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Fullmäktige 

 

Fastställande av delårsrapport 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns delårsrapport 2021, 
enligt bilaga daterad den 15 oktober 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Rapporten visar översiktligt hur det gick för kommunkoncernen ekonomiskt 
och i verksamheterna januari−augusti i år. Prognoser lämnas för helåret. 

Kommunen och koncernen 
Kommunen avser nämnderna samt vår del av de gemensamma nämnder och 
kommunalförbund vi samarbetar med andra kommuner i. Koncernen består av 
nämnderna, kommunsamarbetena samt våra bolag. 

Övergripande mål för verksamhet och ekonomi 
En samlad bedömning pekar på att kommunens utveckling ligger ganska väl i 
linje med lagens krav på god ekonomisk hushållning. Det finns sju mål för 
verksamhet och ekonomi som nu kan bedömas. Av dessa är det fyra som fullt 
ut och tre som nästan eller delvis väntas uppnås till årets slut. 

För verksamhetsmålen syns förbättringar för de allra flesta av de indikatorer 
som nu kan följas upp och det bedöms att flertalet kommer nå årets målvärde. 
Några exempel: skolbetygen har förbättrats, fler ungdomar än tidigare 
sommarjobbade hos oss, matsvinnet minskar och fler fordon körs fossilfritt. 

Målet om att perioden 2017−2021 finansiera minst 80 procent av kommunens 
investeringar med egna medel bör nås (prognos 90 procent). Målet om minst 
2 procent i resultat efter finansiella poster tros i år överträffas (2,2 procent). Målet om 
minst 2 procent i underliggande resultat 2017−2021 tros nästan uppnås (1,9 procent). 

Intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat 
Både själva kommunen och koncernen gör överskott, främst tack vare större 
skatteintäkter än väntat och positiva resultat i flera av de kommunala bolagen.  

Under delårsperioden blev det för koncernen ett resultat på 167 miljoner 
kronor och enligt prognos blir årets överskott 105 miljoner kronor. För själva 
kommunen blev överskottet 83 miljoner kronor. För helåret väntas ett plus på 
49 miljoner kronor, trots att nämndernas sammanlagda budget väntas 
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överskridas med 28 miljoner kronor. Med en prognos på 40 miljoner kronor 
klarar kommunen lagens krav på ett positivt balanskravsresultat. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikael Müller 
Verksamhetscontroller 

 Christer Karlsson 
 Redovisningschef  

Bilagor 
Delårsrapport 2021, daterad den 15 oktober 2021 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom 
Redovisningschefen för verkställighet 
Kommundirektören för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom 
Verksamhetsområde ekonomi för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
 

7



 

    
8



 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltning REDOVISNING 
Sida 

2(38) 

Datum 

2021-10-15 
Diarienummer 

KS 2021/212-00 

 

 
 

 

Delårsrapport 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dokumentnamn 

Delårsrapport 
Dokumenttyp 

Plan 
Omfattning 

Alla nämnder och bolag 

samt revisorerna 

Dokumentägare 

Kommundirektör 
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 2021/212-00 

Revideringar Vad revideringen avsett 

  

  

  

9



Ludvika kommun 
Datum 

2021-10-15 
Diarienummer 

KS 2021/212-00 
Sida 

3(38) 

 

Delårsrapport 2021 

Förord 

Denna delårsrapport visar översiktligt hur det gick för vår kommun ekonomiskt 

och i verksamheterna under perioden januari−augusti i år. Det finns också 

prognoser som visar hur vi tror att det kommer gå till årets slut. 

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Det är den vision 

som säger vad som ska prägla vårt arbete varje dag. Barn och unga, arbete och 

näringsliv samt invånarnas livsmiljö är områden som prioriteras. Det finns också 

fem mål för hur våra verksamheter ska utvecklas, och vad vi ska satsa särskilt på, 

för att gynna invånarna och kommunen som helhet. 

Vi har höga ambitioner för dessa mål och för att ge bra service. Barnomsorg, 

skola, socialtjänst och äldreomsorg är det vi lägger mest pengar på och det är 

där de flesta av våra anställda jobbar. Kultur, fritidsgårdar, miljötillsyn, 

återvinning, räddningstjänst, vägar, näringslivsfrågor och uthyrning av bostäder 

är andra områden vi sysslar med – och det finns många fler. 

Även det här året har präglats av pandemin, men glädjande nog har läget ändå 

förbättrats. Framförallt tack vare att många nu är vaccinerade har vissa 

restriktioner kunnat lindras eller hävas och flera av våra verksamheter har 

kunnat öppna upp mer och mer. Men fortfarande finns viruset i samhället och 

vi kan inte koppla av. 

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

vår kommun. 

 

Ludvika i oktober 2021 

 

  

 Leif Pettersson  Maria Skoglund 

 Kommunstyrelsens ordförande (S)  Kommundirektör 
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Delårsrapport 2021 

1 Det vi vill uppnå 

Vi jobbar för att ge bra service till invånarna i alla våra verksamheter. 

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Hos oss finns lärare, vårdbiträden, 

undersköterskor, socialsekreterare, kockar, renhållningsarbetare, barnskötare, 

administratörer, fastighetsskötare, barnskötare, exploateringsingenjörer och 

många andra yrkesgrupper. Vi använder personal motsvarande 2 400−2 500 

heltider för att bedriva våra verksamheter. 

Vi har en vision som pekar ut vår långsiktiga färdriktning. Den säger vad vi alla 

ska sträva efter och vad som ska prägla vårt arbete varje dag. 

Vision Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun 

Vi prioriterar barn och unga, arbete och näringsliv samt invånarnas livsmiljö.  

Vi har också mål för hur våra verksamheter ska utvecklas, och vad vi ska satsa 

särskilt på, för att gynna invånarna och kommunen som helhet. 

Mål för god ekonomisk hushållning 2021 

Målen ligger till grund för 

vår planering. Våra 

nämnder och bolag bidrar 

till att målen uppnås, med 

fokus på de områden där 

man har störst möjlighet att 

påverka. 

Vi har också mål för 

ekonomin. De styr 

skatteintäkterna och hur 

mycket av de pengar vi får in som kan gå till löpande verksamhet och vad vi 

behöver lägga undan i form av överskott. De styr också investeringarnas 

omfattning och finansiering.  

Verksamhets-

mål 

En av landets bästa skolkommuner 

En bra kommun att växa upp i 

En tillväxtkommun 

En bra kommun att leva i 

En hållbar kommun 

Finansiella 

mål 

 

 

Oförändrad skattesats 

Tillräckliga ekonomiska överskott 

Tillräckligt stor del av investeringarna ska 

finansieras med egna medel 

Vi jobbar för att ge bra service till invånarna i alla våra 

verksamheter. Medarbetarna är vår viktigaste resurs. 

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. 

Det är vår vision. 

Vi har också mål som ska uppnås. Målen för verksamheten 

visar vad vi prioriterar och satsar särskilt på, för att utveckla 

och förbättra vår kommun. Målen för ekonomin innebär att 

ambitionsnivåer och kostnader för verksamheten behöver 

anpassas till de ekonomiska förutsättningarna. 
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Delårsrapport 2021 

Verksamhetsmål 

Det finns en kort beskrivning av vad varje mål står för. Det finns också totalt 17 

resultatmått (indikatorer) som visar vad vi särskilt vill ska förbättras och uppnås. 

En av landets bästa skolkommuner 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi särskilt för 
Vi prioriterar barn och unga. 

För att kunna trivas och prestera behöver 

barn och unga känna sig trygga. 

Vi satsar på skolan – från förskolan för 

de allra minsta till grundskolan och 

gymnasiet. 

Utbildningen och kunskaperna ska 

förbättras, så att ungdomar efter avslutad 

skolgång står väl rustade för fortsatta 

studier eller jobb.  

 Elevernas studieresultat ska 

förbättras. 
 

 Elevernas ska känna sig trygga i 

skolan. 
 

 Utbildningen i förskolan ska 

förbättras. 

 

En bra kommun att växa upp i 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi särskilt för 
Våra barn och unga ska växa upp i 

trygga miljöer, må bra, känna framtids-

tro och ha möjlighet till ett rikt fritidsliv. 

Ungas drivkraft och vilja att påverka ska 

tas tillvara. 

Skolungdomar ska kunna prova på 

arbetslivet och knyta kontakter för 

framtiden, vilket även är viktigt för 

kommunens långsiktiga 

kompetensförsörjning. 

 Ungdomar ska känna att de kan 

påverka kommunen. 
 

 Ungdomar ska kunna sommarjobba i 

kommunkoncernen. 
 

 Färre barn ska leva i familjer med 

ekonomiskt bistånd. 

 

 
 

En tillväxtkommun 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi särskilt för 
Vår kommun ska fortsätta växa, 

utvecklas och bli mer attraktiv.  

Tillväxten i sig skapar resurser, ökar 

attraktiviteten, ger ett ökat underlag för 

service, underlättar etableringar och ger 

nya möjligheter för framtiden. 

Ludvika ska vara en bra kommun att 

driva företag i.  

 Befolkningen ska växa. 
 

 Fler arbetstillfällen ska skapas 
 

 Företagarna ska vara nöjda med det 

lokala företagsklimatet 
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En hållbar kommun 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi särskilt för 
För att vi ska bidra till att nå de globala, 

nationella och lokala miljömålen 

behöver alla hjälpas åt.  

Kommunen ska vara pådrivande när det 

gäller miljö, hållbarhet och hushållning 

med resurser. 

Kommunen ska både minska sin egen 

direkta miljö- och klimatpåverkan och 

underlätta för invånare och företag att 

minska sin. Det ska vara lätt att göra rätt. 

 Mat- och restavfallet ska minska. 
 

 Matsvinnet ska minska i kommunens 

serveringar. 
 

 Kommunkoncernens fordon ska gå 

på fossilfria drivmedel. 
 

 Energianvändningen i 

kommunkoncernens lokaler ska 

minska. 

 

  

En bra kommun att leva i 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi särskilt för 
I hela kommunen ska vi kunna bo bra, 

leva ett gott liv och ta del av kommun-

ens service och insatser av god kvalitet. 

Kultur, idrott, mötesplatser och ett rikt 

föreningsliv är viktigt både för befintliga 

invånare och för att attrahera nya. 

Ett brett och varierat utbud av 

fritidsaktiviteter, arrangemang och 

evenemang bidrar till livskvalitet och 

stolthet för vår kommun. 

 Invånarna ska vara nöjda med att bo 

och leva i kommunen. 
 

 Invånarna ska vara nöjda med 

utbudet av aktiviteter och 

evenemang. 
 

 Äldre ska vara nöjda med sin 

äldreomsorg. 
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Finansiella mål 

Det finns en kort beskrivning av vad varje mål står för och vad det konkret 

innebär för vår planering. 

Oförändrad skattesats 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi för 
Skatteintäkterna utgör kommunens 

klart största intäktskälla. 

Nivån på den kommunala skattesatsen 

är en sida av god ekonomisk hushåll-

ning, eftersom den ger en begränsning 

för vilka verksamhetsmässiga 

ambitioner som är möjliga. 

Skattesatsen ska varken höjas eller 

sänkas. 

 
 

Tillräckliga ekonomiska överskott 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi för 
Ett normalår ska kommunen bedriva 

verksamhet för högst 98 procent av de 

löpande intäkterna, så att resterande 

minst 2 procent blir ett överskott. 

Överskott behövs bland annat för att 

finansiera investeringar och täcka 

oförutsedda behov. 

Genom att inte använda alla löpande 

intäkter i verksamheten skapas ett 

finansiellt handlingsutrymme som är en 

del av god ekonomisk hushållning. 

 Resultatet efter finansiella poster 

ska år 2021 vara minst 2 procent av 

årets intäkter i form av skatt, 

generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning 
 

 Det underliggande resultatet under 

en rullande femårsperiod ska vara 

minst 2 procent av periodens 

intäkter i form av skatt, generella 

statsbidrag och kommunal-

ekonomisk utjämning. 

 
 

Tillräckligt stor del av investeringarna                                          

ska finansieras med egna medel 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi för 
En sida av god ekonomisk hushållning 

är att en stor del av investeringarna 

finansieras med egna medel, det vill 

säga med avskrivningar och årets 

resultat. 

Endast i undantagsfall, och då i mindre 

grad, kan det vara aktuellt att finansiera 

investeringar genom att ta upp lån. 

En hög självfinansieringsgrad visar på 

finansiell styrka och handlingsutrymme 

på både kortare och längre sikt. 

Minst 80 procent av kommunens 

nettoinvesteringar under en rullande 

femårsperiod ska finansieras med egna 

medel. 
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2 Förvaltningsberättelse 

 

En översikt ges av hur det gick för kommunkoncernen under 

årets första åtta månader. Prognoser lämnas för helåret. 

Bland annat görs en bedömning av om våra verksamhetsmål 

och finansiella mål kommer att nås. Verksamhetsmålens 

indikatorer följs upp. För ekonomin redovisas exempelvis vilka 

intäkter, kostnader och överskott vi räknar med. Vidare visas 

hur mycket vi investerar för och hur stor del som finansieras 

med egna medel. Även nyckeltal för den långsiktiga finansiella 

ställningen presenteras. 

Kommunen avser nämnderna och de samarbeten med andra 

kommuner vi ingår i. 

Koncernen består av nämnderna, kommunsamarbetena samt 

våra bolag. 

Gonäs förskola 
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2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Pandemin har börjat klinga av och våra verksamheter har öppnat upp mer och mer. 

Under perioden januari−augusti syns förbättringar för de allra flesta av de mått 

som vi använder för att visa hur det går med målen för hur våra verksamheter 

ska utvecklas. Några exempel: skolbetygen har förbättrats, fler ungdomar än 

tidigare sommarjobbade hos oss, företagen ger ett högre betyg på det lokala 

företagsklimatet, matsvinnet minskar i skolorna och fler av våra fordon körs 

fossilfritt (avsnitt 2.3.1). 

Under perioden hade Ludvika kommunkoncern intäkter på cirka drygt 

1,96 kronor och kostnader kring 1,79 miljarder kronor. Det blev ett överskott 

på 167 miljoner kronor. 

Den kommunala koncernen 

Enligt prognos blir det i år ett överskott på 105 miljoner kronor. Nära hälften 

skapas i själva kommunen och resten kommer från de kommunala bolagen. 

Större skatteintäkter än väntat bidrar till överskottet. Merparten av bolagens 

plusresultat finns i våra energibolag, bland annat till följd av höga elpriser. 

Det väntade överskottet är lägre än fjolårets nivå, men ändå klart högre än den 

normala nivån under tidigare år. Resultatet 2020 var det högsta någonsin, efter 

en reavinst av engångskaraktär efter en större fastighetsförsäljning. 

Under årets åtta första månader investerade koncernen för 143 miljoner kronor. 

Enligt prognos blir det 308 miljoner kronor till årets slut, vilket i så fall innebär 

 

Helår 

2019 

Helår 

2020 

Utfall 

jan−aug 

2021 

Prognos 

helår 

2021 

Intäkter (mnkr) 3 044 2 885 1 957 3 058 

Kostnader (mnkr) 2 960 2 763 1 790 2 953 

Skatteintäkter och generella statsbidrag (mnkr) 1 689 1 770 1 216 1 837 

Resultat (mnkr) 84 123 167 105 

Investeringar netto (mnkr) 467 372 143 308 

Soliditet (%) 26 26 32 − 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 12 12 17 − 

Förbättringar syns för de allra flesta av de mått som används 

för att visa hur det går med våra verksamhetsmål. 

Både själva kommunen och koncernen fortsätter att göra 

överskott, främst tack vare större skatteintäkter än väntat och 

positiva ekonomiska resultat i flera av de kommunala bolagen. 

Överskotten bidrar till en förbättrad finansiell ställning och ger 

möjligheter till att finansiera investeringar med egna medel. 

Investeringstakten fortsätter på en ganska hög nivå sett i ett 

längre perspektiv, men är ändå lägre än de allra senaste åren.  
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en jämförelsevis hög nivå sett i ett längre perspektiv, men ändå en nedgång mot 

de senaste årens högre nivå. Några större projekt i år: bostadsbyggande vid 

Laggarudden, insatser i VA-systemet, infrastrukturprojektet Genomfart Ludvika 

samt förberedelser för nya butiker på handelsområdet Lyviksberget.  

Främst tack vare ekonomiska överskott har koncernens finansiella ställning 

förbättrats i år, i bemärkelsen att soliditeten ökar jämfört med fjolåret. 

Nyckeltalet mäter det långsiktiga handlingsutrymmet – ju högre soliditet, desto 

starkare ställning. 

Enligt prognos gör själva kommunen ett överskott på 49 miljoner kronor, men 

40 miljoner kronor om man räknar bort en extraordinär post på 9 miljoner 

kronor, efter en försäljning av mark, som inte hör till den vanliga löpande 

verksamheten. Det överskottet är 5 miljoner kronor mer än målet som är ett 

resultat, där extraordinära poster inte räknas med, på 35 miljoner kronor. 

Kommunen 

Både intäkter och kostnader tros bli högre än budget. På intäktssidan finns 

främst 38 miljoner kronor mer än väntat i skatteintäkter och generella 

statsbidrag. De högre kostnaderna gäller främst att nämnderna väntas förbruka 

28 miljoner kronor mer än sina tilldelade medel för den löpande verksamheten. 

Störst överskridanden finns för individ- och familjeomsorg samt vård- och 

omsorgsområdet (kapitel 4). 

Kommunens nämnder räknar med att i år investera för 77 miljoner kronor, där 

några av de större projekten är inom mark- och anläggningsarbeten, vägar och 

IT. Nivån är klart lägre än under den föregående femårsperioden, vilket främst 

beror på att kommunens nämnder numera bara svarar för investeringar inom 

de så kallade skattefinansierade verksamheterna. Tidigare år har kommunen 

också svarat för investeringar inom de taxefinansierade verksamheterna VA och 

återvinning (avsnitt 2.2.3). Kommunens låneskuld minskar eftersom lån har 

överförts till det helägda bolag som numera ansvarar för VA och återvinning.  

 

Helår 

2019 

Helår 

2020 

Utfall 

jan−aug 

2021 

Prognos 

helår 

2021 

Antal folkbokförda invånare 26 898 26 604 26 560 − 

Skattesats (%) 22,07 22,07 22,07 22,07 

Intäkter (mnkr)  2 469 (2 263)a 2 244 1 537 2 268 

Kostnader (mnkr) 2 215 2 207 1 454 2 219 

Skatteintäkter och generella statsbidrag (mnkr) 1 689 1 770 1 216 1 837 

Resultat (mnkr) 223 (47)a 37 83 49 

Investeringar netto (mnkr)b 227 142 35 77 

Låneskuld (mnkr) 326 315 307 118 

Soliditet (%) 48 48 53 − 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 22 23 27 − 

a. 2019 års intäkter på 2 469 miljoner kronor och redovisade resultat på 223 miljoner kronor är inte jämförbara med övriga år, eftersom de 

påverkades av ett engångsbelopp i form av en realisationsvinst på 176 miljoner kronor efter en intern aktieöverlåtelse från kommunen till 

kommunens ägarbolag Ludvika kommun Stadshus AB. Utan denna reavinst hade det blivit intäkter på 2 263 miljoner kronor och ett resultat på 

47 miljoner kronor. 

b. Åren 2019 och 2020 avses investeringar inom både de skatte- och taxefinansierade verksamheterna. För 2021 avses enbart investeringar inom 

de skattefinansierade verksamheterna, eftersom investeringar inom de taxefinansierade verksamheterna VA och återvinning numera hanteras det 

nybildade helägda anläggningsbolaget Wessman Vatten & Återvinning AB. 
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2.2 Händelser av väsentlig betydelse 

2.2.1 Coronapandemin 

Sedan utbrottet i början av 2020 har kommunen påverkats på en rad olika sätt 

av pandemin samt de statliga myndigheternas och våra egna restriktioner. 

Praktiskt taget all verksamhet har fått tänka nytt och anpassas för att hantera 

och bromsa smittspridningen. Särskilt under 2020 innebar pandemin både 

minskade skatteintäkter och ökade kostnader, men även ökade statliga stöd. 

I år har situationen i landet förbättrats. Framför allt tack vare den ökande 

vaccinationstäckningen slopades de allra flesta av de statliga myndigheternas 

restriktioner i månadsskiftet september/oktober. Stegvis har våra verksamheter 

kunnat öppna upp mer och mer. 

Trots det kommer troligen pandemin ändå påverka oss även hela innevarande 

år 2021, och antagligen längre än så. Därmed är ovissheten fortsatt stor i de 

prognoser som lämnas i denna rapport. 

2.2.2 Förändring i nämndsorganisationen 

Den 31 december 2020 upphörde dåvarande kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden. De bägge nämnderna slogs samman till en ny 

nämnd, kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, som trädde i kraft den 

1 januari 2021. 

2.2.3 Nybildat bolag inom vatten och avlopp samt återvinning 

En nyligen genomförd omorganisation med ekonomiska regleringar påverkar 

framförallt kommunens balansräkning, men även flera poster i kommunens 

resultaträkning. Däremot påverkas inte koncernens finansiella rapporter. 

Den 1 oktober 2020 bildades Wessman Vatten & Återvinning AB, ett helägt 

kommunalt anläggningsbolag inom de taxefinansierade verksamheterna VA och 

återvinning. Sedan 1 januari 2021 ansvarar bolaget för drift och investeringar 

inom dessa verksamheter. 

På uppdrag av dåvarande samhällsbyggnadsnämnden utfördes till och med 

2020 driften av VA- och återvinningsverksamheten av WBAB, ett bolag som 

Ludvika kommun och Smedjebackens kommun äger tillsammans. Även efter 

omorganisationen är det WBAB som utför driften, men nu på uppdrag av 

nybildade Wessman Vatten & Återvinning AB. 

År 2021 överfördes alla fastigheter och anläggningar samt all utrustning inom 

de berörda verksamheterna från kommunen till Wessman Vatten & 

Återvinning AB, till ett bokfört värde av 469 miljoner kronor. Befintliga lån till 

externa långivare på 189 miljoner kronor fördes från kommunen till bolaget. 

Pandemin, några omorganisationer, en rättstvist och nya 

beräkningsförutsättningar för pensioner till de anställda. Det är 

några aktuella händelser som påverkar – eller som kan komma 

att påverka – de finansiella rapporterna. 
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För resterande bokfört värde har bolaget en skuld till kommunen på 

275 miljoner kronor. 

Investeringar inom de berörda verksamheterna utfördes till och med 2020 av 

WBAB på uppdrag av dåvarande samhällsbyggnadsnämnden. Även efter 

omorganisationen är det WBAB som utför investeringarna, men nu på uppdrag 

av Wessman Vatten & Återvinning AB. De avskrivningar och lånekostnader 

som 2020 belastade kommunen, ligger nu i bolaget i stället. 

2.2.4 Rättstvist om en vattenledning mellan Ludvika och Grängesberg  

Den 6 september 2021 ingick Ludvika kommun och NCC Construction Sverige 

AB (NCC) ett förlikningsavtal. Detta innebär ett avslut på en långdragen tvist 

parterna emellan kring anläggandet av en 13 kilometer lång vattenledning 

mellan Ludvika och Grängesberg. Avtalet medför att NCC ska betala 52,5 

miljoner kronor till Ludvika kommun, varav 10,5 miljoner kronor avser moms. 

Stämningarna parterna emellan dras tillbaka, inklusive de ekonomiska och 

övriga krav parterna haft gentemot varandra. 

På sikt kommer detta påverka kommunens, och därmed även 

kommunkoncernens, resultat- och balansräkningar. Men frågan är komplex och 

ännu har inga beslut hunnit fattas om hur förlikningen och andra ekonomiska 

poster kopplade till vattenledningen ska hanteras och slutgiltigt redovisas. 

2.2.5 Ökade pensionsförpliktelser till anställda 

Kommunkoncernens anställda tjänar in rätt till en tjänstepension som vi som 

arbetsgivare står för. 

Sverige har en åldrande befolkning. I juni 2021 beslutade SKR om nya 

antaganden för återstående livslängd i olika åldrar, som kommuner från och 

med år 2021 ska använda för att beräkna sin pensionsskuld. 

De nya antagandena innebär att kommunens pensionsskuld ökar, vilket tynger 

vår balansräkning och försämrar soliditeten. Årets resultat försämras. 

2.2.6 Infrastrukturprojektet Genomfart Ludvika 

Åren 2020−2023 betalar kommunen en mindre del av det stora infrastruktur-

projektet Genomfart Ludvika, för säkrare trafik och ökad framkomlighet i och 

genom tätorten. Projektet är ett samarbete mellan Ludvika kommun, Trafikverket 

och Region Dalarna – där Trafikverket betalar merparten av projektets kostnader. 

Genomfart Ludvika som genomförs 2020−2023 
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2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.3.1 Utvärdering av god ekonomisk ställning 

Enligt kommunallagen ska en kommun ha god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Generellt innebär det att verksamheterna ska bedrivas kostnads-

effektivt, att investeringar ska självfinansieras i rimlig omfattning samt att varje 

generation i stort ska bära kostnaden för den kommunala service den konsumerar. 

God ekonomisk hushållning handlar därmed om effektivitet i bred bemärkelse. 

Grunden är att planera och styra för att på kortare och längre sikt klara både 

verksamhet och ekonomi. Pengarna ska användas till rätt saker så att invånarna 

får god service, samtidigt som det ska bli tillräckliga överskott som ett sparande 

för framtida och oförutsedda behov. Volymer och ambitionsnivåer för 

verksamheten behöver anpassas till de ekonomiska förutsättningarna. 

Det finns en stark koppling mellan god ekonomisk hushållning och fullmäktiges 

övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål (kapitel 1). När vi 

utvärderar lagens krav så är det med utgångspunkten att det kan anses råda god 

ekonomisk hushållning om flertalet av målen nås, eller åtminstone utvecklas i 

rätt riktning och närmar sig de fastställda ambitionsnivåerna. 

År 2021 ligger kommunens utveckling ganska väl i linje med god ekonomisk 

hushållning. Detta kan konstateras efter en sammanvägd bedömning av 

delårsuppföljningen av fullmäktiges mål.  

