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Muntlig information/genomgång 
gemensamma nämnder 
 

14.00-14.30 Gemensam nämnd för alkohol, tobak och vissa 
läkemedel 

14.30-15.00 Hjälpmedelsnämnden  

15.15-15.45 Överförmyndarnämnden 

15.45-16.15 Språktolknämnden
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Ludvikamodellen -lägesrapport
• Inledande samtalsrunda  hösten 2019– 

framkom tydligt att det fanns olika bilder av 
Ludvikamodellen. Fokus på att skapa 
gemensam bild (se nedan).

• Få alla att inse att respektive har ett delansvar 
för helheten och att vi inte  har egna mål som 
”tar över”/hindrar. Den egna organisationen är 
ett verktyg inte ett mål.

• Definitionen av begreppen så att vi menar 
samma sak  ex. att ”daglig sysselsättning” ÄR 
daglig sysselsättning

• Processen i arbetet måste stärkas så att vi får 
till verklig samverkan, öppenhet, ärlighet, 
uppriktighet – bygger över tid tillit
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Lägesrapport – fortsättning
• Ett förtydligande har krävts kring modellens syfte, mål och 

ansvarsfördelning. En ny styrmodell har tagits fram och 
introducerats under aug. 2020.

• Vi har nu planerat en processledningsdag den 29/9 
(Coronaförsenad)

• Jobbat igenom så att det nu är färre kartläggningar
• En förändrad rutin för att snabbare komma till rätt beslut/rätt 

insats för individer som är beroende av försörjningsstöd är 
införd och nu också satsning på uppföljande verksamhet för 
att komma åt eventuellt bidragsfusk.

• Sammanslagningen AME och integrationen är ett steg i rätt 
riktning. 
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Lägesrapport – sammanfattning 
från SAM-gruppen

• Fortsatta utmaningar men vi är ändå på rätt väg. 
• Den röda tråden är viktig dvs syftet med 

åtgärden man initierar.
• Färre och mer individualiserade åtgärder. En 

stor utmaning har varit det stora antalet insatser. 
• Alla som uppbär försörjningsstöd och som har 

”förmåga” skall med, symbolvärde att även 
gruppen analfabet och +60 skall göra någonting
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Lägesrapport – fortsättning

•  Ekonomiskt mål –låst belopp för effekt av 
Ludvikamodellen men ”basen” är rörlig 

•  Status för ekonomiskt bistånd; försiktig trend i rätt 
riktning, under senaste fyra månader har tre haft 
lägre utfall än motsvarande månader 2019, trots 
Corona. (Sett samma trend tidigare)

• Inflödet planat ut, många har avslutats med studier
• Utmaning med inflyttning i Blötberget, 

Fredriksberg, här måste alla aktörer samverka
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2020-10-06 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 127  Dnr 2020/300 

 

Delårsrapport 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar den muntliga informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Muntlig redovisning av delårsrapporten, handlingar kommer till 
kommunstyrelsen.  

Resultatet enligt redovisningen var +55 mnkr vilket är 50 mnkr bättre än den 
periodiserade budgeten vilket till största delen beror på lägre personalkostnader 
som i sin tur beror på personalskuldsförändring (som beräknas gå mot noll vid 
årets slut) samt ökade statsbidrag kopplat till coronapandemin.  

För helåret 2020 lämnas en prognos på 43 mnkr plus cirka 8 mnkr mer än 
budget, trots nämndernas prognos för driften på 21 mnkr sämre än budget. Det 
uppvägs av cirka 40 mnkr mer i statsbidrag men 11 mindre i skatteintäkter. 

Drygt hälften av tilldelade investeringsmedel har vid augusti månads utgång 
upparbetats, vid årets slut beräknas 95 procent vara utfört. 

Behandling 
Redovisningschefen föredrar ärendet. 

______ 
 

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

Datum 

2020-10-12 
Diarienummer 

KS 2020/300-00 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Delårsrapport för perioden januari-augusti 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns delårsrapport 2020, 
enligt bilaga daterad 12 oktober 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapporten visar hur det gick för kommunen och de kommunala bolagen 
januari−augusti 2020. Bland annat görs en bedömning av om fullmäktiges 
verksamhetsmål och finansiella mål kommer att nås 2020. 

Både verksamheter och ekonomi har starkt präglats av den ännu pågående 
coronapandemin. Därmed är osäkerheten ovanligt stor i de prognoser som lämnas. 

Det har under året skett förbättringar för vissa av de resultatmått som visar 
konkreta aspekter av verksamhetsmålen och som används för att bedöma hur väl 
de nås. Ändå tros endast ett av de fem målen delvis uppnås under 2020. 

Kommunens ekonomiska resultat för årets första åtta månader uppgick till 
55,0 miljoner kr efter finansiella poster, som är 50,4 miljoner kr mer än den 
budgeterade nivån. Den positiva avvikelsen förklaras främst av en troligen 
tillfälligt lägre personalkostnad, i form av en gynnsam förändring av 
nämndernas personalskulder till anställda med 27 miljoner kr. Närmare 
19 miljoner kr utgörs av högre statsbidrag än budgeterat, kopplat till corona. 

Prognosen för helåret 2020 tyder på att fullmäktiges enda finansiella mål kommer 
att uppnås, ett resultat för kommunen efter finansiella poster på 2 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag (34,2 miljoner kr). Prognosen ger ett överskott på 2,4 procent 
eller 43 miljoner kr. Den positiva avvikelsen på 9 miljoner kr uppstår trots 
11 miljoner kr i lägre skatteintäkter än budgeterat till följd av coronautbrottet 
och trots att nämnderna sammantaget i år väntas förbruka 21 miljoner kr mer 
än sina tilldelade driftmedel. Men på plussidan finns 40 miljoner kr netto i 
högre generella statsbidrag och utjämning, främst kopplat till corona. 

För helåret 2020 väntas kommunen uppfylla det lagstadgade balanskravs-
resultatet (minst ett nollresultat). Prognosen pekar på 42 miljoner kr. 

Av årets investeringsanslag på 150 miljoner kr har 80 miljoner kr bokförts 
under perioden och nämnderna väntas använda 143 miljoner kr till årets slut. 

Kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgick till 118 
miljoner kr och årsprognosen pekar på 73 miljoner kr. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-10-12 

Diarienummer 
KS 2020/300-00 

Sida 

2(2) 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikael Müller 
Verksamhetscontroller 

 Christer Karlsson 
 Redovisningschef 

Bilagor 
Delårsrapport 2020, daterad 12 oktober 2020 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom 
Kommundirektören för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Ekonomienheten för kännedom 
Revisorerna 
Akten 
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Delårsrapport 2020 
 Perioden januari−augusti 

Dokumentnamn 

Delårsrapport 2020 
Dokumenttyp 

Redovisning 
Omfattning 

Alla nämnder och bolag 

samt revisorerna 

Dokumentägare 

Kommunchef 
Dokumentansvarig 

Redovisningschef 
Publicering 

Internt och externt 

Författningsstöd 

Kommunallagen (2017:725) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 

 

Beslutad 

 
Bör revideras senast 

 
Beslutsinstans 

Fullmäktige 
Diarienummer 

KS 2020/300-00 

Revideringar Vad revideringen avsett 
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Delårsrapport 2020 

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 delårsrapport redovisar 

översiktligt hur det gick för kommunen under årets första åtta månader. 

Corona. Det här året har starkt präglats av pandemin och vi är fortfarande mitt 

i den. Jag vill rikta ett varmt tack för alla fantastiska insatser som har gjorts av så 

många för att ta hand om drabbade, minska smittspridningen och hålla igång 

vårt samhälle. För vissa har pandemin påverkat vardagen högst påtagligt. 

Exempelvis har äldre personer och andra riskgrupper fått begränsa sina nära 

kontakter. Vissa företag har fått se sina intäkter falla, och anställda har 

permitterats. Inom den kommunala verksamheten kan det nämnas att 

äldreomsorgens brukare och personal förstås har påverkats kraftigt och att 

gymnasieeleverna fick studera på distans under vårterminen.  

Jag är både glad och stolt över alla nya lösningar som med kort varsel har 

genomförts för att hantera den nya situationen. Jag tänker på Shoppingbudet – 

den service i form av hemleverans av varor till riskgrupper som fortfarande 

utför tack vare Unika Ludvika, föreningar, bilhandlare, butiker och kommunen. 

Ett annat exempel är att bland andra de största arbetsgivarna ABB och 

kommunen köpte presentkort från Unika Ludvika till sina anställda, för att visa 

sin uppskattning och samtidigt stötta den lokala handeln i en svår tid. 

Kommunen fortsätter utvecklas. Ett av våra mål är att bli en av landets bästa 

skolkommuner. Därför är det extra roligt att andelen utbildad personal ökar i 

förskolan, att det jämfört med tidigare år var ännu fler avgångselever i årskurs 9 

som hade tillräckliga betyg för att kunna söka till ett gymnasieprogram samt att 

avgångsbetygen steg i gymnasiet. 

Det går bra ekonomiskt. Kommunen har gjort överskott de fem senaste åren 

och trots pandemin ser det ut att bli ett ordentligt plus även innevarande år. 

Överskott behövs bland annat för att finansiera investeringar och som en buffert 

för att möta oförutsedda händelser. En stark ekonomi och god ekonomisk 

hushållning ger handlingsfrihet och möjligheter till utveckling, till nytta för 

kommunens invånare och det lokala näringslivet.  

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

vår kommun.  

Ludvika i oktober 2020 

 

Leif Pettersson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Delårsrapport 2020 
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Delårsrapport 2020 

1 Förvaltningsberättelse 
Denna delårsrapport visar översiktligt hur det gick för kommunen och de 

kommunala bolagen under perioden januari−augusti 2020. Bland annat görs en 

samlad bedömning av om kommunens övergripande verksamhetsmål och 

finansiella mål kommer att nås 2020. 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 delårsbokslut har upprättats för perioden januari−augusti 2020. 

En prognos lämnas för helåret 2020. 

1.1 Översikt av kommunens mål för verksamhet och 

ekonomi 

Bedömning av om målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2020 

Verksamhetsmål 

En av landets bästa skolkommuner Nej 

En bra kommun att växa upp i Nej 

En tillväxtkommun Delvis 

En bra kommun att leva i Nej 

En miljövänlig kommun Nej 

Finansiellt mål Resultat 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag Ja 

Delårsuppföljningen av fullmäktiges fem verksamhetsmål pekar på förbättringar 

och en positiv utveckling för vissa av de resultatmått som visar konkreta aspekter 

av målen och som används för att bedöma hur väl de nås. Betygen har förbättrats 

på gymnasiet, utbyggnaden av bredband fortsätter i hela kommunen och det har 

blivit en minskad energianvändning i kommunens lokaler.  

Uppföljningen tyder på att ett av fullmäktiges fem verksamhetsmål, En 

tillväxtkommun, kan komma att delvis uppnås under 2020. Övriga mål kommer 

troligen inte att nås.  

Prognosen för helåret 2020 tyder på att fullmäktiges enda finansiella mål kommer 

att nås, ett resultat för kommunen efter finansiella poster på 2 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag motsvarande 34,2 miljoner kr. Enligt prognos blir det ett resultat på 

2,4 procent eller 43 miljoner kr. Den positiva avvikelsen på 9 miljoner kr uppstår 

trots 11 miljoner kr i lägre skatteintäkter än budgeterat till följd av coronautbrottet 

och trots att nämnderna sammantaget i år väntas förbruka 21 miljoner kr mer än 

sina tilldelade driftmedel. Men på plussidan finns 40 miljoner kr netto i högre 

generella statsbidrag och utjämning, främst kopplat till corona. 

En mer utförlig uppföljning av resultatmåtten och verksamhetsmålen redovisas 

i avsnitt 1.2 och i kapitel 4. Det ekonomiska resultatet redovisas i avsnitt 1.3. 
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Delårsrapport 2020 

1.2 Kommunens verksamhetsmål 

Delårsuppföljning av verksamhetsmålen 2020 
 Resultatmått Genom-

förda 

mål-

aktivi-

teter 

Bedömning 

av om 2020 

års 

målvärde 

kommer att 

nås vid 

årets slut 

 

Utfall Målvärde 

 
2018 2019 

2020 

delår 
2020 2020 

delår 

En av landets bästa 

skolkommuner 
      

Kommunranking för genomsnittligt 

meritvärde i grundskolans åk 9 (1−290, 

där 1=bästa kommun) 

211 198 saknas 72 − Nej 

Kommunranking för genomsnittlig 

betygspoäng i gymnasiets åk 3 (1−290, 

där 1=bästa kommun) 

81 251 saknas 72 − Nej 

En bra kommun att växa upp i       

Andel ungdomar med framtidstro 90 % 87 % saknas 95 % 73 % (Ja) 

Andel ungdomar med möjl. att påverka 

dem som bestämmer i kommunen 
25 % 17 % saknas 35 % 88 % Nej 

Andel ungdomar som har upplevt 

otrygga situationer 
33 % 29 % saknas 10 % 78 % Nej 

Andel öppet arbetslösa unga 18−24 år 6,0 % 6,7 % 7,6 % 4,0 % − Nej 

En tillväxtkommun       

Antal invånare 26 946 26 898 26 746 28 000 − Nej 

Antal nybyggda bostäder 101 71 231 (65)2 5002 − Nej 

Andel hushåll med tillgång, eller absolut 

närhet, till snabbt bredband 
87 % 90 % 91 %3 90 % − Ja 

Företagens betyg på kommunens 

service (0−100, där 100=bäst) 
75 82 saknas 80 60 % Ja 

Andel öppet arbetslösa vuxna 25−64 år 4,7 % 4,9 % 5,6 % 3,0 % − Nej 

En bra kommun att leva i       

Invånarnas betyg på kommunen som en 

bra plats att bo och leva på (0−100, där 

100=bäst) 

53 50 saknas 60 75 % Nej 

Invånarnas betyg på kommunens 

bemötande och tillgänglighet (0−100, 

där 100=bäst) 

55 51 saknas 60  67 % Nej 

Invånarnas betyg på kommunen som en 

trygg och säker plats att bo på (0−100, 

där 100=bäst) 

52 50 saknas 65 80 % Nej 

En miljövänlig kommun       

Andel hushållsavfall som återvinns 31 % 34 % saknas 65 % 100 % Nej 

Andel ekologiska livsmedel i kommun-

organisationen 
42 % 37 % 36 % 60 % − Nej 

Koldioxidutsläpp från kommunorganisa-

tionens bilresor, ton CO2 per årsarbetare 
0,19 0,19 saknas 0,20 67 % Ja 

Energianvändning i kommunorganisa-

tionens lokaler, kWh per m2 
162 166 853 139 − Nej 

1. Under året 

2. Under femårsperioden 2016−2020 

3. Första halvåret 
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Delårsrapport 2020 

Målet En av landets bästa skolkommuner kommer troligen inte att uppnås 

2020. Målet har två resultatmått, men inget av dessa kan redan nu följas upp med 

ett slutgiltigt utfall. Men preliminärt ligger avgångsbetygen i grundskolan kvar på 

ungefär samma nivå som i fjol, medan de preliminära avgångsbetygen i gymnasiet 

steg jämfört med förra året. Det är inte troligt att detta räcker för att kommunens 

målsatta rankingplacering ska nås. 

