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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
Årsredovisning 2019
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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
En av landets bästa skolkommuner
En bra kommun att växa upp i
Verksamhetsmål

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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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

Förbättring/
Försämring
2019

Målvärde
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 %

26 946 26 898

27 400

Målet En tillväxtkommun
Antal invånare

Höga värden bra

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 %

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

Andel hushållsavfall som återvinns

Höga värden bra

31 %

34 %4)

45 %

Andel ekologiska livsmedel i kommunorganisationen

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

Målet En bra kommun att leva i

Målet En miljövänlig kommun

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.
Årsredovisning 2019
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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
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
Resultat efter finans.
poster. Andel av
skatteintäkter och gen.
statsbidrag

Utfall

Avvikelse

32,9

229,9

+197,1

0,0

-6,9

-6,9

32,9

223,1

+190,2

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,
Årsredovisning 2019
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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
2019
Redovisat resultat

223,1

Balanskravsjusteringar

-185,2

Resultat efter
balanskravsjustering

37,9

Resultatutjämningsreserv

0,0

Balanskravsresultat

37,9

Årsredovisning 2019
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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

Kommunstyrelsen
Kultur- och
fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden
Miljö och bygg
Social- o utbildningsnämnden Utbildning*
Social- o utbildningsnämnden Soc. välfärd*
Vård- och
omsorgsnämnden
Västerbergslagens
utbildningsförbund
Revisionen

Totalt

Budget

Utfall

Avvikelse

151,7

155,0

-3,3

38,1

37,0

+1,1

116,2

120,8

-4,6

0,6

-1,7

+2,3

449,0

437,1

+11,9

138,9

167,4

-28,5

573,9

581,1

-7,2

179,3

178,0

+1,3

1,2

1,1

+0,1

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
Årsredovisning 2019
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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

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden,
skattefinansierad verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden,
taxefinansierad verksamhet
Social- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Totalt

Totalt
anslag

Utfall

Avvikelse

17,3

11,9

-5,4

4,0

3,5

-0,5

113,3

75,3

-37,9

131,7

130,1

-1,6

7,2

5,0

-2,1

1,8

1,7

-0,0

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). ITrelaterade investeringar utgör merparten inom kommunstyrelsens område.
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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 %

2 023

1 080

1 504

1 322

1 354

Långfristig låneskuld

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

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

76 %

0,0

- Västerbergslagens Kraft AB

Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU)

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 bedömning 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.
Årsredovisning 2019
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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.
Årsredovisning 2019
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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 flyktingmottagandet. Den positiva
utvecklingen bröts dock
under 2018, då antalet
folkbokförda invånare
minskade med cirka 50
personer. Även 2019 blev
det en liknande minskning.

Källa: SCB:s befolkningsstatistik

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
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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.

Källa: SCB:s befolkningsstatistik

Men invandringen av personer som har fått asyl i Sverige är huvudförklaringen
till kommunens ökade befolkning under främst 2015−2017. Det stora flyktingmottagandet 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
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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.

Källa: SCB:s befolkningsstatistik

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 tillverkningsindustri 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.
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16

Sida

16(98)

Datum

2020-03-17

Ludvika kommun

Diarienummer

KS 2020/54-00

Fler arbetstillfällen och ökad inpendling till jobb
Antalet arbetstillfällen i kommunen har utvecklats positivt över en längre tid.
Förändring i antal arbetstillfällen 2008−2018

Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Under perioden
2008−2018 hade kommunen 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 arbetstillfällen netto, medan
antalet är närapå oförändrat i offentlig sektor.
Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

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
Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
drygt 150. Bristen på
bostäder i kommunen är en förklaring till att inpendlingen till jobb har ökat så
kraftigt.
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Övergripande verksamhetsmål
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
Strategiska målområden
Övergripande verksamhetsmål
ledning, personal och
En av landets bästa skolkommuner
invånare en ledstjärna
Barn och unga
En bra kommun att växa upp i
(visionen), vilka
områden som
En tillväxtkommun
Arbete och näringsliv
prioriteras
En bra kommun att leva i
(målområdena) och vad
Livsmiljö
En miljövänlig kommun
som ska uppnås i
verksamheterna (målen).
Målen tar sikte på resultatet för invånarna av kommunens verksamheter och
insatser.
Vision: Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas
kommun

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
Ungdomars framtidstro ska öka

En bra kommun att växa upp i

Ungdomar ska kunna påverka kommunen mer
Ungdomars trygghet ska öka
Fler unga ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning
Befolkningen ska växa
Fler bostäder ska byggas

En tillväxtkommun

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
Invånarna ska bli mer nöjda med att bo och leva i kommunen

En bra kommun att leva i

Kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras
Invånarna ska känna sig mer trygga och säkra
Mer hushållsavfall ska återvinnas

En miljövänlig kommun

Kommunen ska servera mer ekologisk mat
Klimatpåverkan från kommunens bilresor ska minska
Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska
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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.
För varje resultatmått redovisas om det under 2019 har skett en utveckling i önskvärd riktning eller ej. Varje mått får en grön, vit eller röd pil
,
efter en jämförelse mellan utfallen 2018 och 2019.
Steg 1.

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 2.

Avslutningsvis får varje mål en färgsignal
. Det som avgör är i
hur många fall som de underliggande resultatmåttens målvärde har nåtts.
Steg 3.

Steg 1. Uppföljning av
resultatmåtten
Förbättring jämfört
med föregående år

Steg 2. Uppföljning av
resultatmåtten
Måttets målvärde
har uppnåtts

Oförändrat utfall
jämfört med
föregående år

Måttets målvärde
har inte uppnåtts

Försämring jämfört
med föregående år

Ännu oklart om
måttets målvärde
har uppnåtts

Steg 3. Uppföljning av
verksamhetsmålen
Målet har uppnåtts
= målvärdet har uppnåtts
för ≥ 67 % av de underliggande resultatmåtten

Målet har delvis
uppnåtts
= målvärdet har uppnåtts
för 33−66 % av de underliggande resultatmåtten

Målet har inte
uppnåtts
= målvärdet har uppnåtts
för < 33 % av de underliggande resultatmåtten

Resultatmåtten hämtas från öppna källor
Med ett undantag hämtas måtten från öppna källor som myndigheter eller organisationer 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).
Årsredovisning 2019

19

Sida

19(98)

Datum

Diarienummer

2020-03-17

Ludvika kommun

KS 2020/54-00

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)
2017

2018

2019

Ludvika kommun

193

211

212,5

Snitt landets alla
kommuner

214

220

220

Snitt Dalarnas
kommuner

210

212

216

Kommunranking meritvärde grundskolans årskurs 9

Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från
Skolverket och visar kommunens
rankingplacering bland landets
290 kommuner avseende genomsnittligt 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 kommunala och fristående skolor belägna i
kommunen, oavsett elevernas folkbokföringsort (s.k. lägeskommun).
Maximalt meritvärde är 340 (17
ämnen à 20 poäng).