Bedömning av om målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2021 

Verksamhets-

mål 

En av landets bästa skolkommuner Nej 

En bra kommun att växa upp i Ja 

En tillväxtkommun Nej 

En bra kommun att leva i 
Kan inte 

bedömas nu 

En hållbar kommun Ja 

Finansiella 

mål 

Oförändrad skattesats Ja 

Tillräckliga ekonomiskt överskott  Nej 

Tillräckligt hög självfinansieringsgrad för investeringarna  Ja 

Kommunens utveckling ligger ganska väl i linje med kravet på 

god ekonomisk hushållning. Det finns sju mål för verksamhet och 

ekonomi som nu kan bedömas. Av dessa är det fyra som fullt ut 

och tre som nästan eller delvis väntas uppnås till årets slut. 

Av verksamhetsmålens indikatorer som nu kan följas upp, 

väntas det stora flertalet förbättras och nå årets målvärde. 

Både koncernen och själva kommunen fortsätter att göra 

ekonomiska överskott. Det bidrar till en förbättrad finansiell 

ställning och ger möjligheter till att finansiera investeringar. 
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Två av de fyra verksamhetsmål som nu kan bedömas och två av tre finansiella mål 

tros komma att nås och det tredje finansiella målet nås nästan. Trots tydligt positiva 

inslag kommer nog inte övriga två verksamhetsmål nås i tillräcklig utsträckning. Av 

sju mål är det alltså fyra som väntas nås fullt ut och tre delvis eller nästan.  

Verksamhetsmålen följs upp via de 11 av 17 resultatmått där det finns ett delårsutfall. 

Delårsuppföljning av verksamhetsmålens resultatmått 2021 
 

Utfall 

Målvärde 

2021 

Bedöm-

ning av om 

målvärdet 

kommer 

nås vid 

årets slut 

 

2019 2020 
2021 

delår 

Förändring 

2021 

En av landets bästa 

skolkommuner 
      

Genomsnittligt meritvärde 

avgångselever åk 9 (max=340) 
213 213 213  214 Nej 

Genomsnittlig betygspoäng gymnasiets 

avgångselever (max=20) 
13,1 

13,8 

(13,3a) 
13,4a  13,5 Ja 

Andel elever som är trygga i skolan 90 % 89 % − − 91 % − 

Andel personal inom förskolan med 

förskollärarlegitimation 
34 % 

37 % 

(39 % b) 
41 %b  40 % Nej 

En bra kommun att växa upp i       

Andel ungdomar med möjlighet att på-

verka dem som bestämmer i kommunen 
17 % 22 % − − 20 % − 

Antal ungdomar som sommarjobbar i 

kommunkoncernens verksamheter 
189 222 276  220 Ja 

Antal barn i familjer med ekonomiskt 

bistånd 
628 572 461  580 Ja 

En tillväxtkommun       

Antal invånare 26 898 26 604 26 560  26 750 Nej 

Antal arbetstillfällen 12 700 − c − − 13 000 − 

Företagarnas sammanfattande omdöme 

om det lokala företagsklimatet 
3,2 3,0 3,1  3,1 Ja 

En bra kommun att leva i       

Andel nöjda invånare med kommunen 

som en bra plats att bo och leva på 
− d − d − − − e − 

Andel nöjda invånare med utbudet av 

aktiviteter o det lokala kultur- o nöjeslivet 
− d − d − − − e − 

Andel nöjda äldre inom äldreomsorgen 85 % 93 % − f − f 88 % − 

En hållbar kommun       

Mat- och restavfall (kilo per person) 209 189 188  195 Ja 

Matsvinn i kommunens serveringar 

(gram per portion) 
50 45 34  42 Ja 

Antal fordon i kommunkoncernen som 

går på fossilfria drivmedel 
− 92 213  − g − 

Energianvändning i kommunkoncernens 

lokaler (kWh/kvadratmeter) 
155 147 148  149 Ja 

a. Preliminärt. Det slutgiltiga utfallet för 2021 publiceras i november 2021. 

b. Preliminärt. Det slutgiltiga utfallet för 2021 publiceras 2022. 

c. Publiceras i november 2021. 

d. Måttet hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Eftersom den görs om 2021 saknas utfall för tidigare år. 

e. Inget målvärde har fastställts för 2021, eftersom det saknas utfall för tidigare år att basera ett målvärde på. 

f. På grund av pandemin är årets mätning uppskjuten från våren till hösten 2021. 

g. Tidigare gjordes ingen mätning och därmed har inget målvärde kunnat fastställas för detta mått. 
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Uppföljningen visar på förbättringar 

för de allra flesta av de 11 indikatorerna 

och det bedöms att flertalet kommer nå 

årets målvärde. Betygen förbättras på 

grundskolan och gymnasiet, andelen 

utbildad förskolepersonal ökar, färre 

barn lever i familjer med ekonomiskt 

bistånd, fler ungdomar än tidigare 

sommarjobbade hos oss, företagen ger 

ett högre betyg på det lokala 

företagsklimatet, fler av våra fordon 

körs fossilfritt och både mat- och 

restavfallet och matsvinnet minskar. 

Det är denna goda utveckling som gör 

att vi tror att två av fem 

verksamhetsmål kommer nås i år, 

medan ett ännu inte kan bedömas. 

Trots flera positiva inslag tror vi inte 

att de två övriga kommer kunna 

uppnås i tillräcklig utsträckning. 

Det finansiella målet om oförändrad 

skattesats är uppfyllt. Enligt prognos kommer 90 procent av kommunens 

investeringar perioden 2017−2021 att ha finansierats med egna medel, så målet 

om minst 80 procent bör nås med marginal. Vidare blir det ekonomiska 

överskott för kommunen, även om en av de två siffersatta målsättningarna inte 

nås riktigt fullt ut. Resultatet efter finansiella poster tros bli 2,2 procent av årets 

intäkter i form av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning, och överträffar därmed målet 2 procent. Det underliggande 

resultatet för femårsperioden 2017−2021 blir 1,9 procent av periodens nämnda 

intäkter, mot målet 2 procent. För i år prognosticeras också ett positivt 

balanskravsresultat (avsnitt 2.4). 

En mer utförlig uppföljning av verksamhetsmålen redovisas i kapitel 6. De 

finansiella målen följs upp i kapitel 7. 

  

Så här följs verksamhetsmålen upp 

De fem målen mäts med totalt 17 resultat-

mått (indikatorer), varav 11 kan följas upp i 

denna delårsrapport. Varje indikator visar en 

viktig aspekt av respektive mål. Indikatorerna 

har ett målvärde för 2021, som visar ambi-

tionsnivån för vad som konkret ska uppnås . 

Uppföljningen görs i fyra steg, varav de tre 

första handlar om indikatorerna och det 

avslutande om själva målen. 

Steg 1. För varje indikator redovisas först 

delårsutfallet. 

Steg 2. För varje indikator redovisas sedan 

om det under 2021 har skett en utveckling i 

önskvärd riktning eller ej. Efter en jämförelse 

mellan 2020 och årets delårsutfall blir det en 

grön, vit eller röd pil, där grönt betyder 

förbättring. 

Steg 3. För varje indikator jämförs därefter 

delårsutfallet med årets målvärde. Med ett Ja 

eller ett Nej anges om det bedöms att 

målvärdet kommer att nås. 

Steg 4. För varje mål bedöms slutligen om 

det kommer nås i år. Det som avgör är i hur 

många fall som målets indikatorer bedöms 

komma att nå årets målvärde. Tumregeln är 

att åtminstone två tredjedelar av dess 

indikatorer kommer nå sina målvärden.  
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2.3.2 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 

Ekonomiskt resultat 

Både koncernen och kommunen gjorde ekonomiska överskott för januari− 

augusti, och enligt prognos blir det i bägge fallen också plusresultat för helåret. 

Resultat 
Miljoner kronor 

Om prognosen slår in kommer koncernen ha gjort positiva resultat 17 av de 18 

senaste åren. För kommunens del blir det den 13:e gången de senaste 14 åren. 

Fortlöpande överskott stärker den finansiella ställningen och den långsiktiga 

betalningsberedskapen. Överskott behövs bland annat för att finansiera 

investeringar. 

Koncernens resultat för årets åtta första månader var 167 miljoner kronor och 

årsprognosen pekar på 105 miljoner kronor, främst tack vare större 

skatteintäkter än väntat och positiva ekonomiska resultat i flera av de 

kommunala bolagen. Prognosen är visserligen lägre än fjolårets rekordhöga 

resultat på 122 miljoner kronor, men innebär ändå det näst största överskottet 

någonsin. Den höga siffran 2020 berodde till betydande del på en reavinst av 

engångskaraktär efter en större fastighetsförsäljning. 

Enligt fullmäktiges budgetbeslut ska kommunen i år bedriva verksamhet för 

högst 98 procent av de förväntade intäkterna i form av skatt, generella 

statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning på totalt nära 1,8 miljarder 

kronor. Resterande minst 2 procent av intäkterna ska bli ett överskott efter 

finansiella poster på drygt 35 miljoner kronor. 

För perioden januari−augusti blev det ett överskott för kommunen på 

83 miljoner kronor, vilket är 66 miljoner kronor mer än periodens budgeterade 

överskott. Högre intäkter än väntat förklarar den positiva avvikelsen, främst 

avseende verksamhetsintäkter men också ett högre netto av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Även kostnaderna var högre än väntat, i första hand hos 

nämnderna. 

Prognosen för helåret är ett plusresultat för kommunen på 49 miljoner kronor, 

mot budgeterade drygt 35 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader blir 

högre än väntat. De högre intäkterna gäller främst 58 miljoner kronor för 

verksamhetsintäkter, 38 miljoner i netto av skatteintäkter och generella 

statsbidrag samt 9 miljoner kronor i en extraordinär post som inte hör till den 

vanliga löpande verksamheten. De högre kostnaderna gäller i första hand att 

nämnderna väntas förbruka 28 miljoner kronor mer än sina tilldelade medel för 

den löpande verksamheten. 

 

Helår 

2019 

Helår 

2020 

Budget 

jan−aug 

2021 

Utfall 

jan−aug 

2021 

Budget 

helår 

2021 

Prognos 

helår 

2021 

Koncernen 83,9 122,5 − 167,3 − 104,5 

Kommunen 
223,1 

(47,0)* 
36,7 17,3 83,1 35,4 48,8 

* 2019 års redovisade resultat på 223,1 miljoner kronor påverkades av ett engångsbelopp i form av en realisationsvinst på 176,1 miljoner 

kronor efter en intern aktieöverlåtelse från kommunen till kommunens ägarbolag Ludvika kommun Stadshus AB. Utan denna reavinst hade det 

blivit ett resultat på 47,0 miljoner kronor. 
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Prognosen för resultatet blir dock 40 miljoner kronor om man räknar bort den 

extraordinära intäkten på 9 miljoner kronor. Överskottet motsvarar 2,2 procent 

av de intäkterna i form av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning och överträffar därmed målet på 2 procent.  

Hela resultaträkningen redovisas i kapitel 3. En mer utförlig uppföljning av 

nämndernas driftkostnader redovisas i kapitel 4. 

Soliditet 

Koncernens finansiella ställning har förbättrats i år, i bemärkelsen att soliditeten 

den 31 augusti 2021 var högre än den var den 31 december 2020. Soliditeten är 

ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet – ju högre soliditet, 

desto starkare ställning. 

Soliditet 
Procent 

Det är främst det positiva delårsresultatet som bidrar till att öka både 

koncernens och kommunens soliditet. 

Måttet visar förmögenheten i form av hur stor andel av tillgångarna som har 

finansierats med eget kapital. En hög soliditet innebär att en stor del av invest-

eringarna har betalats utan att ta upp lån, och att skuldsättningen därför är låg. 

Det finns flera olika mått på soliditet, och måtten kan beräknas för både 

koncernen och kommunen. Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ger 

en bild av det totala finansiella handlingsutrymmet, eftersom man där tar 

hänsyn inte bara till de faktiska skulderna utan också till åtagandena att betala ut 

tjänstepensioner till tidigare och nuvarande anställda. 

  

 

Helår 

2019 

Helår 

2020 

Utfall 

jan−aug 

2021 

Prognos 

helår 

2021 

Koncernens soliditet exkl. totala pensionsförpliktelser 26 26 32 − 

Koncernens soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser 12 12 17 − 

Kommunens soliditet exkl. totala pensionsförpliktelser 48 48 53 − 

Kommunens soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser 22 23 27 − 
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2.4 Balanskravsresultat 

För helåret 2021 väntas kommunen uppfylla det lagstadgade kravet på minst ett 

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

närmare 40 miljoner kronor. 

Enligt lag ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, och 

som ett minimum ska det alltså bli ett nollresultat. Men i normalfallet behövs 

ett överskott, för att bland annat kunna finansiera investeringar. Kommunen 

har i år budgeterat ett överskott på 35 miljoner kronor. 

Det är noga angivet hur balanskravsresultatet ska beräknas i en balanskravsutredning. 

Balanskravsutredning 
Miljoner kronor  

 
Helår 

2019 

Helår 

2020 

Utfall 

jan−aug 

2021 

Budget 

helår 

2021 

Prognos 

helår 

2021 

 Resultat enligt resultaträkningen 223,1 36,7 83,1 35,4 48,8 

− Samtliga realisationsvinster −185,2 −1,9 −8,6 − −8,6 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet − − − − − 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet − − − − − 

−/+ 
Orealiserade reavinster och förluster i 

värdepapper 

− − − − − 

+/− 
Återföring av orealiserade vinster och förluster 

i värdepapper 
− − − − − 

= Resultat efter balanskravsjusteringar 37,9 34,8 74,5 35,4 40,2 

− 
Reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv 

− − − − − 

+ 
Användning av medel från 

resultatutjämningsreserv 

− − − − − 

= Balanskravsresultat 37,9 34,8 74,5 35,4 40,2 

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. 

Vid beräkningen av balanskravsresultatet har därför det redovisade resultatet 

och prognosen rensats för en reavinst på nära 9 miljoner kronor, efter en 

fastighetsförsäljning. Det ger ett prognosticerat överskott med omkring 

40 miljoner kronor, eller cirka 5 miljon kronor mer än budgeterat. Om 

prognosen slår in skapas i år ett önskat överskott och handlingsutrymme som är 

en del av god ekonomisk hushållning. 

Balanskravets tumregel är att inte bedriva mer verksamhet än vad som täcks av 

de löpande intäkterna. Bakom detta ligger tanken att varje generation ska bära 

kostnaderna för den kommunala service som den konsumerar. 

Med ett prognosticerat positivt balanskravsresultat på 

40 miljoner kr väntas kommunen även år 2021 uppfylla lagens 

krav på åtminstone ett nollresultat. 
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3 Finansiella rapporter 

3.1 Resultaträkning 

Resultaträkning 
Miljoner kronor 

 

Koncernen Kommunen 

Utfall 

jan−aug 

2020 

Utfall 

jan−aug 

2021 

Prognos 

helår 

2021 

Utfall 

jan−aug 

2020 

Utfall 

jan−aug 

2021 

Budget 

helår 

2021 

Prognos 

helår 

2021 

Verksamhetens 

intäkter 
621,9 709,8 1 185,6 325,5 299,4 379,3 406,8 

Verksamhetens 

kostnader 
--1 615,6 −1 703,8 −2 810,6 --1 445,7 −1 439,8 --2 115,3 −2 194,1 

Avskrivningar --79,0 --84,6 −127,6 --27,6 --21,1 --45,5 −32,0 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-1 072,7 -1 078,6 -1 752,6 -1 147,8 -1 161,5 -1 781,5 -1 819,3 

Skatteintäkter 842,1 849,0 1 273,6 842,1 849,0 1 231,3 1 273,6 

Generella 

statsbidrag och 

utjämning 

343,4 367,2 563,0 343,4 367,2 567,6 563,0 

Verksamhetens 

resultat 
112,8 121,0 84,0 37,7 54,7 17,4 17,3 

Finansiella intäkter 22,9 21,8 25,5 20,4 21,3 22,5 24,7 

Finansiella 

kostnader 
--16,7 --1,1 −7,8 --3,0 --1,9 --4,5 --2,1 

Resultat efter 

finansiella poster 
119,0 158,3 101,7 55,0 74,1 35,4 39,8 

Extraordinära poster --1,3 9,0 2,8 0,0 9,0 0,0 9,0 

Årets resultat 117,7 167,3 104,5 55,0 83,1 35,4 48,8 

 

Resultat efter 

finansiella poster.      

I procent av skatter, 

generella statsbidrag 

och utjämning 

    4,6 % 6,1 % 2,0 % 2,2 % 
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3.2 Balansräkning 

Balansräkning 
Miljoner kronor 

 

Koncernen Kommunen 

31 dec 2020 31 aug 2021 31 dec 2020 31 aug 2021 

TILLGÅNGAR     

A...Anläggningstillgångar 3 354,1 3 417,4 1 670,8 1 205,9 

- Immateriella 

anläggningstillgångar 
−  − − 

- Materiella anläggningstillgångar 3 307,8 3 332,3 1 125,2 654,8 

- Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
2 866,8 2 892,5 1 035,2 563,6 

- Maskiner och inventarier 439,8 437,9 88,7 90,0 

- Övriga materiella 

anläggningstillgångar 
1,2 1,9 1,2 1,2 

- Finansiella anläggningstillgångar 46,3 39,0 545,7 551,1 

B...Bidrag till infrastruktur 87,5 85,1 87,5 85,1 

C.  Omsättningstillgångar 881,5 713,5 613,0 1 078,5 

- Förråd m.m. 18,0 30,0 13,2 25,3 

- Kortfristiga fordringar 519,1 331,8 293,1 740,6 

- Kortfristiga placeringar − − − − 

- Kassa och bank 344,4 351,7 306,7 312,6 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 323,1 4 169,9 2 371,3 2 369,6 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER 
    

A...Eget kapital 1 139,6 1 326,4 1 137,8 1 247,0 

- Årets resultat 122,5 167,3 36,7 83,1 

- Resultatutjämningsreserv − − − − 

- Övrigt eget kapital − − − − 

B...Avsättningar 240,3 182,3 145,6 150,6 

- Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser 
126,2 132,8 105,4 110,6 

- Andra avsättningar 114,1 49,5 40,2 40,0 

C.  Skulder 2 943,2 2 674,2 1 087,9 972,0 

- Långfristiga skulder 2 002,0 1 354,4 229,0 199,8 

- Kortfristiga skulder 941,2 1 306,8 858,9 772,2 

SUMMA EGET KAPITAL, AV-

SÄTTNINGAR OCH SKULDER 
4 323,1 4 169,9 2 371,3 2 369,6 

     

PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER 
    

Panter och därmed jämförliga 

säkerheter 
1 844,8 1 750,5 1 844,8 1 750,5 

Ansvarsförbindelser 614,2 621,6 593,4 621,4 

- Pensionsförpliktelser 609,2 616,6 588,4 616,6 

- Övriga ansvarsförbindelser 5,0 5,0 5,0 5,0 
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3.3 Redovisningsprinciper 
Delårsrapportens innehåll följer de minimikrav som Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) anger i Rekommendation 17, Delårsrapport (november 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 2020. 
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4 Nämndernas driftkostnader och investeringar 

4.1 Driftkostnader 
Enligt fullmäktiges budgetbeslut ska nämnderna och kommunsamarbetena i år 

bedriva verksamhet för kring 1,76 miljarder kronor netto (kostnader minus intäkter). 

Under årets första åtta månader hade nämnderna sammantaget 23 miljoner 

kronor lägre löpande driftkostnader netto jämfört med periodens budgeterade 

nivå på nära 1,2 miljarder kronor. Men prognosen för helåret pekar på att 

kostnaderna blir 28 miljoner kronor högre än den tilldelade nivån. 

Nämndernas driftkostnader netto 
Miljoner kronor 

 

 

 

Januari−augusti 2021 Helår 2021 

Budget Utfall 
Avvik-

else 
Budget Prognos 

Avvik-

else 

Kommunstyrelsen1 221,9 211,1 −10,8 336,7 333,6 −3,1 

   Varav Räddningstjänsten Dala Mitt  22,6 22,6  +0,1 33,9 34,4 +0,6 

             Västerbergslagens utbildningsförbund 127,4 127,5 +0,1 190,1 189,1  −1,0 

Kultur- o samhällsutveckl.nämnden2 120,0 118,4 −1,6 180,0 183,6 +3,6 

Social- o utbildn.nämnden IFO3 112,9 123,5 +10,6 169,7 185,5 +15,8 

Social- o utbildn.nämnden Utbildning3 323,5 302,1 −21,3 477,4 480,1 +2,7 

Vård- och omsorgsnämnden4 402,2 402,9 +0,7 597,4 606,4 +9,0 

Revisionen 0,6 0,6 0,0 1,2 1,2  0,0 

Totalt 1 181,1 1 158,5 −22,6 1 762,4 1 790,4 +28,0 

1. .  Inklusive fem gemensamma nämnder (gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan; gemensamma servicenämnden; 

gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel; språktolksnämnden i Dalarna samt gemensamma 

överförmyndarnämnden) och två kommunalförbund (Räddningstjänsten Dala Mitt och Västerbergslagens utbildningsförbund). 

2. Inklusive Myndighetsnämnden miljö och bygg. 

3. .  Nämndens budget delas upp på IFO och Utbildning efter beslut i fullmäktige. 

4. Inklusive gemensamma nämnden hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

Främst social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Utbildning och 

kommunstyrelsen redovisar lägre nettokostnader än periodens budgeterade belopp, 

medan social- och utbildningsnämnden IFO tvärtom har högre kostnader. 

Den lägre nettokostnaden för social- och utbildningsnämnden Utbildning är främst 

av tillfälligt slag, efter en positiv förändring av personalskulderna som väntas 

minska och gå mot noll till årets slut. I övrigt finns exempelvis en obudgeterad 

intäkt i form av statlig ersättning för sjukfrånvaro kopplat till pandemin. 

Den lägre kostnaden för kommunstyrelsen beror bland annat på lägre 

lönekostnader genom ej tillsatta tjänster samt lägre utbildningskostnader 

kopplat till kurser och konferenser som inte genomförs fysiskt under pandemin. 

Inte heller hela budgeten för utvecklingsmedel har utnyttjats. 

Överskridandet för social- och utbildningsnämnden IFO avser främst barn- 

och ungdomsvård med placeringar på institution och i familjehem. 

Störst prognosticerade överskridanden till årets slut finns för social- och utbild-

ningsnämndens IFO med 16 miljoner kronor (främst barn- och ungdomsvård), 

vård- och omsorgsnämnden med 9 miljoner kronor (främst covid-kostnader och 

IT) samt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden med nära 4 miljoner kronor 

(obudgeterad medfinansiering av infrastrukturprojektet Genomfart Ludvika). 
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Sammantaget väntas alltså nämnderna överskrida sin tilldelade driftbudget med 

28 miljoner kronor, trots genomförda och planerade åtgärder på totalt 

22 miljoner kronor för att få ekonomin i balans till årets slut. Bakgrunden är att 

nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år rapporterar till 

kommunstyrelsen hur det går med ekonomin. Vid avvikelser mot driftbudgeten 

som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta 

korrigerande åtgärder. 

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

prognosticerade kostnadsöverskridandet. På sammanträdet den 20 april 2021 § 74 

uppmanade kommunstyrelsen de nämnder som saknade heltäckande 

handlingsplaner för att anpassa driftkostnaderna till tilldelad årsbudget, att besluta 

om sådana planer. På sammanträdet den 22 juni 2021 § 122 ålade 

kommunstyrelsen berörda nämnder att besluta om sådana planer.  

4.2 Investeringar 
Investeringar i exempelvis lokaler, anläggningar och ny teknik görs för att 

långsiktigt utveckla verksamheterna och kommunen som helhet. 

Enligt budgetbeslutet ska nämnderna i år investera för totalt 85 miljoner kronor. 

Ungefär 35 miljoner kronor (41 procent) av anslaget har bokförts under årets 

första åtta månader. Merparten av kostnaderna infaller under andra halvåret och 

77 kronor av anslaget (91 procent) väntas komma att användas i år. 

Nämndernas investeringar 
Miljoner kronor 

 

 

 

Januari−augusti 2021 Helår 2021 

Totalt 

anslag 
Utfall 

Avvik-

else 

Totalt 

anslag Prognos Avvik-

else 

Kommunstyrelsen 25,2 5,5 −19,7 25,2 17,3 −7,9 

   Varav gemensamma servicenämnden 12,5 0,8 −11,7 12,5 8,7 −3,8 

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden 
51,1 28,4 −22,8 51,1 51,1 0,0 

Social- och utbildnings-

nämnden Utbildning 
5,6 0,0 −5,6 5,6 5,6 0,0 

Vård- och omsorgsnämnden 2,9 1,0 −1,9 2,9 2,9 0,0 

Totalt 84,8 34,8 − 49,9 84,8 76,8 − 8,0 

Störst anslag ligger hos kultur- och samhällsutvecklingsnämnden inom främst 

mark- och anläggningsarbeten, vägar och parker. Förberedelser inför etablering 

av nya butiker på handelsområdet Lyviksberget, nya ställplatser vid Skuthamn 

samt asfaltering av gator är några exempel på satsningar i år. 

Näst störst belopp har kommunstyrelsen, varav ungefär hälften avser IT-

investeringar inom gemensamma servicenämndens område. Bredbandssatsningar 

är kommunstyrelsens enskilt största post. 

Årets anslag utgörs inte bara av budgeterade 82 miljoner kronor, utan även på 

de 3 miljoner kronor netto som har omfördelats från 2020 till 2021 enligt beslut 

i fullmäktige i april. Omfördelningen gjordes för att säkerställa att några 

pågående och inte utförda projekt av strategisk betydelse kan utföras. Fortsatt 

utveckling av Väsmanstrand och inventarier till nya förskolor är några av de 

projekt som kan utföras i år efter denna omfördelning. 
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5 Bolagens resultat 
En betydande del av kommunens verksamhet bedrivs i bolagsform – bland 

annat uthyrning av bostäder, förvaltning av kommunala verksamhetslokaler 

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. 

Under årets första åtta månader gjorde bolagen tillsammans ett överskott på 

111 miljoner kronor, som till årets slut väntas öka till 122 miljoner kronor. 