Målet En bra kommun att växa upp i kommer troligen inte att uppnås 2020. 

Ett av de fyra måtten kan följas upp med ett halvårsutfall. Ungdomsarbetslösheten 

har stigit, och årets målnivå kommer inte nås. För övriga mått kan bara den 

osäkrare indirekta uppföljningen göras, via de målaktiviteter som har genomförts 

under året. Att åtta av elva aktiviteter (73 procent) har genomförts tyder på att årets 

målsättning kan vara på väg att nås för ungdomars framtidstro. Trots många 

genomförda aktiviteter är det däremot inte troligt att ungas möjlighet att påverka 

kommunala beslutsfattare respektive ungas trygghet kommer förbättras så mycket 

som skulle krävas för att nå årets målvärde. 

Målet En tillväxtkommun kan komma att uppnås delvis 2020. Fyra av de 

fem måtten följs upp med halvårsutfall. Av dessa kommer helt säkert 

utbyggnaden av bredband via fiber att nå årets ambitionsnivå. Även företagens 

betyg på kommunens service kan komma att nås, eftersom fjolårets betyg var 

klart högre än årets målvärde. Trots relativt många nya bostäder kommer 

byggandet inte nå den uppsatta ambitionsnivån. Tyvärr har folkmängden sjunkit 

och arbetslösheten ökat. 

Målet En bra kommun att leva i kommer troligen inte att uppnås 2020. De 

tre måtten säger att invånarna ska bli mer nöjda med att bo och leva i kommun-

en, bli mer nöjda med kommunens bemötande och tillgänglighet samt känna sig 

mer trygga. Måtten följs upp via målaktiviteterna. Att totalt tre av fyra av 

aktiviteterna har genomförts, skulle kunna tyda på att årets ambitionsnivåer kan 

komma att nås när årets utfall redovisas i december. Men oavsett hur det går med 

aktiviteterna är det inte troligt att måttens målvärden är på väg att nås. För alla tre 

mått gav nämligen invånarna mycket lägre betyg 2019, jämfört med 2020 års 

målvärde. Det skulle därför krävas historiskt stora förbättringar i år för att 

målvärdena ska uppnås – större än vad som är troligt på bara ett år. 

Målet En miljövänlig kommun kommer troligen inte att uppnås  2020. Två 

av de fyra måtten följs upp med halvårsutfall. Det är positivt att det har blivit en 

lägre energianvändning i kommunens lokaler, även om minskningen inte är 

tillräcklig för att årets målvärde ska kunna nås. Däremot har det blivit mindre 

ekologiska livsmedel i den mat som kommunen serverar, och årets ambitionsnivå 

kommer inte att nås. Klimatpåverkan av kommunorganisationens resor med bil 

kan årets ambitionsnivå komma att nås, eftersom fjolårets nivå var klart lägre 

(bättre) än den som ska nås i år. Men hushållsavfallets återvinningsgrad kommer 

inte nå årets målvärde, trots stora förbättringar genom det nya moderna 

avfallssystem som började införas hösten 2019. 

En mer utförlig uppföljning av vissa av resultatmåtten redovisas i kapitel 4. 
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1.3 Kommunens ekonomiska resultat 
Kommunen får större delen av intäkterna i form av skatt från invånarna samt 

bidrag från staten. En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. En aspekt av det är att inte förbruka alla intäkter i den löpande 

verksamheten, utan att reservera en viss del som ett överskott. Ett överskott 

behövs bland annat för att kunna finansiera kommande investeringar och som en 

buffert för att möta konjunktursvängningar och oförutsedda händelser. 

Enligt fullmäktiges ekonomiska plan för 2020 (budgetbeslut den 3 juni 2019 

§ 89) ska kommunen i år bedriva verksamhet för 98 procent av de förväntade 

skatteintäkterna och generella statsbidragen på totalt drygt 1,7 miljarder kr. 

Resterande 2 procent av intäkterna ska bli ett överskott – ett resultat efter 

finansiella poster – på 34,2 miljoner kr. 

För delårsperioden januari−augusti är det budgeterat ett resultat efter finansiella 

poster på 4,6 miljoner kr. För årets första åtta månader uppgick överskottet till 

55,0 miljoner kr, alltså 50,4 miljoner kr mer än periodens budgeterade nivå.  

Kommunens resultat, miljoner kronor 

 Januari−augusti 2020 Helår 2020 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 
Resultat efter 

finansiella poster 
4,6 55,0 + 50,4 34,2 42,7 + 8,5 

Extraordinära poster 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat 4,6 55,0 + 50,4 34,2 42,7 + 8,5 

Resultat efter finans. 

poster. Andel av skatte-

intäkter o gen. statsbidrag 

0,4 % 4,6 % + 4,2 2,0 % 2,4 % + 0,4 

Hela resultaträkningen redovisas i kapitel 2. 

Både lägre kostnader och högre intäkter än planerat bidrar till att 

delårsperiodens resultat överträffade det budgeterade beloppet med drygt 

50 miljoner kr. Omkring 27 miljoner kr beror på en troligen tillfälligt lägre 

personalkostnad, i form av en under januari−augusti gynnsam förändring av 

nämndernas personalskulder till de anställda. Närmare 19 miljoner kr utgörs av 

högre statsbidrag än budgeterat, främst kopplat till corona.  

Delårsperiodens resultat på 55,0 miljoner kr efter finansiella poster motsvarar 

4,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och ligger därmed över 

kommunens mål på 2 procent för helåret. 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. 

Enligt prognos blir det ett överskott kring 43 miljoner kr till årets slut, cirka 

9 miljoner kr mer än budgeterade 34,2 miljoner kr. Prognosens resultat på 

2,4 procent innebär att fullmäktiges överskottsmål om 2 procent uppnås. Men den 

pågående coronapandemin medför att osäkerheten är mycket stor i denna prognos. 

Den prognosticerade positiva avvikelsen kring 9 miljoner kr uppstår trots 

11 miljoner kr i lägre skatteintäkter än det budgeterade beloppet, genom 
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lågkonjunkturen till följd av coronautbrottet. Resultatet tyngs också av att 

nämnderna sammantaget väntas överskrida sin tilldelade driftbudget med 

21 miljoner kr. Men på plussidan finns 40 miljoner kr netto i generella 

statsbidrag och utjämning, som utgörs av 49 miljoner kr i nya bidrag som har 

tillkommit under året med anledning av coronaviruset men också 9 miljoner kr 

lägre belopp än budgeterat i de olika utjämningssystemen.  

Nämndernas prognostiserade överskridande av verksamhetens nettokostnader 

kommer framförallt från social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 

individ- och familjeomsorg (IFO) samt från samhällsbyggnadsnämndens 

taxefinansierade verksamheter vatten och avlopp (VA) och återvinning. 

Nämndernas driftprognoser inbegriper de åtgärder i respektive handlingsplan, 

på nästan 33 miljoner kr för att få ekonomi i balans till årets slut, som 

nämnderna under året har beslutat om. Bakgrunden är att nämnderna tre 

gånger under pågående år rapporterar till kommunstyrelsen hur det går med de 

övergripande verksamhetsmålen och med ekonomin. Vid samma tillfällen 

rapporterar ekonomichefen kommunens resultat och balanskravsresultat. Vid 

avvikelser mot driftbudgeten som enligt prognos väntas kvarstå till årets slut, 

ska nämnderna på eget initiativ vidta och rapportera korrigerande åtgärder. 

1.4 Kommunens balanskravsresultat 
För helåret 2020 väntas kommunen uppfylla det lagstadgade kravet på minst ett 

nollresultat. Prognosen pekar på ett positivt balanskravsresultat (överskott) på 

närmare 43 miljoner kr. Det förtjänar dock att upprepas att coronapandemin 

medför att osäkerheten är mycket stor i denna prognos. 

Kravet på en ekonomi 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 cirka 34 miljoner kr, 

motsvarande 2 procent av skatteintäkter och generella 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 -förluster. 
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Vid beräkningen av balanskravsresultatet har därför det redovisade resultatet 

rensats för en reavinst på 0,9 miljoner kr, efter en fastighetsförsäljning. Det ger 

ett prognosticerat överskott med omkring 42 miljoner kr, eller cirka 

8 miljoner kr mer än budgeterat. Om prognosen slår in skapas i år ett önskat 

överskott och handlingsutrymme som är en del av god ekonomisk hushållning. 

Kommunens balanskravsutredning, miljoner kronor 
 Januari− 

augusti 

2020 

Helår 2020 

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Redovisat resultat 55,0 34,2 42,7 + 8,5 

Balanskravsjusteringar − 0,9 0,0 − 0,9 − 0,9 

Resultat efter balans-

kravsjusteringar 
54,1 34,2 41,8 + 7,6 

Resultatutjämnings-

reserv 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Balanskravsresultat 54,1 34,2 41,8 + 7,6 

1.5 Nämndernas driftverksamhet 
Kommunen utför samhällsservice och myndighetsutövning inom en rad olika 

områden. Barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg är de beloppsmässigt 

största verksamheterna. I övrigt kan nämnas exempelvis räddningstjänst, 

bibliotek, fritid, miljötillsyn och näringslivsfrågor. 

Enligt fullmäktiges budgetbeslut ska nämnderna i år bedriva verksamhet för drygt 

1,7 miljarder kr netto (kostnader minus intäkter). 

Nämndernas driftkostnader netto, miljoner kronor 

 

 

 

Januari−augusti 2020 Helår 2020 

Budget Utfall 
Avvik-

else 
Budget Prog-

nos 
Avvik-

else 

Kommunstyrelsen 75,8 65,2 + 10,6 112,8 108,9 + 3,9 

Kultur- och fritidsnämnden 29,9 28,3 + 1,6 41,0 41,6 − 0,6 

Samhällsbyggnadsnämnden 93,2 100,0 − 6,9                   121,5 137,1 − 15,6 

Myndighetsnämnden miljö 

och bygg 
8,1 6,2 + 1,9 12,6 12,0 + 0,6 

Social- och utbildnings-

nämnden Utbildning* 
307,5 278,9 + 28,6 461,0 457,0 + 4,0 

Social- och utbildnings-

nämnden IFO* 
108,7 121,2 − 12,5 163,0 180,0 − 17,0 

Vård- och omsorgsnämnden 392,0 386,9 + 5,1 578,5 572,5 + 6,0 

Räddningsnämnden Dala 

Mitt (RDM)** 
22,6 24,0 − 1,4 33,9 36,7 − 2,7 

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU)** 
122,5 122,5 0,0 183,8 183,8  0,0 

Revisionen 0,4 0,5 − 0,1 1,2 1,2 0,0 

Totalt 1 160,7 1 133,8 + 26,9 1 709,4 1 730,8 − 21,4 

*  Nämndens driftbudget delas upp efter beslut i fullmäktige 

** Ludvika kommuns kostnad för respektive kommunalförbund 
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Under årets första åtta månader hade nämnderna sammantaget 27 miljoner kr 

lägre driftkostnader netto jämfört med periodens budgeterade nivå på drygt 

1,2 miljarder kr. 

Hela periodens positiva avvikelse förklaras av tillfälligt lägre personalkostnader, 

i form av en gynnsam förändring av personalskulderna till de anställda med 27 

miljoner kr. Denna post väntas minska och gå mot noll till årets slut. 

Främst social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utbildning 

(29 miljoner kr) och kommunstyrelsen (11 miljoner kr) hade lägre kostnader än 

budgeterat, medan social- och utbildningsnämnden IFO hade störst 

överskridande (12−13 miljoner kr). 

Periodens positiva avvikelse för utbildningsområdet förklaras främst av tillfälligt 

lägre personalkostnader, i form en förändring av personalskulderna med 17 

miljoner kr. I övrigt finns bland annat lägre verksamhetskostnader dels 

kopplade till lägre barn- och elevvolymer än beräknat, dels kopplade till 

coronapandemin. 

Kommunstyrelsens positiva avvikelse på nära 11 miljoner kr för den löpande 

verksamheten beror bland annat på ej tillsatta tjänster. Till följd av corona finns 

också lägre kostnader för utbildningar liksom arvoden för politiska möten. 

Kostnadsöverskridandet med drygt 12 miljoner kr för IFO gäller både barn- 

och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd och beroendevård. 

Av samhällsbyggnadsnämndens negativa avvikelse på nära 7 miljoner kr beror 

5−6 miljoner kr på lägre intäkter än budgeterat inom teknik och projekt 

(tidigare gata och park).  

Vård- och omsorgsnämndens positiva avvikelse beror i första hand på drygt 

6 miljoner kr i intäkter från staten som kompensation för sjuklönekostnader, 

där insatsen är en del i statens generella stödinsatser kopplade till corona.  

Under perioden januari−augusti 2020 hade nämnderna totalt sett merkostnader 

kopplade till coronaviruset och sjukdomen covid-19 på närmare 8 miljoner kr, 

varav merparten avser vård- och omsorgsnämnden. För dessa kostnader har 

ansökan om statsbidrag lämnats till socialstyrelsen. 

Trots delårsperiodens positiva avvikelse på 27 miljoner kr pekar prognosen för 

helåret på att nämndernas löpande driftkostnader netto blir drygt 21 miljoner kr 

högre än den tilldelade nivån. Huvudförklaringen är, som redan har nämnts, att  

delårsperiodens tillfälligt lägre personalkostnader med 27 miljoner väntas 

minska och gå mot noll till årets slut. I övrigt finns bland annat fortsatta 

kostnadsöverskridanden för VA och återvinning, liksom för IFO. Ett annat 

exempel är coronarelaterade intäktsbortfall inom samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsområde fritid och idrott. 