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.
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.

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.
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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 gymnasieskolan, till en nivå som översteg genomsnittet för alla landets kommuner.
Betygspoäng för gymnasiets avgångselever (max 20)
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

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).
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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 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.

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 Smedjebackens 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
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

224

209

14,4

13,6

Totalt

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.
Årsredovisning 2019

22

Sida

22(98)

Datum

2020-03-17

Ludvika kommun

Diarienummer

KS 2020/54-00

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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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 självständigt 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

Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från Lupp
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), en attitydundersökning som Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor erbjuder landets
kommuner att genomföra.
I Ludvika kommun ombeds
årligen elever i grundskolans årskurs 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 fyragradig skala. Alltså andelen som säger att de ser mycket positivt eller
ganska positivt på framtiden.
2019 genomfördes undersökningen 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.

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.
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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
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att de inte vet vart de ska vända sig för att påverka.
Andel unga som kan påverka kommunen
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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.

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.
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.

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.
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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.
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.
Andel unga som har upplevt otrygga situationer

År 2019 var det alltså totalt
sett något färre som
19 %
16 %
2. Blivit bestulen
utsattes. Mellan åren
5%
5%
3. Blivit misshandlad
rapporterade färre att de
4. Blivit utsatt för sexuellt våld eller
7%
6%
har blivit bestulna. I övrigt
utnyttjande
Minst en av de fyra situationerna har
är det marginella skillnader.
33 %
29 %
inträffat
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.
1. Blivit hotad

2018

2019

20 %

20 %

Tillsammans med polisen och flera andra aktörer bedriver kommunen ett brett
och långsiktigt arbete för att förebygga brott och
Definition och källa
skapa trygghet. Exempelvis finns kommunal
Resultatmåttet hämtas från
personal aktivt närvarande på prioriterade platser
Lupp-undersökningen.
Måttet unga som har upplevt
under riskkvällar och -helger. Vidare genomförs
otrygga situationer avser andelen
trygghetsvandringar med ungdomar för att uppsom uppger att de under det
senaste halvåret har råkat ut för
täcka risker i den fysiska miljön och åtgärda dem.
en eller flera av följande
Det kan handla om att ta bort klotter, förbättra
händelser: blivit hotad, bestulen,
belysning och klippa ned täta buskage i otrygga
misshandlad eller utsatt för
sexuellt våld eller utnyttjande.
miljöer. Trygghetsvandringar genomförs också på
och kring fritidsgårdar och idrottsanläggningar.
Ytterligare insatser krävs för att ta steg mot målet till 2020.
Årsredovisning 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
Definition och källa
annan sysselsättning som ökar chanserna att få
Resultatmåttet hämtas från
arbetsförmedlingens månadsett jobb längre fram. Här målsätts den öppna
statistik avseende öppet arbetsungdomsarbetslösheten, som ska sjunka.
lösa i åldersgruppen 18−24 år.
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.

Öppet arbetslösa saknar betalt
arbete och deltar inte i något
arbetsmarknadspolitiskt program.
Måttet avser den procentuella
arbetslösheten som en trendsiffra, i form av det säsongsrensade och utjämnade s.k. 12månadersgenomsnittet.

Andel öppet arbetslösa ungdomar 18−24 år

Vid utgången av 2018 var
6,0 procent i gruppen
18−24 år utan sysselsättning (årsgenomsnitt). Målet
för 2019 var att andelen
skulle sjunka till högst
5,5 procent, och sedan
minska ytterligare till
4 procent eller lägre 2020.
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 årsgenomsnitt. Denna aspekt av målet En bra kommun att växa upp i nåddes alltså inte 2019.

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 arbetslösheten 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.
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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.
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.

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.
Årsredovisning 2019
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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
Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från SCB:s
officiella statistik över nybyggda
(färdigställda) bostäder i landets
kommuner. Här avses både småhus och lägenheter i flerbostadshus, men däremot inte fritidshus.
Statistiken baseras på uppgifter
som landets kommuner
rapporterar in.

Målet är att det under
femårsperioden 2016−2020
Preliminärt utfall för 2019. Utfallet publiceras 7 maj 2020
ska färdigställas åtminstone
500 inflyttningsklara bostäder, varav 35 eller fler under 2019.
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.

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 otillräckligt 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. Kontakter 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.
Årsredovisning 2019
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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
Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från Postoch 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. Kommunens egen ambition avser den tio
gånger högre hastigheten 1 000
megabit/sekund.

Utfallet för 2019 publiceras 27 mars 2020

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.
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.

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.
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Företagen ska bli mer nöjda med kommunens service
För att kommunen ska vara fortsatt
Definition och källa
konkurrenskraftig och ha en stark tillväxt så
Resultatmåttet baseras på en
egen mätning i kommunen, som
krävs bland annat en bra myndighetsutövning
rapporteras till SKR och
gentemot företagen i regionen.
Stockholm Business Alliance.
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.

Måttet visar hur nöjda företagen
är med kommunernas myndighetsutövning kring brandtillsyn,
bygglov, livsmedelskontroll,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
Kundnöjdheten mäts på en skala
0−100 där 100 betyder högsta
betyg.

År 2018 genomfördes undersökDe privata företag som har ansökt om bland
ningen i 172 kommuner.
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

Preliminärt utfall för 2019. Utfallet publiceras 22 april 2020

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.

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.

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.
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Fler vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning
En förutsättning för tillväxt är att så många som möjDefinition och källa
ligt arbetar, studerar eller har någon annan sysselResultatmåttet hämtas från
arbetsförmedlingens månadssättning som ökar möjligheterna att få ett jobb. Här
statistik avseende öppet arbetsmålsätts den öppna arbetslösheten, som ska sjunka.
lösa i åldersgruppen 25−64 år.
Öppet arbetslösa saknar betalt
arbete och deltar inte i något
arbetsmarknadspolitiskt program.