Kommunala bolagens resultat 
Miljoner kronor 

 2020 

2021 

      Utfall  

jan−aug 
Prognos 

Ludvika kommun Stadshus AB 15,7 15,8 16,0 

Ludvika Kommunfastigheter AB 82,4 13,4 2,3 

LudvikaHem AB 0,0 3,8 0,0 

Stora Brunnsvik AB −1,0  −0,6 −1,9 

Tryggheten i Ludvika fastigheter KB 1,4 −0,0 −0,2 

Västerbergslagens Kraft AB −2,4 11,0 12,9 

Wessman Vatten & Återvinning AB − 2,9 −0,3 

WBAB 0,0 0,3 0,0 

Västerbergslagens Energi AB 55,2 23,3 30,0 

Västerbergslagens Elförsäljning AB 8,4 3,2 8,0 

Västerbergslagens Elnät AB 45,6 37,5 54,8 

Totalt 205,3 110,6 122,0 

Men det överskott som kan räknas till vår kommun är mindre, eftersom vi inte 

själv äger alla bolag fullt ut. Ett bolag äger vi till hälften och i ytterligare tre äger 

vi bara en mindre del. I våra räkenskaper kan vi därför tillgodoräkna oss 

65 miljoner kronor under januari−augusti, och 55 miljoner kronor för helåret. 

Ludvika kommuns del av de kommunala bolagens resultat 
Miljoner kronor 

 Ägarandel 2020 

2021 

      Utfall    

jan−aug 
Prognos 

Ludvika kommun Stadshus AB 100 % 15,7 15,8 16,0 

Ludvika Kommunfastigheter AB 100 % 82,4 13,4 2,3 

LudvikaHem AB 100 % 0,0 3,8 0,0 

Stora Brunnsvik AB 100 % −1,0  −0,6 −1,9 

Tryggheten i Ludvika fastigheter KB 100 % 1,4 −0,0 −0,2 

Västerbergslagens Kraft AB 100 % −2,4 11,0 12,9 

Wessman Vatten & Återvinning AB 100 % − 2,9 −0,3 

WBAB 50 % 0,0 0,2 0,0 

Västerbergslagens Energi AB 28,6 % 15,8 6,7 8,6 

Västerbergslagens Elförsäljning AB 28,6 % 2,4 0,9 2,2 

Västerbergslagens Elnät AB 28,6 % 13,0 10,7 15,7 

Totalt  127,3 64,8 55,3 
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6 Uppföljning av verksamhetsmålen 

6.1 Fem mål som mäts med 17 indikatorer 
Det finns fem mål, varav två tros komma att nås och ett ännu inte kan bedömas. 

Målen följs upp via de 11 av totalt 17 indikatorer där det finns ett delårsutfall. 

6.2 Uppföljning av indikatorerna 

Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras 

Ludvika ska bli en av landets bästa skolkommuner. Utbildningen och 

kunskaperna ska förbättras, så att ungdomar efter sin skoltid står väl rustade för 

fortsatta studier eller jobb. 

Redan i dag hör Ludvika till den bästa hälften av landets kommuner för andelen 

avgångselever i nionde klass som har tillräckligt många godkända betyg för att bli 

behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. 

Placeringen är ännu bättre om man också tar 

hänsyn till att elevgruppernas strukturella 

förutsättningar varierar i landet. För behörighet 

krävs godkända betyg i minst åtta av 17 ämnen, 

däribland svenska, matematik och engelska. 

Däremot ligger kommunen inte lika bra till för 

avgångselevernas genomsnittliga betygsnivå, som 

mäter alla elevernas betyg i alla ämnen. År 2020 

var snittet 212 av maximala 340, att jämföra med 

medelvärdet för alla landets kommuner 220.  

Det långsiktiga målet till 2025 är att betygen ska stiga till 220. Etappmålet för 

2021 är 214.  

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. Kraft ägnas också åt att skapa trygghet 

och studiero, som är avgörande för att barn och unga ska kunna lyckas i skolan. 

Lärare, rektorer och förvaltningsledning jobbar med ett starkt fokus på 

studieresultat. Fyra gånger per år registrerar all undervisande personal 

kunskapsläget för alla elever. Behoven kan sedan mötas med riktade insatser. 

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.  

Definition och källa 

Måttet visar genomsnittligt 

meritvärde (bokstavsbetyg 

omräknat till sifferbetyg) för 

elever som avslutar grundskolan 

i årskurs 9 med godkänt betyg i 

åtminstone ett ämne. 

Maximalt meritvärde är 340    

(17 ämnen à 20 poäng). 

Måttet avser elever i kommunala 

skolor belägna i kommunen. 

Måttet hämtas från Skolverket 

och publiceras även kolada.se. 

och 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Årets genomsnittliga meritvärde för avgångselever i kommunens grundskolor är 

213 (av maximala 340), det vill säga högre än fjolårets 212. 

Trots förbättringen uppnåddes inte årets målvärde, som är 214. Det betyder på att 

denna aspekt av målet En av landets bästa skolkommuner inte har nåtts 2021. 
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Delårsrapport 2021 

Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras 

Med målet att bli en av landets bästa skolkommuner arbetar vi för att ungdomar 

efter sin skoltid ska stå väl rustade för fortsatta studier eller jobb. 

Gymnasieutbildningen bedrivs i Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU), 

där kring tre av fyra av de folkbokförda ungdomarna har valt att studera. 

Övriga studerar på Hitachigymnasiet i Ludvika (före detta ABB 

industrigymnasium) eller på andra skolor i landet. 

Sedan några år hör VBU till landets 10−15 procent främsta skolor när det gäller 

hur många elever som tar examen inom tänkta tre 

år. Man lyckats även väl med att få en stor del av 

eleverna att uppnå grundläggande behörighet till 

universitet och högskola.  

Däremot brukar VBU inte ligga riktigt lika bra 

till för avgångselevernas genomsnittliga 

betygsnivå, som mäter alla elevernas betyg i alla 

kurser. År 2020 var Ludvikaelevernas betygssnitt 

13,8 av maximala 20, att jämföra med 

medelvärdet för alla landets kommuner 14,1. 

Det långsiktiga målet till 2025 är att betyg ska 

stiga till 14,2. Etappmålet för 2021 är 13,5. 

Några exempel på hur VBU jobbar för att ge eleverna en så god 

kunskapsutveckling som möjligt: 

− Ett nära samarbete med grundskolan inför övergången mellan skolformerna gör 

att elever som behöver får rätt stöd från första skoldagen. 

− Ett systematiskt arbete med fokus på elevernas resultat, med kontinuerliga 

uppföljningar för att vid behov tidigt kunna sätta in rätt individuellt stöd. 

− En mycket stor andel behöriga legitimerade lärare, Dalarnas högsta, samt låg 

personalomsättning och hög frisknärvaro. Det skapar goda förutsättningar för 

hög kvalitet och kontinuitet på undervisningen.  

− Ett samarbete med näringslivet kopplat till både yrkesprogram och 

högskoleförberedande program. Det ger en verklighetsnära utbildning och leder 

till att eleverna efter studenten har nära till anställning eller vidare studier.  

− Resurser satsats på elevhälsan och ett program för att stödja elever att vara på 

plats i skolan (det kommunala aktivitetsansvaret).  

Bedömning av måluppfyllelsen 

Den preliminära genomsnittliga betygspoängen för kommunens avgångselever i 

VBU:s gymnasieutbildning var i år 13,4 (av maximala 20). Det är en ökning med 

0,1 poäng jämfört med fjolårets preliminära siffra på 13,3. Skolverkets slutgiltiga 

betygspoäng var i fjol 13,8 och brukar ligga lite högre än VBU:s egen siffra. 

Ökningen av de preliminära betygspoängen innebär att årets målvärde – som är 

13,5 enligt Skolverkets statistik – troligen kommer att nås. Det tyder på att denna 

aspekt av målet En av landets bästa skolkommuner kommer nås 2021. 

Skolverkets slutgiltiga betyg för alla landets kommuner publiceras i november i år. 

Definition och källa 

Måttet visar genomsnittlig 

betygspoäng (bokstavsbetyg 

omräknat till sifferbetyg) för 

elever skrivna i Ludvika kommun 

som avslutar sin gymnasie-

utbildning på VBU med examen 

eller studiebevis.  

Maximal betygspoäng är 20. 

Måttet avser elever i VBU:s 

skolor i Ludvika och 

Smedjebackens kommuner. 

Det preliminära måttet hämtas 

från VBU. Den slutgiltiga 

betygspoängen kommer hämtas 

från Skolverket och kommer 

även publiceras på kolada.se. 
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Delårsrapport 2021 

Utbildningen i förskolan ska stärkas 

Utbildningen börjar redan i förskolan, som är viktig för barns utveckling och lärande. 

Alla som jobbar inom förskolan behövs och bidrar till verksamhetens innehåll 

och kvalitet för de kring 1 500 barn som är där varje vecka. Samtidigt blir 

personalens utbildningsnivå allt viktigare, med tanke på det pedagogiska 

uppdraget och kraven på likvärdighet. Att många har förskollärarlegitimation 

efter en högskoleutbildning ger goda förutsättningar för att barnen ska möta en 

verksamhet med starkt pedagogiskt innehåll och bra kvalitet även i övrigt. 

Av de nästan 300 personer som jobbade på våra 

förskolor åren 2018−2019 hade kring 35 procent 

förskollärarlegitimation, vilket var mindre än 

genomsnittet för landets kommuner. Men 2020 

steg andelen till 37 procent, och detta trots att 

verksamheten samtidigt byggdes ut med nya 

avdelningar och mer personal.  

Det långsiktiga målet till 2025 är att andelen med 

förskollärarlegitimation ska stiga till 50 procent. 

Etappmålet för 2021 är 40 procent. 

Förskolan har alltså vuxit kraftigt under senare år för att kunna ta emot fler 

barn. Men nu på hösten i år har antalet barn minskat mer än vanligt så här års. 

En tänkbar orsak är att en del familjer har kunnat vara hemma med sina barn i 

och med arbete eller studier på distans under pandemin. En annan anledning kan 

vara att det har skett en utflyttning av barnfamiljer till andra kommuner. 

När antalet barn har minskat har vi dragit ned på outbildad personal. Det har lett 

till att andelen förskollärare med legitimation har ökat, trots att antalet ligger stilla.  

Trots minskningen just nu tror vi att efterfrågan kommer öka på lite sikt. Det är en 

allmän brist på utbildade förskollärare i landet, vilket gör det till en stor utmaning 

att klara kompetensförsörjningen framöver och att öka andelen utbildade. 

Vi jobbar på en rad olika sätt för att behålla och rekrytera tillräckligt många 

medarbetare med rätt kvalifikationer. Några exempel: 

− Vi samarbetar med Högskolan Dalarna och tar emot studenter på den 

verksamhetsförlagda delen av förskollärarprogrammet. 

− Några av våra anställda barnskötare tar chansen att förmånligt börja utbilda sig 

för att senare kunna gå vidare mot förskollärare. 

− Vi deltar på jobb- och rekryteringsmässor. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Vid terminsstarten i augusti hade preliminärt 41 procent av förskolans personal 

förskollärarlegitimation. Det innebär en ökning med 2 procentenheter jämfört med 

motsvarande preliminära siffra på 39 procent i fjol. Skolverkets officiella siffra var i 

fjol 37 procent och brukar ligga lite lägre än våra preliminära uppgifter. 

Därmed kan det bli svårt att nå årets målvärde, som är 40 procent och som 

motsvarar en uppgång med 3 procentenheter. Denna aspekt av målet En av landets 

bästa skolkommuner kommer alltså troligen inte att nås 2021, men inte långt ifrån. 

Definition och källa 

Måttet visar andelen personal 

(årsarbetare) inom förskolan 

med förskollärarlegitimation. 

Måttet avser personal på 

förskolor i kommunal regi den    

1 oktober varje år. 

Måttet hämtas från Skolverket  

och publiceras även på 

kolada.se. Det preliminära 

måttet hämtas från kommunen. 
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Delårsrapport 2021 

Ungdomar ska kunna sommarjobba i kommunkoncernen 

Att få prova på arbetslivet är något som kan stärka ungas tro på framtiden. Det 

kan ske genom PRAO, praktik, feriejobb och på flera andra sätt. 

Det är bra att så många företag, föreningar och andra arbetsgivare erbjuder jobb 

till skolungdomar under loven. Ett sommarjobb handlar inte bara om att tjäna 

pengar. Det ger också erfarenhet och en fot in på arbetsmarknaden och är 

förhoppningsvis roligt. 

Även kommunen vill gärna ta emot unga i de många olika yrken och 

verksamheter som finns. Möjligheten till sådana jobb är förstås viktig för 

ungdomarna själva, men det är också ett gyllene tillfälle för oss som arbetsgivare 

att knyta kontakter med dem som kan bli framtidens personal. 

År 2020 var det totalt 217 ungdomar som under 

tre veckor sommarjobbade i kommunens 

verksamheter, på VBU, i de kommunala bolagen 

och hos de många föreningar som vi samarbetar 

med. Målgruppen är de som under året fyller 

16−18 år, alltså de som har gått ut grundskolans 

årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 och 2.  

Det långsiktiga målet till 2025 är att sommarjobb-

arna ska öka till 300. Etappmålet för 2021 är 220. 

Föreningarna och kommunens verksamheter tog emot flest sommarjobbare.  

Inom kommunens verksamheter jobbade många som ”solstrålar” inom 

äldreomsorgen och omsorgen av personer med funktionsnedsättning. Andra 

var exempelvis i kiosken vid Kyrkviksbadet i Grängesberg, på sporthallen och 

på fritidsgårdar. VBU:s kulturskola tog emot ungdomar i en sommarorkester, 

som åkte runt och spelade musik på olika platser i hela kommunen.  

Bland föreningarna kan nämnas arbete i Disponentparken i Grängesberg, vid 

den nybyggda bangolf vid Väsmansstrand samt som instruktörer vid olika 

idrotters sommarskolor. Hos bolagen jobbade unga inom exempelvis 

fastighetsskötsel och vid återvinningsstationer. 

I år var timlönen 79 kronor för de yngre, och 96 kronor för de äldre ungdomarna 

och tre veckors arbete gav cirka 7 100 kronor respektive 8 600 kronor. 

Kommunens och bolagens kostnad är lite högre. Totala lönekostnaden för 

årets feriearbetare var cirka 2,5 miljoner kronor. Staten stod för kring 

0,5 miljoner kronor, genom ett särskilt bidrag till kommunala sommarjobb. 

För att kommande år kunna attrahera ännu fler ungdomar behöver vi bland 

annat fortsätta att ta fram arbetsuppgifter som kan locka nya grupper. 

Definition och källa 

Måttet visar antalet ungdomar 

som sommarjobbar i kommun-

koncernen: hos kommunens 

nämnder, VBU och de kommunala 

bolagen LKFAB, LudvikaHem AB 

och WBAB. I antalet ingår även de 

som jobbar hos de föreningar som 

kommunen samarbetar med och 

finansierar lönen för. 

Måttet hämtas från en egen 

mätning i kommunkoncernen. 

 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under 2021 ökade antalet sommarjobbande ungdomar till 276, från 222 i fjol.  

Därmed nåddes året målvärde som är 220. Denna aspekt av målet En bra kommun 

att växa upp i har alltså uppnåtts 2021. 
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Delårsrapport 2021 

Färre barn ska leva i familjer med ekonomiskt bistånd 

Barn och unga ska växa upp i trygga miljöer, må 

bra och känna framtidstro. 

En sida av en bra uppväxt är att leva i en familj 

med tillräckliga ekonomiska och andra resurser. 

I praktiken innebär det oftast att de vuxna 

försörjer sig själva genom arbete eller studier.  

Men i vår kommun är det jämförelsevis många 

barn som lever i familjer som får ekonomiskt 

bistånd från kommunen. Eftersom dessa 

familjer har svårt att försörja sig själva får de, 

efter en behovsprövning, samhällets stöd. 

Jämfört med snittet i landet är det en betydligt 

större andel av invånarna som har bistånd och 

det långvariga mottagandet är mycket högt.  

Vid utgången av 2020 levde kring 570 barn 

0−18 år i familjer med ekonomiskt bistånd 

(årsgenomsnitt).  

Det långsiktiga målet till 2025 är att antalet ska 

sjunka till 480. Etappmålet för 2021 är 580.  

Det finns flera orsaker till att vi nu ser en stadig minskning av 

försörjningsstödet. En är att det har skett en utflyttning till andra delar av landet 

i den stora grupp som under senare år har asylinvandrat till kommunen. Att 

detta påverkar siffrorna beror på att den gruppen är överrepresenterad vad 

gäller ekonomiskt bistånd och stora barnfamiljer. En annan orsak är att en del 

vuxna kommit ut i egen försörjning eller studier under året. 

Det är förstås positivt att det har blivit färre barnfamiljer som behöver 

kommunens ekonomiska stöd. Trendsiffran har nu minskat 18 månader i rad 

och den kraftiga minskningen under framförallt 2021 innebär att det långsiktiga 

målet till 2025 redan är uppnått.  

Samtidigt är det viktigt att nämna att det, trots den kraftiga nedgången, 

fortfarande är en mycket stor grupp invånare som inte är fullt självförsörjande. 

Jämfört med andra kommuner är siffrorna alltjämt betydligt högre. 

Därför fortsätter jobbet med målet att fler och fler barn ska växa upp i familjer 

med självförsörjande vuxna. Kommunen kan exempelvis bli ännu bättre på att 

prioritera familjeförsörjare och de som står långt från arbetsmarknaden när det 

gäller insatser för att minska behovet av ekonomiskt bistånd.  

Definition och källa 

Måttet hämtas från kommunen 

och visar antalet barn 0−18 år 

som lever i familjer som har 

ekonomiskt bistånd. 

Den som har problem att försörja 

sig själv och sin familj kan enligt 

socialtjänstlagen ansöka om 

ekonomiskt bistånd från kommun-

en. Biståndet är behovsprövat och 

består av försörjningsstöd och 

bistånd till livsföringen i övrig. 

Försörjningsstödet ska tillgodose 

mer regelbundna utgifter som 

exempelvis mat, kläder, hygien 

och boende. 

Bistånd till livsföringen i övrigt 

ska täcka kostnader för behov 

som uppstår då och då, 

exempelvis tandvård och 

glasögon. 

Mätningen görs per månad, och 

under året redovisas måttet som 

en trendsiffra, i form av det 

säsongsrensade och utjämnade 

s.k. 12-månadersgenomsnittet. 

 

 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under årets första åtta månader minskade antalet barn i familjer med ekonomiskt 

bistånd. I augusti var antalet 461 (12-månaderssnitt), mot 572 vid årets början.  

Därmed kommer med största säkerhet årets målvärde, som är 580, att nås. Denna 

aspekt av målet En bra kommun att växa upp i är alltså på god väg att nås 2021. 
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Delårsrapport 2021 

Befolkningen ska växa 

Fler invånare skapar resurser, ökar ortens attraktivitet, ger ett ökat underlag för 

service, underlättar etableringar och ger nya möjligheter för framtiden.  

Antalet invånare ökade åren 2014−2017, från 26 000 till närmare 27 000. Ett ökat 

barnafödande bidrog till uppgången, men huvud-

förklaringen var invandringen av personer som fick 

asyl i Sverige och blev folkbokförda i kommunen. 

Men de senaste åren har folkmängden minskat och 

var 26 600 vid utgången av 2020. Enligt den 

senaste prognosen från våren 2020 kommer antalet 

invånare vara 26 800 i slutet av år 2025, men utifrån vad vi vet i dag kommer 

troligen pandemin leda till en lägre nivå jämfört med prognosens siffror. 

Det långsiktiga målet till 2025 är en ökning till 27 000 invånare. Etappmålet för 

2021 är 26 750. Bägge dessa målvärden sattes innan pandemin slog till. 

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, sjönk 

antalet kommuninvånare tillbaka 2018, 2019 och 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. 

Även pandemin 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 även i 

år kan det bli en minskad folkmängd främst genom en minskad nettoinvandring. 

Enligt prognosen väntas de närmaste årens barnafödande 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. Det 

behövs en ordentlig inflyttning, eftersom vi vet att många yngre väljer att flytta 

för att utbilda sig eller söka jobb. 

För att nå det långsiktiga målet om en växande befolkning till 2025 behövs 

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. 

Definition och källa 

Måttet hämtas från SCB:s 

officiella befolkningsstatistik 

avseende folkbokförda personer. 

Den preliminära folkmängden 

hämtas från Skatteverkets 

befolkningsstatistik. 

 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under årets första åtta månader minskade antalet invånare med preliminärt 

44 personer, från 26 604 vid årets början till preliminärt 26 560 i augusti. 

Därmed kommer knappast årets målsättning 26 750 nås vid årets slut. Denna 

aspekt av målet En tillväxtkommun ser därför inte ut att kunna uppnås 2021. 
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Delårsrapport 2021 

Företagarna ska vara nöjda med det lokala företagsklimatet 

Ludvika kommun ska fortsätta växa och utvecklas. För att vara fortsatt 

konkurrenskraftig krävs bland annat att det är en bra plats att driva företag på. 

Företag och arbetsplatser inom olika branscher sysselsätter mer än 8 000 personer i 

vår kommun och genererar stora skatteintäkter. De allra flesta är mindre eller 

medelstora, men några hör till Dalarnas allra största. Industritraditionen är stark. 

Hitachi Energy är den dominerande arbetsgivaren 

med verksamhet inom kraftöverföring. Andra 

större företag är Spendrups Bryggeri AB i 

Grängesberg och upplevelsedestination Säfsen 

Resort AB i Fredriksberg.  

Det kan finnas olika uppfattningar om vad som 

är ett bra företagsklimat. Det kan handla om 

ortens attraktivitet, tillgången till arbetskraft och 

digital infrastruktur, dialogen med kommunen 

samt kommunens myndighetsutövning. 

År 2020 satte företagen snittbetyget 3,0 på det 

lokala företagsklimatet, av maximala 6. Snittet 

för landets kommuner var 3,4. Det långsiktiga 

målet till 2025 är att betyget ska stiga till 3,5. 

Etappmålet för 2021 är 3,1. 

Det långsiktiga arbetet fortsätter med att stärka Ludvika som en bra kommun att 

driva företag i. Ortens attraktionskraft ska öka och i dialog ska vi utveckla nya sätt 

att samarbeta med och bemöta företagen och ge den service de behöver. 

Just nu händer det mycket positivt i vår kommun. Hitachi Energy har fått flera 

stora ordrar som skapar jobb, Spendrups fortsätter satsa i Grängesberg, flera 

etableringar av butiker sker på handelsområdet Lyviksberget och nya bostäder har 

byggts och fler är på gång. Det finns fler exempel. 

Några prov på vad kommunen har gjort och gör för att stärka företagsklimatet: 

− Skapat byggklara tomter för etableringar på Lyviksberget och industriområdet 

Björnmossen. 

− Stöttat de lokala företagen under pandemin, bland annat genom att köpa present-

kort från Unika Ludvika och genom att inte ta ut avgifter för uteserveringar. 

Tillsammans med Smedjebackens kommun och Samarkand2015 hjälper vi även 

drabbade företag med korta utbildningsinsatser, omställning och coachning. 

− Ökat bemanningen på näringslivsenheten, för att kunna jobba med 

näringslivsutveckling och ge service till företag i hela kommunen. 

− Finansierat bredbandsutbyggnad så att företag ska kunna drivas i hela kommunen. 

− Konceptet ”En väg in” för att förenkla företagares kontakter med kommunen. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Ludvikaföretagens betyg på det lokala företagsklimatet har förbättrats. Vid årets 

mätning blev betyget 3,1 (av maximala 6), mot 3,0 i fjol 

Förbättringen innebär att årets målvärde – som är just 3,1 – uppnåddes. Det 

betyder på att denna aspekt av målet En tillväxtkommun har uppnåtts 2021.  

Definition och källa 

Måttet hämtas från Svenskt 

Näringslivs årliga enkät om det 

lokala företagsklimatet i landets 

kommuner. 

Måttet visar företagens svar på 

frågan Vilket sammanfattande 

omdöme vill du ge 

företagsklimatet i din kommun? 

Betyget sätts på en sexgradig 

skala: Dåligt=1, Inte helt 

godtagbart=2, Godtagbart=3, 

Bra=4, Mycket bra=5, Utmärkt=6. 

Enkäten går till omkring 200 

företag och arbetsställen i 

Ludvika kommun, i första hand 

till Svenskt Näringslivs 

medlemmar. Svarsfrekvensen 

brukar ligga kring 50 procent. De 

allra flesta företagen i undersök-

ningen har 1−25 anställda. 
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Delårsrapport 2021 

Mat- och restavfallet ska minska 

Kommunen ska vara pådrivande när gäller 

hushållning med resurser. En del är att underlätta 

för invånare och företag att minska sin miljö- och 

klimatpåverkan. Det ska vara lätt att göra rätt. 

Vår konsumtion påverkar miljö och klimat. Att 

minska konsumtionen och förebygga avfall ger 

förstås störst miljövinst, men det är också viktigt 

att återanvända och återvinna så mycket som 

möjligt av det avfall som ändå uppkommer.  

År 2020 samlades det in 5 300 ton mat- och 

restavfall i kommunen, motsvarande 189 kilo 

per person. Snittet i landet var kring 200 kilo.  

Det långsiktiga målet till 2025 är att avfallet ska 

minska till 170 kilo per person, främst genom en 

allmänt minskad konsumtion men även genom ett 

minskat matsvinn och en ökad insamling av för-

packningar och returpapper som sedan återvinns. 

Etappmålet för 2021 är 195 kilo. Målvärdena följer 

Avfall Sveriges 25/25-mål: den totala mängden 

mat- och restavfall ska minska med 25 procent per 

person till 2025, jämfört med utgångsåret 2015. 

För ett par år sedan började kommunens bolag WBAB införa ett modernt åter-

vinnings- och avfallssystem. Sedan 2019 har alla villa- och fritidshushåll mat-

avfallsinsamling och möjlighet till bostadsnära insamling av förpackningar och 

returpapper. Sedan 2020−2021 samlas också matavfall in från flerbostadshus där 

även vissa företag som är aktiva i fastigheterna tas med. Nästa steg är att samla in 

matavfall från företag och dialog pågår för att även få med kommunens storkök. 

Det är även önskvärt med insamling av förpackningar och returpapper för 

LudvikaHems hyreslägenheter. I takt med att allt fler kan sortera ut bland annat 

förpackningar kommer mängden mat- och restavfall kunna minska steg för steg. 

Efter en drastisk minskning 2019 och 2020 har mat- och restavfallet i år planat ut 

och är i stort sett oförändrat jämfört med i fjol. Det fortsatta arbetet med att samla 

in matavfall från olika kundkategorier kommer att öka mängden matavfall och 

minska restavfallet. Det är bra ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom matavfallet via 

biologisk återvinning återgår till kretsloppet som biogas och biogödsel. 

