra livsmiljö är 

viktigt både för befintliga invånare och för att attrahera nya.

Enligt SCB ökade folkmängden till 27.098 vid halvårsskiftet 2018 

(+106), men den har därefter preliminärt fallit tillbaka till cirka 

27.000 i början av september.

Ett målvärde på 27.400 kan därför vara möjligt för 2019, även om 

det krävs mycket på kort tid för att det ska uppnås.

I dagsläget bedöms det som att det krävs väldigt mycket för att 

målvärdet 28.000 ska kunna nås år 2020. Den största 

utmaningen rör bostadsbyggandet som behöver öka mycket 

kraftigt.
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Nybyggda bostäder

Förslag målvärde 2019=35 och 2016-2020=500

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Färdigställa seniorbostäder i Grängesberg

• Färdigställa bostäder på Brunnsvik

• Färdigställa bostadshus kvarteret Tjädern

• Fortsätta ta kontakter med externa aktörer för att 

marknadsföra kommunen som byggort

• Fortsätta att färdigställa planlagda områden för byggnation

Motivering till målvärdena
Målet är att det 2016−2020 ska färdigställas totalt 500 inflyttnings-

klara bostäder i kommunen, varav 20 under 2018. Så här långt har 

byggandet varit helt otillräckligt under 2016, 2017 och första 

halvåret 2018, främst eftersom inga flerbostadshus har påbörjats 

eller slutförts. Det bedöms därför inte vara möjligt att nå mer än ca 

150-220 nya bostäder till 2020, varav ca 10-50 under 2019.

Ett målvärde på 35 nya bostäder kan därför vara rimligt för 2019.

Under 2019-2023 bedöms flera större byggprojekt kunna påbörjas 

och slutföras. Därför kan nivån 500 nya bostäder komma att nås 

med några års förskjutning.
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Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband

Förslag målvärde 2019=85% och 2020=90%

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Fortsatta investeringar, främst för att täcka mer 

glesbefolkade kommundelar

• Fortsatt aktivt arbete av bl.a. kommunens 

bredbandsstrateg

• Fortsatt samarbete med partners

Motivering till målvärdena
De senaste åren har det skett en mycket snabb expansion i 

kommunen, och andelen hushåll och företag med tillgång till 

snabbt fiberbaserat eller trådlöst bredband är numera större 

än på många andra liknande orter.

Kommunens långsiktiga målsättning till 2020 är att 

åtminstone 90 procent av hushållen ska kunna ansluta sig 

till snabbt bredband.

Marknadskrafterna klarar att täcka stora delar av 

centralorten och andra tätbebyggda områden. Kommunen 

jobbar aktivt tillsammans med partners för att sprida 

bredbandet också till mer glesbefolkade delar. Kommunen 

satsar 40 miljoner kronor i investeringsmedel under perioden 

2016−2019, och till det kommer statligt stöd. Kommunens 

bredbandsstrateg samordnar och driver på utbyggnaden, i 

samarbete med främst partnern IP-Only och det lokala 

energibolaget VB Energi som kommunen är delägare i.

Under 2017 ökade andelen hushåll med tillgång till snabbt 

fiberbaserat eller trådlöst bredband från 63 % till 72 %. 

Utbyggnaden har fortsatt, och beräknas vid halvårsskiftet 

2018 ha nått 77 %. Det bedöms att årets målvärde 80% 

kommer klaras, även om utbyggnaden nu går lite trögare.

Ett målvärde på 85% kan därför vara rimligt för 2019.

Även målvärdet 90% för år 2020 bedöms vara inom räckhåll.
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Företagens betyg på kommunens service (0−100)

Förslag målvärde 2019=77 och 2020=80

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Riktad information till företagare i myndighetsfrågor

• Dialogmöten med allmänhet runt om i kommunen

Motivering till målvärdena
För att kommunen ska vara fortsatt konkurrenskraftig och ha 

en stark tillväxt så krävs bland annat en bra 

myndighetsutövning gentemot företagen i regionen.