Störst prognosticerade överskridanden finns för social- och utbildningsnämnden 

IFO avseende insatser för barn och unga, placeringar samt ekonomiskt bistånd 

(17 miljoner kr), samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamheter VA 

och återvinning (11 miljoner kr), samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade 
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verksamhet främst teknik och projekt (4 miljoner kr), kommunens medlemskap i 

Räddningsnämnden Dala Mitt (3 miljoner kr) samt kultur- och fritidsnämnden 

(1 miljon kr). 

Samtidigt väntas lägre kostnader än budgeterat för främst vård- och 

omsorgsnämnden (6 miljoner kr), social- och utbildningsnämnden utbildning 

(4 miljoner kr), kommunstyrelsen (4 miljoner kr) samt myndighetsnämnden miljö 

och bygg (1 miljon kr). 

Kommunens medlemskap i Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) 

beräknas hålla budget. Detsamma gäller revisionen. 

Nämndernas totala driftbudget väntas överskridas trots genomförda och 

planerade åtgärder på totalt cirka 33 miljoner kr i nämndernas handlingsplaner 

för att få ekonomin i balans till årets slut, där åtgärderna alltså beaktas i de 

lämnade prognoserna.  

Under resterande del av året finns det möjlighet för nämnderna att påverka det 

prognosticerade kostnadsöverskridandet, varav större delen finns inom den 

skattefinansierade delen av verksamheten. Resterande belopp finns inom VA 

respektive återvinning som bedrivs inom koncernbolaget WBAB. På 

sammanträdet den 23 juni 2020 § 129 gav kommunstyrelsen kommunchefen i 

uppdrag att se till att det tillkommer åtgärder på 10,7 miljoner kr, utöver de redan 

rapporterade åtgärderna i nämndernas handlingsplaner på sammantaget 

28 miljoner kr, för att årets driftbudget avseende den skattefinansierade 

verksamheten ska hållas utan avvikelser. För den taxefinansierade verksamheten 

höjdes VA-taxan den 1 juli 2020. 

1.6 Nämndernas investeringar 
Investeringar i exempelvis lokaler, anläggningar och ny teknik görs för att 

långsiktigt utveckla kommunen och verksamheterna till nytta för invånarna. 

Enligt fullmäktiges beslut ska nämnderna i år investera för totalt 150 miljoner kr. 

Närmare 120 miljoner kr ligger hos samhällsbyggnadsnämnden, varav större 

delen avser investeringar som koncernbolaget WBAB bedriver inom VA 

(67 miljoner kr) och återvinning (4 miljoner kr). Resterande del av nämndens 

anslag avser exempelvis gata-park, vägar och fastigheter (totalt 48 miljoner kr). 

Näst störst anslag har kommunstyrelsen (20 miljoner kr), där IT-relaterade 

investeringar dominerar. 

Av årets investeringsanslag på 150 miljoner kr har 80 miljoner kr (53 procent) 

bokförts under årets första åtta månader. 

Enligt prognosen för helåret 2020 väntas totalt sett nära 143 miljoner kr av 

anslagen (95 procent) användas, vilket historiskt sett är en stor andel. 

Resterande 7 miljoner kr väntas inte att tas i anspråk i år. Av dessa kan nämnas 

cirka 3 miljoner kr för IT-investeringar hos kommunstyrelsen – bland annat  

bredbandsutbyggnad och försening av införandet av Microsoft Office 365 – 

och 1 miljon kr i inventarier till förskoleavdelningar som har försenats.  
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Nämndernas investeringar, miljoner kronor 

 

 

 

Januari−augusti 2020 Helår 2020 

Totalt 

anslag 
Utfall 

Avvik-

else 

Totalt 

anslag 
Prog-

nos 
Avvik-

else 

Kommunstyrelsen 19,9 2,9 −17,0 19,9 17,0 −2,9 

Kultur- och fritidsnämnden 5,3 1,8 − 3,5 5,3 5,3 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden, 

skattefinansierad verksamhet 
48,3 21,9 −26,4 48,3 45,2 −3,1 

Samhällsbyggnadsnämnden, 

taxefinansierad verksamhet 
71,4 52,3 −19,1 71,4 71,4 0,0 

Social- och utbildnings-

nämnden 
3,1 0,0 −3,1 3,1 2,0 −1,1 

Vård- och omsorgsnämnden 2,0 0,6 −1,4 2,0 2,0 0,0 

Totalt 150,0 79,5 − 70,5 150,0 142,9 − 7,1 

Årets investeringsanslag på 150 miljoner kr utgörs inte bara av 2020 års 

budgeterade investeringsmedel på 148 miljoner kr, utan även av de 2 miljoner 

kr netto som enligt fullmäktiges beslut den 6 april 2020 § 41 har omfördelats 

från 2019 till 2020 för att säkerställa utförande av pågående och ej utförda 

projekt av strategisk betydelse. Färdigställandet av ombyggnaden av Gonäs 

reningsverk (samhällsbyggnadsnämnden), inventarier till nya förskolor (social- 

och utbildningsnämnden) och lekutrustning till den nya multiarenan i 

Fredriksberg (kultur- och fritidsnämnden) är tre av de investeringsprojekt som 

nu säkerställs under 2020 efter denna omfördelning.  

1.7 Kommunens och koncernens resultat och ekonomiska 

ställning 
Ludvika kommun är politiskt styrd med fullmäktige som högsta beslutande 

organ. Verksamheten bedrivs i kommunens nämndsorganisation och i bolag. 

Kommunen. Den verksamhet som bedrivs i kommunens egna nämnder samt 

den verksamhet som bedrivs tillsammans med andra kommuner i så kallade 

gemensamma nämnder och kommunalförbund.   

Koncernen. Den kommunala koncernen är kommunen tillsammans med de 

kommunala bolagen. 

Kommunen, miljoner kronor              

 

Prognos 

helår 

2020 

Utfall  

jan−aug 

2020 

Helår 

2019 

Helår 

2018 

Helår 

2017 

Helår 

2016 

Intäkter 2 290 1 531 2 438 2 246 2 186 2 124 

Kostnader − 2 247 − 1 476 − 2 215 − 2 223 − 2 148 − 2 098 

Resultat 43 55 223 23 28 26 

Soliditet − 51 % 48 % 40 % 43 % 45 % 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser − 24 % 22 % 12 % 11 % 8 % 

Investeringar (netto) 143 80 227 158 174 94 

Långfristig låneskuld − 331 328 474 479 464 
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Främst tack vare större statsbidrag än väntat är kommunens resultat för årets 

åtta första månader 55 miljoner kr, men tros bli 43 miljoner kr när årets är slut. 

2019 års resultat på 223 miljoner kr är inte jämförbart med övriga år, eftersom 

det påverkades av ett stort engångsbelopp i form av en reavinst efter en 

aktieförsäljning till Ludvika kommun Stadshus AB. Utan reavinster hade det i 

fjol blivit ett resultat på 38 miljoner kr.  

Årets delårsresultat ökar soliditeten med 3 procentenheter exklusive 

pensionsåtaganden och med 2 procentenheter inklusive pensionsåtaganden. 

Även det prognostiserade resultatet kommer att påverka på soliditeten positivt. 

En betydande del av kommunens verksamhet bedrivs i bolagsform – bland 

annat uthyrning av bostäder, förvaltning av kommunala lokaler samt 

produktion och försäljning av energi. I vissa fall är kommunen ensam ägare och 

i andra fall finns även andra. Ludvika kommun Stadshus AB är moderbolag för 

alla de bolagen som kommunen äger helt eller delvis. 

Koncernen, miljoner kronor              

 

Prognos 

helår 

2020 

Utfall  

jan−aug 

2020 

Helår 

2019 

Helår 

2018 

Helår 

2017 

Helår 

2016 

Intäkter 3 243 1 830 3 044 2 703 2 582 2 515 

Kostnader − 3 170 − 1 712 − 2 960 − 2 668 − 2 523 − 2 458 

Resultat 73 118 84 36 59 57 

Soliditet − 26 % 26 % 26 % 28 % 29 % 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser − 23 % 22 % 21 % 23 % 23 % 

Långfristig låneskuld − 2 374 2 023 1 080 1 504 1 322 

Kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgick till 

118 miljoner kr och årsprognosen pekar på 73 miljoner kr. Det skulle innebära 

11 miljoner kr lägre resultatnivå än fjolårets 84 miljoner kr, vilket är kopplat till 

lägre prognosticerat resultat hos flera av de kommunala bolagen.  

Resultat, miljoner kronor 

Kommunen Koncernen 

Budget 

helår 2020 

Utfall jan-

aug 2020 

Prognos 

helår 2020 

Utfall jan-

aug 2020 

Prognos 

helår 2020 

34,2 55,0 42,7 117,7 73 

Tabellen nedan redovisar de i koncernen ingående bolagens resultat för 

perioden januari−augusti 2020 samt prognos för helåret 2020. 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. Även kommunalförbund där kommunens 

kostnadsandel överstiger 20 procent ingår. 
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Kommunala bolagens resultat, miljoner kronor 

 Ägarandel 

2020 

Utfall    

jan−aug 

Prognos 

helår 

Ludvika kommun Stadshus AB 100 % -0,1 0 

- Ludvika kommunfastigheter AB 100 % 27,2 5 

- LudvikaHem AB 100 % 8,9 4 

- Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB 100 % 1,0 1 

- Stora Brunnsvik AB 100 % -0,5 -1 

- Västerbergslagens Kraft AB 100,0 % -4,9 -2 

- Wessman Barken Vatten och   

Återvinning AB (WBAB) 
50 % 0,0 0 

- Västerbergslagens Energi AB 28,6 % 15,3 26 

- Västerbergslagens Elförsäljning 28,6 % 6,2 9 

- Västerbergslagens Elnät 28,6 % 36,9 46 

Västerbergslagens utbildnings-

förbund (VBU)* 
76 % 19,1 1 

*  Avser Ludvika kommuns beräknade andel av kommunalförbundets elever 

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. 

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 2020 kan det anses råda god ekonomisk hushållning om både fullmäktiges 

fem övergripande verksamhetsmässiga mål och det enda finansiella målet uppnås.  

År 2020 ligger dock kommunens utveckling inte i linje med god ekonomisk 

hushållning. Detta kan konstateras efter en sammanvägd bedömning av 

delårsuppföljningen av fullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål.  

Verksamhetsmålen verkar inte vara på väg att uppnås, åtminstone inte fullt ut. 

Även om vissa aspekter av målen kommer att uppnås 2020 har så här långt 

skattemedlen som helhet inte använts på effektivast möjliga sätt. 

Däremot väntas enligt prognos det finansiella målet om ett överskott efter finansiella 

poster på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (34,2 miljoner kr) att uppnås. 

Det prognosticeras också ett positivt balanskravsresultat. 
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I och med att kommunen prognostiserar lägre kostnader än årets intäkter, så 

skapas i år ett önskat överskott och handlingsutrymme som är en del av god 

ekonomisk hushållning. Ett sådant handlingsutrymme ökar förmågan att 

finansiera investeringar för framtiden och att möta konjunktursvängningar och 

oförutsedda händelser.  

Trots det väntade överskottet är det fortfarande viktigt att nämnderna håller de 

av fullmäktige tilldelade driftramarna. Detta för att långsiktigt klara kommunens 

överskottsmål och skapa ett handlingsutrymme som är en del av god 

ekonomisk hushållning.  

Det behövs också långsiktiga analyser av vilken resultatnivå kommunen bör ha. 

Kommunen har de närmaste åren utmaningar när det gäller just 

investeringsbehoven, hur mycket som kan finansieras utan upplåning samt de 

förändringar i verksamhetsvolymer som väntar genom befolkningsutvecklingen. 

1.9 Händelser av väsentlig betydelse 
Coronapandemin. Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen 

covid-19 har i år fått mycket långtgående konsekvenser för enskilda personer, 

hela samhället och den globala ekonomin. Sverige gick under våren in i en djup 

lågkonjunktur, med kraftigt negativa effekter för många företag och därmed 

även en ökad arbetslöshet. 

Även Ludvika kommuns verksamhet och ekonomi påverkas av pandemin på en 

rad olika sätt. Bland annat drabbas skatteintäkterna, trots de generella 

ekonomiskt-politiska åtgärder som staten har satt in för att dämpa effekterna på 

svensk ekonomi. Vidare uppkommer direkta och indirekta kostnader. Precis 

som övriga sektorn har Ludvika kommun fått riktat statligt stöd, genom ökade 

generella statsbidrag samt möjlighet till kompensation för extraordinära 

kostnader kopplade till corona. 

En mer utförlig genomgång av pandemins ekonomiska effekter för kommunen 

redovisas i avsnitt 1.10. 

ABB−Hitachi. I många årtionden har ASEA/ABB varit den dominerande 

arbetsgivaren i Ludvika kommun, med omkring 3 000 sysselsatta under senare 

år. I och med detta är Ludvika en av mycket få svenska kommuner med ett 

privat företag som största arbetsgivare. Sedan länge har ABB i Ludvika också 

varit Dalarnas enskilt största arbetsplats. ABB har nu sålt affärsområdet Power 

Grids, som i huvudsak finns i Ludvika och Västerås, till den japanska 

industrikoncernen Hitachi. Den 1 juli 2020 tog Hitachi över majoritetsägandet, 

medan ABB fortsätter att äga en mindre del under tre år. Det är i dagsläget 

svårt att veta vilka följder Hitachis köp kan få, inte bara för verksamheten i 

Ludvika utan också för Ludvika kommun som helhet. 

Förändring i nämndsorganisationen som ska genomföras vid årsskiftet 

2020/2021. Den 1 juni 2020 § 86 beslutade fullmäktige om en omorganisation 

som ska genomföras vid årsskiftet 2020/2021. Den 31 december 2020 upphör 

nuvarande kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. De 
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bägge nämnderna slås samman till en ny nämnd, kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden, som bildas och träder i kraft den 1 januari 2021.  

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. Muntlig 

förberedelse hölls i Falu tingsrätt i april. 

1.10 Coronautbrottet ger osäkra prognoser 
Det är mycket svårt att överblicka och bedöma den pågående coronapandemins 

samlade konsekvenser och ekonomiska effekter för en enskild kommun. 

Osäkerheten gäller både intäkts- och kostnadssidan, och på såväl kortare som 

längre sikt. Därmed är ovissheten ovanligt stor i de prognoser som lämnas i 

denna delårsrapport. Det är exempelvis inte lätt att säga hur skatteintäkterna 

slutligen utvecklar sig och i och med det inte heller hur det ekonomiska 

resultatet kommer se ut när år 2020 summeras i kommande årsredovisning. 