För att vi på sikt ska kunna minska avfallet behöver hela samhället hjälpas åt. Vi 

behöver alla ändra vår konsumtion och våra vanor för att minska klimatpåverkan. 

Definition och källa 

Måttet visar insamlat mat- och 

restavfall, i kilo per person. 

Måttet baseras på en egen 

mätning hos WBAB, kommunens 

bolag inom återvinning, som 

rapporteras till bransch-

organisationen Avfall Sverige. 

Måttets helårsutfall publiceras 

också på kolada.se. 

Matavfall är sådant som blir över 

efter att man har lagat mat eller 

ätit, exempelvis rester av kött, 

fisk och skaldjur, pasta och frukt. 

Restavfall är det som återstår 

sedan matavfallet och de för-

packningar som kan material-

återvinnas har sorterats ut. Det 

kan röra sig om exempelvis 

blöjor, kuvert, plåster och tops. 

Beräkningen av antal personer 

utgår från kommunens invånar-

antal, som sedan justeras med 

hänsyn till fritidshus, gästnätter 

och in-/utpendling. Därmed fås 

en mer rättvisande bild av hur 

många det är som skapar avfall. 

Mätningen görs per månad, och 

under året redovisas måttet som 

en trendsiffra, i form av det 

säsongsrensade och utjämnade 

s.k. 12-månadersgenomsnittet. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under årets första åtta månader minskade mat- och restavfallet en aning. I augusti var 

avfallet 188 kilo per person och år (12-månaderssnitt), mot 189 kilo vid året början.  

Därmed ser det ut som att året målvärde, som är 195 kilo, kan komma att nås. Det 

tyder på att denna aspekt av målet En hållbar kommun är på väg att nås 2021 
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Matsvinnet ska minska i kommunens serveringar  

Matsvinn är livsmedel som slängs och som hade kunnat konsumeras om det hade 

hanterats annorlunda. Det finns beräkningar som säger att en tredjedel av den mat 

som produceras globalt aldrig hamnar på någons tallrik. Svinnet förekommer i hela 

produktions-, försäljnings- och konsumtionskedjan och innebär att klimat- och 

miljöbelastningen från livsmedel blir onödigt stor.  

En vanlig dag serverar kommunen kring 5 200 

måltider till barn på förskolan, till skolelever och 

till pensionärer inom äldreomsorgen. I år räknar 

vi med att köpa in uppemot 1 000 ton livsmedel.  

Vi vill minska matsvinnet både för klimatets 

skull och för att spara pengar. Ett annat skäl är 

att visa vägen och inspirera barn och unga att 

minska sitt svinn hemma. 

År 2020 uppgick svinnet i skolorna till 45 gram 

per portion. Det var lägre än snittet för Dalarnas 

kommuner. Det långsiktiga målet till 2025 är en 

minskning till 30 gram per portion. Etappmålet 

för 2021 är 42 gram.  

Det finns flera orsaker till att matsvinnet nu stadigt minskar. En del är att 

måltidspersonalen blir bättre på att beräkna hur mycket mat som går åt, bland 

annat beroende på vilka rätter som serveras. Andra delar är att lägga upp lagom 

mycket mat på bufféerna och att använda rester som ingredienser i matlagning 

och bakning till kommande måltider. 

För att ännu bättre ta tillvara på den tillagade maten har vi under hösten börjat 

med något som vi kallar klimatlådor. Måltidspersonal, pedagoger i förskolan 

och skolan samt personal på äldreboenden erbjuds att, till självkostnadspris, 

köpa med sig överbliven mat efter att dagens servering är avslutad. 

Försäljningen gäller bara den mat som finns i serveringarnas bufféer och inte 

den som finns kvar i köket och kan sparas till kommande måltider. 

Men ännu mer kan göras för att hushålla med maten. Exempelvis behöver 

kommunen som helhet bli bättre på att förklara för bland annat barn och 

ungdomar hur livsmedel och svinn påverkar klimatet och att vi alla har ett 

gemensamt ansvar för en hållbar framtid. I detta ligger att informera om 

mängden mat som slängs och att inspirera till bra hushållning och testa olika 

sätt som gör det lätt att göra rätt. En annan åtgärd kan vara att schemalägga 

måltiderna, som andra kommuner har nått framgång med.  

Definition och källa 

Måttet visar mängden livsmedel 

som slängs i kommunens 

kostverksamhet på skolorna, i 

gram per portion. 

Svinnet mäts i alla led, dvs det 

som kallas produktions-, 

serverings- och tallrikssvinn. 

Måttet baseras på en egen 

mätning i kommunen, som också 

rapporteras till Dala Avfall. År 

2021 genomförs mätningen i 

alla 15 Dalakommuner. 

I dagsläget mäts svinnet på 

skolorna två gånger per år: under 

fyra veckor på våren och fyra 

veckor på hösten. Planen är att 

utöka till att mäta även på 

förskolor och äldreboenden, och 

dessutom att mäta månadsvis i 

alla verksamheter.  

 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under första halvåret 2021 minskade matsvinnet på skolorna. Vid vårens mätning 

var svinnet 34 gram per portion, mot 45 gram hösten 2020.  

Svinnet påverkas av pandemin, och det är inte säkert att den lägre nivån består över 

tid. Men det ser ändå ut som att året målvärde, som är 42 gram per portion, kan nås. 

Det tyder på att denna aspekt av målet En hållbar kommun är på väg att nås 2021. 
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Kommunkoncernens fordon ska gå på fossilfria drivmedel  

Transporterna står för en stor del av koldioxidutsläppen. En minskad 

klimatpåverkan från resor och transporter bidrar till att uppfylla miljömålen, där 

exempelvis fossila bränslen som bensin och diesel ska fasas ut. 

Totalt använder kommunens verksamheter 

omkring 300 fordon, varav kring 170 personbilar. 

Resten är tunga fordon och arbetsmaskiner av 

olika slag, som finns inom exempelvis 

renhållning, väghållning och skötsel av parker och 

grönytor. Merparten av resandet sker med bil 

inom kommunens geografiska område, som en 

naturlig del av främst hemtjänst men även andra 

verksamheter. Till det kommer vissa längre resor 

till och från möten, utbildningar med mera.  

Ett minskat resande ger förstås störst miljövinst, 

men det får inte gå ut över uppdraget att leverera 

tjänster till invånarna. En stor del av lösningen är 

därför att gå över till att använda hållbara 

drivmedel och moderna fordon. 

Vid årsskiftet 2020/2021 gick 92 av 315 fordon på fossilfria drivmedel, där 

flertalet var elhybrider.  

Mycket görs för att långsiktigt minska klimatpåverkan från fordonssidan: 

− Ett stort steg är att sluta tanka med traditionella drivmedel och i stället använda 

fossilfria bränslen. Sedan i somras går kring 75 arbetsfordon, lastbilar, 

entreprenadmaskiner och sopbilar på den fossilfria biodieseln HVO100. Samma 

sak gäller för 20 personbilar. HVO100 tillverkas av restprodukter från 

livsmedelsindustrin, bidrar till en stor minskning av koldioxidutsläppen och kan 

användas till de flesta dieselmotorer. 

− I år har ytterligare ett 40-tal bensinfordon, främst personbilar, ersatts med 

moderna el- och laddhybridsalternativ. Utbytet kommer fortsätta kommande år. 

− Nästa år införs en fordonspool med personbilar och elcyklar för kommunens 

verksamheter. Poolen ska ge ett effektivare utnyttjande av fordonen och minskad 

miljöpåverkan. Det effektivare utnyttjandet ska även ge ekonomiska vinster. 

− Även beteendeförändringar leder till en minskad klimatpåverkan via ett minskat 

resande. Digitala verktyg som Teams har ersatt många fysiska möten och 

konferenser, inte minst under pandemin. Vidare att personalen cyklar, går och 

åker kollektivt mer än tidigare. 

Definition och källa 

Måttet visar antalet fordon i 

koncernens verksamheter som 

fullt ut eller i huvudsak går på 

fossilfria drivmedel som el, 

biodrivmedel, etanol och biogas. 

Måttet avser all slags fordon: 

personbilar, arbetsfordon, last-

bilar, entreprenadmaskiner m.m. 

Måttet avser fordon som 

används långsiktigt oavsett om 

det sker genom att äga, leasa, 

hyra eller på annat sätt. 

Måttet hämtas från en egen 

mätning i kommunkoncernen. 

Koncernen omfattar här: 

kommunens nämnder, LKFAB, 

LudvikaHem AB, WBAB 

(kommunens andel cirka 70 %) 

och VBU (cirka 75 %). 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Ännu har inga målvärden fastställts för antalet fordon som går på fossilfria 

drivmedel, därför att det tidigare saknades en uppmätt nivå utgå från. Men 

eftersom mätningarna nu har kommit igång kan utvecklingen ändå följas. 

Under årets första åtta månader ökade antalet fordon i koncernen som går på 

fossilfria drivmedel. Vid årets början var antalet 92. I augusti hade antalet ökat till 

213 – varav 103 elhybrider, 14 rena elfordon och 96 som tankas med biodiesel. 
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Energianvändningen i kommunkoncernens lokaler ska minska  

En stor del av koldioxidutsläppen kommer från 

fastigheter. En minskad energianvändning i våra 

verksamhetslokaler bidrar till att uppfylla miljö-

målen, där exempelvis fossila bränslen ska fasas ut. 

Totalt äger kommunen och bolagen en byggnads-

yta på cirka 500 000 kvadratmeter (m²), varav lite 

mer än 150 000 m² är uthyrda lokaler. År 2020 

var energianvändningen i dessa lokaler 147 

kilowattimmar (kWh)/m². 

Det långsiktiga målet till 2025 är att användning-

en ska minska till 140 kWh/m². Etappmålet för 

2021 är 149 kWh/m². Målvärdena följer Paris-

avtalets minskning med 30 procent senast till 

2030, jämfört med utgångsåret 2007.  

Många faktorer påverkar energianvändningen i de stora lokalytor som det här 

handlar om, och ibland går snittanvändningen lite upp och ned av anledningar 

som inte är lätt att förklara helt säkert. Att användningen nu ligger stilla kan bland 

annat bero att det har både tillkommit och försvunnit lokaler under året. Men 

underliggande ger det systematiska energiarbetet resultat. I år har exempelvis 

fossil värme bytts ut i bygghallen på Malmenskolan, åtgärder genomförts på 

Lorensberga skola samt den gamla paviljongen på Vasaskolan rivits.  

En kombination av åtgärder krävs för att det långsiktiga målet till 2025 ska nås: 

allt från beteendeförändringar hos de verksamheter som använder lokalerna till 

att bygga nytt och ersätta äldre lokaler med sämre energivärden. Det finns en stor 

potential vid ny- och ombyggnationer, som ger betydligt mer energieffektivitet än 

det genomsnittliga befintliga beståndet men som samtidigt innebär investerings-

kostnader. Ett bra exempel är Solviksskolan som togs i bruk 2019 och som 

ersatte den nu nedlagda Marnässkolan som byggdes redan på 1960-talet. Under 

senare år har det också tillkommit flera nya förskoleavdelningar som i vissa fall 

har ersatt äldre. Störst effekt vid ny- och ombyggnationer fås genom att ställas 

tuffa energikrav redan vid upphandlingar. 

Det finns en långsiktig energiförbättringsplan. Flera pågående och planerade 

nybyggnationer kommer ge en positiv effekt på energianvändningen samtidigt som 

åtgärder behövs också i befintliga lokaler. Många av dessa insatser är dock 

kostnadskrävande, och det finns osäkerheter kring finansieringen. Parallellt behövs 

också mindre insatser, som kan göra stor skillnad utan att kosta särskilt mycket.  

Definition och källa 

Måttet baseras på en egen 

mätning hos kommunens bolag 

Ludvika kommunfastigheter AB. 

Måttet avser mängden inköpt 

energi i bolagets verksamhets-

lokaler, liksom i de lokaler som 

fortfarande ägs direkt av 

kommunen. 

Efter mätningen görs en s.k. 

normalårskorrigering. Den ger en 

mer rättvisande bild av den under-

liggande användningen, som inte 

störs av att utomhustempera-

turen varierar mellan åren. 

Mätningen görs per månad, och 

under året redovisas måttet som 

en trendsiffra, i form av det 

säsongsrensade och utjämnade 

s.k. 12-månadersgenomsnittet. 

 

 

 
Bedömning av måluppfyllelsen  

Under årets första åtta månader har energianvändningen i kommunens 

verksamhetslokaler varit i stort sett oförändrad. I augusti var användningen 

148 kWh/m² (12-månaderssnitt), mot 147 kWh/m² vid årets början. Både 

uppvärmningen och användningen av verksamhetsel ligger i stort sett oförändrad.  

Året målvärde, som är 149 kWh/m², tros kunna nås till årets slut. Det tyder på att 

denna aspekt av målet En hållbar kommun är på väg att nås 2021. 
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Delårsrapport 2021 

7 Uppföljning av de finansiella målen 

7.1 Tre mål 
För 2021 finns tre mål. Två tros komma att uppnås och det tredje nås nästan. 

Målen hänger ihop sinsemellan och ska ses som en helhet. De gäller sedan 

riktlinjerna för god ekonomisk hushållning fastställdes i december 2020. 

Riktlinjerna ska ge långsiktiga inriktningar för kommunens utveckling.  

Ett av målen mäts även med ett nyckeltal som fastställdes i samband med 

budgetbeslutet i juni 2020. 

7.2 Uppföljning av riktlinjernas mål 

Oförändrad skattesats 

Tillräckligt ekonomiskt överskott för femårsperioden 2017−2021 

Det underliggande resultatet under femårsperioden 2017−2021 ska vara minst 

2 procent av periodens intäkter i form av skatt, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning. 

Målet väntas nästan, men inte riktigt nås. Baserat på prognosen för 2021 

kommer vi 2017−2021 att få in närmare 8,6 miljarder kronor i form av skatt, 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Femårsperiodens 

sammanlagda underliggande resultat väntas bli 162 miljoner kronor, 

motsvarande drygt 1,9 procent av periodens intäkter. 

Kommunens underliggande resultat 
Miljoner kronor 

 Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Prognos 

2021 

Prognos 

2017−21 

Skatteintäkter, generella 

statsbidrag o utjämning 
1 632,5 1 639,3 1 688,3 1 770,0 1 836,6 8 566,7 

Balanskravresultat 28,2 22,7 37,9 35,1 40,2 164,1 

Extraordinära poster 0,0 0,0 6,9 0,0 − 9,0 − 2,1 

Underliggande resultat 28,2 22,7 44,8 35,1 31,2 162,0 

Underliggande resultat, 

andel av skatter o bidrag 
1,7 % 1,4 % 2,7 % 2,0 % 1,7 % 1,9% 

Målet handlar om kommunens underliggande förmåga att skapa överskott. Det 

mått som används rensar bort poster som stör den bilden. Utgångspunkten är 

balanskravsresultatet som redan är rensat från främst realisationsvinster och      

-förluster, som inte är kopplade till den egentliga verksamheten. Även 

extraordinära poster, som inte hör till den vanliga löpande verksamheten, 

räknas bort. 

Bedömning av måluppfyllelsen  

Målet är uppnått, eftersom skatten i år varken har höjts eller sänkts. 

 

Bedömning av måluppfyllelsen  

Målet om ett underliggande resultat på minst 2 procent väntas inte komma att uppnås 

för femårsperioden 2017−2021, med en prognos på 1,9 procent. 
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En tillräckligt stor del av investeringarna under femårsperioden 

2017−2021 ska finansieras med egna medel 

Minst 80 procent av kommunens nettoinvesteringar under femårsperioden 

2017−2021 ska finansieras med egna medel – det vill säga med avskrivningar 

och resultat. 

Baserat på prognosen för 2021 kommer kommunen 2017−2021 att ha 

investerat för 477 miljoner kronor inom skattefinansierad verksamhet. Omkring 

430 miljoner kronor har finansierats med egna medel, vilket ger en 

självfinansieringsgrad för femårsperioden på 90 procent. Därmed nås målet om 

en självfinansieringsgrad på minst 80 procent. 

Kommunens investeringar inom skattefinansierad verksamhet 
Miljoner kronor 

 Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Prognos 

2021 

Prognos 

2017−21 

Investeringar netto 120,3 111,9 97,4 70,6 76,8 477,0 

Avskrivningar  58,3 61,6 55,4 32,5 32,0 239,8 

Resultat 28,2 22,7 53,8* 36,7 48,8 190,2 

Finansiering med egna 

medel 
86,5 84,3 109,2 69,2 80,8 430,0 

Självfinansieringsgrad 72 % 75 % 112 % 98 % 105 % 90 % 

* Det redovisade resultatet var 229,9 miljoner kronor, men har rensats för en reavinst på 176,1 miljoner kronor efter en 

aktieförsäljning från Ludvika kommun till kommunens helägda bolag Ludvika kommun Stadshus AB. I praktiken skapade 

nämligen denna reavinst inte några ökade finansieringsmöjligheter. 

Målet om självfinansiering avser enbart investeringar inom den del av 

verksamheten som är tänkt att finansieras med främst kommunalskatt, generella 

statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.  

7.3 Uppföljning av budgetbeslutets mål 

Tillräckligt ekonomiskt överskott 2021 

Resultatet efter finansiella poster ska år 2021 vara minst 2 procent av årets intäkter i 

form av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 

(35 miljoner kronor). 

Bedömning av måluppfyllelsen  

Målet om ett resultat på minst 2 procent år 2021 väntas komma att uppnås, med en 

prognos på 2,2 procent.  

Bedömning av måluppfyllelsen  

Målet om en självfinansieringsgrad på minst 80 procent väntas komma att uppnås för 

femårsperioden 2017−2021, med en prognos på 90 procent. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Åsa Grans 
asa.grans@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Justering av budgetramar 2022 med plan för 2023-
2024  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige fastställer fördelning av driftsramar för nämnderna, binds per 

nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som binds på en lägre 
nivå.  

2. Fullmäktige fastställer investeringsramar för nämnderna, binds inom 
respektive verksamhetsområde.  

3. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ludvika 
kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 
1 040 miljoner kronor. 

4. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 650 miljoner kronor. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att genomföra nyupplåning, det vill säga öka 
kommunens skulder, med totalt 65 miljoner kronor under 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Finansiellt mål om tillräckliga ekonomiska överskott 
Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2022 på 38 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Även resultatet 
2023 och 2024 har budgeterats med 2 procent överskott. 

Budgeteringen står i överensstämmelse med kommunens finansiella 
överskottsmål. Det säger att det underliggande resultatet under en rullande 
femårsperiod ska vara minst 2 procent av periodens intäkter i form av skatt, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. För perioden 
2022−2024 beräknas vi få in cirka 5,8 miljarder kronor i skatt och generella 
statsbidrag. 

För att klara målet får verksamhetens kostnader inte överstiga 98 procent av 
skatteintäkter och bidrag. 

Intäkter i form av skatt och generella statsbidrag 
Skatteintäkterna avgörs av skatteunderlaget och skattesatsen. Skatteunderlaget i 
sin tur beror bland annat på hur många invånare som jobbar och hur lönerna 
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utvecklas. Skattesatsen beslutas av fullmäktige och ligger kvar på 22,07 procent 
för år 2022. 

Skatteintäkter, de generella statsbidragen och nettot i utjämningssystemet utgör 
merparten av den finansiering som omfattar kommunens budget. I juni 2021 
fastställdes budgetramarna för 2022 utifrån en befolkningsprognos på 26 700 
invånare. Med detta befolkningstal som grund beräknades intäkterna i form av 
skatt och statsbidrag till 1,859 miljarder kronor.  

Förväntade löneökningar, inflation samt volymökningar innebär att kommunen 
måste dämpa nettokostnadsnivån för att klara överskottsmålet på 2 procent.  

Höstpropositionen och ny prognos för skatteunderlaget 
De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats sedan drifts- och 
investeringsramarna togs av fullmäktige i juni 2021. 

Det nya ekonomiska utrymmet för planperioden 2022−2024 baseras på SKR:s 
prognos för skatteunderlaget per den 30 september 2021 (cirkulär 21:35). Som 
en följd av en starkare samhällsekonomi och regeringens förslag i 
budgetpropositionen beräknas skatteintäkterna stiga med totalt 87 miljoner 
kronor under perioden. Störst uppgång sker 2022. 

Jämfört med den prognos som presenterades den 29 april 2021 (cirkulär 21:20) 
räknar SKR nu med större skatteunderlag kommande år.  

Den nya skatteprognosen per den 30 september 2021 är inlagd i vår 
beräkningssnurra, se nedan: 

 

2022 2023 2024

Alla belopp i tkr Budget 2021 2 % målet 2 % målet 2 % målet
Beslutad KF

Ramområde
Revision 1 200 1 250 1 250 1 250
Kommunstyrelse 112 208 114 600 114 600 114 600
VBU 181 000 184 800 184 800 184 800
Kulturskolan 9 100 9 300 9 300 9 300
RDM 33 869 35 393 35 393 35 393
Social o utbildning 477 395 516 000 516 000 516 000
Social Välfärd (IFO) 169 733 175 500 175 500 175 500
Vård och omsorg 597 255 619 000 619 000 619 000
Kultur och Samhällsutvecklingsnämnden 180 646 188 000 188 000 188 000
Valnämnd 1 400 0 0
Strukturplan -30 000 -42 000 -42 000

Nya förutsättningar höstproposition 19 500 49 000 95 000
Totalt 1 762 406 1 834 743 1 850 843 1 896 843

4,1% 0,9% 7,4%

48



Ludvika kommun 
Datum 
2021-10-18 

Diarienummer 
KS 2021/142 

Sida 

3(6) 
 

 

 

De nya förutsättningarna innebär att det finns 19,5 miljoner kronor mer 
tillgängligt år 2022, jämfört med tidigare fullmäktiges beslut i juni 2021. 
Motsvarande belopp är 49 miljoner kronor för år 2023 och 95 miljoner kronor 
för 2024. Kalkylerna bygger på att strukturplanernas effektiviseringsåtgärder 
genomförs motsvarande 30 miljoner kronor år 2022, 42 miljoner kronor år 
2023 och 42 miljoner kronor år 2024. 

Finansiellt mål om att en tillräckligt stor del av investeringarna 
ska finansieras med egna medel 
Ett annat finansiellt mål säger att minst 80 procent av kommunens 
nettoinvesteringar under en rullande femårsperiod ska finansieras med egna 
medel. 

Självfinansieringsgraden mäter hur stor del av investeringarna som kan 
finansieras med egna medel, det vill säga med avskrivningar och årets resultat. 
100 procent innebär att kommunen på egen hand kan finansiera samtliga 
investeringar som är genomförda under året, utan att behöva låna. En lägre 
självfinansieringsgrad innebär att kommunen måste hitta andra 
finansieringsformer, exempelvis försäljning av tillgångar eller extern upplåning 

De finansiella målen fastställdes i december 2020 och är framåtblickande. Från 
2021 svarar kommunen bara för investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten. Målet om självfinansiering avser därmed enbart investeringar 
inom den så kallade skattefinansierade verksamheten, som huvudsakligen 
finansieras med skatter och statsbidrag. De investeringar det kan röra sig om 
kan exempelvis vara anläggningar, ny teknik och vägar. 

Investeringsbudget efter höstproposition 
För att kommunen ska följa det finansiella målet om en självfinansieringsgrad 
på minst 80 procent kan kommunens samlade investeringsvolym under 2022 
max uppgå till 96 miljoner kronor. 

I juni 2021 fastställde fullmäktige 2022 års investeringsram till 101 miljoner 
kronor. I detta belopp återfanns bland annat kommunens medfinansiering av 
infrastrukturprojektet Genomfart Ludvika, riksväg 50, som genomförs 

Alla belopp i tkr 2022 2023 2024

Beslutad KF 2 % målet 2 % målet 2 % målet
Benämning Budget 2021
Nettokostnader -1 703 932 -1 785 312 -1 799 412 -1 845 412
Avskrivningar -45 523 -39 050 -42 000 -44 000
Förändr pensioner -32 000 -37 000 -38 000 -40 000
Skatteintäkter 1 798 868 1 879 261 1 914 715 1 966 213
Finansiell intäkt 22 500 24 500 8 000 8 000
Finansiell kostnad -4 500 -4 500 -4 500 -4 500

II Resultat 2 exklusive taxa 35 413 37 899 38 803 40 301
II Resultat 2 inklusive taxa 35 413 37 899 38 803 40 301

Årets budgeterade resultat 35 413 37 899 38 803 40 301

2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
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tillsammans med Trafikverket och Region Dalarna. De investeringar som 
budgeterats som kommunens anläggningar och som tillhör 
medfinansieringsavtalet är nu reviderade och ingår inte längre i kommunens 
investeringsplan och därmed inte i beräkningen av självfinansieringsgraden. 
Självfinansieringsgraden är investeringsvolymen i förhållande till tillförda medel 
enligt finansbudget nedan. Medfinansieringsavtalet är på 40 miljoner kronor för 
2022 och har en avskrivningstid på 25 år. Kommunens finansbudget är 
beräknad enligt nedan: 

 

Borgensförbindelser 
En borgensförbindelse är ett åtagande att betala en skuld för någon annan. 
Ludvika kommunkoncern hade i december 2020 en låneskuld på 2,2 miljarder 
kronor varav kommunens helägda bolag svarar för 1,9 miljarder kronor. 
Kommunen är borgenär för de helägda bolagens låneskulder. Under 2021 har 
Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB amorterat cirka 240 
miljoner kronor varför borgensramarna förslås sänkas. Fullmäktige beslutade i 
juni 2021 om borgensramar för de helägda bolagen.  