Andel öppet arbetslösa 25−64 år

Måttet avser den procentuella
arbetslösheten som en trendsiffra, i form av det säsongsrensade och utjämnade s.k. 12månadersgenomsnittet.

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

Att arbetslösheten sjönk under 2018 och in på 2019 visar att konjunkturen var fortsatt 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.
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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
Definition och källa
Resultatmåttet hämtas från medkommunen som en bra plats att bo och leva på,
borgarundersökningen, en attitydmot 62 i medeltal för andra kommuner.
undersökning som SCB erbjuder
Invånarnas betyg på kommunen som en bra plats
att bo och leva på (100=bäst)

landets kommuner att genomföra.
Årligen ombeds 1 200 slumpvis
utvalda invånare 18−84 år att
betygsätta kommunen, dess
verksamheter samt möjligheterna till inflytande på kommunala 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 undersökningen, som genomfördes i
135 kommuner.

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 betyg
26 450
nåddes
godplats
marginal.
aspekt
Invånarnas
påinvånare
kommunen
sommed
en bra
att boDenna
och leva
på av målet En
tillväxtkommun nåddes 2016.
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.
Årsredovisning 2019
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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, företagare, 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)

Källa
Resultatmåttet hämtas från SCB:s
medborgarundersökning.

År 2018 gav Ludvikas
invånare ett lägre betyg på
sin hemkommuns
bemötande och
tillgänglighet, jämfört med
snittet för andra
kommuner.
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
Ludvikabornas
betyg
på kommunens
bemötande och tillgänglighet
tillväxtkommun
nåddes
2016.
2017

2018

2019

Möjligheterna att komma i kontakt med tjänstemän eller annan
personal (0−10)
Bemötandet vid kontakt med tjänstemän eller annan personal
(0−10)

5,9

6,0

5,4

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)
Sammanlagt betyg på kommunens bemötande och tillgänglighet
(0−100)

4,6

5,0

4,6

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 invånarnas 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.
Årsredovisning 2019
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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)

Källa
Resultatmåttet hämtas från SCB:s
medborgarundersökning.

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.
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.
Ludvikabornas
på kommunen
en trygg
och säker
att av
bo målet
på En
Målvärdet 26 betyg
450 invånare
nåddes som
med god
marginal.
Dennaplats
aspekt
2017
2018
2019
tillväxtkommun nåddes 2016.
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 trygghetsskapande 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.
Årsredovisning 2019
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Målet En miljövänlig kommun

Mer hushållsavfall ska återvinnas
Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov 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

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 producentansvar (förpackningar, tidningar,
elavfall, batterier etcetera).
År 2018 genomfördes mätningen
i 243 kommuner.

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.

Utfallet för 2019 publiceras preliminärt i maj 2020

Enligt prognos förbättrades resultatmåttet 2019
nåddes inte

men målvärdet upp-

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.

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.
Årsredovisning 2019
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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
Definition och källa
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

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.

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.
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.

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.
Årsredovisning 2019
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Klimatpåverkan från kommunens bilresor ska minska
Transportsektorn svarar för en stor del av
Definition och källa
koldioxidutsläppen i Sverige. En minskad
Resultatmåttet baseras på en
egen mätning i kommunen, som
klimatpåverkan från kommunens bilresor bidrar
rapporteras till Sveriges
till att uppfylla de nationella miljömålen, där
Ekokommuner.
Måttet utgår från den årliga
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

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.

Resultatmåttet förbättrades 2019

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.

, 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.

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 tjänstefordon 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 fordonspool 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.
Årsredovisning 2019
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Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska
En stor del av koldioxidutsläppen i Sverige
Definition och källa
Resultatmåttet baseras på en
kommer från fastigheter. En minskad
egen mätning i kommunen.
energianvändning i kommunens lokaler bidrar
Måttet avser mängden inköpt
till att uppfylla de nationella miljömålen, där
energi till lokaler (fjärrvärme,
olja, naturgas, biobränsle,
exempelvis fossila bränslen ska fasas ut.
biogas, fjärrkyla samt el) i kWh
Tidigare energieffektiviseringar i
kommunorganisationens lokaler gav goda
resultat, och energianvändningen minskade.
Men det senaste åren har både uppvärmningen
och verksamhetselen stigit.

dividerat med lokalytan.
Energianvändningen avser både
uppvärmning och verksamhetsel.
Mätningen avser både
kommunens egna lokaler och
lokaler i majoritetsägda bolag.

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.
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.

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.
Årsredovisning 2019
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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

615*

609

209

155

Timavlönade
*mätmånad oktober
− Omräknat till årsarbetare

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 %

41,3 %*

20,1 %

Antal heltid

1 941

1 861

Antal deltid

133

117

Sysselsättningsgrad timavlönade (procent av
heltid)
*mätmånad oktober
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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.
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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 övertidsersättning 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 pensionsavsättning 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

7,6

10,

4,2

5,1

6,5

8,4

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

53,6

53,8

31,7

37,2

51,3

51,9

≤ 29 år
30−49 år

Andel av sjukfrånvaron totalt där
sjukperioder är 60 dagar eller längre

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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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
Verksamheten/skatt + statsbidrag

2019

2018

2017

2016

2015

94 %

97 %

95 %

92 %

93 %

4%

4%

4%

4%

5%

Finansnettot/Skatt + statsbidrag

12 %

3%

1%

1%

1%

Verksamhetens nettokostnader/Skatt
och statsbidrag */

98 %

101 %

99 %

96 %

98 %

Av- o nedskrivning/Skatt + statsbidrag

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

23,8

27,0

0,0

100,0

0,0

Självfinansieringsgrad i %

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

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

Nettoinvesteringar

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
Finansiella intäkter

2019

2018

2017

2016

2015

212,2

54,1

29,5

29,5

27,7

10,7

7,9

10,1

11,0

12,9

201,5

46,2

19,4

18,5

14,8

Finansiella kostnader
Finansnetto

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
Nettokostnadernas utveckling */
Skatteintäkternas utveckling (inklusive
statsbidrag)