Skatteintäkter 

Prognosen över årets skatteintäkter till kommunen bygger på SKR:s senaste 

skatteunderlagsprognos per 24 augusti 2020. Prognosen innebär att intäkterna 

blir 11 miljoner kr lägre än det budgeterade beloppet 1 257 miljoner kr. 

Riktade coronarelaterade statliga stöd till kommunerna 

Ökade generella statsbidrag. Prognosen över årets generella statsbidrag till 

kommunen innefattar de bidrag som vid delårsperiodens slut, 31 augusti 2020, 

är formellt beslutade av riksdagen. Prognosen innebär att de generella 

statsbidragen blir 49 miljoner kr högre än det budgeterade beloppet 

487 miljoner kr. 

Statlig kompensation för merkostnader. Kommunerna kommer att ges 

tillfälle att ansöka om statlig kompensation för extraordinära merkostnader 

kopplade till corona som har uppstått från och med februari. Under året finns 

två tillfällen att lämna ansökan, första tillfället var 31 augusti och det andra är 

30 november. Kommunen räknar med att få kompensation för merkostnader 

till exempel för högre kostnader för personal och extra materialåtgång. 

Generella statliga coronarelaterade ekonomiskt-politiska åtgärder 

Kommunen räknar också med att få ta del av några av de generella åtgärder 

som har satts in för att mildra coronautbrottets effekter på svensk ekonomi. 
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Full statlig kompensation för sjuklönekostnader. För perioden april−juli tar 

staten tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklöner. Under augusti och september 

kommer ersättning att lämnas för sjuklönekostnader överstigande 1,07 procent 

av den totala lönekostnaden.  

Nedsatta arbetsgivaravgifter. För perioden mars−juni ges en nedsättning av 

de sociala avgifterna för maximalt 30 anställda.  

1.11 Redovisningsprinciper 
Delårsrapportens innehåll följer de minimikrav som Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) anger i Rekommendation 17, Delårsrapport (nov 2018). 

Den ekonomiska redovisningen har i stort sett skett i överensstämmelse med 

Lagen om kommunal redovisning och bokföring (2018:597) och RKR:s 

rekommendationer. 

RKR är normgivande organ för redovisning på det kommunala området, och 

till god sed hör att följa rekommendationer som ges av normgivande organ. 

I denna delårsrapport används samma redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder som i kommunens senaste årsredovisning för 2019. 

De generella statsbidrag som riksdagen beslutade om i februari och juni 

kopplade till pågående pandemi intäktsredovisas succesivt under året med start i 

de månader besluten har tagits. Detta görs i enlighet med RKR:s 

rekommendation.  
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2 Resultaträkning 
Resultaträkning, miljoner kronor 

 

Kommunen Koncernen 

Utfall jan-

aug 2019 

Utfall jan-

aug 2020 

Budget 

helår 

2020 

Prognos 

helår 

2020 

Utfall jan-

aug 2019 

Utfall jan-

aug 2020 

Prognos 

helår 

2020 

Verksamhetens 

intäkter 
442,5 325,5 443,5 492 727,7 621,9 1 442 

Verksamhetens 

kostnader 
--1 489,0 --1 445,7 --2 128,6 --2 198 --1 657,5 --1 615,6 --3 012 

Avskrivningar --48,6 --27,6 --46,0 --46 --93,3 --79,0 --124 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-1 095,2 -1 147,8 -1 731,1 -1 752 -1 023,1 -1 072,7 -1 694 

Skatteintäkter 835,5 842,1 1 257,2 1 246 835,5 842,1 1 246 

Generella statsbidrag 

och utjämning 
290,6 343,4 487,0 527 290,7 343,4 527 

Verksamhetens 

resultat 
30,8 37,7 13,2 21 103,1 112,8 79 

Finansiella intäkter 206,2 20,4 25,0 25 208,3 22,9 29 

Finansiella kostnader --5,6 --3,0 --4,0 --3 --16,4 --16,7 --28 

Resultat efter 

finansiella poster 
231,4 55,0 34,2 43 295,0 119,0 80 

Extraordinära poster 11,1 0,0 0,0 0 11,0 -1,3 -6 

 Årets resultat 242,5 55,0 34,2 43 306,0 117,7 74 

 

Resultat efter 

finansiella poster/ 

skatter, generella 

statsbidrag o utjämn. 

20,6 % 4,6 % 2,0 %  2,4 %    
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3 Balansräkning 
Balansräkning, miljoner kronor 

 

Kommunen Koncernen 

31 dec 2019 31 aug 2020 31 dec 2019 31 aug 2020 

TILLGÅNGAR     

A...Anläggningstillgångar 1 608,8 1 663,9 3 443,1 3 597,3 

- Immateriella 

anläggningstillgångar 
− − − − 

- Materiella anläggningstillgångar 1 063,1 1 118,1 3 287,7 3 432,4 

- Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
980,4 1 035,6 2 652,2 3 014,4 

- Maskiner och inventarier 81,4 81,3 430,4 416,4 

- Övriga materiella 

anläggningstillgångar 
1,2 1,2 1,2 1,2 

- Finansiella anläggningstillgångar 545,8 545,8 203,9 155,9 

B...Bidrag till infrastruktur 9,7 9,4 9,7 9,4 

C...Omsättningstillgångar 659,5 604,6 819,9 955,6 

- Förråd m.m. 8,8 7,2 13,6 12,6 

- Kortfristiga fordringar 211,3 279,5 321,6 331,4 

- Kortfristiga placeringar − − − − 

- Kassa och bank 439,5 317,9 484,7 611,6 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 278,1 2 277,8 4 273,7 4 552,9 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER 
    

A...Eget kapital 1 100,1 1 155,9 1 116,0 1 193,2 

- Årets resultat 223,1 55,0 83,9 117,7 

- Resultatutjämningsreserv − − − − 

- Övrigt eget kapital − − − − 

B...Avsättningar 132,2 146,9 208,6 225,9 

- Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser 
85,5 103,4 102,9 123,4 

- Andra avsättningar 46,7 43,5 105,7 102,5 

C...Skulder 1 045,0 957,0 2 949,2 3 133,8 

- Långfristiga skulder 328,2 331,4 2 022,5 2 373,6 

- Kortfristiga skulder 716,8 643,6 926,7 760,2 

SUMMA EGET KAPITAL, AV-

SÄTTNINGAR OCH SKULDER 
2 278,1 2 277,8 4 273,7 4 552,9 

     

PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER 
    

Panter och därmed jämförliga 

säkerheter 
2 030,7 2 024,4 2 030,7 2 024,4 

Ansvarsförbindelser 602,5 588,4 602,5 630,7 

- Pensionsförpliktelser 597,5 583,7 597,5 626,0 

- Övriga ansvarsförbindelser 5,0 4,7 5,0 4,7 
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4 Verksamhetsmål och resultatmått 

4.1 Fem verksamhetsmål som mäts med 18 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. Målen 

gäller för perioden 2016−2020. 

Vision, målområden och verksamhetsmål 

Därmed har fullmäktige 

angivit för kommunens 

invånare, ledning och 

personal en ledstjärna 

(visionen), vilka 

områden som prioriteras 

(målområdena) och vad 

som ska uppnås i 

verksamheterna (målen). 

Målen tar sikte på 

resultatet för invånarna av kommunens verksamheter och insatser. 

Kopplat till varje mål finns resultatmått med målvärden som anger den 

politiska ambitionsnivån 

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

målen och som vid uppföljningar användas 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 målvärde för varje år under perioden 

2016−2020. Målvärdena innebär att det över tid krävs förbättringar för att 

målen ska nås. Målvärdena för 2020 antogs av kommunstyrelsen i maj 2019.  

Innebörden av beslutade resultatmått och målvärden 

En av landets bästa skolkommuner 
Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras 

Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras 

En bra kommun att växa upp i 

Ungdomars framtidstro ska öka 

Ungdomar ska kunna påverka kommunen mer 

Ungdomars trygghet ska öka 

Fler unga ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En tillväxtkommun 

Befolkningen ska växa 

Fler bostäder ska byggas 

Fler ska ha tillgång till snabbt bredband 

Företagen ska bli mer nöjda med kommunens service 

Fler vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En bra kommun att leva i 

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

Kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras 

Invånarna ska känna sig mer trygga och säkra 

En miljövänlig kommun 

Mer hushållsavfall ska återvinnas 

Kommunen ska servera mer ekologisk mat 

Klimatpåverkan från kommunens bilresor ska minska 

Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska 

Vision: Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas 

kommun 

Strategiska målområden Övergripande verksamhetsmål 

Barn och unga 

En av landets bästa skolkommuner 

En bra kommun att växa upp i 

Arbete och näringsliv En tillväxtkommun 

Livsmiljö 

En bra kommun att leva i 

En miljövänlig kommun 
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Både målen och resultatmåtten gäller för femårsperioden 2016-2020. Därför 

kommer man efter utgången av 2020 att kunna följa upp hur väl målen och 

ambitionsnivåerna för hela perioden har uppnåtts. 

Målaktiviteter ska bidra till att resultatmåttens målvärden nås 

För vart och ett av resultatmåtten har varje förvaltning angivit målaktiviteter 

som de ska jobba med under 2020. Aktiviteterna ska bidra till att resultat-

måttens målvärden för 2020 nås, vilket i sin tur ska bidra till att målen nås. 

Målen följs upp via resultatmåtten 

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

resultatmåtten följs upp i denna delårsrapport. Både en direkt och en indirekt 

uppföljning tillämpas. 

Uppföljningen koncentreras till de mått där den direkta metoden är möjlig, det 

vill säga där det finns ett halvårsutfall för 2020. För dessa mått jämförs i 

tabellen på sidan 5 halvårsutfallet med det målvärde som ska nås för helåret 

2020. Om ett visst målvärde redan har uppnåtts vid halvårsskiftet eller bedöms 

komma att nås till årets slut, så innebär det att denna aspekt av målet har nåtts 

eller bedöms vara väg att nås 2020. I tabellen anges med ett Ja eller ett Nej om 

det utifrån halvårsutfallet bedöms att målvärdet kommer att nås vid årets slut. 

För övriga resultatmått finns inget utfall för halvårsskiftet. Som ett 

indirekt – och betydligt osäkrare – andrahandsalternativ visas i stället hur det har 

gått med organisationens målaktiviteter som ska bidra till att respektive måtts 

målvärde 2020 nås. I tabellen på sidan 5 redovisas den procentandel av 

aktiviteterna som under januari−augusti har genomförts planenligt. En stor 

andel genomförda aktiviteter indikerar att målarbetet är i fas, vilket i sin tur 

tyder på att denna aspekt av målet kan vara på väg att nås 2020. I tabellen anges 

med ett (Ja) eller ett (Nej) om det utifrån aktiviteterna bedöms att målvärdet 

kommer att nås vid årets slut.  

I den kommande årsredovisningen kommer samtliga resultatmått att följas upp 

med den direkta metoden, där helårsutfallet jämförs med årets målvärde. 

Resultatmåtten hämtas från öppna källor 

Med ett undantag hämtas resultatmåtten 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). 
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4.2 Delårsuppföljning av resultatmåtten 

Grundskoleelevernas kunskaper och betyg 

ska förbättras 

I flera års tid har kunskapsresultaten (betygsnivån) 

för avgångselever i kommunens grundskolor varit 

klart lägre än i flertalet andra kommuner. Men 

både 2018 och 2019 steg medelbetygen. Och i fjol 

avancerade Ludvika för tredje året i rad i 

rankingen till plats 198 bland landets 290 

kommuner, där högst nivå ger plats 1. 

Målsättningen för 2020 är att betygen ska fortsätta 

förbättras, så att kommunen avancerar ytterligare i 

rankingen och når en placering bland den främsta 

fjärdedelen, det vill säga rankingplats 72 eller bättre.  

Även andra positiva inslag kan nämnas. Det har blivit betydligt fler avgångselever 

med tillräckligt många godkända betyg för att de ska bli behöriga till ett 

yrkesprogram på gymnasiet. Sedan 2017 har andelen stigit från 76 procent till 

preliminärt 86−87 procent, vilket är en hög nivå jämfört landet som helhet. 

Skolan bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete enligt modellen Kunskaps-

resan. Målet är att skapa en likvärdig utbildning där alla elever kan lyckas utifrån 

sina förutsättningar. Bland de konkreta insatserna kan 

nämnas regelbundna resultatuppföljningar, kollegialt 

lärande pedagoger emellan samt rektors pedagogiska 

ledarskap. Kunskapsresan baseras på vetenskaplig grund 

och erfarenheter från framgångsrika skolor. 

För att stärka elevernas kunskaper har lärare, rektorer och förvaltningsledning 

under läsåret 2019/2020 fortsatt jobba med ett starkt fokus på studieresultat. 

Vid fyra tillfällen under året registrerar all undervisande personal kunskapsläget 

för samtliga elever. Rektorer och lärare kan sedan möta behov på individ-, 

klass-, årskurs- och enhetsnivå med riktade insatser. 

Under året avsattes också pengar för resultathöjande insatser, som på högstadiet 

har använts till studiecoacher som stöttar och motiverar elever i skolarbetet. Nya 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

Skolverket och visar kommunens 

rankingplacering bland landets 

290 kommuner avseende genom-

snittligt meritvärde (bokstavsbetyg 

omräknat till sifferbetyg) för elever 

som avslutar grundskolan.  

Rankingplaceringen är ett tal 

mellan 1 och 290, där 1 ges till 

kommunen med högst betyg.  

Statistiken avser elever i kommun-

ala och fristående skolor belägna i 

kommunen, oavsett elevernas folk-

bokföringsort (s.k. lägeskommun).  

Maximalt meritvärde är 340 (17 

ämnen à 20 poäng). 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Årets preliminära genomsnittliga meritvärde för avgångselever i kommunens 

grundskolor ligger kring 213 (av maximala 340), det vill säga i stort sett samma nivå 

som i fjol. Vad detta innebär för kommunens rankingplacering 2020 blir klart först 

när betygen för alla landets publiceras, vilket troligen sker senare i höst. 

Den preliminärt oförändrade betygsnivån tyder på att det kan bli svårt att avancera 

i rankingen bland landets 290 kommuner. Det är därför inte troligt att årets 

målvärde, som är rankingplacering 72 (1=bäst), kommer nås. Det tyder på att 

denna aspekt av målet En av landets bästa skolkommuner inte är på väg att nås 2020. 

Sett över hela femårsperioden 2016−2020 har dock kunskapsresultaten och medel-

betygen förbättrats i Ludvika kommun. Jämfört med 2015 har betygen stigit från 204 

till preliminärt 213. Det är preliminärt en större förbättring än i landet som helhet. 
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Delårsrapport 2020 

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 systemet med förstelärare. En 

särskild satsning har gjorts på elevhälsan för att främja alla elevers välmående, 

trygghet, närvaro och ytterst kunskapsutveckling. 