Finansbudget 
Alla belopp i tkr Beslutad KF 2022 2023 2024

Budget 2021 2 % målet 2 % målet 2 % målet
Benämning

Tillförda medel
Internt tillförda

medel 80 937 76 949 80 803 84 301

Belåning skattefinanserade investeringar 64 726 33 952
Belåning taxefinansierade investeringar 73 750 0 0 0

Tillförda medel 154 687 141 675 114 755 84 301

Använda medel

Nettoinvesteringar 140 675 95 675 68 755 61 260

Amortering av lån 11 000 6 000 6 000 6 000
Medfinansiering 40 000 40 000

Använda medel 151 675 141 675 114 755 67 260

Förändring av

Likvida medel 3 012 0 0 17 041

Självfinansieringsgrad 0,804273404 1,175228826 1,376114234
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Beslut som fattades av fullmäktige i juni 2021: 

- Fastställande av skattesatsen 22,07 procent. 
- Fastställande av taxor och avgifter, förutom den för vatten och återvinning. 
- Partistöd 
- Borgensavgifter för LudvikaHem AB och WBAB 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Låntagare Beslut Ursprungligt Kapitalskuld
lånebelopp 2021-08-31

KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG
LudvikaHem AB
Borgensram enligt beslut KF 2021 § 81 750 000 000

LudvikaHem AB 100 000 000
LudvikaHem AB 110 000 000
LudvikaHem AB 123 000 000
LudvikaHem AB 40 000 000
LudvikaHem AB 39 750 000
LudvikaHem AB 60 000 000
LudvikaHem AB 50 000 000
LudvikaHem AB 87 000 000

Summa 750 000 000 609 750 000
Nytt förslag 650 000 000

Ludvika Kommunfastigheter AB
Borgensram enligt beslut KF 2021 § 81 1 140 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 60 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 100 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 7 985 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 80 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 65 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 125 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 75 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 125 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 150 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 115 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 50 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB 50 000 000

Summa 1 140 000 000 1 002 985 000
Nytt förslag 1 040 000 000

WBAB KF 2021 § 81 
VB Kraft KF 2020 §72 punkt 1375 000 000 75 000 000
WVÅ AB KF 2021 § 81 350 000 000
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Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder, helägda bolag och förvaltningar 
Kommundirektör för verkställighet och återrapport 
Revisorerna 
Akten 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Åsa Grans, 0240-862 23 
asa.grans@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Fastställande av strategisk plan med ekonomiska 
ramar för 2022-2024 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utifrån 

kommunstyrelsens beslut om budget inför fullmäktige justera strategisk 
plan med ekonomiska ramar för 2022−2024. 

2. Fullmäktige fastställer strategisk plan med ekonomiska ramar för 
2022−2024 enligt kommunstyrelsens beslut, bilaga Strategisk plan med 
ekonomiska ramar för 2022−2024. 

Beskrivning av ärendet 
Den strategiska planen för 2022−2024 gäller både kommunens ekonomi och 
verksamhet. Den visar hur de pengar vi får in i skatt från invånarna och 
generella bidrag från staten ska användas, så att vi ger en god service i våra 
verksamheter och når våra mål. 

Planen är ett viktigt politiskt styrmedel, som utgår från visionen Ludvika är 
framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun och målen för verksamhet och 
ekonomi. Vi prioriterar barn och unga, arbete och näringsliv samt invånarnas 
livsmiljö. 

Planen innehåller en budget för 2022 med plan för 2023 och 2024. Just för 
investeringarna gäller budget för 2022 med plan för 2023−2026. Planen 
innehåller också ambitionsnivåer för verksamhetsmålen 2022. 

Planen gäller våra nämnder samt de gemensamma nämnder och kommunal-
förbund som vi samverkar med andra kommuner i. De kommunala bolagen 
beslutar om egna planer och budgetar. 

Beräkningarna baseras på den information om folkmängd, skatteunderlag, 
statsbidrag med mera som fanns tillgänglig den 30 september 2021. 

Planen kommer följas upp i kommande rapporteringar, delårsrapport och 
årsredovisning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 
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Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef 

 Mikael Müller 
 Verksamhetscontroller 

Bilagor 
Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022−2024, daterad 21 oktober 2021 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom 
Koncernekonomichefen för verkställighet 
Kommundirektören för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom 
Verksamhetsområde ekonomi för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024 

Förord 

Denna strategiska plan för 2022−2024 visar hur de pengar kommunen får in 

ska användas, så att vi ger en god service till invånarna och når våra mål. 

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Det är den vision som 

pekar ut kommunens långsiktiga färdriktning. Det finns tre strategiska mål-

områden som prioriteras: barn och unga, arbete och näringsliv samt invånarnas livsmiljö. 

Det finns också fem mål för hur våra verksamheter ska utvecklas och vad vi ska 

satsa särskilt på för att gynna invånarna och kommunen som helhet: en av landets 

bästa skolkommuner, en bra kommun att växa upp i, en tillväxtkommun, en bra kommun att 

leva i samt en hållbar kommun. Målen ska ligga till grund för vår planering. 

Allt detta har fullmäktige beslutat. Fullmäktige med 45 demokratiskt folkvalda 

politiker är kommunens högsta beslutande organ. 

Sedan valet 2018 styrs vår kommun av en 

majoritet bestående av fyra partier: 

Socialdemokraterna, Moderaterna, 

Kristdemokraterna och Liberalerna. 

Vi i majoriteten har tagit fram en politisk 

plattform för mandatperioden 2019−2022. Den 

visar vilken inriktning vi vill se för vår kommun. 

Vi vill jobba vidare med de strategiska 

målområden och de mål som fullmäktige har 

beslutat. Det finns också ett 70-tal konkreta 

åtgärder som vi vill ska genomföras.  

Därför är den politiska plattformen ett viktigt 

inspel för kommunens strategiska plan för 

verksamheten och ekonomin 2022−2024. 

 Ludvika i oktober 2021 

 

  

                                                   

 Leif Pettersson HåGe Persson 

 Kommunalråd (S) Kommunalråd (M) 

 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande  
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Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024 

Inledning 

Syftet med kommunens verksamhet är att ge så bra service som möjligt till 

invånarna. Barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg är det vi lägger 

mest pengar på och det är där de flesta av våra anställda jobbar. Kultur, 

fritidsgårdar, miljötillsyn, återvinning, räddningstjänst, vägar, näringslivsfrågor 

och uthyrning av bostäder är andra områden vi sysslar med – och det finns 

många fler. 

Denna strategiska plan för 2022−2024 visar hur vi ska använda de pengar vi får 

in i skatt från invånarna och bidrag från staten. Tillsammans utgör dessa pengar 

en mycket stor del av våra totala intäkter och de kan användas fritt efter 

politiska prioriteringar. Vi får också en del andra pengar, från främst staten men 

även från invånare och företag, som är öronmärkta för specifika ändamål eller 

insatser och måste användas till just det. Det som är öronmärkt kan därför inte 

vara föremål för någon prioritering hos oss. 

Det är de folkvalda politikerna i fullmäktige, kommunens högsta beslutande 

organ, som beslutar om planen. Den är ett viktigt politiskt styrmedel, som utgår 

från vår vision Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun och våra 

mål för verksamhet och ekonomi. Vi prioriterar barn och unga, arbete och 

näringsliv samt invånarnas livsmiljö. 

Den strategiska planen i korthet 
Kommunen 

  Budget Budget Plan Plan 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Invånare 26 604 26 800 26 700 26 700 26 750 

Skattesats (%) 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 

Skatteintäkter, generella statsbidrag o utjämning (mnkr) 1 770 1 799 1 879 1 915 1 966 

Driftkostnad netto inklusive avskrivningar (mnkr) 1 710 1 762 1 861 1 879 1 929 

Resultat (mnkr) 37 35 38 39 40 

Resultat som andel av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning (%) 
2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 

Balanskravsresultat (mnkr) 35 35 38 39 40 

Investeringar netto (mnkr) 142 85a 96 69 61 

Investeringarnas självfinansieringsgrad (%) 98a 85a 80 118 138 

Soliditet (%) 48 52 52 53 54 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 23 27 29 31 33 

a. Från 2021 avses endast de så kallade skattefinansierade investeringarna. Kommunens anläggningsbolag Wessman Vatten & Återvinning AB 

svarar från 2021 för investeringar inom VA och återvinning, som till och med 2020 låg hos dåvarande samhällsbyggnadsnämnden. 

Planen visar hur mycket vi har att röra oss med de kommande åren och hur 

mycket som ska gå till olika områden. Pengarna ska användas på ett så bra sätt 

som möjligt, så att vi ger en god service och når våra mål. 

Under 2022 räknar vi med att få 1,88 miljarder kronor i skatt och statsbidrag. 

Omkring 1,86 miljarder kronor ska användas till att bedriva verksamhet i våra 

nämnder med olika ansvarsområden och i samarbeten med andra kommuner. 

Därmed är det bestämt hur mycket som ska gå till exempelvis skola, 

äldreomsorg och kultur. Vi ska investera för 96 miljoner kronor. 

58



Ludvika kommun 
Datum 

2021-10-21 
      

      
Sida 

5(52) 

 

Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024 

Planen innehåller en budget för 2022 

med plan för 2023 och 2024. Just för 

investeringarna gäller budget för 2022 

med plan för 2023−2026. Planen 

innehåller också ambitionsnivåer för 

verksamhetsmålen 2022. 

Planen gäller våra nämnder samt de 

gemensamma nämnder och kommunal-

förbund som vi samverkar med andra 

kommuner i. De bolag vi äger beslutar 

om egna planer och budgetar. 

Beräkningarna baseras på den 

information om folkmängd, 

skatteunderlag, statsbidrag med mera 

som fanns tillgänglig den 30 september 

2021. 

Planen kommer följas upp i kommande 

delårsrapport och årsredovisning. 

Förenklat görs planen i fyra steg. Därefter tar nämnderna vid. 

1. 2. 3. 4. 

Först bedöms hur 

stora de intäkter, som 

kan användas fritt 

efter politiska 

prioriteringar, 

kommer bli. 

Sedan bestäms hur 

stor del av dessa 

intäkter som ska 

läggas undan som ett 

överskott, och hur 

mycket som ska 

användas i den löp-

ande verksamheten. 

Det bestäms också hur 

mycket det totalt sett 

ska investeras för. 

I nästa steg bestäms 

hur det som ska 

spenderas och 

investeras ska 

fördelas mellan de 

olika nämnderna samt 

de gemensamma 

nämnder och 

kommunalförbund 

som kommunen ingår i. 

Slutligen bestäms 

ambitionsnivån för 

verksamhetsmålens 

resultatmått. 

Detta görs utifrån 

prognoser över vad vi 

kommer få i skatte-

intäkter, generella 

statsbidrag och 

utjämning – som i sin 

tur bygger på prognos-

er över bland annat 

samhällsekonomi och 

befolkning. Även skatte-

satsen avgör hur stora 

skatteintäkterna blir. 

Detta görs utifrån våra 

finansiella mål och 

gjorda kalkyler. 

Beslutet tas efter en 

politisk bedömning. 

Detta görs utifrån våra 

verksamhetsmål, men 

även efter hur behoven 

ser ut och vilka 

prioriteringar och 

satsningar som ska 

göras. Beslutet tas 

efter en politisk 

bedömning. 

Detta görs bland annat 

utifrån de ekonomiska 

ramar som har 

tilldelats främst 

nämnderna. Beslutet 

tas efter en politisk 

bedömning. 

 

Utifrån sin tilldelade ekonomiska ram bestämmer sedan varje nämnd, gemensam nämnd respektive 

kommunalförbund hur pengarna ska användas internt i sina olika verksamheter. Även en 

verksamhetsplan beslutas. 

Detta görs utifrån verksamhetsmålens ambitionsnivåer, men även efter hur behoven ser ut och vilka 

prioriteringar och satsningar som ska göras. Beslutet tas efter en politisk bedömning. 

Drift eller investering? 

Drift. Det finns alltid löpande kostnader för 

att bedriva en verksamhet: löner till anställda, 

material, utrustning, hyra av lokaler och 

liknande. Dessa kostnader sammantaget 

kallas för driftkostnader. Varje år avsätter 

kommunen pengar för den löpande driften. 

Investering. När vi exempelvis bygger en ny 

skola säger man i stället att vi investerar. 

En investering är någonting som är avsett att 

användas i verksamheten under en längre tid 

och som har en beräknad ekonomisk 

livslängd på minst tre år. 

Det behövs stora pengar för att bygga en 

skola, En investering finansieras antingen av 

kommunen själv eller genom lån från banken 

eller någon annan långivare. 

Kostnaden för investeringen – den nya skolan 

– slås sedan ut under många år framöver. För 

en byggnad som en skola gäller i regel 50 år. 

Kostnader uppstår i samband med den 

beräknade värdeminskningen på investeringen 

samt eventuella räntebetalningar på lån. 

Dessa kostnader kallas för kapitalkostnad, 

vilket blir en årlig driftkostnad för den 

verksamhet som använder den nya skolan. 
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Hjälp inför läsningen 

Förkortningar                                                                     Symboler i tabeller 

 

 

 

 

 

 

Definitioner 

Anläggningstillgång 
Tillgång som ska användas en längre tidsperiod. Till exempel byggnader, inventarier, 

maskiner och fordon. 

Ansvarsförbindelse 
Ekonomiskt åtagande som inte redovisas som skuld eller avsättning i 

balansräkningen. 

Avskrivning 
Planmässig värdeminskning av en anläggningstillgång för att fördela 

anskaffningskostnaden över tillgångens ekonomiska livslängd. 

Avsättning 
Post i balansräkningen. Förpliktelse som är sannolik eller säker, men som är 

obestämd antingen i fråga om belopp eller om tidpunkt. 

Balanskravsresultat 
Årets redovisade resultat, rensat från poster som inte härrör från den egentliga 

verksamheten, vilket i praktiken oftast handlar om realisationsvinster och –förluster. 

Balansräkning Finansiell rapport som visar den finansiella ställningen vid en viss tidpunkt. 

Budget Ekonomisk plan som visar hur de pengar som kommer in ska användas. 

Budgetavvikelse Skillnad mellan det faktiska ekonomiska utfallet och budgeterat belopp. 

Eget kapital Post i balansräkningen. Tillgångar minus skulder. 

Extraordinär post Intäkt eller kostnad som inte hör till den vanliga löpande verksamheten. 

Finansiell intäkt Ränteintäkter, aktieutdelningar, vinst vid försäljning av värdepapper och liknande. 

Finansiell kostnad Räntekostnader på lån, förlust vid försäljning av värdepapper och liknande. 

Generella statsbidrag Bidrag från staten som kan användas fritt. 

Investering 
Engångsutgift för någonting som är avsett att användas i verksamheten under en 

längre tid. Exempelvis byggnad, anläggning, väg eller IT-system.  

Kapital Resurser. Exempelvis fastigheter, utrustning och pengar. 

Kapitalkostnad 
Kostnaden för den värdeminskning och den finansiering som en anläggnings-

tillgång (investering) orsakar. Avskrivningar och räntekostnader. 

Kommunalekonomisk 

utjämning 

System som omfördelar pengar mellan landets kommuner, för att skapa likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar att leverera service. De generella statsbidragen är 

inbakade i systemet. Ett positivt netto i utjämningen kan användas fritt. 

Löneskatt Skatt som arbetsgivaren betalar på pensionskostnader för de anställda. 

Nettoinvestering 
Bruttoinvesteringar minus eventuella investeringsbelopp som har finansierats med 

offentliga bidrag. 

Realisationsvinst och  

-förlust 
Skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde. 

Resultat Intäkter minus kostnader. Över- eller underskott. 

Resultaträkning 
Finansiell rapport som visar intäkter och kostnader, och därmed också resultatet, 

under en viss period. 

Riktade statsbidrag Öronmärkta bidrag från staten som bara kan användas till de områden som pekas ut. 

Självfinansieringsgrad 

investeringar 

Finansiellt nyckeltal som visar hur stor del av nettoinvesteringarna under en viss 

period som har finansierats med eget kapital, det vill säga utan att låna. 

Skattefinansierad 

verksamhet 

Kommunal verksamhet som huvudsakligen eller fullt ut finansieras med 

skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Skatteunderlag 
Invånarnas sammanlagda beskattningsbara inkomst, som används för att beräkna 

kommunens skatteintäkter. Löner, pensioner och andra liknande inkomster. 

Soliditet 
Finansiellt nyckeltal som visar den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor 

del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital, det vill säga utan att låna. 

Tjänstepension Pension som arbetsgivaren betalar för sina anställda. 

Mnkr Miljoner kronor 

LKFAB Ludvika kommunfastigheter AB 

RDM Räddningstjänsten Dala Mitt 

SCB Statistikmyndigheten SCB 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner 

VA Vatten och avlopp 

VBU Västerbergslagens utbildningsförbund 

0,0 
Uppgift finns, men har avrundats 

till noll 

− Uppgift saknas 

Alla  

belopp har 

avrundats 
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Det vi vill uppnå 
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1 Vår vision och våra mål som ska nås 

Vision och övergripande mål 

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Det är 

den vision som pekar ut vår långsiktiga färdriktning. Den anger vad vi ska 

sträva efter och vad som ska prägla vårt arbete. 

Vi jobbar för att ge bra service till invånarna i alla våra verksamheter. Vi 

prioriterar barn och unga, arbete och näringsliv samt invånarnas livsmiljö.  

Mål för god ekonomisk hushållning 2022 

Vi har fem mål för hur våra 

verksamheter ska utvecklas, 

och vad vi under en period 

ska satsa särskilt på, för att 

gynna invånarna och 

kommunen som helhet. 

Målen ska ligga till grund 

för vår planering. Våra 

nämnder och bolag ska 

bidra till att målen uppnås, 

med fokus på de områden där man har störst möjlighet att påverka. 

Vi har också tre mål för ekonomin. De styr skatteintäkterna och hur mycket av de 

pengar vi får in som kan gå till löpande verksamhet och vad vi behöver lägga undan 

i form av överskott. De styr också investeringarnas omfattning och finansiering. 

De finansiella målen ingår i de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som ska 

ge långsiktiga inriktningar för kommunens utveckling. Där sägs att volymer och 

ambitionsnivåer för verksamheten behöver anpassas till de ekonomiska 

förutsättningarna. Riktlinjerna liksom de verksamhetsmässiga och finansiella 

målen ska ligga till grund för vår verksamhetsplanering och budgetprocess. 

Det ska finnas en stark koppling mellan målen och det som kallas god 

ekonomisk hushållning, som handlar om att planera och styra för att på kortare 

och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. Generellt innebär det att 

verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt, att investeringar ska 

självfinansieras i rimlig omfattning samt att varje generation i stort ska bära 

kostnaden för den kommunala service den konsumerar.  

Verksamhets-

mål 

En av landets bästa skolkommuner 

En bra kommun att växa upp i 

En tillväxtkommun 

En bra kommun att leva i 

En hållbar kommun 

Finansiella 

mål 

 

 

Oförändrad skattesats 

Tillräckliga ekonomiska överskott 

Tillräckligt stor del av investeringarna ska 

finansieras med egna medel 

Vi har en vision som pekar ut vår långsiktiga färdriktning. 

Vi har också mål som ligger till grund för vår planering inför 

kommande år. Målen för verksamheten visar vad vi prioriterar 

och satsar särskilt på, för att utveckla och förbättra vår 

kommun. Målen för ekonomin innebär att ambitionsnivåer och 

kostnader för verksamheten behöver anpassas till de 

ekonomiska förutsättningarna. 
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Verksamhetsmål 
Det finns fem verksamhetsmål för perioden 2021−2025. 

Det finns en kort beskrivning av vad varje mål står för. Det finns också konkreta 

resultatmått (målindikatorer) som visar vad vi särskilt vill ska förbättras och 

uppnås, för att man ska kunna säga att målen är på väg att nås. Se även kapitel 9.  

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi särskilt för 

Vi prioriterar barn och unga. 

För att kunna trivas och prestera 

behöver barn och unga känna sig 

trygga. 

Vi satsar på skolan – från 

förskolan för de allra minsta till 

grundskolan och gymnasiet. 

Utbildningen och kunskaperna ska 

förbättras, så att ungdomar efter 

avslutad skolgång står väl rustade 

för fortsatta studier eller jobb.  

 Elevernas studieresultat ska 

förbättras. 

 Elevernas ska känna sig trygga 

i skolan. 

 Utbildningen i förskolan ska 

förbättras. 
 

 

  

  

En av landets bästa skolkommuner 
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Det här menar vi med målet Det här jobbar vi särskilt för 

Våra barn och unga ska växa 

upp i trygga miljöer, må bra, 

känna framtidstro och ha 

möjlighet till ett rikt fritidsliv. 

Ungas drivkraft och vilja att 

påverka ska tas tillvara. 

Skolungdomar ska kunna prova 

på arbetslivet och knyta kon-

takter för framtiden, vilket även 

är viktigt för kommunens lång-

siktiga kompetensförsörjning. 

 Ungdomar ska känna att de 

kan påverka kommunen. 

 Ungdomar ska kunna 

sommarjobba i 

kommunkoncernen. 

 Färre barn ska leva i familjer 

med ekonomiskt bistånd. 

 
 

 

  

En bra kommun att växa upp i 
 

 

 

En bra kommun att växa upp i 
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Det här menar vi med målet Det här jobbar vi särskilt för 

Vår kommun ska fortsätta växa, 

utvecklas och bli mer attraktiv.  

Tillväxten i sig skapar resurser, 

ökar attraktiviteten, ger ett ökat 

underlag för service, 

underlättar etableringar och ger 

nya möjligheter för framtiden. 

Ludvika ska vara en bra 

kommun att driva företag i. 

 Befolkningen ska växa. 

 Fler arbetstillfällen ska 

skapas. 

 Företagarna ska vara nöjda 

med det lokala 

företagsklimatet. 

 
 

 

  

En tillväxtkommun 
 

66



Ludvika kommun 
Datum 

2021-10-21 
      

      
Sida 

13(52) 

 

Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi särskilt för 

I hela kommunen ska vi kunna 

bo bra, leva ett gott liv och ta 

del av kommunens service och 

insatser av god kvalitet. 

Kultur, idrott, mötesplatser och 

ett rikt föreningsliv är viktigt 

både för befintliga invånare och 

för att attrahera nya. 

Ett brett och varierat utbud av 

fritidsaktiviteter, arrangemang 

och evenemang bidrar till 

livskvalitet och stolthet för vår 

kommun. 

 Invånarna ska vara nöjda 

med att bo och leva i 

kommunen. 

 Invånarna ska vara nöjda 

med utbudet av aktiviteter 

och evenemang. 

 Äldre ska vara nöjda med sin 

äldreomsorg. 

 
 

 

  

En bra kommun att leva i 
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Det här menar vi med målet Det här jobbar vi särskilt för 

För att vi ska bidra till att nå de 

globala, nationella och lokala 

miljömålen behöver alla hjälpas 

åt.  

Kommunen ska vara 

pådrivande när det gäller miljö, 

hållbarhet och hushållning med 

resurser. 

Kommunen ska både minska 

sin egen direkta miljö- och 

klimatpåverkan och underlätta 

för invånare och företag att 

minska sin. Det ska vara lätt att 

göra rätt. 

 Mat- och restavfallet ska 

minska. 

 Matsvinnet ska minska i 

kommunens serveringar. 

 Kommunkoncernens fordon 

ska gå på fossilfria drivmedel. 
 

 Energianvändningen i 

kommunkoncernens lokaler 

ska minska. 

  

En hållbar kommun 
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Finansiella mål 
Kommunen har tre finansiella mål. 

Det finns en kort beskrivning av vad varje mål står för och vad det konkret 

innebär för vår planering. Se även kapitel 7. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Det här menar vi med målet Det här jobbar vi för 

Skatteintäkterna utgör 

kommunens klart största 

intäktskälla. 

Nivån på den kommunala 

skattesatsen är en sida av god 

ekonomisk hushållning, efter-

som den ger en begränsning för 

vilka verksamhetsmässiga 

ambitioner som är möjliga. 

Skattesatsen ska varken höjas 

eller sänkas, från nuvarande 

nivån 22,07 procent. 

Oförändrad skattesats 
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Det här menar vi med målet Det här jobbar vi för 

Ett normalår ska kommunen 

bedriva verksamhet för högst 

98 procent av de löpande 

intäkterna, så att resterande 

minst 2 procent blir ett 

överskott. 

Överskott behövs bland annat 

för att finansiera investeringar 

och täcka oförutsedda behov. 

Genom att inte använda alla 

löpande intäkter i verksamheten 

skapas ett finansiellt 

handlingsutrymme som är en 

del av god ekonomisk 

hushållning. 

Det underliggande resultatet 

under en rullande femårsperiod 

ska vara minst 2 procent av 

periodens intäkter i form av 

skatt, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk 

utjämning. 

Tillräckliga ekonomiska överskott 
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Det här menar vi med målet Det här jobbar vi för 

En sida av god ekonomisk 

hushållning är att en stor del av 

investeringarna kan finansieras 

med egna medel, det vill säga 

med avskrivningar och årets 

resultat. 

Endast i undantagsfall, och då    

i mindre grad, kan det vara 

aktuellt att finansiera invest-

eringar genom att ta upp lån. 

En hög självfinansieringsgrad 

visar på finansiell styrka och 

handlingsutrymme på både 

kortare och längre sikt. 

Minst 80 procent av 

kommunens nettoinvesteringar 

under en rullande femårsperiod 

ska finansieras med egna 

medel. 

Tillräckligt stor del av investeringarna ska 

finansieras med egna medel 
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Våra förutsättningar 
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2 Vår organisation och våra medarbetare 

Nämnder, kommunsamarbeten och bolag 
Kommunen har ansvar för flera viktiga samhällsfunktioner och verksamheter – 

varav många måste utföras enligt lag, medan andra är frivilliga. Inom vissa 

ramar kan vi välja hur verksamheterna ska utföras och organiseras. 

Kommunkoncernens samlade verksamhet bedrivs i: 

− egen regi i kommunens nämnder 

− sex gemensamma nämnder, tillsammans med andra kommuner 

− två kommunalförbund, tillsammans med andra kommuner 

− en bolagskoncern med elva hel- respektive delägda bolag 

Större delen av verksamheten sker i nämnderna med olika ansvarsområden, 

men över tid har mer och mer lagts i kommunsamarbeten och i bolag. 

Exempelvis svarar social- och utbildningsnämnden för främst skola, förskola och 

socialtjänst. Vård- och omsorgsnämnden sköter bland annat äldreomsorgen. 

Ludvika kommunkoncern består av kommunens nämnder, de 

gemensamma nämnder och kommunalförbund som vi 

samverkar med andra kommuner i samt de bolag vi äger. 

Totalt finns personal motsvarande 2 400−2 500 heltider, varav 

2 000−2 100 i nämnderna. 

Större delen av verksamheten sker i egen regi i nämnder med 

olika ansvarsområden. Det är där de flesta jobbar. 

 

 

 

Ludvika kommun             

Stadshus AB

Gemensamma 

servicenämnden

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU)

Gemensamma nämnden 

för upphandlings-

samverkan

Räddningstjänsten       

Dala Mitt (RDM)

Fullmäktige

Gemensamma

 nämnder
Nämnder

Revisionen

KoncernbolagKommunalförbund

Kommunstyrelsen

Kultur- och samhälls-

utvecklingsnämnden

Myndighetsnämnden 

miljö och bygg

Social- och utbildnings-

nämnden

Vård- och omsorgs-

nämnden

Gemensamma nämnden  

för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel

Hjälpmedelsnämnden 

Dalarna

Språktolknämnden         

i Dalarna

Gemensamma 

överförmyndarnämnden
Valnämnden
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Det finns även en krisledningsnämnd, som bara träder in i extraordinära 

situationer. 