Flera åtgärder genomförs för att underlätta för företagen och 

förbättra servicen såsom utåtriktade aktiviteter och 

temadagar för olika branscher. Inom bygglovsområdet 

erbjuds företag att lämna in e-ansökningar.

I ett nationellt perspektiv ligger Ludvika högt i rankingen 

bland andra kommuner i Sverige. Ett målvärde för år 2019 

på 77 är tufft men möjligt, och skulle innebära en fortsatt 

förbättring av kommunens redan höga betyg på servicen till 

företagen.  
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Andel öppet arbetslösa vuxna 25−64 år

Förslag målvärde 2019=4,3% och 2020=3,0%
Låga värden bra

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Implementering av Ludvikamodellen

• Jobbspår i samverkan med Arbetsförmedlingen (vård och 

kost) 

• Extratjänster 60 stycken under 2019 (87 extratjänster per 

sista augusti)

Motivering till målvärdena
Under 2014-2017 steg den öppna arbetslösheten bland 

vuxna i kommunen, främst eftersom många i den ökande 

gruppen nyanlända hade svårt att etablera sig på arbets-

marknaden. Vid utgången av 2017 var 5,5 procent i gruppen 

25−64 år utan sysselsättning (årsgenomsnitt). Men i augusti 

2018 hade siffran sjunkit till 5,0 procent (årsgenomsnitt).

Trots att arbetslösheten alltså under flera år steg något i 

kommunen har konjunkturen och arbetsmarknaden varit –

och är fortsatt – mycket stark. Det är en tillväxt av lediga jobb 

och stor efterfrågan på arbetskraft med främst yrkesinriktad 

utbildning. Arbetslösheten bland inrikes födda är mycket låg. 

Samtidigt är det fler, främst nyanlända, som vill in på arbets-

marknaden och det gör att antalet arbetslösa stiger något.

Kommunen bedriver sedan länge flera insatser, ofta i 

samarbete med arbetsförmedlingen, för att få personer att gå 

från arbetslöshet till egen försörjning eller utbildning. Dessa 

insatser har bidragit – och bidrar fortsatt – till att hålla nere 

arbetslösheten, som annars skulle ha varit på en högre nivå.

SKL (ekonomirapport maj 2018) och andra prognosmakare 

bedömer att högkonjunkturen når sin topp 2018 och att 

tillväxten 2019 blir svagare. Även sysselsättningen bedöms 

utvecklas svagare under nästa år. Ett målvärde för arbets-

lösheten på 4,3 procent kan därför vara rimligt för 2019, även 

om det krävs mycket för att det ska uppnås.
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Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats att bo och leva på

Förslag målvärde 2019=57 och 2020=60

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Förbättrad samhällsservice

• Ökat bostadsbyggande

• Aktiv kommunikation och dialog med invånarna

Motivering till målvärdena
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 2017 gav Ludvika-

borna betyget 50 av 100 för kommunen som en bra plats att 

bo och leva på, mot 60 i medeltal för andra kommuner.

Frågorna 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 förstärka den positiva utvecklingen så att 

invånarna i högre grad upplever att Ludvika är en bra 

kommun att bo och leva på.

Även om inte kommunen ensam avgör, så finns det mycket 

som kan göras från kommunalt håll för att målet till 2020 

ska kunna nås. Förtroende och optimism byggs bäst genom 

att långsiktigt och systematiskt förbättra den kommunala 

verksamheten och servicen, ha kontroll över ekonomin, 

investera för framtiden och bidra till ökad trygghet och fler 

jobb. En annan viktig del är att öppet, konkret och tydligt 

kommunicera ut bl.a. de beslut som kommunen fattar.

Ett målvärde på 57 kan vara möjligt för 2019, även om det 

krävs mycket positivt på kort tid för att det ska uppnås.