Satsningen på att bli en av landets bästa skolkommuner fortsätter. Genom 

gemensamma arbetssätt och rutiner för undervisning och uppföljning, ska skolan 

bli bättre på att ge eleverna de kunskaper de behöver få med sig från grundskolan. 

Gymnasieelevernas kunskaper och betyg ska 

förbättras 

Efter tre års förbättringar nådde 2018 medel-

betygen för kommunens avgångselever i 

gymnasiet en nivå högre än genomsnittet för alla 

landets kommuner. Men i fjol sjönk 

medelbetygen rejält, och kommunen föll i 

rankingen till plats 251 av landets 290 

kommuner (1=bästa kommun).  

Målsättningen för 2020 är att betygen ska för-

bättras jämfört andra kommuners medelbetyg, 

så att Ludvika kommun avancerar i rankingen 

och når en placering bland den främsta 

fjärdedelen, det vill säga plats 72 eller bättre. 

Medelbetygen avser alla elever 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 Väster-

bergslagens utbildningsförbund (VBU), ett kommunalförbund tillsammans med 

Smedjebackens kommun, där under senare år närmare tre av fyra av kommunens 

folkbokförda ungdomar har valt att studera. Resterande elever studerar antingen 

på privatägda ABB industrigymnasium i Ludvika eller på andra skolor i landet. 

Preliminära avgångsbetyg för vårterminen 2020 finns för den majoritet av 

eleverna som studerade på VBU. Där steg betygen från 12,6 i fjol till 13,3 i år. 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från Skol-

verket och visar kommunens 

rankingplacering bland landets 290 

kommuner avseende genomsnittlig 

betygspoäng för elever som avslutar 

sin gymnasieutbildning. 

Rankingplaceringen är ett tal 

mellan 1 och 290, där 1 ges till 

kommunen med högst betyg. 

Statistiken avser elever folkbok-

förda i kommunen, oavsett i 

vilken kommun deras skolor är 

belägna (s.k. hemkommun). 

Maximal betygspoäng är 20. 

Kommunens preliminära medel-

betyg för vårterminen 2020 

hämtas från de gymnasieskolor 

som finns i kommunen. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Den preliminära genomsnittliga betygspoängen för kommunens avgångselever i 

gymnasieskolan 2020 ökade påtagligt jämfört med motsvarande preliminära betyg 

2019. Vad detta innebär för kommunens rankingplacering 2020 blir klart först när 

betygen för alla landets kommuner publiceras, troligen i december i år. 

De ökade preliminära betygen tyder på att det kan bli möjligt att avancera i 

kommunrankingen, men det är knappast troligt att det i så fall räcker för att nå årets 

målvärde, som är placering 72 bland landets 290 kommuner (1=bäst). Det tyder på 

att denna aspekt av målet En av landets bästa skolkommuner inte är på väg att nås 2020. 
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Delårsrapport 2020 

Fler unga vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En sida av en bra uppväxtkommun är att så 

många yngre som möjligt ska kunna jobba, 

studera eller prova olika jobb. Så få som möjligt 

ska behöva vara öppet arbetslösa. 

Åren 2014−2016 steg arbetslösheten bland unga i 

kommunen, främst eftersom många i gruppen 

nyanlända hade svårt att etablera sig på arbets-

marknaden. Bland annat med hjälp av högkon-

junkturen förbättrades sedan läget 2017−2018, 

särskilt bland utrikes födda, för att återigen 

försämras 2019 när konjunkturen började mattas av. Vid utgången av 2019 var 

6,7 procent i åldersgruppen 18−24 år utan sysselsättning (årsgenomsnitt). 

Målet för 2020 är att arbetslösheten i åldersgruppen ska sjunka till 4 procent 

(årsgenomsnitt). 

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

utbildningsmöjligheter. Det är betydligt lättare att få jobb för dem som har 

åtminstone gymnasieutbildning. Arbetslösheten bland unga är fortfarande lägre i 

gruppen inrikes födda jämfört med dem som är födda utomlands. 

Självklart rår inte kommunen helt på egen hand över ungas sysselsättning och 

förankring på arbetsmarknaden. Att arbetslösheten sjönk rejält 2016−2018 och en 

bit in på 2019 berodde främst 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 andra halvåret 2019 av ett svagare konjunkturläge och färre 

statligt subventionerade anställningar. Till detta kom i år coronapandemin, som har 

orsakat en djup lågkonjunktur och ytterligare ökad arbetslöshet som särskilt har 

drabbat unga. Det kan nämnas att Ludvikas öppna ungdomsarbetslösheten i år har 

ökat ungefär lika mycket som i Dalarna och som i landet som helhet.  

Riktade kommunala insatser spelar i vissa fall en roll för ungas möjlighet att 

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

bland annat tack vare dessa insatser som arbetslösheten länge sjönk i kommunen 

och utan dessa insatser skulle i dag fler ha saknat sysselsättning. 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. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Ungdomsarbetslösheten fortsatte stiga första halvåret 2020, först till följd av ett 

svagare konjunkturläge och sedan på grund av coronapandemin. Vid halvårsskiftet 

2020 var 7,6 procent i åldersgruppen 18−24 år öppet arbetslösa (årsgenomsnitt), en 

uppgång sedan årsskiftet med 0,9 procentenheter. 

Därmed kan man redan nu konstatera att årets målvärde, som är högst 4,0 procent 

öppet arbetslösa ungdomar som ett årsgenomsnitt, inte kommer att uppnås. Denna 

aspekt av målet En bra kommun att växa upp i kommer inte att nås 2020. 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

arbetsförmedlingens månads-

statistik avseende öppet arbets-

lösa i åldersgruppen 18−24 år. 

Öppet arbetslösa saknar betalt 

arbete och deltar inte i något 

arbetsmarknadspolitiskt program. 

Måttet avser den procentuella 

arbetslösheten som en trend-

siffra, i form av det säsongs-

rensade och utjämnade s.k. 12-

månadersgenomsnittet. 
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Delårsrapport 2020 

Befolkningen ska växa 

Fler invånare ökar ortens attraktivitet, ger ett ökat underlag för service, 

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 stort åren 

2014−2017, från 26 000 till närmare 27 000. Ett 

ökat barnafödande bidrog till uppgången, men 

huvudförklaringen var invandringen av personer 

som fick asyl i Sverige och blev folkbokförda i 

Ludvika kommun. Men sedan avstannade befolkningstillväxten och 

folkmängden har under senare år stabiliserats strax under 27 000. I slutet av 

2019 hade kommunen 26 898 invånare. Målsättningen för 2020 är att antalet 

ska öka till 28 000 till årets slut. 

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 

2018, 2019 och nu även första halvåret 2020. Huvudskälet är en ökad 

utflyttning till kommuner utanför Dalarna. 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. 

Det är även möjligt att den pågående coronapandemin påverkar kommunens 

folkmängd, och då inte i första hand genom högre dödlighet till följd av själva 

sjukdomen covid-19 utan snarare i form av lägre inrikes och utrikes flyttningar. 

Nettoeffekten är svårbedömd, men mycket talar för att pandemin i år leder till 

en minskad folkmängd huvudsakligen till följd av en minskad nettoinvandring.  

De närmaste åren väntas barnafödandet ligga på ungefär samma nivå som 

antalet personer som avlider. Då kommer den inrikes och utrikes in- och 

utflyttningen avgöra hur det går med befolkningens storlek. Enligt den senaste 

prognosen kommer kommunen ha kring 26 800 invånare i slutet av år 2020, 

med en svag ökning 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. Även integrationen av nyanlända spelar roll. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under årets första sex månader minskade antalet folkbokförda invånare med 152 

personer, från 26 898 vid utgången av 2019 till 26 746 i juni 2020. 

Med stor säkerhet kan man därmed redan nu säga att årets målvärde, som är 28 000 

invånare, inte kommer att uppnås. Denna aspekt av målet En tillväxtkommun 

kommer sannolikt inte att nås 2020. 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

SCB:s officiella 

befolkningsstatistik avseende 

folkbokförda personer. 
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Delårsrapport 2020 

Fler bostäder ska byggas 

I kommunen finns fortfarande ett behov av fler 

bostäder och efterfrågan är stor på attraktiva 

boendemiljöer. Fler bostäder behövs för att 

kommunen ska kunna växa och fortsätta att 

utvecklas. 

Målsättningen är att det 2016−2020 ska färdig-

ställas åtminstone 500 inflyttningsklara bostäder 

i kommunen.  

 

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. Tyvärr har byggandet varit 

otillräckligt för att det ska vara möjligt att nå målet om 500 nya bostäder under 

femårsperioden 2016−2020, även om det alltså väntas bli relativt många nya 

bostäder just i år. Under kommande år väntas ytterligare några projekt kunna 

genomföras, men det är fortfarande oklart när nivån 500 nya bostäder kan 

komma att nås. 

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, varav ett för 14 

lägenheter i Grängesberg (seniorboende) som blev klart i början av 2020 och ett 

för drygt 50 lägenheter i centrala Ludvika med inflyttning i slutet av 2020. 

Ytterligare projekt har påbörjats och fler planeras kommande år. 

Även några privata bolag har påbörjat respektive planerar projekt som väntas ge 

fler bostäder kommande år. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under första halvåret 2020 har preliminärt 6 villor och 17 lägenheter i 

flerbostadshus (främst seniorboende) färdigställts i kommunen. Troligen kommer 

det bli ytterligare omkring 5 villor och 53 lägenheter under andra halvåret. 

Sammantaget bör det alltså bli cirka 80 nya bostäder i år. 

Totalt för femårsperioden 2016−2020 kommer det då att ha byggts omkring 125 

bostäder, alltså en bra bit ifrån målet 500. Därmed kan man redan nu konstatera att 

denna aspekt av målet En tillväxtkommun inte kommer nås 2020. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttets helårsutfall häm-

tas från SCB:s officiella statistik 

över nybyggda (färdigställda) 

bostäder i landets kommuner. 

Måttet avser både småhus och 

lägenheter i flerbostadshus, men 

däremot inte fritidshus. 

Statistiken baseras på uppgifter 

som landets kommuner 

rapporterar in.  

Halvårsutfallet avser 

kommunens egen mätning. 
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Delårsrapport 2020 

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 digitali-

seringen nya möjligheter för privatpersoner, 

företag och offentlig sektor i hela kommunen. 

De senaste åren har det skett en mycket snabb 

expansion i kommunen, och andelen hushåll 

och företag med tillgång till snabbt fiberbaserat 

eller trådlöst bredband är numera större än på 

många andra liknande orter. 

Kommunens målsättning för 2020 är att 

åtminstone 90 procent av hushållen ska kunna 

ansluta sig till bredband med en 

överföringshastighet om minst 1 000 megabit 

per sekund. Detta ska jämföras med 87 procent 

2018, som var den mest aktuella uppgift som 

fanns tillgänglig då målvärdet bestämdes i maj 2019. Senare visade det sig att 

andelen steg till nästan 90 procent i 2019 års mätning. 

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 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 bredband också till mer glesbefolkade delar, där det är svårt för bolag 

att få lönsamhet. För att nå utbyggnadsmålet till 2020 har kommunen satsat 

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

omkring 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 som kommunen är delägare i.  

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under första halvåret 2020 tros andelen hushåll med tillgång eller absolut närhet till 

snabbt fiberbaserat eller trådlöst bredband ha ökat från nära 90 procent till 

91 procent. Andelen väntas öka med ytterligare någon eller några procentenheter 

till årets slut. 

Därmed står det redan klart att årets målvärde – 90 procent täckningsgrad – kommer 

att nås. Denna aspekt av målet En tillväxtkommun kommer därför att nås 2020. 

Sett över hela femårsperioden 2016−2020 har det varit en snabbare utbyggnad av 

bredband i Ludvika kommun jämfört med landet som helhet. Sedan 2015 har 

täckningsgraden stigit från 53 procent till troligen omkring 93 procent vid utgången 

av 2020. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttets helårsutfall 

hämtas från Post- och 

telestyrelsens (PTS) årliga 

bredbandskartläggning 

avseende situationen 1 oktober. 

Kartläggningen avser andelen 

hushåll som har tillgång eller 

absolut närhet till snabbt 

bredband, dvs som har anslutit 

sig eller som kan ansluta sig. 

Andelen som faktiskt har anslutit 

sig är mindre. 

Uppgifterna avser trådbundet 

eller trådlöst bredband med en 

överföringshastighet om minst 

100 megabit/sekund. Kommun-

ens egen ambition avser den tio 

gånger högre hastigheten 1 000 

megabit/sekund. 

Halvårsutfallet avser 

kommunens egen uppskattning. 

 

Halvårsutfallet avser 

kommunens egen bedömning. 

40



Ludvika kommun 
Datum 

2020-10-12 
Diarienummer 

KS 2020/300-00 
Sida 

28(30) 

 

Delårsrapport 2020 

Fler vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En förutsättning för tillväxt är att så många som möjligt arbetar, studerar eller 

har någon annan sysselsättning som ökar möjligheterna att få ett jobb. Så få 

som möjligt ska behöva vara öppet arbetslösa. 

Åren 2015−2017 steg den öppna arbetslösheten 

något i Ludvika kommun, när många i den 

ökande gruppen nyanlända utrikes födda hade 

svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Men 

under 2018 förbättrades läget, för att återigen 

försämras 2019 när konjunkturen började mattas 

av. Vid utgången av 2019 var 4,9 procent i 

åldersgruppen 25−64 år utan sysselsättning 

(årsgenomsnitt). 

Målet för 2020 är att arbetslösheten i åldersgruppen ska sjunka till 3 procent 

(årsgenomsnitt). 

Enligt arbetsförmedlingen förklarades den ökade arbetslösheten under 2019 av 

ett svagare konjunkturläge och färre statligt subventionerade anställningar. Till 

detta kom i år coronapandemin, som har orsakat en djup lågkonjunktur och 

ytterligare ökad arbetslöshet i hela landet. 

Kommunen bedriver flera insatser, ofta i samarbete med arbetsförmedlingen, 

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. Ett annat är Jobbslussen, där personer med försörjningsstöd får ett 

personligt stöd i form av exempelvis praktik men också handledning och 

coachning för att motivera till jobb eller studier. Kommunen har också egna 

verksamheter, som Sporthallens café, med möjlighet att testa en arbetsplats 

inför praktik på ett företag. 