I bolagen bedrivs till exempel återvinning, elproduktion och uthyrning av 

bostäder och verksamhetslokaler. 

 

I flera bolag är kommunen ensam ägare, medan det i andra fall även finns andra 

partners. Viss del av verksamheten är konkurrensutsatt och drivs på 

affärsmässiga villkor. 

Medarbetarna är vår viktigaste resurs 
I våra nämnder, kommunsamarbeten och bolag finns kring 2 700 tillsvidare- och 

visstidsanställda medarbetare. Uppgiften gällde vid utgången av år 2020. Det rör 

sig om lärare, vårdbiträden, kockar, barnskötare, undersköterskor, 

renhållningsarbetare, socialsekreterare, fastighetsskötare, IT-tekniker, ekonomer 

och många andra yrkesgrupper. 

Antal medarbetare 31 december 2020 

  Koncernen Kommunen 

Antal personer 

Tillsvidareanställda månadsavlönade 2 398 1 984 

Visstidsanställda månadsavlönade  321 293 

Totalt 2 719 2 276 

Antal årsarbeten 

Tillsvidareanställda månadsavlönade 1 946 1 576 

Visstidsanställda månadsavlönade  304 277 

Visstidsanställda timavlönade 204 201 

Totalt 2 454 2 054 

Eftersom det finns frånvaro och vissa jobbar deltid blir det färre, drygt 2 200, när 

man räknar om den utförda arbetstiden under året till antalet heltider (årsarbeten). 

Därtill kommer utförd tid av timavlönade (främst vikarier), motsvarande 200 

årsarbeten. Total motsvarar all personal 2 400−2 500 heltider. 

De allra flesta anställda jobbar i kommunens nämnder. Där finns närmare 2 300 

tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare, motsvarande cirka 1 850 heltider. 

Lägger man till vikarier motsvarar all utförd tid 2 000−2 100 heltider. 

Tryggheten i Ludvika 

Fastigheter KB                  

(100 %)

Västerbergslagen              

Elförsäljning AB                          

(28,6 %)

Ludvika 

Kommunfastigheter AB 

(100 %)

Västerbergslagen              

Kraft AB                          

(100 %)

Västerbergslagen              

Energi AB                          

(28,6 %)

LudvikaHem AB         

(100 %)

Stora Brunnsvik AB         

(100 %)

Västerbergslagen              

Elnät AB                          

(28,6 %)

Wessman Vatten & 

Återvinning AB          

(100 %)

WessmanBarken Vatten 

& Återvinning AB          

(50 %)

Ludvika kommun                       

Stadshus AB                              

(100 %)

Fullmäktige
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3 Vårt finansiella utgångsläge 

Överskott, budgetföljsamhet och effektiviseringskrav 
Även 2020 gjorde både kommunen och koncernen ekonomiska överskott, 

bland annat tack vare stora tillfälliga pandemirelaterade stöd från staten.  

Resultat 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Kommunen 26 28 23 223a 37 

Koncernen 57 59 36 84 123 

a. 2019 års redovisade resultat på 223 miljoner kronor påverkades av ett engångsbelopp i form av en realisationsvinst på 176 miljoner kronor efter 

en intern aktieöverlåtelse från kommunen till kommunens ägarbolag Ludvika kommun Stadshus AB. Utan denna reavinst hade det blivit ett resultat 

på 47 miljoner kronor. 

 

Därmed har nu kommunen gjort ett positivt resultat 12 av de senaste 13 åren. 

För koncernens del var det 16:e gången de senaste 17 åren. 

Genom att inte använda alla löpande intäkter i den dagliga verksamheten skapas 

ett finansiellt handlingsutrymme. Ett finansiellt mål är just att göra stabila 

överskott, som behövs bland annat för att kunna finansiera investeringar. 

Kommunens resultat och budgetavvikelse för driften 
Miljoner kronor 

De positiva resultaten har 

skapats trots att nämnd-

erna, totalt sett, under en 

följd av år har förbrukat 

mer pengar i verksamheten 

än det belopp som full-

mäktige har tilldelat. Att det 

ändå har blivit överskott för 

kommunen beror framför 

allt på att det årligen har 

tillkommit andra och/eller 

oväntade intäkter som har 

vägt upp för driftens negativa avvikelser. Det har rört sig om tillfälliga externa 

tillskott som statsbidrag med anledning av flyktingmottagande och corona, men 

även om utdelningar från kommunens bolag samt realisationsvinster. 

Det är bra att kommunen och kommunkoncernen nästan alltid 

gör ekonomiska överskott, att vi under senare år har investerat 

så mycket i framtidssatsningar samt att den långsiktiga 

finansiella ställningen förbättras. 

Men återkommande budgetöverskridanden för nämnderna, en 

resultatnivå i underkant i förhållande till investeringarna och en 

ökad skuldsättning i koncernen är några varningssignaler. En 

mer aktiv hantering av låneskulden har dock minskat de risker 

som kan vara förknippade med belåning. 

2019 års redovisade resultat på 223 miljoner kronor påverkades av ett 

engångsbelopp i form av en realisationsvinst på 176 miljoner kronor efter en intern 

aktieöverlåtelse från kommunen till kommunens ägarbolag Ludvika kommun Stadshus 

AB. Utan denna reavinst hade det blivit ett resultat på 47 miljoner kronor. 
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Men man kan inte utgå från att det fortsätter komma denna typ av intäkter, 

utan kostnaderna för verksamheten behöver anpassas till de löpande intäkterna. 

Det är mot den bakgrunden man ska se de krav på långsiktiga 

effektiviseringsåtgärder, som fullmäktiges beslut om nämndernas driftbudgetar 

bygger på. Kravet finns i årliga så kallade strukturplaner.  

Kommunens resultat 
Procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 

Sett över de senaste fem 

åren har Ludvika kommun 

haft en resultatnivå som är 

lägre än snittet för landets 

kommuner och klart lägre 

än kommun-Sverige räknat 

som en helhet. 

Skillnaden är mindre när 

man jämför med snittet för 

Dalarnas 15 kommuner. 

 
 

Investeringar, låneskuld och totala skulder 
Investeringar i exempelvis ny teknik och infrastruktur görs för att långsiktigt 

utveckla verksamheterna och kommunen som helhet. 

Ett finansiellt mål är att större delen av kommunens investeringar ska 

finansieras utan att ta upp lån. 

Investeringar, självfinansieringsgrad och låneskuld 
Miljoner kronor respektive procent 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Investeringar kommunen (mnkr) 94 174 158 227 142 

Investeringar bolagen (mnkr) 106 151 190 240 230 

Totalt koncernen (mnkr) 200 325 348 467 372 

Självfinansieringsgrad kommunen (%) 99 55 60 53 62 

Självfinansieringsgrad bolagen (%) 78 57 40 41 68 

Totalt koncernen (%) 88 56 49 47 66 

Låneskuld kommunen (mnkr) 457 597 649 326 315 

Låneskuld bolagen (mnkr) 842 980 1 161 2 076 1 887 

Totalt koncernen (mnkr) 1 299 1 577 1 810 2 402 2 202 

 

Investeringstakten har ökat under senare år. Totalt för femårsperioden 

2016−2020 investerade koncernen för cirka 1,7 miljarder kronor. En ökande 

del görs i bolagen. 

Bostäder, förskoleavdelningar, bredbandsutbyggnad, insatser i VA-systemet, en 

ny skola och ett nytt avfalls- och återvinningssystem är några av de större 

satsningar som har gjorts under senare år. 

  

Källa: Kolada.se. 

Ludvika kommuns resultat 2019 har justerats för ett engångsbelopp i form av en 

realisationsvinst på 176 miljoner kronor efter en intern aktieöverlåtelse från 

kommunen till kommunens ägarbolag Ludvika kommun Stadshus AB.  
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Investeringar 
Miljoner kronor 

Särskilt de senaste årens 

investeringar har 

delfinansierats genom 

upplåning. Visserligen har 

både kommunen och 

koncernen gjort årliga 

överskott, men dessa har 

inte varit tillräckliga för att 

tillsammans med 

avskrivningar kunna 

finansiera de genomförda investeringarna av egen kraft. 

Sedan 2016 har koncernens totala låneskuld gått från 1,3 miljarder kronor till 

2,2 miljarder kronor, även om skulden minskade 2020 efter avbetalningar. 

Låneskuld 
Miljoner kronor 

Hela ökningen sedan 2016 

ligger i bolagen. En 

delförklaring är att 

verksamhetsfastigheter till 

ett bokfört värde av totalt 

400 miljoner kronor år 

2019 fördes från 

kommunen till 

fastighetsbolaget LKFAB, 

samtidigt som kommunen 

minskade och bolaget ökade sin låneskuld med ungefär samma belopp. 

Men det främsta skälet till den ökade skulden är att fullmäktige i flera fall har 

godkänt att låna till investeringar i framförallt bostäder, VA och återvinning. 

Inom dessa områden brukar lånefinansiering kunna motiveras med att 

kostnaden för räntor och amorteringar kan tas ut på den hyra respektive avgift 

som betalas av hyresgästen eller fastighetsägaren. Även i några andra fall har 

investeringar finansierats med lån, exempelvis Solviksskolan. 

 
Solviksskolan F−6 som togs i bruk 2019 
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Nyttan av lånefinansiering måste alltid vägas mot de ökade kostnader för räntor 

och amorteringar som skuldsättningen innebär och som minskar det framtida 

konsumtionsutrymmet i verksamheten. I ett generationsperspektiv är det viktigt 

att försöka begränsa lånen. En ökad skuldsättning kan innebära risker, exempelvis 

genom en ökad sårbarhet för höjda räntor. Och stora skulder kan minska 

möjligheten att ta upp nya lån för kommande investeringar. Det ska dock nämnas 

att en mer aktiv hantering och planering av lånen har minskat både de direkta 

räntekostnaderna, den likviditetsrisk som det kan innebära att räntor ska betalas 

samt risken att förfallande lån inte kan ersättas av nya. 

Det saknas jämförbara uppgifter om just låneskuldens storlek i olika 

kommuner. Däremot kan man se att Ludvika kommunkoncernen har 

jämförelsevis höga totala skulder sedan några år tillbaka. 

De kommande åren kan man räkna med att det i kommunkoncernen behövs 

investeringar inom flera områden, trots de senaste årens höga investeringstakt. 

Samtidigt finns utmaningar i hur detta ska finansieras.  

Åtaganden att betala pensioner till anställda 
Utöver skulderna har kommunen ett annat liknande ekonomiskt åtagande som 

påverkar den finansiella ställningen. Alla som jobbar tjänar in rätt till statlig 

allmän pension. Enligt avtal mellan arbetsmarknadens parter tjänar kommunens 

anställda också in rätt till tjänstepension som arbetsgivaren står för.  

Kommunens pensionsförpliktelser 
Miljoner kronor, inklusive särskild löneskatt  

Kommunens totala 

pensionsförpliktelser – för 

pensioner som har tjänats 

in av medarbetarna, men 

ännu inte har betalats ut – 

uppgick 2020 till nästan 

700 miljoner kronor. 

Värdet av förpliktelserna 

passerade toppen kring 

2013−2014 och minskar 

sedan dess år för år. Mönstret ser ungefär likadant ut för hela kommun-Sverige. 

Åtgandet utslaget per invånare är något högre än snittet för landets kommuner 

och även något högre än snittet för Dalarnas kommuner. 

Den långsiktiga finansiella ställningen 
Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet – ju 

högre soliditet, desto starkare ställning. Nyckeltalet visar förmögenheten i form 

av hur stor andel av tillgångarna som har finansierats med eget kapital. En hög 

soliditet innebär att en stor del av investeringarna har betalats utan att ta upp 

lån, och att skuldsättningen därför är låg. 
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Soliditet 
Procent 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Inklusive pensionsförpliktelser, kommunen 8 11 12 22 23 

Inklusive pensionsförpliktelser, koncernen 6 8 9 12 12 

Exklusive pensionsförpliktelser, kommunen 45 43 40 48 48 

Exklusive pensionsförpliktelser, koncernen 29 28 26 26 26 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser till tidigare anställda ger en bild av det 

totala finansiella handlingsutrymmet, eftersom man där tar hänsyn inte bara till 

skulderna utan också till åtagandena att betala ut tjänstepensioner till tidigare 

och nuvarande anställda. 

Det är positivt att kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelserna har 

ökat den gångna femårsperioden: från 8 procent till 23 procent. Även hela 

kommunkoncernens finansiella ställning har förbättrats. Det beror delvis på att 

pensionsförpliktelserna har passerat toppen och är under avveckling, vilket 

automatiskt stärker soliditeten inklusive pensionsåtagandena. 

Kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelser 
Procent 

Sett över de senaste fem 

åren har Ludvika kommun 

haft en soliditet som är 

lägre än snittet för landets 

kommuner, men högre än 

dalasnittet. 

Just 2019 stärktes 

kommunens soliditet av 

den nämnda överföringen 

av verksamhetsfastigheter 

från kommunen till det 

egna fastighetsbolaget LKFAB, då kommunen minskade och bolaget ökade sin 

låneskuld med ungefär samma belopp. Däremot påverkades inte koncernens 

soliditet. 

Koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser 
Procent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kolada.se. 

Källa: Kolada.se. 
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4 Omvärldsbevakning och framtidsspaning 

Coronapandemin 
Sedan utbrottet i början av 2020 har kommunen påverkats på en rad olika sätt av 

pandemin samt de statliga myndigheternas och våra egna restriktioner. Praktiskt 

taget all verksamhet har fått tänka nytt och anpassas för att hantera och bromsa 

smittspridningen. Särskilt under 2020 innebar pandemin både minskade 

skatteintäkter och ökade kostnader, men även ökade statliga stöd. 

I år har dock situationen i landet förbättrats. Framför allt tack vare den ökande 

vaccinationstäckningen mildrades och slopades de allra flesta av de statliga 

myndigheternas restriktioner i månadsskiftet september/oktober. 

Men pandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka dess långsiktiga 

följder. Troligen kommer den påverka oss även hela innevarande år 2021, och 

antagligen längre än så. Konsekvenserna för vår verksamhet och ekonomi är 

oklara, liksom vilka stöd som staten eventuellt kommer ge. 

Sveriges befolkningsutveckling 
Sveriges befolkning har vuxit under en följd av år, främst eftersom fler har in- 

än utvandrat, men även då det har fötts fler än vad som har avlidit. Ökningen 

fortsatte 2020, men betydligt långsammare än tidigare. Enligt SCB beror det 

främst på en minskad invandring och fler dödsfall under pandemin det året.  

Folkmängd i riket 
Antal folkbokförda invånare, tusental  

       Prognos Prognos Prognos Prognos 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Folkmängd 9 851 9 995 10 120 10 230 10 328 10 379 10 428 10 477 10 524 10 570 

Förändring +104 +144 +125 +110 +97 +52 +49 +49 +47 +46 

Källa: SCB, Sveriges framtida befolkning 2021−2070, Demografiska rapporter 2021:1, publicerad den 28 april 2021.  

Även under de närmaste åren väntas folkmängden fortsätta att växa, men 

långsammare än tidigare och även långsammare än enligt tidigare prognoser. 

SCB tror nu att färre kommer födas och invandra och att fler kommer avlida.  

Samhällsekonomi och skatteunderlag  
Både våra intäkter och kostnader är starkt beroende av samhällsekonomin och 

hur många invånare som jobbar och betalar skatt. 

Skatten på invånarnas löner, pensioner och liknande inkomster är vår klart 

största enskilda intäktskälla: vi fick nästan 1,24 miljarder kronor år 2020, 

motsvarande 46 000 kronor per invånare. Våra möjligheter att bedriva 

verksamhet är därför i hög grad beroende av hur skatteunderlaget utvecklas. 

Coronapandemin, befolkningsutvecklingen, samhällsekonomin, 

statsbidragen och läget på arbetsmarknaden. Det är några 

förhållanden som påverkar kommunens och koncernens 

verksamhetsvolym och ekonomi nu och i framtiden. 

 

 

 

80



Ludvika kommun 
Datum 

2021-10-21 
      

      
Sida 

27(52) 

 

Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024 

Pandemin utlöste en kraftig konjunkturnedgång 2020, men nu ser vi en stark 

återhämtning av samhällsekonomin 2021 och det väntas en hög BNP-tillväxt 

även 2022. Dessa år växer samtidigt skatteunderlaget snabbare än på flera år. 

Sedan blir det blygsammare tillväxttal 2023 och 2024. Detta enligt SKR:s senaste 

prognos per den 30 september 2021. 

Nyckeltal för svensk ekonomi 
Procentuell förändring 

   Prognos Prognos Prognos Prognos 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

BNP 2,0 −2,9 4,3 3,6 1,6 1,4 

Arbetade timmar −0,2 −3,8 2,2 2,8 1,2 0,7 

Arbetslöshet 7,2 8,8 9,0 8,5 8,1 7,8 

Skatteunderlag 2,8 2,1 4,3 4,2 3,7 3,3 

Prisutveckling kommunal sektor 2,3 1,7 2,4 2,1 2,5 2,3 

Källa: SKR:s prognos den 30 september 2021, Cirkulär 21:35. 

Kommunernas skatteunderlag ökar 

med 4,2 procent år 2022, men den reala 

uppgången blir mindre eftersom 

priserna samtidigt stiger med 

2,1 procent. Priserna stiger främst 

genom löneökningar för personalen. 

Totalt för treårsperioden 2022−2024 

ökar skatteunderlaget med 11,6 procent 

och priserna med 7,1 procent.  

Trots den pågående återhämtningen 

befinner sig Sverige fortfarande i en 

lågkonjunktur, i bemärkelsen att det 

finns ledig kapacitet i ekonomin. SKR:s 

prognos vilar på ett scenario där 

Sverige går mot normalkonjunktur 

andra halvåret 2023. 

Generella statsbidrag och utjämning 
Alla kommuner får så kallade generella 

statsbidrag. Pengarna är inte avsedda 

för någon särskild verksamhet utan 

kan, liksom skatteintäkterna, användas 

fritt efter lokala politiska prioriteringar. 

De flesta sådana bidrag är inbakade i det 

system för utjämning som omfördelar 

pengar mellan landets kommuner. Tack 

vare tillskottet från staten är nästan alla 

kommuner, däribland vår kommun, 

nettomottagare i systemet. 

Kommunalskatt 2021 

För varje hundralapp i beskattningsbar 

inkomst betalar invånarna 22,07 kronor till 

Ludvika kommun. Skattesatsen har varit 

oförändrad sedan år 1999, bortsett från de 

skatteväxlingar som har gjorts med 

dåvarande Landstinget Dalarna. 

Ludvika kommun 22,07 % 

Snitt Dalarnas kommuner 22,26 % 

Snitt kommuner mindre städer, tätorter 

och landsbygd 
22,23 % 

Snitt landets alla kommuner 21,68 % 

Riket (en genomsnittlig person i landet) 20,71 % 

 Källa: Kolada.se 

Vår skattesats är en av de lägsta bland 

Dalarnas kommuner och under snittet i länet.  

Den är också lägre än genomsnittet för den 

stora grupp kommuner som liksom Ludvika 

ligger utanför storstadsområdena. 

Den är däremot högre än snittet för alla 

landets kommuner liksom för riket. 

Kommunalekonomisk utjämning 

Statligt system som omfördelar pengar 

mellan landets kommuner. 

Syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för alla kommuner att leverera 

service, oberoende av skattekraft och 

kostnader som är kopplade till strukturella 

förutsättningar som inte kan påverkas så lätt. 

Systemet består av fem delar, där inkomst- 

och kostnadsutjämningen är störst. Inkomst-

delen jämnar ut efter skattekraft. Kostnads-

delen utjämnar för skillnader som beror på 

faktorer som åldersfördelning, geografi och 

socioekonomiska förutsättningar. 
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Generella statsbidrag och nettot från utjämningen är vår näst största intäkt: år 

2020 kom mer än 530 miljoner kronor, motsvarande 20 000 kronor per invånare.  

Riktade statsbidrag och andra öronmärkta intäkter 
Utöver de generella statsbidragen finns också riktade bidrag från staten. De är 

öronmärkta för specifika ändamål eller uppdrag och måste användas till just det. 

I regel betalas de inte ut med automatik, utan måste sökas. Det finns mer än 

180 sådana bidrag, främst inom vård- och omsorgsområdet, förskola och skola. 

Vi får också andra statliga pengar som är styrda till utpekade områden. Till 

exempel ger Försäkringskassan en ersättning för att vi ska utföra viss personlig 

assistans inom funktionshinderområdet. Detta gäller i de fall som den enskilde 

brukaren har valt att kommunen ska utföra den assistans som hen har rätt till. 

Från invånare och företag på orten får vi pengar i form av taxor och avgifter, 

som används för att helt eller delvis finansiera vissa tjänster. Bland annat tar vi 

betalt av dem som har äldreomsorg eller barn på förskolan och av dem som 

ansöker om bygglov eller hyr våra lokaler. 

Alla dessa öronmärkta intäkter är redan bundna till de utpekade verksamheterna 

och kommer i princip motsvaras av en lika stor kostnad. Därför kan de inte 

vara föremål för någon politisk prioritering hos oss. 

Behov av effektiviseringar 
Trots pandemin gjorde kommunerna 

som helhet ett rekordstort ekonomiskt 

överskott i fjol – mycket tack vare stora 

statliga stöd. Det ser också ljust ut 

åtminstone i år och nästa år, i takt med 

att pandemin förhoppningsvis 

fortsätter att klinga av och 

skatteintäkterna växer. Också i år 

väntas överskotten bli relativt starka, 

trots att statsbidragen minskar när de 

tillfälliga pandemirelaterade stöden 

avvecklas (SKR:s Ekonomirapport, 

oktober 2021). 

Sektorn tycks alltså klara ekonomin 

åtminstone i det kortare perspektivet. 

Men det finns en osäkerhet kring om det under pandemin har byggts upp en 

”verksamhetsskuld” och vilken betydelse det kan komma att få för kommande 

behov och kostnader. Det kan handla om omsorgsinsatser som har skjutits upp 

och skolverksamhet som inte har kunnat fungera som vanligt. Och 

underliggande finns stora utmaningar när det gäller investeringsbehoven,  hur 

mycket kommunerna orkar med att låna samt de ökade verksamhetsvolymer 

och minskade möjligheter att finansiera och bemanna välfärden som väntar 

genom befolkningsutvecklingen de närmaste åren. Detta gäller i varierande grad 

i hela Sverige. 
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SKR:s kalkyler säger att det inom några år kommer krävas ett tillskott eller 

ytterligare åtgärder för att kommunsektorn ska nå ett resultat på två procent 

som andel av skatter och statsbidrag, och det under förutsättning att 

kostnaderna ökar i takt med befolkningen. 

Det finns därför inget utrymme att låsa fast sig på en kostnadsnivå som är för 

hög på sikt. Det är nu snarare ett bra tillfälle att genomföra åtgärder och 

satsningar som effektiviserar verksamheterna, så att kommunerna över tid får ut 

mer verksamhet för varje skattekrona. 

Arbetsmarknad och näringsliv på lokalplanet 
Totalt finns närmare 13 000 arbetstillfällen i kommunen (SCB). Näringslivet 

kännetecknas i stor utsträckning av tillverkningsindustri. 

Ludvika en av mycket få svenska kommuner med ett privat företag som största 

arbetsgivare. Hitachi Energy är den dominerande arbetsgivaren med sin 

verksamhet inom kraftöverföring. Företaget har under senare år haft cirka 

3 000 sysselsatta i Ludvika, och är därmed också Dalarnas enskilt största privata 

arbetsgivare. Totalt sett är ännu fler arbetstillfällen kopplade till företaget, hos 

underleverantörer och partners. 

 

Andra större företag är Spendrups Bryggeri AB i Grängesberg och 

upplevelsedestinationen Säfsen Resort AB i Fredriksberg. 

Den senaste tioårsperioden har det totalt blivit mer än 500 nya arbetstillfällen 

netto, inom främst det privata näringslivet som verkar i kommunen (SCB). 

Samtidigt har det blivit fler som jobbpendlar hit från kringliggande kommuner. 

Men de allra senaste åren har både arbetstillfällena och pendlingen minskat en 

del. Det är framför allt bemanningsföretag, konsulter och tillverkningsindustri 

som först växte, men som sedan också har fallit tillbaka. 

Den väntade konjunkturuppgången under främst 2021 och 2022 bör få positiva 

effekter även för vårt lokala näringsliv och därmed också för kommunen i stort 

och för vår ekonomi. 

Flera av de större företagen har meddelat satsningar som också borde innebära 

fler arbetstillfällen på orten. Hitachi Energy har aviserat att de kommer 

rekrytera flera hundra nya medarbetare och Spendrups fortsätter satsa i 

Grängesberg. Även de pågående etableringarna av butiker på handelsområdet 

Lyviksberget betyder nya jobb. Därtill fortgår de förberedelser som på sikt kan 

komma att innebära jobb inom gruvnäringen. 

Väsmanstrand 
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Bostadsmarknad på lokalplanet 
Det finns lite mer än 13 000 lägenheter och småhus i kommunen (SCB). 

Den senaste tioårsperioden byggdes cirka 325 nya bostäder, varav lite drygt 200 

av kommunens helägda bostadsbolag LudvikaHem AB. 

Efter befolkningsökningen 2014−2017 fanns det knappt några lediga bostäder. 

Men de senaste åren har läget förändrats och nu finns nu främst lediga 

lägenheter. Detta har skett i takt med att folkmängden har minskat. 

Även om efterfrågan alltså har sjunkit finns fortfarande en efterfrågan på 

attraktiva bostäder och boendemiljöer. Nya bostäder behövs även för att skapa 

flyttkedjor, liksom för att kommunen ska kunna växa och fortsätta att utvecklas. 

Några privata bolag har påbörjat respektive planerar projekt som ger fler bostäder 

2021 eller 2022. Även LudvikaHem driver ett mindre projekt med 

inflyttningsklara marklägenheter 2021. Sedan tidigare finns också planer för 

större byggprojekt i främst centralorten. 