I dagsläget bedöms det som att det krävs väldigt mycket för 

att målvärdet 60 ska kunna nås år 2020.
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Invånarnas betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet

Förslag målvärde 2019=58 och 2020=60

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Systematiskt involvera kommunens och bolagens alla 

medarbetare (via APT) om hur bemötande, service och 

tillgänglighet gentemot allmänheten kan förbättras

• Fortsatta utbildningar i bemötande och service

• Låta koncernledningsgruppen vidta lämpliga åtgärder som 

ska bidra till att kommunens och bolagens högre chefer 

blir mer tillgängliga för allmänheten

Motivering till målvärdena
Under flera år har Ludvika kommuns invånare givit ett lägre betyg 

på kommunens bemötande och tillgänglighet, jämfört med 

invånarna i många andra kommuner. År 2017 gav Ludvikaborna 

betyget 52 av 100 för kommunens bemötande och tillgänglighet, 

mot 56 i medeltal för andra kommuner.

Tillgängligheten, bemötandet och servicen gentemot allmänheten 

är något som kommunen själv har fullt ansvar för och åtgärder har 

satts in för att få ett bättre resultat. Ett exempel är 

internutbildningar i bemötande och kommunikation.

Ett målvärde på betyget 58 kan vara möjligt för 2019, även om det 

krävs mycket positivt på kort tid för att det ska uppnås. Det är 

främst invånarnas möjligheter att komma i kontakt med 

kommunens högre chefer som behöver förbättras kraftigt.

I dagsläget bedöms det som att det krävs väldigt mycket för att 

målvärdet/betyget 60 ska kunna nås år 2020.
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Invånarnas betyg på kommunen som en trygg och säker plats att bo på

Förslag målvärde 2019=59 och 2020=65

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Ökad polisnärvaro i tätorten och i ytterområdena (enligt 

polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte)

• Mer folk i rörelse genom åtgärder som ger en mer levande 

tätort under fler av dygnets timmar

• Trygghetsvandingar i tätorten och i ytterområdena

Motivering till målvärdena
Under flera år har Ludvika kommuns invånare upplevt sig vara 

mindre trygga och säkra, jämfört med dem i många andra 

kommuner. År 2017 gav Ludvikaborna betyget 49 av 100 för 

kommunen som en trygg och säker plats att bo på, mot 56 i 

medeltal för andra kommuner.

Efter att ha sjunkit kraftigt 2016, så steg känslan av trygghet och 

säkerhet rejält under 2017.

Flera aktörer bidrar i arbetet för att öka tryggheten och minska 

brottsligheten i kommunen.

Ett målvärde för betyget (invånarnas känsla av trygghet och 

säkerhet) på 59 kan vara möjligt för 2019, även om det krävs 

mycket positivt på kort tid för att det ska uppnås. Särskilt 

tryggheten utomhus på allmänna platser behöver öka kraftigt.

I dagsläget bedöms det som att det krävs väldigt mycket för att 

målvärdet/betyget 65 ska kunna nås år 2020.
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Återvinningsgrad för hushållsavfall

Motivering till målvärdena
Åren 2010−2015 återvanns omkring 50 procent av 

hushållsavfallet i kommunen, vilket var betydligt mer än 

genomsnittet för övriga kommuner. Men det tidigare 

avfallssystemet uppfyllde inte gällande nationella och 

regionala mål.

Ett nytt avfallssystem ska därför införas, med beräknad start 

halvårsskiftet 2019. I stället för att som tidigare blanda allt i 

samma soppåse ska hushållen nu sortera ut sitt mat- och 

restavfall. Dessutom kommer villahushållen och fritidshus-

ägarna erbjudas möjlighet till fastighetsnära insamling av 

förpackningar, returpapper och tidningar för återvinning.

I avvaktan på ett nytt avfallssystem har det sedan 2016 blivit 

en väntad nedgång i återvinning. Kommunens dåvarande 

sorterings- och komposteringsanläggning togs då nämligen ur 

bruk och allt det insamlade hushållsavfallet började i stället 

köras till annan ort för energiåtervinning. I avvaktan på ett 

nytt avfallssystem får man under 2016-2019 räkna med en 

tillfälligt lägre återvinningsgrad jämfört med tidigare år.

I avvaktan på det nya systemet kan ett målvärde på 

45 procent vara rimligt för helåret 2019.