Insatser görs också för att ta till vara nyanländas kompetens och 

yrkeserfarenhet. Exempelvis matchas högutbildade direkt mot bristyrken i 

kommunens organisation. Ett annat exempel är nyanlända som praktiserar 

inom vården och samtidigt läser sfi eller studerar till undersköterska på VBU:s 

vård- och omsorgscollage. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Arbetslösheten fortsatte stiga första halvåret 2020, först till följd av ett svagare 

konjunkturläge och sedan på grund av coronapandemin. Vid halvårsskiftet 2020 var 

5,6 procent i åldersgruppen 25−64 år öppet arbetslösa (årsgenomsnitt), en uppgång 

sedan årsskiftet med 0,7 procentenheter. 

Därmed kan man redan nu säga att årets målvärde, som är högst 3,0 procent öppet 

arbetslösa som ett årsgenomsnitt, inte kommer att uppnås. Denna aspekt av målet 

En tillväxtkommun kommer inte att nås 2020. 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

arbetsförmedlingens månads-

statistik avseende öppet arbets-

lösa i åldersgruppen 25−64 år.  

Öppet arbetslösa saknar betalt 

arbete och deltar inte i något 

arbetsmarknadspolitiskt program. 

Måttet avser den procentuella 

arbetslösheten som en trend-

siffra, i form av det säsongs-

rensade och utjämnade s.k. 12-

månadersgenomsnittet. 
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Delårsrapport 2020 

Kommunen ska servera mer ekologisk mat 

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

ökad ekologisk produktion bidrar till att uppfylla de svenska miljömålen, när 

exempelvis kemiska bekämpningsmedel inte 

används. En större biologisk mångfald och högre 

ambition för djurens välfärd är andra faktorer 

som talar för ekologisk produktion. 

Precis som kommunsektorn som helhet har 

Ludvika kommun över en flerårsperiod ökat 

andelen ekologiskt i den mat som serveras inom 

främst förskola, skola, fritidshem och 

äldreomsorg. Under åtminstone den senaste 10-

årsperioden har kommunen haft en större 

ekoandel, jämfört med genomsnittet för övriga 

kommuner som har gjort samma mätning. 

Målet för 2020 är att det ska vara minst 60 procent ekologiska livsmedel i den 

mat som kommunen serverar. Detta ska jämföras med 42 procent 2018, som 

var den mest aktuella uppgift som fanns tillgänglig då målvärdet bestämdes i 

maj 2019. Senare visade det sig att andelen sjönk till 37 procent i 2019 års 

mätning. 

Att kommunens fortfarande förhållandevis stora ekoandel fortsatte minska 

första halvåret i år har med ekonomi att göra. 

Livsmedelspriserna har generellt stigit kraftigt under senare år, vilket har 

inneburit ökade kostnader för kommunen. Coronapandemin har i år inneburit 

ytterligare prisökningar. Ekologiska produkter kostar i regel mer än 

konventionella, och ibland är prisskillnaden stor. 

För att hålla årets inköpsbudget har det bedömts nödvändigt att under 2020 

minska på de ekologiska råvarorna. I den ekonomiskt ansträngda situationen 

kan man alltså redan nu säga att årets mål om kraftigt ökad ekoandel inte 

kommer att nås. Tvärtom väntas ekoandelen sjunka under andra halvåret för att 

hamna kring 33 procent för helåret 2020. 

Kostverksamheten arbetar aktivt för att ta miljöhänsyn även på andra sätt. 

Några exempel: 

− Säsongsanpassa matsedlar och salladsbufféer 

− Minska matsvinnet och ta tillvara rester 

− Handla av lokala leverantörer, gäller främst grönsaker och mejeri 

Definition och källa 

Resultatmåttet baseras på en 

egen mätning i kommunen, som 

rapporteras till EkoMatCentrum.  

Måttet beräknas som kostnaden i 

kronor för inköpta ekologiska 

livsmedel dividerat med 

kostnaden för totala mängden 

inköpta livsmedel. 

Måttet avser ekologiska livsmedel 

enligt KRAV-märkning, EU:s miljö-

symbol för ekologiska livsmedel 

eller andra likvärdiga symboler 

där det finns en erkänd certifier-

ing som garanterar produktens 

ekologiskt producerade innehåll. 

 

 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Andelen ekologisk mat som serveras i kommunens verksamheter har minskat från 

37 procent under 2019 till 36 procent under första halvåret 2020. 

Därmed kan man redan nu säga att årets målvärde, som är 60 procent ekoandel för 

helåret 2020, inte kommer uppnås. Prognosen för helåret 2020 är 33 procent. 

Denna aspekt av målet En miljövänlig kommun kommer alltså inte att nås 2020. 
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Delårsrapport 2020 

Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska  

En stor del av koldioxidutsläppen i Sverige 

kommer från fastigheter. En minskad 

energianvändning i kommunens lokaler bidrar 

till att uppfylla de nationella miljömålen, där 

exempelvis fossila bränslen ska fasas ut. 

År 2019 var energianvändningen i 

kommunorganisationens lokaler 

166 kilowattimmar (kWh) per kvadratmeter (m²). 

Målsättningen för 2020 är att det ska ske en 

minskning till 139 kWh/m².  

Den extremt varma januarimånaden innebar ett mindre behov av uppvärmning än 

normalt. Det är huvudförklaringen till den minskade energianvändningen under 

årets första halvår. Men också det systematiska energiarbetet ger vissa positiva 

resultat. Ett exempel är optimerade drifttider för ventilation på vissa skolor.  

Trots detta har insatserna så här långt varit otillräckliga för att det ska vara möjligt 

att klara den önskade nedgången av energianvändningen till 2020. Men med en 

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

Det finns en stor potential i samband med nybyggnationer, som är betydligt 

mer energieffektiva än det genomsnittliga befintliga beståndet. Förskolan i 

Gonäs och LSS-boendet i Marnäs är två sådana lokaler som har tagits i bruk i 

år, och som i bägge fallen dessutom är utrustade med solceller på taken. Det 

finns ytterligare pågående och planerade byggnationer som kommer ge en 

positiv effekt på energianvändningen kommande år. 

Det finns även stora behov av energieffektiviseringar i befintliga lokaler. På sina 

håll krävs kostsamma investeringar. Men generellt behövs också många mindre 

åtgärder, som sammantaget kan göra stor skillnad utan att kosta särskilt mycket. 

Arbetet underlättas av den under 2018 och 2019 genomförda överföringen av 

fastigheter från Ludvika kommun till helägda Ludvika kommunfastigheter AB, 

som har till uppgift att äga och förvalta fastigheter. Bolaget kan ta ett 

nödvändigt helhetsgrepp om fastighetsbeståndet. Bolagets energi- och miljöplan 

anger flera åtgärder som ska vidtas för att nå en minskad energianvändning, 

varav vissa är igång medan andra är i ett startskede. 

Definition och källa 

Resultatmåttet baseras på en 

egen mätning i kommunen. 

Mätningen avser mängden 

inköpt energi till lokaler (fjärr-

värme, olja, naturgas, biobränsle, 

biogas, fjärrkyla samt el) i kWh 

dividerat med lokalytan. 

Energianvändningen avser både 

uppvärmning och verksamhetsel. 

Mätningen avser både 

kommunens egna lokaler och 

lokaler i majoritetsägda bolag. 

Bedömning av måluppfyllelsen  

Under första halvåret 2020 var energianvändningen i kommunens lokaler 

85 kWh/m², jämfört med 91 kWh/m² motsvarande period i fjol. Det är 

energianvändningen för uppvärmning som har minskat, medan användningen av 

verksamhetsel ligger i stort sett oförändrad.  

Under årets sex första månader har alltså den totala energianvändningen minskat med 

5 kWh/m² jämfört med motsvarande period i fjol. Trots förbättringen kan man inte 

räkna med att målsättningen för helåret 2020, som motsvarar en minskning med 

27 kWh/m² jämfört med 2019, kan nås. Denna aspekt av målet En miljövänlig kommun 

kommer alltså inte att nås 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-09-22 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 173  Dnr 2019/407 

 

Antagande av reviderad arbetsmiljöpolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Inom kommunstyrelsens förvaltning pågår ett arbete med att göra en översyn, 
revidera samt om möjligt minska antalet styrdokument. Översynen har 
resulterat i att kommunstyrelsens förvaltning föreslår att policy för alkohol och 
droger upphävs och kommunens viljeinriktning med alkohol- och 
drogpreventivt arbete integreras med ett stycke i arbetsmiljöpolicyn.  

I samband med översynen har kommunstyrelsens förvaltning kommit fram till 
att upprätta en rutin ”Rutiner för alkohol och drogpreventivt arbete”. Rutinen 
behandlar arbetsgivarens och medarbetarens ansvar, upprättande av 
rehabiliteringsplan, förhållningssätt, stöd och rutin vid akuta situationer samt 
beskriver stöd i övrigt som finns att tillgå. Rutinen ersätter riktlinjer för alkohol 
och drogpreventivt arbete som antogs av personalchef 19 april 2010. 

Beslutsunderlag 
1. Personalutskottet den 8 september 2020 § 21. 
2. Förslag till arbetsmiljöpolicy, daterad 16 juli 2020. 
3. Befintlig arbetsmiljöpolicy, daterad 24 september 2012. 
4. Befintlig policy för alkohol och andra droger, daterad 5 oktober 2009. 

Behandling 
Åsa Bergkvist (S) ifrågasätter om policyn samverkats med facken.  

Leif Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs för att kontrollera att 
samverkan med facken skett.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att 
det ska bordläggas. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen den 20 oktober
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-09-08 
 

  

Kommunstyrelsens personalutskott 
  

 
 

§ 21  Dnr 2019/407 

 

Arbetsmiljöpolicy 

Personalutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar reviderad arbetsmiljöpolicy daterad 16 juli 2020. Policyn 

ersätter den befintliga arbetsmiljöpolicyn som antogs den 22 oktober  2012 
§ 209. 

2. Fullmäktige upphäver policy för alkohol och droger i Ludvika kommun 
beslutad den 3 november 2009 §184. 

3. Fullmäktige noterar att ”Riktlinjer för alkohol- och drogpreventivt arbete”, 
som personalchef antog 19 april 2010, ersätts med en rutin.  

Beskrivning av ärendet 
Inom kommunstyrelsens förvaltning pågår ett arbete med att göra en översyn, 
revidera samt om möjligt minska antalet styrdokument. Översynen har 
resulterat i att kommunstyrelsens förvaltning föreslår att policy för alkohol och 
droger upphävs och kommunens viljeinriktning med alkohol- och 
drogpreventivt arbete integreras med ett stycke i arbetsmiljöpolicyn.  

I samband med översynen har kommunstyrelsens förvaltning kommit fram till 
att upprätta en rutin ”Rutiner för alkohol och drogpreventivt arbete”. Rutinen 
behandlar arbetsgivarens och medarbetarens ansvar, upprättande av 
rehabiliteringsplan, förhållningssätt, stöd och rutin vid akuta situationer samt 
beskriver stöd i övrigt som finns att tillgå. Rutinen ersätter riktlinjer för alkohol 
och drogpreventivt arbete som antogs av personalchef 19 april 2010. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2020. 
2. Förslag till arbetsmiljöpolicy, daterad 16 juli 2020. 
3. Befintlig arbetsmiljöpolicy, daterad 24 september 2012. 
4. Befintlig policy för alkohol och andra droger, daterad 5 oktober 2009. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-08-19 
Diarienummer 

KS  2019/407-00  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gunvie Salmons, 0240-862 05 
gunvie.salmons@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Antagande av reviderad arbetsmiljöpolicy 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar reviderad arbetsmiljöpolicy daterad 16 juli 2020. 

Policyn ersätter den befintliga arbetsmiljöpolicyn som antogs den 22 
oktober  2012 § 209. 

2. Fullmäktige upphäver policy för alkohol och droger i Ludvika kommun 
beslutad den 3 november 2009 §184. 

3. Fullmäktige noterar att ”Riktlinjer för alkohol- och drogpreventivt 
arbete”, som personalchef antog 19 april 2010, ersätts med en rutin.  

 

Beskrivning av ärende 
Inom kommunstyrelsens förvaltning pågår ett arbete med att göra en översyn, 
revidera samt om möjligt minska antalet styrdokument. Översynen har 
resulterat i att kommunstyrelsens förvaltning föreslår att policy för alkohol och 
droger upphävs och kommunens viljeinriktning med alkohol- och 
drogpreventivt arbete integreras med ett stycke i arbetsmiljöpolicyn.  

I samband med översynen har kommunstyrelsens förvaltning kommit fram till 
att upprätta en rutin ”Rutiner för alkohol och drogpreventivt arbete”. Rutinen 
behandlar arbetsgivarens och medarbetarens ansvar, upprättande av 
rehabiliteringsplan, förhållningssätt, stöd och rutin vid akuta situationer samt 
beskriver stöd i övrigt som finns att tillgå. Rutinen ersätter riktlinjer för alkohol 
och drogpreventivt arbete som antogs av personalchef 19 april 2010. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ekonomiska konsekvenser 

Laila Dufström 
Tf. kommunchef 

Hanna Sipovic 
Personalchef 
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2020-08-19 
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KS 2019/407-00 

Sida 
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Bilagor 
1. Förslag till arbetsmiljöpolicy, daterad 16 juli 2020. 
2. Befintlig arbetsmiljöpolicy, daterad 24 september 2012. 
3. Befintlig policy för alkohol och andra droger, daterad 5 oktober 2009. 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och helägda bolag  
Samtliga förvaltningar 
Personalenheten 
Styrdokument 
Akten 
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Sida 

1(4) 
Datum 

2020-07-16 
 

  

 

 
 

 

 

Arbetsmiljöpolicy 
 

Dokumentnamn 
Arbetsmiljöpolicy 

Dokumenttyp 
Policy 

Omfattning 
Samtliga nämnder, 
samtliga kommunägda 
bolag 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
Personalchef 

Publicering 
Kommunens författningssamling 

Författningsstöd 
Arbetsmiljölagen, AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 
Beslutad 
2007-03-06 

Bör revideras senast 
2024 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2006/1022 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

2012-10-22 Tillagt ett stycke om friskvård  
2020 Tillagt ett stycke om alkohol och droger KS 2019/407 
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Arbetsmiljöpolicy

 
 
  

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun  
Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Strategi Hjälper att göra 
vägval och 
prioriteringar. 
Kan innehålla 
mål och 
uppdrag. 

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

Riktlinjer Innehåller 
konkreta 
beskrivningar 
av vad som ska 
göras och hur 
det ska göras.  