2019

2018

2017

2016

2015

-0,7 %

2,4 %

6,4 %

7,9 %

-1,9 %

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%

2019

2018

2017

2016

2015

295,3

435,9

447,2

437,7

481,9

32,9

38,3

32,2

26,0

21,0

328,2

474,2

479,4

463,7

502,9

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder
Mnkr/År
Långfristiga lån
Övriga långfristiga skulder
Långfristiga skulder

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 ränteoch 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

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

Kommunala bolag

2017

2016

2015

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

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

Pensioner (skuld)

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
Social- och utbildning

2015

-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

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

VBU (Ludvikas del)
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Sammanställd redovisning
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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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
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet
Antal anställda

18,8
18,8
542,1
0,5
0,1%
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
Omsättning
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet
Antal anställda

2018
263,2
0,0
61,2
1,3
2,1%
255

2017
254,2
0,0
65,0
1,3
2,0 %
238

252,5
0,0
70,6
1,3
1,8 %
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

Omsättning
Årets resultat
Balansomslutning
Justerat Eget kapital
Soliditet
Investeringar
Antal anställda

172,4
-1,3
1 208,4
79,8
6,6%
483,9
96

2017
171,2
26,0
595,3
80,1
13,5 %
123,7
92

171,2
-0,1
267,8
54,1
20,2 %
77,8

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
Omsättning
Årets resultat
Balansomslutning
Justerat Eget kapital
Soliditet
Antal anställda
Investeringar
Antal bostadslägenheter
Förändring bostadshyror
Antal outhyrda bostäder 31/12
Outhyrda bostäder %

2018

2017

230,0
-0,9
996,8
144,2
14,5%
43
127,3
3 321

238,7
0,0
876,1
125,0
14,9 %
49
25,4
3 318

124

49

228,2
2,0
856,6
131,3
15,3 %
53
37,0
3 374
+ 0,5 %
63
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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Omsättning
Årets resultat
Balansomslutning
Justerat Eget kapital */
Soliditet
Investeringar

KS 2020/54-00

2018
5,0
0,5
14,7
2,2
15,0
0,0

2017
2,7
-2,7
12,8
1,7
13,3 %
0,0

4,2
0,1
14,9
5,0
33,7 %
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

Omsättning
Årets resultat
Balansomslutning
Justerat Eget kapital
Soliditet
Investeringar

2017

4,9
1,7
39,6
11,4
29,0
0,0

4,7
1,5
41,2
9,7
23,5 %
0,0

4,6
1,3
39,6
8,2
21,0 %
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
Omsättning
Årets resultat efter finansnetto
Balansomslutning
Justerat Eget kapital
Soliditet
Antal anställda
Investeringar
Utdelning
Elproduktion GWh

2018
37,4
14,8
262,2
146,2
55,8
0
3,5
5,0
76,7

2017
29,9
12,5
251,8
140,0
55,6 %
0
0
5,0
56,7

24,3
8,3
256,4
133,4
52,0 %
0
9,4
0
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
Omsättning
Årets resultat efter finansnetto
Balansomslutning
Justerat Eget kapital
Soliditet
Antal anställda
Investeringar
Utdelning
Värmeleveranser GWh

2018
190,9
36,1
284,1
128,8
45,3
44
19,7
48,3
228,2

2017
186,8
39,6
307,9
138,3
44,9 %
42
34,4
68,8
227,5

185,7
40,3
270,3
165,5
61,2 %
42
29,0
134,9
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
156,9
8,8
158,2
46,5
29,4
0
0

Omsättning
Årets resultat efter finansnetto
Balansomslutning
Justerat Eget kapital
Soliditet
Antal anställda
Investeringar

2018
154,0
7,3
237,7
45,6
19,2 %
0
0

2017
131,0
6,9
133,4
45,9
34,4 %
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
238,1
77,0
708,2
279,5
39,5
18
66,3
941

Omsättning
Årets resultat efter finansnetto
Balansomslutning
Justerat Eget kapital
Soliditet
Antal anställda
Investeringar
Leveranser fast kraft GWh
Belopp i miljoner kr.
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235,6
90,1
746,0
243,9
32,7 %
16
106,4
1 002

2017
223,5
84,2
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57,6
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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
317,0
0,0
85,6
2,0
2,3
76

Omsättning
Årets resultat efter finansnetto
Balansomslutning
Justerat eget kapital
Soliditet
Antal anställda
Belopp i miljoner kr.
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Resultaträkning, miljoner kr
Koncernen

Kommunen

Verksamhetens intäkter (not 1)

2019

2019

2018

2019

2018

Budget

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

619,5

526,2

552,9

1 285,8

1 061,0

-2 211,0

-2 118,5

-2 143,7

-2 762,5

-2 497,1

-83,3

-67,5

-72,0

-136,4

-135,6

-1 674,8

-1 659,8

-1 662,8

-1 601,2

-1 571,7

1 246,2

1 252,7

1 223,3

1 252,7

1 223,3

437,0

435,6

416,0

435,6

416,0

8,4

28,5

-23,6

87,1

8,7

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

Verksamhetens kostnader
(not 2 och 29)
Av- och nedskrivningar (not 3)
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter (not 5)
Generella statsbidrag och
utjämning (not 5)
VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansiella intäkter (not 6)

Extraordinära intäkter (not 4)
Extraordinära kostnader (not 4)

11,1

11,1

-18,0

-18,0

Betald skatt
Förändring av latenta skatter
ÅRETS RESULTAT
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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

67,5

72,0

136,4

135,6

7,4

0,0

30,1

2,2

-530,5

-1,1

0,6

-28,6

-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

20,5

170,8

-528,4

912,7

109,3

-229,1

312,9

-309,5

1 034,4

-209,8

-227,5

-157,5

-433,6

-384,4

2,0

424,4

71,1

-0,5

-0,2

-29,6

-1,7

176,1

0,0

-207,8

372,5

-86,6

-463,2

-386,1

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

-182,9

-64,2

523,8

0,0

-0,7

-27,9

0,1

1,1

120,3

35,4

-2,8

941,8

-452,3

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

Justering för av- och nedskrivningar (not 3)
Justering för förändring av pensionsskuld (not
2)
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster (not 7)
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

109,3

Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder
(not 27)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Årets anskaffningar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Infrastrukturell investering (not 18)
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upplåning