Det nya systemet ger en mer effektiv återvinning, och 

kommunens långsiktiga mål på 65 procent återvunnet 

hushållsavfall 2020 bör då vara inom räckhåll.

Förslag målvärde 2019=45% och 2020=65%

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Införandet av det nya systemet med fastighetsnära 

insamling
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Andel ekologiska livsmedel

Motivering till målvärdena
Vad är det som ska gälla? Är det ekologiska livsmedel, eller 

kravodlade livsmedel, eller är det närodlade livsmedel, eller 

är det en kombination. Politikerna framhåller vikten av att 

köpa närodlat för att på sikt ge producenterna i närområdet 

möjlighet att ställa om till ekologiska livsmedel. En 

övergripande diskussion om målet andel ekologiska 

livsmedel behövs.

För att nå målvärdet 60% behövs även en diskussion om 

kosten innehåll övergripande. Vilken kost ska kommunens 

verksamheter i förskola, skola och äldreomsorg 

tillhandahålla. En övergripande diskussion om vilken kost 

som ska serveras behövs. Andel av kosten som är 

vegetarisk? 

Förslag målvärde 2019=45% och 2020=60%

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Övergripande diskussion om målet ”Andelen ekologiska 

livsmedel”

• Säsongsanpassning av kosten

• Ökat antal ekologiska maträtter/måltider
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Kommunens resor med bil, ton CO2/årsarbetare

Motivering till målvärdena
En minskad klimatpåverkan från kommunens bilresor bidrar 

till att uppfylla de nationella miljömålen, där exempelvis 

fossila bränslen ska fasas ut. Att i större utsträckning 

använda (el)cykel för kortare resor är det effektivaste sättet 

att minska utsläpp av koldioxid.

Andra sätt att minska bilkörningen är att skapa resfria möten 

och resfria insatser genom digitaliseringen samt resa mer 

med kollektiva färdmedel, samåka, gå eller cykla.

Förslag målvärde 2019=0,20 och 2020=0,20

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Intern kampanj att cykla mer istället för bilåkande

• Gå över till mer miljövänliga drivmedel och bränslesnål 

körning för de bilresor som ändå sker.

Låga värden bra
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Energianvändning i kommunens lokaler, kWh/m2

Motivering till målvärdena
Från år 2008 och fram till 2014 genomfördes stora investeringar i 

energibesparande åtgärder inom kommunens fastighetsbestånd. 

Stora delar av investeringarna koncentrerades på värmekällor och 

ventilation, områden som innebar största energibesparingen. 

Investeringarna resulterade i stora omedelbara energibesparingar.

För att uppnå ytterligare besparingar och sänka målvärdet krävs 

en fortsatt satsning på energibesparande åtgärder, exempelvis 

utbyte av gammal belysning till ledbelysning. Led belysning 

förbrukar minder energi än vanliga ljuskällor och har en markant 

längre livslängd. Förutom investering i ny teknik krävs 

driftoptimering av fastigheternas energiförbrukning, detta är en 

stor del i arbetet för att skapa ett klimatsmart fastighetsbestånd.

I offentliga lokaler påverkar både brukarna och 

fastighetsförvaltarna energianvändningen i lokalerna. 

Hur mycket energi som går åt i en verksamhet beror dels på hur 

energieffektiv tekniken är som används men även på hur brukarna 

av lokalen agerar dagligdags. Kontinuerliga energikampanjer är 

därför ett sätt att påverka till lägre energiförbrukning med hjälp av 

brukarna.  

Förutom minskning av energianvändningen har kommunen satsat 

investeringsmedel för att producera ren förnybar energi via 

solceller. Att investera i solceller minskar inte mängden använd 

energi/m² men bidrar till minskade utsläpp av miljögifter samt 

energikostnader. 