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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Inledning 
Ludvika kommuns arbetsmiljöpolicy anger kommunens viljeinriktning i 
arbetsmiljöarbetet. En bra och trivsam arbetsmiljö är en förutsättning för att 
Ludvika kommun ska kunna vara en konkurrenskraftig arbetsgivare hos såväl 
befintliga medarbetare som de nya medarbetare kommunen vill rekrytera. 
Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut och kommunen ska konsekvent 
arbeta med att stärka friskfaktorerna i den organisatoriska, fysiska och sociala 
arbetsmiljön så att medarbetare inte drabbas av ohälsa eller skadas på grund av 
arbetet. 

Gemensamt förhållningssätt 
Som arbetsgivare har Ludvika kommun huvudansvaret för medarbetarnas 
arbetsmiljö. Varje medarbetare har också ansvar för den egna och den 
gemensamma arbetsmiljön och ska delta aktivt i att främja en god arbetsmiljö 
på sin arbetsplats.   

Hållbart arbete 
Arbetsmiljöarbetet ska karaktäriseras av ett helhetsperspektiv där hänsyn ska 
kunna tas till medarbetarens hela livssituation. Arbetsorganisation och planering 
av verksamhet ska underlätta att förena arbete och fritid och ge förutsättningar 
för ett långsiktigt hållbart arbetsliv under yrkeslivets olika skeden. Arbetet ska 
organiseras så att det inrymmer möjligheter till såväl personlig som yrkesmässig 
kompetensutveckling. Medarbetarnas kompetens ska tas tillvara. Jämställdhets- 
och mångfaldsaspekter integreras i arbetsmiljöarbetet. Ludvika kommuns 
verksamheter och arbetsplatser ska vara fria från kränkande och 
diskriminerande särbehandling. 

Ledarskap 
Ludvika kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av ett ledarskap där chefer 
genom sitt sätt att leda, skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö. Chefer  
ska stödjas i sina uppdrag genom regelbundna utbildningsinsatser. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Ludvika kommun följer gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet det vill 
säga att genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete 
ska olyckor, arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar förebyggas och 
minimeras. För det förebyggande arbetet ska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) vara en naturlig och integrerad del i arbetsplatsens  
verksamhetscykel. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen. 
Ludvika kommun strävar att förbättra arbetsmiljön såväl organisatoriskt och 
socialt som fysiskt. 

Friskvård  
Ludvika kommun ska verka för att ha en tydlig hälsoinriktning. Medarbetare 
ska ges möjlighet att ta del av de friskvårdsaktiviteter som arbetsgivaren 
erbjuder. I samverkan utses en hälsoinspiratör på varje arbetsplats. Årliga 
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Arbetsmiljöpolicy

handlingsplaner för friskvårdsinsatser ska integreras i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.  

Företagshälsovård 
Företagshälsovård erbjuds till kommunens medarbetare. I samverkan med 
arbetsgivaren ska företagshälsovården arbeta för att främja och utveckla hälsa, 
förebygga risker samt kunna föreslå åtgärder på både verksamhets- och 
individnivå. 

Rökfria arbetsplatser 
För att minimera risker i arbetsmiljön, som påverkar både medarbetare och 
användare av kommunens tjänster, tydliggör Ludvika kommun att kommunen 
är en rökfri arbetsplats. Medarbetare som önskar sluta med sitt tobaksbruk ska 
kunna erbjudas stödinsatser för detta.  

Alkohol och droger 
Alla anställda i Ludvika kommun ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. 
Ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete inkluderar även 
alkohol- och drogrelaterade frågor. Om det, trots det förebyggande arbetet, 
skulle visa sig att en medarbetare får problem med alkohol eller andra droger, 
ska medarbetaren ges möjlighet till stöd och rehabilitering. 

Rehabilitering 
Ludvika kommun arbetar för att medarbetare som råkar ut för skada eller 
sjukdom kan återgå i arbete så snart som möjligt. Medarbetare som drabbas av 
reducerad arbetsförmåga ska erbjudas snabbt stöd och tidig individuell 
rehabilitering.  

Samverkan 
Arbetsgivaren, fackliga organisationer och medarbetare ska ha en väl utvecklad 
samverkan, med samverkansavtalet som utgångspunkt. Samverkan ska präglas 
av dialog,  ömsesidig respekt, öppenhet och vilja till utveckling.  

En ständigt pågående process 
Ludvika kommuns arbete med att skapa den friska arbetsplatsen är en pågående 
process där varje arbetsplats årligen kartlägger arbetsmiljön, genomför 
riskbedömningar samt formulerar handlingsplaner med konkreta 
arbetsmiljöåtgärder med tydliga och uppföljningsbara mål. Arbetsmiljöansvar 
åvilar nämnd/styrelse för sina respektive verksamheter. Nämnden ansvarar för 
att fördela arbetsuppgifter till berörd förvaltningschef som i sin tur kan fördela 
vidare inom den egna organisationen. 
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POLICY 1 (2)
STYRDOKUMENT

2012-09-24

Antaget av kf 2012-10-22, § 209

Arbetsmiljöpolicy – den goda arbetsplatsen
Ludvika kommuns arbetsmiljöpolicy anger kommunens viljeinriktning i 
arbetsmiljöarbetet. 

Gemensamt förhållningssätt
Som arbetsgivare har Ludvika kommun huvudansvaret för medarbetarnas 
arbetsmiljö. Varje medarbetare har också ansvar för den egna och den 
gemensamma arbetsmiljön och ska delta aktivt i att främja arbetsmiljön 
på sin arbetsplats.

Hållbart arbete
Arbetsmiljöarbetet ska karaktäriseras av ett helhetsperspektiv där hänsyn 
ska kunna tas till medarbetarens hela livssituation. Arbetsorganisation och 
planering av verksamhet ska underlätta att förena arbete och fritid och ge 
förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv under yrkeslivets olika 
skeden. Arbetet ska organiseras så att det inrymmer möjligheter till såväl 
personlig som yrkesmässig utveckling. Medarbetarnas kompetens ska tas 
tillvara. Jämställdhets- och mångfaldsaspekter integreras i arbetsmiljöar-
betet. Ludvika kommuns verksamheter och arbetsplatser ska vara fria från 
kränkande och diskriminerande särbehandling.

Ledarskap
Ludvika kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av ett humanistiskt le-
darskap där chefer och arbetsledare, genom sitt sätt att leda, skapar förut-
sättningar för en god arbetsmiljö. Chefer och arbetsledare ska stödjas i si-
na uppdrag genom regelbundna utbildningsinsatser. 

Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete
Genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete ska 
olyckor, arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar förebyggas och mi-
nimeras. För det förebyggande arbetet ska det systematiska arbetsmiljöar-
betet (SAM) vara en naturlig och integrerad del i arbetsplatsens årliga 
verksamhetscykel. 
För det hälsofrämjande arbetet ska medarbetare ges möjlighet att ta del av 
någon form av friskvårdsaktivitet som arbetsgivaren erbjuder. Som an-
ställd i kommunen finns möjlighet till friskvårdstimma eller friskvårds-
peng beroende på verksamhetens förutsättningar. En hälsoinspiratör utses 
på varje arbetsplats i samverkan mellan chef/arbetsledare. En handlings-
plan för friskvårdsinsatser ska upprättas årligen och vara en del i det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.  
Företagshälsovård erbjuds till kommunens medarbetare. I samverkan med 
arbetsgivaren ska företagshälsovården arbeta för att främja och utveckla 
hälsa, förebygga risker samt kunna föreslå åtgärder på både verksamhets- 
och individnivå.
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POLICY 2 (2)
STYRDOKUMENT

2012-09-24

Antaget av kf 2012-10-22, § 209

För att minimera risker i arbetsmiljön, som påverkar både medarbetare 
och användare av kommunens tjänster, tydliggör Ludvika kommun att 
kommunen är en rökfri arbetsplats. Medarbetare som önskar sluta med sitt 
tobaksbruk ska kunna erbjudas stödinsatser för detta. Användares bostad 
som också är medarbetares arbetsplats berörs inte av denna policy.
Ludvika kommun arbetar för att medarbetare som råkar ut för skada eller 
sjukdom kan återgå i arbete så snart som möjligt. Chef/arbetsledare ska 
kontakta den skadade/sjuka medarbetaren under de första frånvarodagar-
na. Medarbetare som drabbats av reducerad arbetsförmåga kan på det sät-
tet få snabbt stöd och tidig individuell rehabilitering. 

Samverkan
Arbetsgivaren ska gentemot fackliga organisationer och medarbetare ha 
en väl utvecklad samverkan, med samverkansavtalet som utgångspunkt. 
Samverkan ska präglas av ömsesidig respekt, öppenhet och vilja till ut-
veckling. Chefer, arbetsledare och skyddsombud ska genom regelbundna 
arbetsmiljöutbildningar utveckla kunskaperna om arbetsmiljöfrågor.

En ständigt pågående process
Ludvika kommuns arbete med att skapa den goda arbetsplatsen är en på-
gående process där varje arbetsplats årligen kartlägger arbetsmiljön, ge-
nomför riskbedömningar samt formulerar handlingsplaner med konkreta 
arbetsmiljöåtgärder med tydliga och uppföljningsbara mål. Kommunsty-
relsen och respektive nämnd har arbetsmiljöansvaret. Nämnderna har där-
efter ansvaret att fördela arbetsuppgifter till respektive förvaltningschef. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även som en del i kommunens 
systematiska säkerhetsarbete.
_____

53



 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 

POLICY 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-12-17 

 
 

 
 

 
 

 

Policy för alkohol och andra 
droger 
 

Dokumentnamn 
Policy för alkohol och andra droger 

Dokumenttyp 
Policy 

Omfattning 
Samtliga nämnder 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
Personalchef 

Publicering 
Internt 

Författningsstöd 
- 
 
Beslutad 
2009-11-03 § 184 

Bör revideras senast 
2020 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
- 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid 
revideringen 

[Skriv datum och §] [Skriv text här] - 
   
   

54



Ludvika kommun 
Datum 
2019-12-17 

      
      

Sida 
2(2) 

 

Policy för alkohol och andra droger 

 

Policy för alkohol och andra droger för anställda i 
Ludvika kommun 
Denna policy gäller Ludvika kommuns alla medarbetare 

Ludvika kommuns arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria.  

Inställningen är att missbruket ska bort och medarbetaren vara kvar. 

Till denna policy finns riktlinjer som beskriver hur chef/arbetsledare ska gå 
tillväga för att förebygga missbruk. Riktlinjerna anger vad som ska göras och 
vilka insatser som ska vidtas då en medarbetare tydligt förändrat sitt beteende. 

Definition 
Med alkohol avses i denna policy drycker med en alkoholhalt som överstiger 
den i lättöl eller motsvarande. Med andra droger avses i denna policy narkotika, 
anabola steroider och konsumtion av läkemedel utöver läkares ordination. 

Syftet med policyn  
Ludvika kommuns syn är att denna policy med utarbetade riktlinjer ska bidra till 
att förebygga konsumtion av alkohol och andra droger samt tydliggöra 
kommunens syn vid rehabilitering. Den ska dessutom 

− förebygga tillbud, olyckor och/eller försämrad psykosocial arbetsmiljö 

− skapa förtroendefull dialog mellan chefer, medarbetare och fackliga 
organisationer i hanteringen av alkohol och drogfrågor 

Målet är 
att alla medarbetare ska ha kunskap om alkohol och andra drogers verkan, 
tidiga tecken (hos sig själva och andra), konsekvenser samt skillnaden mellan 
bruk, missbruk och beroende. 

Arbetsgivarens ansvar 
Arbetsgivarens ansvar är att förebygga ohälsa till följd av missbruk/beroende av 
alkohol och/eller andra droger på arbetsplatsen. I det fall någon medarbetare 
uppträder påverkad på arbetsplatsen är det chefs/arbetsledares skyldighet att 
omedelbart agera. Arbetsgivaren ansvarar för att information om denna policy 
når samtliga medarbetare. 

Medarbetarens ansvar 
Medarbetaren ansvarar för att ta del av informationen samt att bidra till en 
hälsosam och god arbetsmiljö. Medarbetaren ansvarar för att utföra sina 
arbetsuppgifter på ett betryggande och korrekt sätt. I det fall någon 
arbetskamrat uppträder påverkad på arbetsplatsen är det medarbetarens 
skyldighet att agera. 
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MÅNADSRAPPORT KS 
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1(6) 
Datum 

2020-10-12 
 

KS 2020/---  

Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 

 
 

 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Månadsrapport Kommunstyrelsen oktober 2020 

Personalfrågor  

 En MBL § 19 har hållits angående verksamhetsförändring inom 
integrationsområdet då arbetsgivaren informerade om en nedläggning av 
invandrarservice 

 Genomlysning av personalenheten fortsätter och beräknas hålla tidsplanen 
med en färdig rapport av arbetet 30 november 

Viktiga verksamhetshändelser 

Kommunchefens stab 

 Samordningsmöten för Corona har utökats till två gånger i veckan (tisdagar 
och torsdagar) i oktober på grund av den ökade smittspridningen i 
samhället. Stabsgruppen har återigen möten två gånger i veckan, samma 
dagar som samordningsgruppen. Meddelande har gått ut att vi återgår till att 
ha digitala möten i möjligaste mån under en period 

 Utvärdering av vårt arbete med Corona pågår av en extern part, Nordic 
Protection Academy. Utvärderingen genomförs i form av intervjuer och 
enkäter 

 Dataskyddsombud (DSO) informerar om att IT-jätten Facebook har under 
september ålagts förbud av Irlands datainspektion att föra över 
personuppgifter till USA. Facebook har klagat på detta och beviljats 
prövningsrätt i HD på Irland 

 DSO informerar om att regeringen föreslog i september en kommande 
utökning av OSL 2009:400, Offentlighets och sekretesslagen, för att från 
den 1 januari 2021 även knyta straffsanktionerad tystnadsplikt via 
Brottsbalken till konsult i privat verksamhet vilken för kommunens räkning 
behandlar sekretesskyddat material, t.ex. känsliga personuppgifter. Om 
lagändringen går igenom så medför det att det offentliga kan knyta privata 
leverantörer hårdare till sig som biträden i digitalisering vilket torde vara 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-10-12 

      
KS 2020/--- 

Sida 

2(6) 

gynnsamt jämförd dagens begränsade möjligheter på grund av 
sekretessbegränsningar i OSL  
 

 Vidare informerar DSO att arbetet fortskrider i förvaltningarna med 
inventeringen av 3:e lands IT-avtal  

Projekt 

En ny projektkatalog i Hypergene håller på att införas. Detta innebär att det 
kommer att se lite annorlunda för politikerna när de ska gå in och jobba med 
investeringar under 2021. Mer information kommer under hösten. 