Pensionsinlösen
Förändring kortfristig del (not 9)
Ökning långfristiga fordringar (10)
Minskning av långfristiga fordringar (not 11)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
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Balansräkning, miljoner kr
Kommunen

Koncernen

2019

2018

2019

2018

1 608,8

1 692,0

3 443,1

3 115,1

1 063,1

1 323,6

3 287,7

2 990,1

980,4

1 253,3

2 652,2

2 578,4

81,4

70,3

430,4

411,7

1,2

0,0

1,2

545,8

368,4

203,9

125,0

9,7

10,1

9,7

10,1

659,5

463,7

819,9

618,6

8,8

5,7

13,6

9,2

211,3

197,3

321,6

293,9

439,5

260,7

484,7

315,5

2 278,1

2 165,8

4 273,7

3 743,8

1 100,1

873,7

1 116,0

962,6

223,1

22,7

83,9

35,9

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

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

2 278,1

2 165,8

4 273,7

3 743,7

TILLGÅNGAR
A. Anläggningstillgångar
- Immateriella anläggningstillgångar
- Materiella anläggningstillgångar
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar
(not 12)
- Maskiner och inventarier (not 13)
- Övriga materiella anläggningstillgångar (not 14)
- Pågående ny- och ombyggnader (15)

- Finansiella anläggningstillgångar (not 15-16)
B. Bidrag till infrastruktur (not 17)
C. Omsättningstillgångar
- Förråd mm (not 18)
- Kortfristiga fordringar (not 19)
- Kortfristiga placeringar
- Kassa och bank (not 20)

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
A. Eget kapital (not 21)
- Varav årets resultat
- Resultatutjämningsreserv
- Övrigt eget kapital
B. Avsättningar

C. Skulder

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Datum

Diarienummer

2020-03-17

Ludvika kommun

Sida

KS 2020/54-00
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POSTER INOM LINJEN
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter

Kommunen

Belopp i miljoner kr

2019

Koncernen

2018

2019

2018

Kommunal säkerhet vid deponierna
på Björnhyttans avfallsanläggning
BORGENSFÖRBINDELSER (not 27)

15,5

15,5

15,5

15,5

2 030,7

1 266,2

2 030,7

1 266,2

5,0

5,2

5,0

5,2

597,5

612,3

597,5

612,3

FÖRVALTNINGSUPPDRAG
Mottagna donationsfonder
PENSIONSFÖRPLIKTELSER (not 28)
Ansvarsförbindelse pensioner inkl löneskatt

5.7 Noter
NOT 1
VERKSAMHETENS INTÄKTER

Kommunen

Koncernen

Belopp i miljoner kr

2019

2018

2019

2018

Enligt driftredovisning
691,1
Försäljning av fastigheter
78,5
Hyresintäkter Ludvika kommunfastigheter AB
Fakt intäkter/tjänster, Ludvika kommunfastigheter/LudvikaHem
VB Energi
VBU
VB Kraft AB
WBAB
Interna intäkter + korrigering koncerninterna
-243,5
Summa
516,8

732,5
71,1

691,2
78,5
409,7

732,5
71,1
417,4

167,7
199,9
39,0
158,5
-458,7
1 285,8

164,9
196,4
34,6
95,8
-651,7
1 061,0

NOT 1
VERKSAMHETENS INTÄKTER

Därav taxefinansierad verksamhet (va, renhållning och
sotning)

Årsredovisning 2019

99,7

60

-250,7
552,9
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Datum
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Ludvika kommun
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NOT 2
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Enligt driftredovisning
-2 360,2
Reglering personalomkostnader
73,4
Pensioner inkl särskild löneskatt
-90,8
Diverse
-69,5
Kalkylerad kapitalkostnad
85,3
VBU, personal-övriga externa kostnader
Ludvika Kommunfastighet AB, Personal-övriga externa
kostnader
VB Energi, personal-övriga externa kostnader
VB Kraft AB, övriga externa kostnader
WBAB
Försäljning fastigheter
Uppskjuten skattekostnad
Interna kostnader + korrigering koncerninterna
243,5
Summa
-2 118,5
Därav taxefinansierad verksamhet (va, renhållning och
sotning)

-2 383,9
60,7
-90,6
-71,5
90,9

250,7
-2 143,7

-2 360,3
73,4
-90,8
-69,5
85,3
-197,4
-365,4

-2 383,9
60,7
-90,6
-71,5
90,9
-193,5
-340,4

-113,0
-16,2
-157,9

-107,5
-14,8
-95,4

451,9
-2 759,9

648,8
-2 497,1

113,1

106,1

-47,8
-3,9
-14,0

-51,1
-5,9
-15,0

-89,2
-3,9
-39,7

-92,2
-5,9
-39,8

-72,0

2,4
-130,4

2,4
-135,6

NOT 3
AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
EPC projekt
Bilar och andra transportmedel, maskiner
och inventarier
Nedskrivningar
Upplösning negativ goodwill
Summa

-1,8
-67,5

NOT 4
EXTRAORDINÄRA POSTER
9,3
-18,0
11,1
-6,9

Fastighetsförsäljning
Extraordinär kostnad Avsättning
Extraordinär intäkt Extra fakturering

9,3
-18,0
11,1
-6,9

NOT 5
SKATTEINTÄKTER, GENERELLA
STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING
Kommunalskatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning 2018
Prognos slutavräkning
Summa kommunalskatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Fastighetsavgift
Regleringsbidrag/avgift
Utjämningsbidrag/utjämningsavgift LSS
Generella statsbidrag
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1 263,7
-3,9
-7,0
1 252,7

1 228,9
-3,9
1,6
1 223,3

1 263,7
-3,9
-7,0
1 252,7

1 228,9
-3,9
-1,6
1 223,3

279,2
4,1
68,2
52,5
18,9
-4,1
16,7

268,0
4,1
62,0
51,6
4,2
1,3
24,7

279,2
4,1
68,2
52,5
18,9
-4,1
16,7

268,0
4,1
62,0
51,6
4,2
1,3
24,7

Sida
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Datum

Diarienummer

2020-03-17

Ludvika kommun

Summa generella statsbidrag och utjämning
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning

435,6
1 688,3

KS 2020/54-00

416,0
1 639,3

435,6
1 688,3

416,0
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
Övriga finansiella intäkter
176,4
0,4
Summa finansiella intäkter
212,2
54,1
Utdelning från VB-bolagen har eliminerats med 24,6 mnkr (f å 41,7 mnkr)
Räntekostnad långfristiga lån
-8,0
-6,2
Ränta pensionsskuld
-2,3
-1,6
Övriga finansiella kostnader
-0,5
-0,1
Summa finansiella kostnader
-10,7
-7,9
Totalt finansnetto
201,5
46,2

8,3
41,1
49,4

9,2
-10,6
-1,4

-24,0
-2,3
-3,9
-30,2
19,2

-21,7
-2,1
-3,5
-27,2
-28,6

NOT 7
ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
Finansiell del av pensionskostnad
Diskonteringsränta pensionskostnad
Avsättning särskild löneskatt inkl
förtroendevalda
Reavinst avyttring fastigheter
Aktieöverlåtelse mot revers
Andra ej likviditetspåverkande poster
Ökning/minskning avsättning avfallsdeponi
Avsättningar
Summa

2,0
-7,5
-9,1
-522,8
-11,1

NOT 8
NYUPPTAGNA LÅN
Ökning av långfristiga skulder
Skuld anläggnings- och anslutningsavgift
Summa

NOT 9
AMORTERING AV LÅNGFRISTIGA
SKULDER
Minskning av långfristiga skulder:
Nordea
Kommuninvest
Kommunala bolag
Amortering förutbetald intäkt va
Koncerninterna
Förändring kortfristig del av amorteringar
Summa
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-0,2
-0,1
-0,3

2,0
-7,5

-0,2

-0,5

-9,1

-0,5

0,5
-0,5

-2,8

-27,7
-0,5

18,0
-530,5

-1,1

18,0
0,6

-28,9

173,4
7,5
180,9

115,0
7,5
122,5

1 421,3
7,5
1 428,8

471,9
7,5
479,5

-25,0
-453,8

-62,1

-25,0
-453,8

-478,8
-0,2

-62,1
-0,1

-182,9
-661,9

64,2
2,0

-478,8

-62,1
-89,0
-151,2

-478,8

-151,2
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Datum

Diarienummer
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Ludvika kommun

NOT 10
ÖKNING LÅNGFRISTIGA
FORDRINGAR
Ludvika Stadshus AB
Del av RDM:s EK
Summa

KS 2020/54-00

522,8
1,0
523,8

0,0

0,0

0,0

0,1
0,1

1,1
0,1

0,1
0,1

1,1
1,1

2 364,2
178,1
-1 080,0

2 376,3
142,6
-154,6

1 463,0
-1 110,9
-22,0
650,5
-482,4
980,4

2 364,2
-1 139,0
-57,0
85,1
-1 110,9
1 253,3

18,5
13,9
577,7
282,2
46,0
42,2
980,4

19,0
350,8
459,1
252,0
137,6
34,8
1 253,3

1 752,9
980,4
19,5
112,6
2 865,4

1 187,1
1 253,3
25,8
112,1
2 578,3

NOT 11
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA
FORDRINGAR
Anslutningsavgifter
Summa
NOT 12
MARK, BYGGNADER OCH
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
IB Anskaffningsvärde
Periodens anskaffningar
Försäljningar
Utrangeringar
UB Anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Periodens avskrivningar
Försäljningar
UB Avskrivningar
Bokfört värde
Fördelning på tillgångsslag
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter (gator, vägar, parker)
Fastigheter för annan verksamhet
Exploateringsmark
Bokfört värde
MARK, BYGGNADER OCH
MARKANLÄGGNINGAR
Ludvika kommunfastigheter AB
Ludvika kommun
Västerbergslagens Energi
Västerbergslagens Kraft
Summa
NOT 13
MASKINER OCH INVENTARIER
IB Anskaffningsvärde
Periodens anskaffningar
Periodens försäljningar
UB Anskaffningsvärde

249,7
15,2
-10,6
254,3

234,9
14,8

IB Avskrivningar
Periodens avskrivningar
Periodens försäljningar
UB Avskrivningar

-179,4
-9,5
16,0
-172,9

-164,6
-14,8

81,4

70,3

Bokfört värde
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Datum

Diarienummer

2020-03-17

Ludvika kommun
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MASKINER OCH INVENTARIER
Ludvika kommunfastigheter AB
Ludvika kommun
Västerbergslagens utbildningförbund
Västerbergslagens Energi
Västerbergslagens Kraft
Wessman Barken AB
Summa

4,9
81,4
3,2
225,2
115,2
0,6
430,5

2,7
70,3
4,5
212,8
120,7
0,9
411,8

NOT 14
ÖVRIGA MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
IB Anskaffningsvärde
Periodens anskaffningar
Periodens utrangeringar
UB Anskaffningsvärde

0,2
1,2
-0,2
1,2

0,2

IB Avskrivningar
Periodens utrangeringar
UB Avskrivningar

-0,2
0,2
0,0

-0,2
-0,2

0,0

1,2

0,0

1,2

Bokfört
värde,
mnkr

Bokfört
värde,
mnkr
171,5
132,3
41,9
1,0

Bokfört värde

0,2

1,2

NOT 15
VÄRDEPAPPER, ANDELAR OCH
BOSTADSRÄTTER
Aktier

Västerbergslagens Kraft AB *
Västerbergslagens Energi AB *
Ludvika kommunfastigheter AB *
Wessman Barken AB *
Ludvika Stadshus AB

0,5

Övriga aktier, andelar och bostadsrätter
Summa
Därav i kommunens koncernföretag *
Förlagslån Kommuninvest i Sverige AB
Summa värdepapper, andelar och
bostadsrätter
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16,0
16,5

16,1
362,8

122,6
122,6

88,2
88,2

0,5

346,7

4,9

4,9

4,9

4,9

21,4

367,7

127,5

93,1
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NOT 16
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Låntagare
Bolagens fordringar
Ludvika Hembygdsförening
E Cassels Arbetarefond
Del i RDM:s EK
Ludvika Stadshus AB
Anslutningsavgifter
Summa