Kommande år behöver kommunen göra mer för att möjliggöra och underlätta 

för byggprojekt, oavsett vilken aktör som sedan bygger. Vi behöver planera och 

investera inom flera områden. Exempelvis behöver färdiga planlagda områden 

tas fram för att tillgodose efterfrågan på byggbar mark för både lägenheter och 

villor. Det behövs också pengar för att köpa strategisk mark liksom för att 

bygga ut VA, lokala vägar och annan infrastruktur i prioriterade områden. 

Investeringsmedel behövs också för infrastrukturen till områden där det redan 

finns färdiga detaljplaner. 

Flyktingmottagande och integration på lokalplanet 
I mitten av 2010-talet hade Sverige ett större flyktingmottagande än någonsin 

tidigare. Ludvika var en av de kommuner som tog ett extra stort ansvar, och 

många av dem som senare fick uppehållstillstånd blev folkbokförda här. 

På kortare sikt medför detta en påverkan på kommunkoncernens verksamhet 

och ekonomi. Befolkningen har ökat mest i de yngre åldersgrupperna, vilket har 

inneburit ökade behov i förskola, skola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Det har också behövts fler bostäder. Denna grupp är överrepresenterad vad 

gäller ekonomiskt bistånd och andra insatser inom socialtjänsten, bland annat 

till följd av lång etableringstid på arbetsmarknaden. 

Men särskilt på längre sikt kan mottagandet innebära möjligheter, exempelvis 

när en större grupp i yrkesverksam ålder kan bemanna arbetsplatser både i 

näringslivet och i kommunkoncernens verksamheter. 

Efter det stora mottagandet till vår kommun i mitten av 2010-talet har 

flyktinginvandringen och asylmottagandet minskat till betydligt lägre nivåer. De 

allra senaste åren har det rört sig om enstaka personer. 

Det är inte troligt att nivån stiger kraftigt igen under de närmaste åren.  
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5 Planeringsförutsättningar 

Folkmängd och ålderssammansättning 

Folkmängd 
Antal folkbokförda invånare  

  Prel. sept Budget Plan Plan 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Totalt 26 604 26 500 26 700 26 700 26 750 

Antalet invånare i olika åldrar påverkar verksamheten och ekonomin på flera sätt. 

Vid utgången av 2020 hade kommunen 

26 600 invånare. Minskningen med 300 

personer berodde främst på pandemin, 

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. 

Sett över den senaste tioårsperioden 

2011−2020 har kommunen ändå vuxit 

med lite mer än 1 000 invånare. Det 

har framför allt blivit fler barn och 

unga, men samtidigt färre i yrkesaktiv 

ålder och i den äldsta åldersgruppen. 

Som underlag för planering av verksamhet och ekonomi finns en 

befolkningsprognos för kommunen 2020−2035.  

Under perioden väntas folkmängden vara närapå oförändrad kring lite under 

27 000 personer. En nedgång sker 2020 och 2021, kopplat till pandemin. 

Antalet invånare i olika åldrar påverkar verksamheten och 

ekonomin på flera sätt. Under pandemin har folkmängden 

minskat. Nu räknar vi med en återhämtning under 

planperioden 2022−2024, men här är osäkerheten stor. 

Prognoserna visar tydligt att åldersfördelningen förändras på 

ett ur finansiell synpunkt ogynnsamt sätt, med fler barn och 

äldre men samtidigt färre personer i yrkesaktiv ålder.  

Intäkterna i form av skatt, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning väntas totalt sett öka påtagligt 

under planperioden. Detta främst tack vare att tillväxten i 

ekonomin ger höjda skatteintäkter. 

Kommande år finns utmaningar när det gäller koncernens 

investeringsbehov, hur mycket koncernen orkar med att låna 

samt de ökade verksamhetsvolymer och de utmaningar att 

finansiera välfärden som väntar genom befolkningsutvecklingen.  

 

 

Befolkningsprognosen 

Prognosen för Ludvika kommun 2020−2035 

levererades av SCB i april 2020. 

Den baseras på SCB:s framskrivning för riket 

och anpassas till vår kommuns historiska och 

aktuella utveckling. 

Dess scenario innebär en viss befolknings-

minskning 2020−2021 kopplat till corona. 

Därefter återgår utvecklingen för barna-

födande, dödsfall och in- och utflyttning till en 

situation som rådde i kommunen åren före 

det stora flyktingmottagandet 2015−2017. 

Pandemin medför en extra prognososäkerhet. 
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Prognosen levererades av SCB i april 2020. Utifrån vad vi vet i dag har 

pandemin orsakat en befolkningsminskning som de närmaste åren troligen blir 

både kraftigare och mer långvarig jämfört med prognosens siffror. 

Antal invånare 
Prognos 

Åldersfördelningen väntas 

förändras på ett ur finansiell 

synpunkt ogynnsamt sätt, 

när behoven av kommunal 

service tros öka snabbare 

än intäkterna. Det väntade 

demografiska trycket på 

finanserna är inte unikt för 

vår kommun, utan finns i 

varierande grad i hela 

Sverige. 

Förändring olika åldersgrupper 2020−2035 
Prognos 

Förändringar i olika åldrar 

ger också en god bild av de 

ökade respektive minskade 

behov av olika tjänster som 

över tid kan komma att 

riktas mot kommunen. 

Sett över hela perioden till 

2035 blir det fler i skol-

åldern och framför allt fler 

äldre pensionärer, men 

samtidigt något färre barn i 

förskole-åldern och framför allt betydlig färre i aktiv ålder. 

Redan på kortare sikt till 2024 kan den förändrade ålderssammansättningen 

innebära ökade verksamhetsbehov inom främst skola. 

Förändring olika åldersgrupper 2021−2024 
Prognos 

En förändrad 

åldersfördelning ställer krav 

på att resurser över tid 

fördelas om, i takt med 

volym- och 

behovsförändringar för olika 

verksamheter. 

Även hur mycket skatt, 

statsbidrag och utjämning 

som kommer in påverkas av 

antalet invånare och ålderssammansättningen. Det är då inte gynnsamt om det 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik (2010−2019) och SCB:s prognos för Ludvika kommun 

(2020−2035). 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik (2019) o SCB:s prognos för Ludvika kommun (2020−2035). 

 

Källa: SCB:s prognos för Ludvika kommun 2020−2035. 

 

, 2020−2035  
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blir färre i aktiv ålder, eftersom den gruppen står för en stor del av 

finansieringen via skatten utan att själv ha så stora behov av kommunal service. 

Intäkter 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
Miljoner kronor 

  Budget Budget Plan Plan 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Skatteintäkter 1 235,6 1 231,3 1 292,1 1 340,1 1 384,5 

Generella statsbidrag och utjämning 534,4 567,6 587,2 574,6 581,7 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1 770,0 1 798,9 1 879,3 1 914,7 1 966,2 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna avgörs av skatteunderlaget och skattesatsen. Skatteunderlaget i 

sin tur beror på hur många invånare som jobbar och hur lönerna utvecklas. 

Skattesatsen beslutas av fullmäktige. 

Under 2020 var skatteintäkterna 1,236 miljarder kronor, en minskning mot 

2019 med 15 miljoner kronor på grund av lågkonjunkturen och pandemin. För 

2021 sänktes det budgeterade beloppet till 1,231 miljarder kronor, men den 

senaste prognosen pekar på att det snarare kommer bli en ökning till 

1,274 miljarder kronor. 

Beräkningarna för perioden 2022−2024 baseras på SKR:s prognos för 

skatteunderlaget per den 30 september 2021. Genom en starkare 

samhällsekonomi beräknas skatteintäkterna stiga till 1,384 miljarder kronor 

under perioden. Största uppgången sker 2022. Ytterligare ökningar sker sedan 

både 2023 och 2024. 

Pandemin gör att osäkerheten i siffrorna är större än normalt. 

Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 

De generella statsbidragen och utfallet i olika utjämningssystem avgörs av flera 

faktorer: skattekraften, folkmängden, antalet personer i olika åldrar med mera. 

År 2020 kom 534 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämning, en ökning 

mot 2019 med 99 miljoner kronor främst till följd av coronastöd. Det budgeterade 

beloppet för 2021 ökade till 568 miljoner kronor, bland annat tack vare 

tillkommande pandemistöd, men blir 563 miljoner kronor enligt senaste prognos. 

År 2022 stiger nivån ytterligare till 587 miljoner kronor. Men 2023 faller nivån 

tillbaka när vissa tillfälliga pandemistöd upphör, för att öka igen 2024.  

Finansiella intäkter 

Finansiella intäkter 
Miljoner kronor 

  Budget Budget Plan Plan 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Finansiella intäkter 22,6 22,5 24,5 8,0 8,0 

De finansiella intäkterna består exempelvis av räntor och utdelningar från våra 

bolag. 
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Kostnader 

Tjänstepensioner till anställda 

Pensionskostnader 
Miljoner kronor, inklusive särskild löneskatt 

  Budget Budget Plan Plan 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Tjänstepensioner 42,9 32,0 37,0 38,0 40,0 

En del av verksamhetens kostnad är pensioner till tidigare och nuvarande anställda. 

En stor del av dessa kostnader är redan kända för perioden 2022− 2024, 

eftersom merparten av åtagandena gjordes för många år sedan. 

I juni 2021 beslutade SKR om nya antaganden för återstående livslängd, som 

kommuner från och med 2021 ska använda för att beräkna sin pensionsskuld. 

Denna skuld utgörs av tjänstepensioner som har tjänats in av medarbetarna, men 

ännu inte har betalats ut. De nya antagandena innebär att skulden ökar 2022 och 

nivåhöjningen gäller även kommande år. Också den budgeterade utbetalningen av 

pensioner ökar 2022, och ökningen gäller även framöver. 

Avskrivningar 

Avskrivningar 
Miljoner kronor 

  Budget Budget Plan Plan 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Avskrivningar 44,1 33,9 39,0 42,0 44,0 

En del av verksamhetens kostnad är avskrivningar på anläggningstillgångar: 

exempelvis förskolor och vägar. Avskrivningar är planmässiga värde-

minskningar på gjorda investeringar, utifrån den tänkta ekonomiska livslängden. 

En stor del av avskrivningarna är redan kända för 2022−2024, eftersom 

kostnaden för redan gjorda investeringar slås ut under många år framöver. 

Finansiella kostnader 

Finansiella kostnader 
Miljoner kronor 

  Budget Budget Plan Plan 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Finansiella kostnader 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

De finansiella kostnaderna består nästan enbart av räntor på lån. 

En stor del av dessa kostnader är redan kända för perioden 2022−2024.  

Löner, hyror och övriga kostnader 

Kostnadsförändringar 
Procentuell förändring  

  Budget Budget Plan Plan 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Löner 3,1 1,0 1,8 1,8 1,8 

Hyror 2,2 1,0 1,6 1,8 1,8 

Övrigt 2,6 1,0 1,9 1,8 1,8 
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Investeringsbehov 
De kommande åren behövs investeringar inom flera områden. 

Enligt befolkningsprognosen kan det finnas fortsatta investeringsbehov inom 

skola, och på sikt även inom äldreomsorg. På social- och utbildningsnämnden 

pågår en genomlysning av hur befintliga skolor kan utnyttjas på bästa sätt och 

om det eventuellt behövs nya. Vård- och omsorgsnämnden gör en 

genomlysning av framtidens äldreomsorg, som bland annat gäller vilka 

boendeformer som kommer behövas och hur behovet av nybyggnation ser ut.  

Det finns även andra behov, som inte är lika tydligt kopplade till 

befolkningsförändringar. Exempelvis behöver delar av VA-systemet modern-

iseras och det behövs underhåll av gator och vägar. Vidare behövs underhåll 

och investeringar i delar av LudvikaHems lägenhetsbestånd liksom i LKFAB:s 

verksamhetsfastigheter. I samtliga dessa fall finns påbörjade långsiktiga planer. 

Inom klimatområdet behövs investeringar för att bidra till minskade 

koldioxidutsläpp och till att vi når vårt hållbarhetsmål. Ett sådant exempel gäller 

energianvändningen i våra lokaler där det finns en stor potential vid ny- och 

ombyggnationer, som ger betydligt mer energieffektivitet än det genomsnittliga 

befintliga beståndet. Ett annat exempel är transportområdet, där målet om en 

fossilfri fordonsflotta till 2025 bland annat innebär att äldre fossildrivna fordon 

behöver bytas ut mot miljövänligare som går på hållbara drivmedel. 

Vidare finns en efterfrågan på nya bostäder och mark och lokaler för industri 

och handel. Visserligen uppstår initiala kostnader för kommunen oavsett vem 

som bygger eller etablerar sig. Men samtidigt leder tillväxten till utveckling av 

lokalsamhället i stort och den ger också skatteintäkter. 

Digitalisering och teknisk utveckling är också ett fält som kommer kräva 

resurser, samtidigt som stora förhoppningar ställs på att teknik i olika former 

ska bidra till lösningar för att hantera olika utmaningar. 

Även inom infrastruktur och kommunikation behövs investeringar. De 

närmaste åren satsar exempelvis kommunen tillsammans med Trafikverket på 

Genomfart Ludvika, för säkrare trafik och ökad framkomlighet i och genom 

tätorten. Bredbandsutbyggnad i glesbefolkade områden är ett annat exempel.  

Genomfart Ludvika som genomförs 2020−2023 
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Våra planer för           

ekonomi och verksamhet 
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6 Strukturplaner med effektiviseringskrav 
Behovet av att få ut mer verksamhet för pengarna blir större i tider när 

anspråken på kommunal service tros komma att öka när det blir framför allt fler 

gamla, samtidigt som möjligheterna att finansiera verksamheten via skatten 

försvåras av att det blir färre i yrkesaktiv ålder. 

Sedan 2019 bygger därför fullmäktiges budgetbeslut på ett effektiviseringskrav, 

som innebär att nämnderna behöver få ut mer löpande verksamhet för sina 

tilldelade pengar. Eller alternativt få ut lika mycket verksamhet till en lägre 

kostnad. Även ökad kvalitet i verksamheten innebär en effektivisering, om 

kostnaden inte ökar och volymen inte minskar. 

Ökad effektivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att effektivisera kan handla om allt från dagliga förbättringar till nya arbetssätt 

och att utnyttja kompetens och ny teknik bättre. Även minskad sjukfrånvaro 

och ett ökat samarbete över gränser kan vara aktuellt. 

Enligt årliga så kallade strukturplaner behöver nämnderna under treårsperioden 

2022−2024 sammantaget effektivisera den löpande verksamheten med 

104 miljoner kronor, eller nästan 35 miljoner kronor i snitt per år. Enligt 

kalkyler är det ungefär dessa belopp som krävs för att bidra till att finansiera 

den ökade verksamhetsvolym och de investeringsbehov som vi ser växa fram i 

takt med den förändrade ålderssammansättningen.  

Strukturplaner med effektiviseringskrav 
Miljoner kronor 

  Budget Budget Plan Plan 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Totalt 30,0 30,0 30,0 42,0 42,0 

  

 

 

Volym Kostnad Kvalitet 
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Hela kommunkoncernen ska bidra till att effektivisera verksamheterna. 

Från och med 2022 års planer ska de konkreta åtgärderna arbetas fram via sju 

uppdrag.  

Strukturplaner med effektiviseringskrav 2022−2024 
Uppdrag att ta fram åtgärder 

 Uppdrag Rapporterande nämnd/bolag 

1. 

Utreda möjligheten med en koncernövergripande gemensam  

administration och stödfunktioner. I samband med uppdraget även 

identifiera vad som kan digitaliseras. 

Kommunstyrelsen 

2. 
Utreda effekten av att satsa på ytterligare en resurs med inriktning på 

affärs- och beställarkompetens. 
Kommunstyrelsen 

3. Utreda behov av antal kontorsplatser utifrån eventuellt distansarbete. LKFAB 

4. Utreda system för kontroll av pedagogiska måltider. Vård- och omsorgsnämnden 

5. 
Utreda en gemensam hantering av möbler och inredning utifrån en 

övergripande inköpskatalog. 
Kommunstyrelsen 

6. 
Utreda möjligheten med att utveckla fordonsorganisationen med fler 

fordon och fler verksamheter. 

Kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden 

7. Se över föreningsdrift av verksamheter. 
Kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden 

Den ekonomiska effekten av de kommande konkreta åtgärdernas ekonomiska 

utfall och prognos ska löpande rapporteras till kommunstyrelsen i den ordinarie 

rapporteringsprocessen, med start tillfälle 1 år 2022.  
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7 Plan för de finansiella målen 

Oförändrad skattesats 

Skattesats 
Procent 

   Budget Plan Plan 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Skattesats 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 

Tillräckliga ekonomiska överskott 

Kommunens underliggande resultat 2018−2022 
Miljoner kronor 

    Budget Budget 2018 

−2022 2018 2019 2020 2021 2022 

Intäkter i form av skatt, gene-

rella statsbidrag och utjämning 
1 639,3 1 688,3 1 770,0 1 798,9 1 879,3 8 755,8 

Balanskravresultat 22,7 37,9 35,1 35,4 37,9 169,0 

Extraordinära poster − 7,0 − − − 7,0 

Underliggande resultat 22,7 44,9 35,1 35,4 37,9 175,9 

Underliggande resultat,     

andel av skatter och bidrag 
1,4 % 2,7 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

Målet handlar om kommunens underliggande förmåga att skapa överskott. Det 

mått som används rensar bort poster som stör den bilden. Utgångspunkten är 

balanskravsresultatet som redan är rensat från främst realisationsvinster och      

-förluster, som inte är kopplade till den egentliga verksamheten. Även extraord-

inära poster, som inte hör till den vanliga löpande verksamheten, räknas bort. 

Målet avser en rullande femårsperiod – till att börja med 2018−2022. För 

perioden beräknas vi få in drygt 8,7 miljarder kronor i form av skatt, generella 

statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta baserat på bokslut för 

2018−2020 och budget för 2021 och 2022. Periodens sammanlagda 

De tre finansiella målen ligger till grund för vår budgetprocess 

och verksamhetsplanering. Budgeten bygger på att målen nås. 

Ett mål är att skattesatsen ska vara oförändrad, vilket styr hur 

stora skatteintäkterna blir. 

Det andra målet styr hur mycket av de pengar som kommer in 

som behöver läggas undan i form av överskott och vad som blir 

kvar för löpande verksamhet. 

Det tredje målet styr investeringarnas omfattning och finansiering. 

 

 

 

Den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad. 

Kommunens underliggande resultat under femårsperioden 2018−2022 ska vara 

minst 2 procent av periodens intäkter i form av skatt, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning. 
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underliggande resultat ska vara minst 2 procent av dessa intäkter, vilket 

motsvarar lite mer än 175 miljoner kronor. 

De underliggande resultaten är klara för 2018−2020, och det finns ett 

budgeterat resultat för 2021. För år 2022 krävs ett resultat på ungefär 

38 miljoner kronor (2 procent), för att för hela perioden 2018−2022 nå målet 

om ett överskott på minst 2 procent. 

Motsvarande beräkning av resultatkravet görs också för 2023 och 2024. 

Kommunens underliggande resultat 2019−2023 
Miljoner kronor 

   Budget Budget Plan 2019 

−2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Intäkter i form av skatt, gene-

rella statsbidrag och utjämning 
1 688,3 1 770,0 1 798,9 1 879,3 1 914,7 9 051,2 

Balanskravresultat 37,9 35,1 35,4 37,9 38,8 185,1 

Extraordinära poster 7,0 − − − − 7,0 

Underliggande resultat 44,9 35,1 35,4 37,9 38,8 192,0 

Underliggande resultat,     

andel av skatter och bidrag 
2,7 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 

Kommunens underliggande resultat 2020−2024 
Miljoner kronor 

  Budget Budget Plan Plan 2020 

−2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Intäkter i form av skatt, gene-

rella statsbidrag och utjämning 
1 770,0 1 798,9 1 879,3 1 914,7 1 966,2 9 329,1 

Balanskravresultat 35,1 35,4 37,9 38,8 40,3 187,5 

Extraordinära poster − − − − − − 

Underliggande resultat 35,1 35,4 37,9 38,8 40,3 187,5 

Underliggande resultat,     

andel av skatter och bidrag 
2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

Tillräckligt stor del av investeringarna ska finansieras med 

egna medel 

Kommunens investeringar 2018−2022 
Miljoner kronor 

    Budget Budget 2018 

−2022 2018 2019 2020 2021 2022 

Investeringar, netto 111,9 97,4 70,6 81,7 95,7 457,3 

Avskrivningar 61,6 55,4 32,5 33,9 39,0 224,4 

Resultat 22,7 53,8a 36,7 35,4 37,9 186,5 

Finansiering med egna medel 84,3 109,2 69,3 69,3 76,9 408,9 

Självfinansieringsgrad 75 % 112 % 98 % 85 % 80 % 89 % 

a. Det redovisade resultatet på 229,9 miljoner kronor har rensats för en reavinst på 176,1 miljoner kronor efter en intern aktieöverlåtelse 

från kommunen till kommunens ägarbolag Ludvika kommun Stadshus AB. 

För femårsperioden 2018−2022 beräknas kommunen kunna investera för 

457 miljoner kronor inom skattefinansierad verksamhet. Kring 409 miljoner 

kronor kan finansieras med egna medel, vilket ger en självfinansieringsgrad för 

Minst 80 procent av kommunens nettoinvesteringar under femårsperioden 

2018−2022 ska finansieras med egna medel. 
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perioden på 89 procent. Detta baserat på bokslut för 2018−2020 och budget 

för 2021 och 2022. 

Motsvarande beräkning av investeringarnas omfattning och finansiering görs 

också för 2023 och 2024. 

Kommunens investeringar 2019−2023 
Miljoner kronor 

   Budget Budget Plan 2019 

−2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Investeringar, netto 97,4 70,6 81,7 95,7 68,8 414,1 

Avskrivningar 55,4 32,5 33,9 39,0 42,0 202,8 

Resultat 53,8a 36,7 35,4 37,9 38,8 202,6 

Finansiering med egna medel 109,2 69,3 69,3 76,9 80,8 405,5 

Självfinansieringsgrad 112 % 98 % 85 % 80 % 118 % 98 % 

a. Det redovisade resultatet på 229,9 miljoner kronor har rensats för en reavinst på 176,1 miljoner kronor efter en intern aktieöverlåtelse 

från kommunen till kommunens ägarbolag Ludvika kommun Stadshus AB. 

Kommunens investeringar 2020−2024 
Miljoner kronor 

  Budget Budget Plan Plan 2020 

−2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Investeringar, netto 70,6 81,7 95,7 68,8 61,3 378,0 

Avskrivningar 32,5 33,9 39,0 42,0 44,0 191,4 

Resultat 36,7 35,4 37,9 38,8 40,3 189,1 

Finansiering med egna medel 69,3 69,3 76,9 80,8 84,3 380,6 

Självfinansieringsgrad 98 % 85 % 80 % 118 % 138 % 101 % 

Det finansiella målen fastställdes i december 2020 och är framåtblickande. Från 

2021 svarar kommunens nämnder bara för investeringar inom den 

skattefinansierade verksamheten. Målet om självfinansiering avser därmed 

enbart investeringar inom den del av verksamheten, som huvudsakligen 

finansieras med kommunalskatt och statsbidrag. Det kan röra sig om 

anläggningar, ny teknik och vägar. 

Tidigare år har kommunen också svarat för investeringar inom VA och 

återvinning, som ska finansieras med avgifter från de anslutna fastighetsägarna. 

Från 2021 svarar kommunens anläggningsbolag, Wessman Vatten & 

Återvinning AB, för investeringar inom dessa verksamheter. 

  

95



Ludvika kommun 
Datum 

2021-10-21 
      

      
Sida 

42(52) 

 

Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024 

8 Plan för de finansiella rapporterna 

Resultaträkning 

Resultaträkning, kommunen 
Miljoner kronor 

  Budget Budget Plan Plan 

 2020 2021  2022 2023 2024     

Verksamhetens intäkter  451,5 348,9 355,3 361,7 368,2 

Verksamhetens kostnader −2 159,4 −2 096,4 −2 177,6 −2 199,1 −2 253,6 

Av- och nedskrivningar −44,1 −33,9 −39,1 −42,0 −44,0 

Verksamhetens nettokostnader −1 752,0 −1 781,5 −1 861,4 −1 879,4 −1 929,4 

Skatteintäkter 1 235,6 1 231,3 1 292,1 1 340,1 1 384,5 

Generella statsbidrag och utjämning 534,4 567,6 587,2 574,6 581,7 

Verksamhetens resultat 18,0 17,4 17,9 35,3 36,8 

Finansiella intäkter 22,6 22,5 24,5 8,0 8,0 

Finansiella kostnader −4,0 −4,5 −4,5 −4,5 −6,5 

Resultat efter finansiella poster 36,7 35,4 37,9 38,8 40,3 

Extraordinära poster − − − − − 

Årets resultat 36,7 35,4 37,9 38,8 40,3 

      

Årets resultat som andel av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning (%) 
2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 

Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning, kommunen 
Miljoner kronor 

   Budget Budget Plan Plan 

  2020 2021 2022 2023 2024 

 Årets resultat enligt resultaträkningen 36,7 35,4 37,9 38,8 40,3 

− Samtliga realisationsvinster −1,6 − − − − 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet − − − − − 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet − − − − − 

−/+ Orealiserade reavinster och -förluster i värdepapper − − − − − 

+/− 
Återföring av orealiserade vinster och -förluster i 

värdepapper 

− − − − − 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 35,1 35,4 37,9 38,8 40,3 

− Reservering av medel till resultatutjämningsreserv − − − − − 

+ Användning av medel fr. resultatutjämningsreserv − − − − − 

= Årets balanskravsresultat 35,1 35,4 37,9 38,8 40,3 

Enligt kommunallagen ska det vara balans mellan kommunens intäkter och 

kostnader. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, och 

som ett minimum ska det redovisas ett nollresultat. 