Ludvikamodellen 

Näringslivsenheten 

 Projektet Smart Snabb Hållbar Omställning i Ludvika-Smedjebacken pågår 
och är delvis finansierat av Näringslivsmiljonen 

 Rekryteringsunderlag för en ny näringslivsutvecklare inom 
besöksnäring/evenemang tas fram för en annons inom kort 

 Etableringsprojekt för Lyviksberget 

Administration och service  

 Administration och service driver vidare genomförandet av scenario 3 i 
gemensam nämndadministration med att i första skedet enas om en 
gemensam uppdragsbeskrivning för funktionerna nämndsekreterare och 
registrator 

 Planering sker för att kunna digitalisera processen med handlingar till 
förtroendevalda i individutskottet inom social- och utbildning 

 Testmöten har genomförts för att samtliga nämnders ledamöter och 
tjänstepersoner ska vara trygga och ha kunskap i hur det fungerar att ha 
sammanträden på distans 

 Det har varit en sammanträdestät månad och flera ärenden har inkommit 
sent, vilket har påverkat planerat arbete och därmed skjuts tidplanen upp 
för några ärenden 

Säkerhet 

Insatserna för att öka tryggheten i Fredriksberg och Blötberget fortsätter. 
Senaste insatsen i Fredriksberg har gjorts av polis och Ludvika kommun i 
samverkan för att starta upp grannsamverkan i samhället, som är ett beprövat 
koncept från Stöldskyddsföreningen. Syftet är att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i samhället. I Blötberget har en trygghetsvandring genomförts. 

Kommunikation  

 Har gjort en fördjupad granskning av tillgängligheten på ludvika.se för att 
hitta och åtgärda tillgänglighetsproblem 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-10-12 

      
KS 2020/--- 

Sida 

3(6) 

Ekonomienheten 

 Höstens andra finansutskott/budgetberedning med nya förutsättningar 
höstpropositionen och inför beslut i KF 16 november ägde rum 6 oktober 

 Arbete med behovsanalys inför införandet av nytt personalsystem 

 Delårsbokslutet för kommunkoncernen är färdigställt och på väg upp för 
beslut 

 Arbete med rekommendationer gällande årsredovisningen. De nya 
rekommendationerna kommer innebära koncernfokus istället för fokus på 
kommunen samt att fokus kommer ligga på verksamheter istället för nämnd 

 Implementering av inköpsstyrningsprocessen – utbildningar för beställare är 
bokade och kommer att hållas digitalt i oktober 

 Ny modul i Hypergene är under uppbyggnad gällande koppling till Visma 

Personalenheten 

 Tf personalchef på plats  

 Det skrivs lokala kollektivavtal med facken gällande byte av 
semesterdagtillägg till semesterdagar och det beräknas vara klart inom kort 

 Ny arbetsmiljöpolicy ska samverkas med facken under vecka 42 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten 

 Tagit emot och förberett för att ta emot 8 personer (4 inom 
Caféverksamhet och 4 inom allserviceverksamhet) för kortare 
nystartsjobbsanställning 

 Anställt en person på introduktionsanställning för lokalvård på AMI studier 
på Brunnsvik, samt för att vara med och starta upp Café Brunnsvik 

 Erbjudande om att förlänga nuvarande avtal angående platser för social 
praktik för 2021 har gått ut till nuvarande avtalsparter 

 Antalet inskrivna på AMI Studier har ökat med nio sedan augusti och är nu 
70 personer. Gruppverksamheten i fyra grupper äger i huvudsak rum i 
Brunnsvik, men också i Frändskapshuset med en av grupperna 

 28 personer har beretts nystartsanställningar med start alltifrån början av 
september till senaste startdatum 5/10. Arbetsgivarkontakter och personer i 
praktik har gått upp. 104 personer är inskrivna i AMI Arbete 

 16 personer är kommunmottagna enligt ersättningsförordningen till 
kommunen t.o.m. 30 november 

 Det länsstyrelsefinansierade projektet med utbildning av informatörer i 
samhällsorientering med deltagare från Gagnefs, Vansbro, Avesta och 
Faluns kommuner har avslutats 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-10-12 

      
KS 2020/--- 

Sida 

4(6) 

 Pausade samhällsorienteringskurser har nystartats 

 Projektgrupperna Kvinnor tillsammans och Tidiga insatser för asylsökande 
pågår i Frändskapshuset 

 Arbetet med att starta upp en podcast med samhällsinformation på olika 
språk har påbörjats. Detta är ett projekt som är finansierad av Länsstyrelsen 
i Dalarna. 

IT-center 

 Det tekniska införande av e-tjänsteplattformen har haft stort fokus under 
perioden och kommer att fortgå även nästa period 

 Arbete med interna processer och modeller, med fokus på beställning av 
IT-centers tjänster, samt finansieringsmodell där en tjänstekatalog ska 
presenteras vid årsskiftet 

 Budget- och kommunikationsarbete rörande förslag en säker 
identitetslösning, för att tillgodose kärnverksamheternas behov av detta, 
samt skapa möjligheter att automatisera användarhanteringen 

Upphandlingscenter 

 Grunduppdraget är att genomföra ca 200 upphandlingsprojekt och att 
avtalsförvalta över 1000 slutna avtal år 2020. Fortsatt arbete för UhC 
avseende ”försörjning av varor och tjänster” till samverkande kommuner. 
Prioriterat: Skyddsutrustning (smittskydd). UhC har omprioriterat i 
verksamhet 

 Remiss av Upphandlingsplan 2021-2021 pågår för samverkande kommuner. 
Remiss av ny Upphandlingspolicy för samverkande kommuner pågår med 
ett ökat strategiskt anslag och fokus på t.ex. regional tillväxt och hållbarhet 

 Introduktion av nyanställda strategiska/taktiska upphandlare till UhC.  
En generell kompetensutveckling pågår med utbildningsinsatser för 
upphandlare beroende på inriktning t.ex. varor, tjänster eller entreprenader 

Viktiga händelser inför nästa period 

Kommunchefens stab 

Projekt 

Näringslivsenheten 

 Rekryteringsprocess under hösten 

 Etableringsprojekt fortgår 

Ludvikamodellen 

Processledningsdag genomförs den 13 oktober  
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-10-12 

      
KS 2020/--- 

Sida 

5(6) 

Administration och service  

 Troman webb införs vid lönebryt i oktober. Administration och service 
kommer nyttja flera av sina resurser kring perioden 16-23 oktober för att 
testa och kontrollera systemet innan det tas i drift 

 Planering och genomförande av sammanträden på distans i större 
utsträckning, och framförallt genomförande av budget-KS och budget-KF 

 Fortsatt introduktion för nya medarbetare.  

Säkerhet 

Kommunikation  

 Arbeta med riktlinjer inom kommunikation 

 Vara behjälpliga med att ta fram reflexer som ska delas ut till elever 

Ekonomienheten 

 Arbete med nämndernas detaljbudgetar pågår och förväntas fattas beslut 
senast december 

 Implementering av inköpsstyrningsprocessen – utbildningar för beställare är 
bokade och kommer att hållas digitalt i oktober 

 Uppföljning av nya uppföljningsprocessen kommer att ske under hösten 
efter rapportering 3 

 Förberedelser inför verksamhetsöverföring till det nya bolaget Vessman 
Vatten & Återvinning AB som kommer att ske 1/1-2021 

Personalenheten 

 Lönekartläggning 2020  

 Ludvika kommun står värd för lönebildningsnätverket i Dalarna 

 Lönerevisionen påbörjas 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten 

 Som en del i miljöarbetet kommer vi utrusta redskapsbäraren med 
batteridriven gräsklippare och gräsröjare 

 Samordnaruppdrag för AMI Arbete och AMI Studier träder i kraft 1 
oktober. 

 Det länsstyrelsefinansierade och tvååriga samverkansprojektet om utförande 
av samhällsorientering i Dalarna startar 1 oktober. 

 Gruppverksamheten i Brunnsvik anpassas lokalmässigt efter läget vad gäller 
covid-19 och rådande rekommendationer 

 Verksamheten med bussvärdar ska utvärderas 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-10-12 

      
KS 2020/--- 

Sida 

6(6) 

 Samtal förs med VBU och Brunnsviks Folkhögskola angående möjligheten 
att starta upp nya utbildningsinriktningar. Att skapa fler 
utbildningsmöjligheter för arbetssökande är viktigt för att kunna möta 
arbetsmarknadens krav 

IT-center 

 Fortsatt arbete kring införande av tekniska plattformar, e-tjänsteplattform 
och eventuellt en identitetsplattform 

 Fortsatt arbete kring interna processer och införande av tjänstekatalog, 
arbetet kommer att fortgå fram till årsskiftet 

Upphandlingscenter 

 Upprätthålla planerad produktion med upphandling. Ca 200 upphandlings-
processer av varor och tjänster för samverkande kommuner 

 Introduktion av flera nyanställda strategiska/taktiska upphandlare till UhC 

 Beredning av inkomna remissynpunkter på Upphandlingsplan 2021-2021 
och Upphandlingspolicy inför nämndens/GNU sammanträde och beslut 

 Kommunernas inköpsstyrning och UhC:s avtalsförvaltning. Utredning 
tillsammans med kommunerna avseende ”Avtalsförvaltning tillsammans” 

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information 
Administration och service planerar för att genomföra en uppgradering av 
Evolution under nästa år, bland annat för att kunna ta i nyttjade interna e-
postkorgar i systemet och för att kunna göra metadata anpassningar i systemet 
som möjliggör bättre kontroll av våra styrdokument.  

Väsentliga avvikelser mot mål/budget  
Nämnden visar ett överskott på 9,5 mkr för perioden vilket förklaras med lägre 
personalkostnader pga. vakanser under rekrytering. Lägre kostnader för 
arvoden med anledning av färre möten och deltagande ledamöter. Även 
kostnader för utbildning och konferens är lägre.  

Årsprognosen beräknas till ett överskott på 4 mkr.  

Röd flagga 
 
Maria Skoglund  Laila Dufström 
Kommundirektör  Stöd- och styrningschef
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Kommunstyrelsen, tkr inkl statliga medel

Års-

prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

Kommunstab 179 267 -88 134 1 189 -1 055

Chef Stöd och styrning 22 22 0 16 59 -43

Adm-Serv/Kommunikation/Säkerhet 3 591 3 978 -387 3 402 3 618 -216

Ekonomienheten 538 538 0 404 416 -12

Personalenheten 1 086 1 277 -191 939 617 322

IT-Center 51 774 53 584 -1 810 38 499 36 750 1 749

Arbetsmarknads- och Integrationsenhet 13 534 11 934 1 600 10 151 9 983 168

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0 0 3 138 -3 138

Upphandlingscenter 19 965 19 965 0 14 973 15 251 -278

Totala intäkter KS 90 689 91 565 -876 68 518 71 021 -2 503

Kommunstab 34 224 33 312 912 26 005 24 266 1 739

Chef Stöd och styrning 3 892 2 992 900 2 889 2 192 697

Adm-Service/Kommunikation/Säkerhet 26 947 25 434 1 513 19 974 16 861 3 113

Ekonomienheten 10 643 10 923 -280 7 926 8 074 -148

Personalenheten 19 686 19 677 9 14 716 12 905 1 811

IT-Center 61 806 64 116 -2 310 46 346 47 196 -850

Arbetsmarknads- och Integrationsenhet 26 373 24 773 1 600 19 110 16 657 2 453

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0 0 3 138 -3 138

Upphandlingscenter 19 965 19 965 0 14 941 13 535 1 406

Totala kostnader KS 203 536 201 192 2 344 151 907 144 824 7 083

Kommunstab 34 045 33 045 1 000 25 871 23 077 2 794

Chef Stöd och styrning 3 870 2 970 900 2 873 2 133 739

Adm-Serv/Kommunikation/Säkerhet 23 356 21 456 1 900 16 572 13 243 3 329

Ekonomienheten 10 105 10 385 -280 7 522 7 658 -136

Personalenheten 18 600 18 400 200 13 777 12 288 1 489

IT-Center 10 032 10 532 -500 7 847 10 446 -2 599

Arbetsmarknads- och Integrationsenhet 12 839 12 839 0 8 959 6 674 2 285

Arbetsmarknadsenhet statliga bidrag 0 0 0 0 0 0

Upphandlingscenter 0 0 0 -32 -1 716 1 684

Netto KS 112 847 109 627 3 220 83 389 73 803 9 586

Kost-

nader

Intäkter

Årsbudget

Tillfälle 9

Netto

Tillfälle 9, jan-sep 2020

MånadsRapportering-ekonomi-2020-KSF2020-10-12 Kommunstyrelsen Ekonomienheten, Stöd- och styrningsförvaltningen

62



Utskriftsdatum: Utskriven av: Vicktoria Sjöström2020-10-13

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2020-10-20

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

86908 Arbetsutskottet 2020-10-06, § 124-129 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott §

2020-10-12 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

KS 2020/18 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

2020.2025 Förordnande av tf förvaltningschef social- och 
utbildningsförvaltningen - Ann-Sofie Andersson

Kommunchef  §

2020-10-01 Kommunchef 

KS 2020/2 Delegationsbeslut Förordnanden 2020 

Maria Skoglund

2020.2049 Avslag på begäran om uppgifter Kommunchef  §

2020-10-09 Svenska Dagbladet Kommunchef 

KS 2020/372 Avslag på begäran om svar på två frågor om 
säkerhet

Maria Skoglund

Sidan  1 av 1
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MEDDELANDEN 
Sida 

1(1) 
Datum 

2020-10-13 
 

       

  

 
 

 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

Övrigt 
a) KS 2020/346– 00 

Riktlinjer för serveringstillstånd. Beslutad av gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel 28 augusti 2020. 

b) KS 2020/358 – 71 
Social- och utbildningsnämndens beslut daterat 23 september 2020. Nya 
förskoleplatser. 

Protokoll 
c) KS 2020/120 - 10 

WBAB. Protokoll fört 9 september 2020. 

d) KS 2020/262 - 10 
Ludvika Kommunfastigheter AB. Protokoll fört 12 oktober 2020. 

e) KS 2020/262 – 10 
LudvikaHem AB. Protokoll fört 12 oktober 2020. 

f) KS 2020/217 – 10 
Bergskraft Bergslagen ekonomisk förening. Protokoll fört 15 maj 2020.
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