0,2
0,4
1,0
522,8
0,1
524,4

0,2
0,4

28,2
0,2
0,4
1,0

31,2
0,2
0,4

0,2
0,7

0,1
28,9

0,2
31,9

9,7

10,1

9,7

NOT 17
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Bidrag till cirkulationsplats Gamla
Bangatan
Bidraget kommer att upplösas under 25
år med start 2017
NOT 18
FÖRRÅD, LAGER OCH
EXPLOATERINGSFASTIGHETER
Förnödenheter och förråd
Elcertifikat
Exploateringsfastigheter
Summa

Årsredovisning 2019
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5,7
5,7

4,8

3,5

8,8
13,6

5,7
9,2
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NOT 19
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar

123,0
31,5

Därav kundfordringar hos kommunens
koncernföretag *

Fordran Dalatrafik
Samhällsbyggnadsförvaltningen *del av
0,5
Kommunstyrelsen förvaltning
3,9
Vård- och omsorgsförvaltningen inkl
4,7
kosten
Mervärdeskatt
8,0
Skattekonto
9,4
Social- och utbildningsförvaltningen
0,2
Räddningstjänsten
Kultur- och fritidsförvaltningen
0,0
Migrationsverket
1,8
Koncernbolag *
8,0
Förutbetalda kostnader
14,0
Kommunal fastighetsavgift
33,8
Kundreskontra interimsfordran * del av
Kundfordringar, VBU, Ludvika kommunfast, VB
Energi, VB Kraft
Övriga fordringar, VBU, Ludvika kommunfast, VB
Energi, VB Kraft
Förutbet kostn/uppl intäkter, VBU, Ludvika kommunfast, VB
Energi, VB Kraft
Korrigering koncerninternt
Övriga fordringar
4,0
Fordan VB Kraft/Kortfristiga placeringar
Summa
211,3
Därav kortfristiga fordringar hos kommunens
39,5
koncernföretag *

86,6
8,7

123,0
31,5

86,6
8,7

-0,6
6,1
5,6

0,5
3,9
4,7

-0,6
6,1
5,6

17,8
2,4
0,6
2,2
0,4
5,0

8,0
9,4
0,2

17,8
2,4
0,6
2,2
0,4
5,0

37,0
27,8

0,0
1,8
8,0
14,0
33,8

37,0
27,8

474,0

372,1

-363,7
4,0

-275,3
6,3

197,2
14,7

321,6

293,9

1,7

4,9

1,7

59,6

437,8
439,5

255,8
260,7

437,8
439,5

255,9
315,5

-70,0
437,8

-70,0
258,5

-70,0
437,8

-70,0
258,5

89,9
1,2
183,8
100,8
3,8
2,7
32,2
23,3

138,2
1,1
28,5
50,6
4,3
0,5
24,0
11,3

89,9
1,2
183,8
100,8
3,8
2,7
32,2
23,3

138,2
1,1
28,5
50,6
4,3
0,5
24,0
11,3

6,3

NOT 20
KASSA OCH BANK
Kassa och bank, inkl redovisat i
kommunens bolag
Koncernkonto:
Summa
Koncernkonto:
Beviljad ej utnyttjad kredit
Bokfört värde på koncernens
valutatoppkonto
Varav:
Ludvika kommun
Transaktionskonto
Ludvika kommunfastigheter AB
LudvikaHem AB
Tryggheten KB
Stora Brunnsvik AB
Västerbergslagens utbildningsförbund
Västerbergslagen Kraft AB
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NOT 21
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital:
Justering enligt ny redovisningslag
Justering
Årets resultat
Utgående eget kapital

873,7
4,1

822,8

223,1
1 100,9

22,7
873,7

98,0 %

98,0 %

962,6
4,1
65,4
83,9
1116,0

927,1

35,5
962,6

14,6
0,8
75,2
90,5

NOT 22
AVSÄTTNING TILL PENSIONER
Beräkning gjord av SKANDIA (RIPS 17)
VBU, avsatt till pensioner
Ludvika Kommunfastg/ GGAB
Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Avsatt till pensioner förtroendevalda
Summa

68,8

75,2

17,8
0,8
68,8

68,8

75,2

87,4

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)
Ingående avsättning
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning särskild löneskatt

98,0 %

98,0 %

17,9
-1,3
16,7

17,0
0,7
17,7

17,9
-2,4
15,5

17,3
0,7
18,0

28,8
18,0
-0,1

29,3

29,3

-0,5

28,8
18,0
-0,1

46,7

28,8

46,7

28,8

28,8

59,0
105,7

50,9
57,9
137,6

NOT 24
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Redovisat värde vid årets början
(avsättningar under året)
Ianspråktaget belopp under året
(outnyttjat belopp som återförts)
Utgående avsättning avfallsdeponi
Negativ Goodwill
Uppskjuten skatt

46,7
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NOT 25
LÅNGFRISTIGA SKULDER
LÅNGFRISTIGA LÅN
Låneskuld
Ingående låneskuld
Årets amorteringar
Nya lån
Kortfristig del av långfristiga lån
Summa

435,9
-408,4
298,4
-30,6
295,3

447,2
-62,1
115,0
-64,2
435,9

Kreditgivare
Statshypotek AB
Nordea
Kommuninvest
Summa kreditgivare

325,9
325,9

25,0
624,4
649,4

0,6

1,0

Genomsnittsränta %
LÅNGFRISTIGA LÅN
Ludvika kommun
Ludvika Kommunfastighet AB
Västerbergslagens utbildningsförbund
Västerbergslagens Energi
Västerbergslagens Kraft
WBAB
Summa
FÖRUTBETALD INTÄKT VA
Förutbetalda intäkter va
Summa

325,9
1 476,1
0,3
98,2
80,0
20,0
2 000,5

446,0
412,7
93,1
80,0
20,0
1 051,8

0,2
0,2

0,2
0,2

SKULD VÄSTERBERGSLAGENS
UTBILDNINGSFÖRBUND
Reglering av överlikvid kassa
Summa

10,7
10,7

10,7
10,7

Ingående skuld investeringsbidrag
Årets investeringsbidrag
Avskrivning investeringsbidrag
Utgående investeringsbidrag

10,2
-8,2
-0,0
1,9

4,6
5,7
-0,1
10,2

10,2
-8,2
-0,0
1,9

4,6
5,7
-0,1
10,2

Långfristig leasingskuld
SKULD ANLÄGGNINGS- OCH
ANSLUTNINGSAVGIFTER
Förutbetalda anslutningsavgifter va
Summa