Förslag målvärde 2019=157 och 2020=139

Förbättringsåtgärder för att målvärdena ska nås
• Utbyte av befintlig belysning till ledbelysning 

• Energikampanjer för att medvetandegöra brukarnas 

påverkan av energianvändningen 

• Kontinuerlig driftoptimering 

• I samband med underhållsåtgärder byta ut gamla 

ventilationsanläggningar och pumpar till mer 

energieffektivare anläggningar/pumpar

Låga värden bra
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Rapportering till kommunstyrelsen av målaktiviteter 

och ekonomi (budgetuppföljning) för 2018 - Tillfälle 3 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering. 

Beskrivning av ärendet 

Tre gånger per år rapporterar förvaltningarna och ekonomienheten till 

kommunstyrelsen hur det går med arbetet med de övergripande verksamhets-

målen och med ekonomin. Denna rapportering avser perioden januari−augusti 

2018, och innefattar även en bedömning av utvecklingen till årets slut. 

Under perioden följde 125 av förvaltningarnas 153 målaktiviteter sin plan 

(82 procent). För likaså 125 av de 153 aktiviteterna var det planerat att något skulle 

ske under årets åtta första månader, och av dessa genomfördes 101 i tänkt 

omfattning (81 procent). Ju större andel genomförda aktiviteter, i desto högre grad 

indikeras att de övergripande verksamhetsmålen kan nås. Graden av genomförande 

är tämligen jämn både mellan målen och mellan förvaltningarna. Störst andel 

genomförda aktiviteter finns för målet En miljövänlig kommun. Det absoluta flertalet 

av de 153 aktiviteterna väntas komma att genomföras planenligt under året. 

Under perioden hade förvaltningarna totalt 19,3 mnkr högre driftskostnader 

netto än budgeterade nära 1 100 mnkr. Förvaltningarna rapporterar avvikelser 

som i varierande grad väntas kvarstå till årets slut. För verksamhetsområdet social 

välfärd rapporterar social- och utbildningsnämnden ett kostnadsöverskridande 

med 24,7 mnkr, som väntas växa till årets slut. 

Av årets totala investeringsanslag på 393 mnkr har 74 mnkr bokförts under 

januari-augusti. Omkring hälften av anslaget väntas vara upparbetat till årets slut. 

För perioden gjorde kommunen ett ekonomiskt resultat på 46,2 mnkr, 

33,9 mnkr mer än budgeterade 12,2 mnkr. Detta trots budgetöverskridandet för 

driften. För helåret väntas dock ett negativt resultat på 9,5 mnkr, 41,8 mnkr 

mindre än budgeterade 32,3 mnkr. Ett sådant resultat motsvarar -0,6 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag, och innebär att resultatmålet på 

2,0 procent (32,3 mnkr) inte kommer nås. Ett väntat ökat budgetöverskridande 

för driften, främst för social välfärd, är huvudförklaringen till att plusresultatet 

för perioden januari−augusti väntas vändas till ett minus till årsskiftet. 
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Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 9 oktober 2018.  

2. Kommunorganisationens samlade rapportering av målaktiviteter och 
ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2018. 

3. Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhets 
rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2018. 

4. Räddningstjänsten Västerbergslagens rapportering av målaktiviteter och 
ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2018. 

5. Samhällsbyggnadsförvaltningens rapportering av målaktiviteter och 
ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2018. 

6. Social- och utbildningsförvaltningens rapportering av målaktiviteter och 
ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2018. 

7. Kommunstyrelsens förvaltnings rapportering av målaktiviteter och 
ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2018. 

8. Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering av målaktiviteter och 
ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2018. 

9. Västerbergslagens kulturskolas rapportering av ekonomi, 
uppföljningstillfälle 3 år 2018. 

10. Västerbergslagens utbildningsförbunds rapportering av ekonomi, 
uppföljningstillfälle 3 år 2018. 

11. Revisionens rapportering av ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2018. 

12. Ekonomienhetens rapportering av periodens ekonomiska resultat, 
uppföljningstillfälle 3 år 2018. 

13. Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet, 
uppföljningstillfälle 3 år 2018. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Samtliga förvaltningar för kännedom 
Kommunchefen för kännedom 
Verksamhetscontrollern för kännedom 
Akten 
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