3,7

3,7

3,7

4,5

16,3
16,3

12,8
12,8

16,3
16,3

13,5
13,5

328,2

474,2

2 022,5

1 080,0

Summa långfristiga skulder
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NOT 26
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder kommunala bolag
Skatteskulder kommunala bolag
Övr korta skulder kommunala bolag
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
kommunala bolag
Kortfristiga skulder koncernföretag
(koncernkonto)
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder till koncernföretag *
Verksamheternas reserveringar
Trafikverket
Semesterlöne- och övertidsskuld
Löneskuld timanställda
Avgiftsbestämd ålderspension
Löneskatt
Upplupen ränta
Inkomstförskott
Utgiftsrester IoF
Kortfristig del av långfristiga lån
Skatteskuld
Kundreskontra interimsskulder * del av
Periodisering skatteintäkter
Övr korta skulder
Korrigering koncerninternt
Summa
Därav kortfristiga skulder till kommunens
koncernföretag *

143,3

126,7

783,4

879,6

348,0

138,0

348,0

138,0

43,0
18,2
44,1
3,0
60,7
6,1
36,0
8,7
0,2
40,5
23,5
30,6
40,9
0,4
12,6
0,1

83,9
2,6
45,6
3,0
67,7
7,7
36,3
17,6
2,4
37,1
3,5
213,5
30,8
0,3

83,9
2,6
45,6
3,0
67,7
7,7
36,3
8,8
2,5
37,1
3,5
213,5
44,7
0,3

716,5
366,2

696,0
140,6

43,0
18,2
44,1
3,0
60,7
6,1
36,0
8,7
0,2
40,5
23,5
30,6
40,9
0,4
12,6
0,1
-716,6
926,7

0,7
-247,4
1 455,0

785,0
785,0

675,0
675,0

785,0
785,0

675,0
675,0

22,2
1 084,4
10,0
80,0
1 196,6

5,1
22,2
412,2
20,0
80,0
539,6

22,2
1 084,4
10,0
80,0
1 196,6

5,1
22,2
412,2
20,0
80,0
539,6

0,7

NOT 27
BORGENSFÖRBINDELSER
KOMMUNALA BOSTADSBOLAG
LudvikaHem AB
Summa
ÖVRIGA KOMMUNALA FÖRETAG
Dalatrafik
Region Dalarna (Transitio AB)
Ludvika kommunfastigheter AB
WBAB
VB Kraft
Summa
EGNAHEM
Egnahem
Summa

0,3
0,3

FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER
Hagge Golfklubb
Ludvika Musikkår
Ludvika Motorbåtsklubb
Brf Kolbottenvägen
ABB Industrigymnasium
Summa
Summa borgensförbindelser
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49,1

0,3
0,9
1,1
47,5
1,9
51,6

2 030,7

1 261,1

1,6
1,0
46,5

69

0,3
0,3

49,1

0,3
0,9
1,1
47,5
1,9
51,6

2 030,7

1 266,2

1,6
1,0
46,5
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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 medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
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 %

492,7

510,6

15,1
-29,4

10,7
-29,2

Avtalspensioner intjänade före
1998 enligt den blandade modellen.
Ingående ansvarsförbindelse
Ludvika kommun
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Gamla utbetalningar
Sänkning av diskonteringsränta
Aktualisering
Bromsen
Övrig post
Försäkring IPR
Utgående ansvarsförbindelse

4,7
1,0

-4,1

480,8

492,7

Ingående särskild löneskatt
ansvarsförbindelse, Ludvika kommun
Förändring av löneskatt
Försäkring IPR
Löneskatt förtroendevalda
Utgående löneskatt

119,5

123,8

-2,9

-4,3

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
Senare än 1 år men inom 5 år
Senare än 5 år

Finansiell leasing
Framtida minimileasingavgifter
förfaller enligt följande:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
Senare än 5 år

17,9
17,4

17,0
16,4

17,9
17,4

17,0
16,4

35,3

33,4

35,3

33,4

0,8
2,9

0,7
2,5
0,5
3,7

0,8
2,9

0,7
2,5
0,5
3,7

3,7

5.8

3,7

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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Nämndernas verksamhetsberättelser
Kommunstyrelsen

Verksamhet stab
Kommunstyrelsens förvaltning består dels av kommunstyrelsens stab och dels
av verksamheten stöd- och styrning. Kommunstyrelsens stab leds av kommunchefen 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 kollektivtrafik 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 ITchef 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

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

Intäkter

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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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.
Årsredovisning 2019

80

Sida

80(98)

Datum

Diarienummer

2020-03-17

Ludvika kommun

KS 2020/54-00

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.
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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

Bidrag till fritids-och idrottsföreningar, per
invånare
Idrottsplatser, kostnad per invånare
Antal bad barn, unga, vuxna simhallar
Bibliotekskostnad, per invånare
Bibliotekslån per år, all media
Besök till biblioteken
Bidrag kulturföreningar, per invånare
Bidrag studieförbund, per invånare

6.3

Budget
2019

Bokslut
2018

100

100

74

392
39 823
482
137 564
234 714
43
62

420
37 500
482
32
65

430
38 709
494
137 963
251 994
34
63

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
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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 VAnätet 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 BiskopsnäsetTimmermansvägen, 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

Beläggning av totalt asfalterad yta
Medborgarundersökning SCB A4:4. ”Hur
ser du på möjligheterna att enkelt
transportera sig med bil”

6.4

2016
3,3
%
8,1

2017 2018 2019
2,5 % 1,3 % 3,1 %
7,8

7,8

8,0

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.
Årsredovisning 2019

85

Sida

85(98)

Datum

2020-03-17

Ludvika kommun

Diarienummer

KS 2020/54-00

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-fritidshemgrundsärskola.
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.
Årsredovisning 2019

87

Sida

87(98)

Datum

2020-03-17

Ludvika kommun

Diarienummer

KS 2020/54-00

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
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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 ärendehanteringssystem 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.
Årsredovisning 2019
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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 hälsooch 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 BUIavtal (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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Revisionsberättelse

Undertecknade originalhandlingar förvaras på kommunstyrelseförvaltningens
kanslienhet.

7.1

Årsredovisning 2019

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 2019-1231.
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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