Balanskravsresultatet ska beräknas i en balanskravsutredning. Det redovisade 

resultatet ska rensas från sådana poster som inte härrör från den egentliga 

verksamheten, i praktiken oftast tillfälliga realisationsvinster och -förluster. 
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Balansräkning 

Balansräkning, kommunen 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan 

2020 2021 2022 2023 2024 

TILLGÅNGAR      

A...Anläggningstillgångar 1 670,8 1 515,4 1 578,1 1 633,6 1 642,2 

- Immateriella anläggningstillgångar − − − − − 

- Materiella anläggningstillgångar 1 125,2 − − − − 

- Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
1 035,2 − − − − 

- Maskiner och inventarier 88,7 − − − − 

- Övriga materiella anläggningstillgångar 1,2 − − − − 

- Finansiella anläggningstillgångar 545,7 − − − − 

B...Bidrag till infrastruktur 87,5 83,9 80,3 76,7 73,1 

C...Omsättningstillgångar 613,0 640,7 650,1 654,1 692,2 

- Förråd m.m. 13,2 − − − − 

- Kortfristiga fordringar 293,1 − − − − 

- Kortfristiga placeringar − − − − − 

- Kassa och bank 306,7 − − − − 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 371,3 2 240,1 2 308,5 2 364,3 2 407,4 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
     

A...Eget kapital 1 137,8 1 173,2 1 219,1 1 257,9 1 298,2 

- Årets resultat 36,7 35,4 37,9 38,8 40,3 

- Resultatutjämningsreserv − − − − − 

- Övrigt eget kapital − − − − − 

B...Avsättningar 145,6 149,8 154,8 156,4 161,2 

- Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser 
105,4 109,8 115,1 116,8 121,8 

- Andra avsättningar 40,2 − − − − 

C...Skulder 1 087,9 917,0 942,5 958,0 956,0 

- Långfristiga skulder − − − − − 

- Kortfristiga skulder − − − − − 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 
2 371,3 2 240,1 2 308,5 2 364,3 2 407,4 

      

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Panter och därmed jämförliga säkerheter 1 914,3 − − − − 

Ansvarsförbindelser 593,4 − − − − 

- Pensionsförpliktelser 588,4 576,1 551,3 531,6 511,8 

- Övriga ansvarsförbindelser 5,0 − − − − 
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9 Ekonomiska ramar för nämnder och 

kommunsamarbeten 

Driftkostnader netto för nämnder och kommunsamarbeten 
Miljoner kronor 

  Budget Budget Plan Plan 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelse 324,3 336,1 344,0 350,1 356,3 

   Varav egen regi1 − − 111,8 113,8 115,6 

  Vara    gemensamma servicenämnden − − 0,0 0,0 0,0 

  Varav  gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan − − 0,0 0,0 0,0 

  Varav  gem. nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel − − 0,3 0,3 0,3 

  Varav  gemensamma språktolknämnden i Dalarna − − 0,2 0,2 0,2 

  Varav  gemensamma överförmyndarnämnden − − 2,3 2,3 2,4 

  Varav  kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala  Mitt 36,1 33,9 35,3 35,9 36,6 

  Varav  kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbund 181,7 190,1 194,1 197,6 201,2 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 185,6a 180,6 188,0 191,4 194,8 

Myndighetsnämnden miljö och bygg − b − b 0,0 0,0 0,0 

Social- och utbildningsnämnden IFO 181,1 169,7 175,5 178,7 181,9 

Social- och utbildningsnämnden Utbildning 453,1 477,4 516,0 525,3 534,8 

Vård- och omsorgsnämnden 576,4 597,4 619,0 630,2 641,5 

   Varav egen regi − − 610,3 621,3 632,4 

  Varav  gemensamma hjälpmedelsnämnden Dalarna − − 8,7 8,9 9,1 

Valnämnden − − 1,4 0,0 2,0 

Revisionen 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 

Totalt 1 721,6 1 762,4 1 845,1 1 877,0 1 912,6 

Från och med 2022 särredovisas alla de gemensamma nämnder och kommunalförbund som kommunen deltar i. 

1. Inklusive Ludvika kommuns medlemsbidrag till gemensamma servicenämnden och gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 

a. Dåvarande kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

b. Ingick i dåvarande samhällsbyggnadsnämnden 
 

Nämndernas investeringar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Kommunstyrelsen 9,9 25,2 13,5 13,2 6,0 5,5 4,0 

   Varav gemensamma servicenämnden1 6,8 12,5 7,6 5,6 2,0 1,5 1,0 

Kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden 
129,4a 51,1 80,0 80,9 46,6 34,5 27,0 

Social- och utbildnings-

nämnden Utbildning 
1,5 5,6 5,0 6,7 5,6 3,6 3,2 

Vård- och omsorgsnämnden 1,1 2,9 3,0 2,2 2,7 2,2 2,0 

Totalt 142,0 84,8 101,5 103,0 60,9 45,8 36,2 

Från 2021 avses endast investeringar inom de så kallade skattefinansierade verksamheterna. Kommunens anläggningsbolag Wessman Vatten 

& Återvinning AB svarar från 2021 för investeringar inom VA och återvinning, som till och med 2020 låg hos dåvarande 

samhällsbyggnadsnämnden. 

1. Formellt så ingår gemensamma servicenämndens investeringsram i kommunstyrelsens ram.  

a. Dåvarande kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 
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Kommunstyrelsen 

 

Kommunens verkställande organ, med övergripande ansvar för hela koncernens 

utveckling och ekonomiska ställning. Ska se till att fullmäktiges beslut blir genomförda. 

Ansvarar även för näringslivsfrågor, integration samt intern service som HR, ekonomi, IT, 

upphandling och administration. 

Är även samordnande nämnd för fem gemensamma nämnder och två kommunalförbund 

som kommunen ingår i: gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 

gemensamma servicenämnden, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel, språktolknämnden i Dalarna, gemensamma överförmyndarnämnden, 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt samt kommunalförbundet 

Västerbergslagens utbildningsförbund. 

Ekonomiska ramar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Driftkostnader netto 324,3 336,1 344,0 350,1 356,3 − − 

Investeringar 9,9 25,2 13,5 13,2 6,0 5,5 4,0 

 

 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

 

Ansvarar för bland annat förvaltning och underhåll av gator och parker, lokala 

trafikföreskrifter, planering, projektering och exploatering samt miljöfrågor. 

Ansvarar även för verksamhetsområdena kultur och ungdom samt fritid och idrott. 

Ekonomiska ramar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Driftkostnader netto 185,6a 180,6 188,0 191,4 194,8 − − 

Investeringar 129,4a 56,4 80,0 80,9 46,6 34,5 27,0 

a. Dåvarande kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

Myndighetsnämnden miljö och bygg 

 

Myndighetsutövning med ansvar för bland annat ärenden som rör bygglov, 

bostadsanpassning, miljö, hälsoskydd, radon och livsmedel. 

Ekonomiska ramar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Driftkostnader netto − a   − a 0,0 0,0 0,0 − − 

a. Ingick 2020 i dåvarande samhällsbyggnadsnämnden, och 2021 i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
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Ansvarar för utbildning samt individ- och familjeomsorg. 

Till utbildning hör förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem. 

Till individ- och familjeomsorg hör främst ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård  

samt missbruks- och beroendevård. 

Ekonomiska ramar för verksamhetsområde utbildning 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

     2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Driftkostnader netto 453,1 477,4 516 525,3 534,8 − − 

Investeringar 1,5 5,6 8,6 6,7 5,6 3,6 3,2 

Ekonomiska ramar för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

     2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Driftkostnader netto 181,1 169,7 175,5 178,7 181,9 − − 

 

Social- och utbildningsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Ansvarar för äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning, 

inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser. Ansvarar även för socialpsykiatri. 

Ansvarar också för hela kommunens kostverksamhet. 

Är även samordnande nämnd för en gemensam nämnd som kommunen ingår i: 

gemensamma hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

Ekonomiska ramar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Driftkostnader netto 576,4 597,4 619,0 630,2 641,5 − − 

Investeringar 1,1 2,9 5,8 2,2 2,7 2,2 2,0 

 

 

Gemensamma servicenämnden 
 

Samverkan inom IT mellan Ludvika (värdkommun) och Smedjebackens kommun.  

Ansvarar för IT-infrastruktur samt stöttar kärnverksamheterna i dess digitala utveckling. 

Ekonomiska ramar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

     2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Driftkostnader, totalt 67,0 59,6 64,5 64,5 64,5 − − 

Ludvikas kostnad 36,7 31,0 35,4 35,4 35,4 − − 

Investeringar, Ludvikas del1 6,8 12,5 7,6 5,6 2,0 1,5 1,0 

1. Formellt så ingår gemensamma servicenämndens investeringsram i kommunstyrelsens ram. 
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Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
 

Samverkan inom offentlig upphandling mellan Ludvika (värdkommun), Falu, Borlänge, 

Avesta, Gagnef, Hedemora och Säters kommun. 

Gör årligen cirka 200 upphandlingar av varor och tjänster till ett affärsvärde av kring 

3 miljarder kronor. Hjälper därmed de samverkande kommunerna att använda 

skattepengarna på bästa sätt. 

Jobbar med utgångspunkten att upphandling är ett strategiskt verktyg för att 

kommunerna ska nå sina mål. 

Ekonomiska ramar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

     2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Driftkostnader, totalt 20,0 19,2 19,7 XX,X XX,X − − 

Ludvikas kostnad 2,5 2,6 2,6 X,X X,X − − 

 

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel 
 

Samverkan inom tillståndsfrågor mellan Falu (värdkommun), Ludvika, Borlänge, 

Hedemora, Smedjebackens, Säters och Gagnef kommun. 

Ekonomiska ramar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

     2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ludvikas medlemsbidrag 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 − − 

 

 

Språktolknämnden i Dalarna 
 

Samverkan inom språktolkförmedling mellan Borlänge (värdkommun), Ludvika, Avesta, 

Falu, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Mora, Orsa, Rättviks, Smedjebackens och 

Säters kommun samt Region Dalarna. 

Ekonomiska ramar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

     2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ludvikas medlemsbidrag 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 − − 
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Gemensamma överförmyndarnämnden 
 

Samverkan mellan Borlänge (värdkommun), Ludvika, Falu, Gagnefs, Smedjebackens och 

Säters kommun. 

Ekonomiska ramar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

     2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ludvikas medlemsbidrag 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 − − 

 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Samverkan mellan Region Dalarna (värdkommun) och alla 15 dalakommuner. 

Ekonomiska ramar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

     2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ludvikas medlemsbidrag 7,0 8,6 8,7 8,9 9,1 − − 

 

 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt 
 

Samverkan mellan Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säters kommun. 

Ekonomiska ramar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

     2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Driftkostnader, totalt 172,0 165,9 172,3 177,6 180,0 − − 

Ludvikas medlemsbidrag 36,1 33,9 35,3 35,9 36,6 − − 

 

 

Kommunalförbundet Västerbergslagens 

utbildningsförbund  

Samverkan inom gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola med mera mellan Ludvika 

och Smedjebackens kommun. 

Ekonomiska ramar 
Miljoner kronor 

 
 Budget Budget Plan Plan Plan  Plan  

     2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Driftkostnader, totalt 240,3 253,9 253,9 264,2 269,5 − − 

Ludvikas medlemsbidrag 181,7 190,1 194,1 197,6 201,2 − − 
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10 Plan för verksamhetsmålen 

Verksamhetsmål, resultatmått och målvärden 
 

Utfall Utfall 

Utfall 

delår Målvärde Målvärde Målvärde 

 2019 2020 2021 2021 2022 2025 

En av landets bästa skolkommuner       

Genomsnittligt meritvärde 

avgångselever åk 9 (max=340) 
213 212 213 214 215 220 

Genomsnittlig betygspoäng gymnasiets 

avgångselever (max=20) 
13,1 13,8 13,4a 13,5 13,7 14,2 

Andel elever som är trygga i skolan 90 % 89 % − b 91 % 91 % 93 % 

Andel personal inom förskolan med 

förskollärarlegitimation 
34 % 37 % 41 %c 40 % 40 % 50 % 

En bra kommun att växa upp i       

Andel ungdomar med möjl. att påverka 

dem som bestämmer i kommunen 
17 % 22 % − b 20 % 24 % 27 % 

Antal ungdomar som sommarjobbar i 

kommunkoncernens verksamheter 
189 222 276 220 247 300 

Antal barn i familjer med ekon. bistånd 628 572 461 580 480 480 

En tillväxtkommun       

Antal invånare 26 898 26 604 26 560 26 750 26 550 27 000 

Antal arbetstillfällen 12 700 − d − d 13 000 13 050 13 200 

Företagarnas sammanfattande omdöme 

om det lokala företagsklimatet 
3,2 3,0 3,1 3,1 3,2 3,5 

En bra kommun att leva i       

Andel nöjda invånare med kommunen 

som en bra plats att bo och leva på 
− e − e − e − e − e − e 

Andel nöjda invånare med utbudet av 

aktiviteter o det lokala kultur- o nöjeslivet 
− e − e − e − e − e − e 

Andel nöjda äldre inom äldreomsorgen 85 % 93 % − f 88 % 89 % 93 % 

En hållbar kommun       

Mat- och restavfall, kilo per person 209 189 188 195 189 170 

Matsvinn i kommunens serveringar, 

gram per portion 
50 45 34 42 32 30 

Antal fordon i kommunkoncernen som 

går på fossilfria drivmedel 
− g 92 213 214 220 270 

Energianvändning i kommunkoncernens 

lokaler (kWh/kvadratmeter) 
155 150 148 13,5 147 140 

a. Preliminärt. Utfallet för 2021 publiceras november 2021. 

b. Utfallet för 2021 blir klart december 2021. 

c. Preliminärt. Utfallet för 2021 publiceras 2022. 

d. Publiceras med lång eftersläpning. Utfallet för 2020 publiceras november 2021, och utfallet för 2021 publiceras hösten 2022. 

e. Måttet hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Eftersom den görs om 2021 saknas utfall för tidigare år att basera målvärden på.    

Utfallet för 2021 publiceras december 2021. 

f. På grund av pandemin har årets mätning skjutits upp från våren till hösten. Utfallet för 2021 publiceras 2022. 

g. Tidigare gjordes ingen mätning och därmed har inga målvärden kunnat fastställas för detta mått. Men när mätningarna nu har kommit igång 

finns utfall för 2020 och delår 2021 att basera målvärden för 2022 och 2025 på. 

Målnivåer ska årligen fastställas för de 17 resultatmåtten. Det är dessa 

ambitionsnivåer som sedan ska följas upp. 

Det finns redan målvärden för slutåret 2025 (önskat läge på sikt) och för det 

första året 2021 (etappmål). De fastställdes av fullmäktige i november 2020. 

Nu ska målvärden fastställas för 2022 (etappmål), samtidigt som de för 2025 vid 

behov kan revideras. Målvärdena bör bland annat balanseras efter i vilken 

utsträckning tidigare års värden har nåtts eller väntas nås, men också efter de 

ekonomiska och andra förutsättningarna. 
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Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024 

11 Bolagens uppgift och ekonomiska mål 
Nedan beskrivs kortfattat kommunens helägda bolag. 

Beskrivningen av Ludvika kommun Stadshus AB tas från bolagspolicyn. I 

övriga fall utgörs beskrivningarna av ett urval från respektive bolags särskilda 

ägardirektiv. I ett ägardirektiv tydliggörs vad kommunen som ägare vill med 

bolaget och vilken nytta som det förväntas tillföra kommunen och invånarna.  

Uppgift och 

ändamål 

Äga och förvalta aktier och andelar i kommunens helägda aktiebolag 

och andra bolagsengagemang så som delägda bolag.  

 Utgöra moderbolag för bolagskoncernen och därmed äga och förvalta 

aktie- och andelsengagemang för den kommunala verksamheten.  

 Ha det övergripande ansvaret för bolagskoncernen och verka för 

samordningsfördelar, hålla sig underrättad om bolagens verksamhet 

och svara för information och redovisning till kommunstyrelsen. 

 Se till att bolagskoncernen styrs och verkar på ett sådant sätt som 

bäst tjänar Ludvika kommun och dess invånare. 

 

Uppgift och 

ändamål 

Äga och förvalta fastigheter för att tillhandahålla kommunens 

verksamheter med lokaler.  

Förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen. 

Förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta industri- och 

näringslivsfastigheter med lokaler för småindustri och tjänsteföretag. 

Medverka till att trygga näringslivets lokalförsörjning i kommunen. 

Krav Utveckla fastighetsbeståndet och vara en aktiv fastighetsägare. 

Trygga kommunens behov av verksamhetslokaler. 

Ekonomiska 

mål 
En långsiktig hållbar lönsamhetsnivå. Verksamheten ska drivas utan 

behov av kapitaltillskott från ägaren Ludvika kommun. 

Resultatet före skatt bör överstiga 1,5 procent av intäkterna. 

Lönsamhetsnivå ska vara tillräcklig för att säkerställa bolagets 

förnyelse och tillväxt. Intäkterna ska öka med 0,2 procentenheter 

utöver konsumentprisindex. 

Administrationskostnaderna bör minska med 2 procent årligen. 

Direktavkastningen bör inte understiga 4,1 procent. 

Långsiktig stabil soliditetnivå, som kan variera över tid men bör vara 

minst 12 procent. 

Övrigt Moderbolag för LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB och Tryggheten i 

Ludvika Fastigheter KB. 

 
  

Ludvika kommun Stadshus AB 
Kommunens helägda moderbolag, som äger                                            

kommunens alla övriga bolag och samordnar                                                      

deras verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 
s verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludvika kommun Stadshus AB 
Kommunens helägda moderbolag, som äger kommunens alla övriga bolag och 

samordnar deras verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludvika kommunfastigheter AB 
Helägt fastighetsbolag som äger, förvaltar och                                                        

hyr ut lokaler och bostäder. 

 

 

 

 

 

LudvikaHem AB 
Helägt allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut bostäder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västerbergslagens Kraft AB 
Helägt energibolag som producerar elektricitet                                                            

i vattenkraftverk 
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Uppgift och 

ändamål 

Medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen. 

Vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden. 

Krav Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt 

alternativ på bostadsmarknaden. 

Erbjuda ett varierat utbud av bostäder både geografiskt och 

storleksmässigt. 

Medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv boendeort.  

Medverka till att en god service finns och att förutsättningar för social 

gemenskap skapas i bostadsområden. 

Ha en så väl avvägd sammansättning av bostäder i olika områden att 

även socioekonomiskt svagare grupper kan beredas bostad. 

Ansvara för att det finns bostäder anpassade till särskilda behov. 

Skapa och utveckla förutsättningar för de boendes inflytande och 

delaktighet i bolagets verksamhetsutveckling. 

Ekonomiska 

mål 
Direktavkastning på 4,1 procent. 

Resultat före skatt bör överstiga 2 procent av intäkterna. Verksam-

heten ska i så stor utsträckning som möjligt vara självfinansierad. 

Intäkterna ska öka med 0,2 procentenheter utöver 

konsumentprisindex. 

Administrationskostnaderna bör minska med 2 procent årligen. 

Soliditet (justerad) på minst 20 procent. 

 

Uppgift och 

ändamål 

Medverka till att utveckla Brunnsviksområdet.  

Äga och förvalta fastighetsbeståndet för att tillhandahålla 

kommunens verksamheter, näringslivet, offentliga aktörer, föreningar 

och privatpersoner med lokaler och/eller bostäder. 

Krav Förvalta och utveckla fastighetsbeståndet. Vara en aktiv fastighetsägare. 

 Bidra till att täcka kommunens behov av verksamhetslokaler.  

Ekonomiska 

mål 
En långsiktig hållbar lönsamhetsnivå. Verksamheten ska drivas utan 

behov av kapitaltillskott från ägaren Ludvika kommun. 

Resultat före skatt ska överstiga 1,5 procent av intäkterna.  

Intäkterna ska öka med 0,2 procentenheter utöver 

konsumentprisindex. 

Administrationskostnaderna bör minska med 2 procent årligen. 

Direktavkastningen på fastigheter som hyrs ut till kommunal 

verksamhet ska aldrig överstiga 1 procent.  

 Direktavkastningen på fastigheter som hyrs ut till näringsliv med mera 

ska aldrig understiga 6 procent. 

 Långsiktig stabil soliditetnivå, som kan variera över tid men bör vara 

minst 6 procent. 

 

LudvikaHem AB 
Helägt allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut bostäder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LudvikaHem AB 
Helägt allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut bostäder 

 

 

 

 

 

 

 

Stora Brunnsvik AB 
Helägt fastighetsbolag som äger, förvaltar                                                                        

och hyr ut lokaler och bostäder. 

 

 

 

 

 

 

 
Balanskrav 

Enligt kommunallagen ska det finnas en balans mellan kommunens intäkter och kostnader. Budgeten 

ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, och som ett minimum ska det redovisas ett 

nollresultat. 

Balanskravet gäller kommunen och inte den kommunala koncernen. 

Det är 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 tillfälliga realisationsvinster och -förluster. 

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

inom tre år. 

Balanskravet är en del i att ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten. Balanskravets tumregel 

är att inte bedriva mer verksamhet än vad som täcks av de löpande intäkterna. Bakom detta ligger den 

grundläggande tanken om att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som 

den konsumerar. 
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Uppgift och 

ändamål 

Säkerställa en långsiktigt effektiv och hållbar elproduktion.  

 

Ekonomiska 

mål 
En långsiktig hållbar lönsamhetsnivå. Verksamheten ska drivas utan 

behov av kapitaltillskott från ägaren Ludvika kommun. 

Långsiktig avkastning på 3 procent. 

Soliditet på minst 40 procent. 

 

Uppgift och 

ändamål 

m.m. 

Vara huvudman för kommunens VA-verksamhet. 

Ansvara för kommunens avfallshantering. 

Bereda vattenförsörjning och avlopp till bostadsbebyggelse eller 

annan bebyggelse.  

Omhänderta, behandla samt förvara avfall. 

Äga, förvalta, underhålla och investera i verksamheternas fastigheter, 

anläggningar och utrustning. 

Ekonomi Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt 

ekonomiskt hållbara principer. 

Bolaget ska skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för driften 

och att långsiktigt finansiera nödvändiga om- och utbyggnader 

alternativt avvecklingar inom verksamheten. 

 Bolaget ska primärt finansieras genom kundernas avgifter, det vill 

säga taxekollektivet. 

Övrigt Äger kommunens del i WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning 

AB. 

 

Västerbergslagens Kraft AB 
Helägt energibolag som producerar elektricitet                                                            

i vattenkraftverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västerbergslagens Kraft AB 
Helägt energibolag som producerar elektricitet                                                            

i vattenkraftverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wessman Vatten & Återvinning AB 
Helägt bolag som är huvudman för kommunens VA-verksamhet samt ansvarig 

för kommunens avfallshantering. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-10-12 
 

  

Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
 

§ 26  Dnr 2021/67 

 

Redovisning av strukturplaneåtgärder utifrån 
budgetdialog 

Finansutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige noterar följande rapporter:  

 Strukturplansåtgärder – Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron 
daterad 30 september 2021. 

 Strukturplansåtgärder - Säkerställa kompetensförsörjning genom att 
strukturera vikarieförsörjningen daterad 28 september 2021. 

 Strukturplansåtgärder - Förstärkt ledarskap genom värdegrund och 
attraktiv arbetsgivare daterad 30 september 2021. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att arbeta vidare utifrån 
intentionerna i rapporterna och återrapportera till fullmäktige senast kvartal 
2 2022. Åtgärder som kräver ekonomiska satsningar bör lyftas in i 
budgetprocessen för år 2023.  

3. Fullmäktige höjer friskvårdspengen med 1000 kr, från nuvarande 1000 kr 
till 2000 kr per år, från och med 1 januari 2022. Kostnaderna för detta tas 
inom befintliga ramar. 

4. Kommunstyrelsen uppdrar till verksamhetsområde HR att ta fram ett 
ledarskapsprogram där utbildningar i Ludvika kommuns processer är 
obligatoriska för varje chef. Ledarskapsprogrammet ska finnas på plats 
senast 1 januari 2023.  

Beskrivning av ärendet 
Finansutskottet beslöt den 9 mars 2021 § 4 att uppdra till kommundirektören 
att säkerställa att personalprocesser kartläggs och säkerställs genom att leda och 
samordna arbetssätt för att minska sjukfrånvaron samt säkerställa 
kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen. Vidare skulle 
kommundirektören konkretisera och beräkna åtgärderna för förstärkt ledarskap 
genom värdegrundsarbete och attraktiv arbetsgivare.   

Verksamhetsområde HR har utrett alla tre områden och kommit med förslag på 
åtgärder och rekommendationer för hur kommunen långsiktigt och strukturellt 
kan arbeta annorlunda för ökad effektivitet. En konkret åtgärd är att utveckla 
ett ledarskapsprogram med obligatoriska utbildningar för chefer. Flertalet 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

åtgärder och rekommendationer behöver förvaltningen arbeta vidare med, 
varmed fullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att jobba vidare 
utifrån intentionerna i rapporterna. Ett av förslagen är att kommunen ska ha en 
övergripande bemanningsenhet och att denna organisatoriskt skulle tillhöra 
verksamhetsområdet HR. Innan beslut tas om den typen av 
organisationsförändring behöver medarbetare och fack involveras.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från finansutskottets sammanträde den 9 mars 2021 § 4.  
2. Strukturplansåtgärder – Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron daterad 30 

september 2021. 
3. Strukturplansåtgärder - Säkerställa kompetensförsörjning genom att 

strukturera vikarieförsörjningen daterad 28 september 2021 inklusive bilaga. 
4. Strukturplansåtgärder - Förstärkt ledarskap genom värdegrund och attraktiv 

arbetsgivare daterad 30 september 2021. 

Behandling 
Ärendet föredras av verksamhetschef HR samt vd för Ludvika 
kommunfastigheter AB. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sida 

1(7) 
Datum 

2021-10-04 
Diarienummer 

KS  2021/67-04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Ludvigsson, 761 21 
susan.ludvigsson@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Återrapport av strukturplansåtgärder rörande HR 
området och beslut om åtgärder utifrån återrapporten 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige noterar följande rapporter:  

 Strukturplansåtgärder – Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron 
daterad 30 september 2021 

 Strukturplansåtgärder - Säkerställa kompetensförsörjning genom 
att strukturera vikarieförsörjningen daterad 28 september 2021 

 Strukturplansåtgärder - Förstärkt ledarskap genom värdegrund 
och attraktiv arbetsgivare daterad 30 september 2021 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att arbeta vidare utifrån 
intentionerna i rapporterna och återrapportera till fullmäktige senast 
kvartal 2 2022. Åtgärder som kräver ekonomiska satsningar bör lyftas in 
i budgetprocessen för år 2023.  

3. Fullmäktige höjer friskvårdspengen med 1000 kr, från nuvarande 1000 
kr till 2000 kr per år, från och med 1 januari 2022. Kostnaderna för 
detta tas inom befintliga ramar. 

4. Kommunstyrelsen uppdrar till verksamhetsområde HR att ta fram ett 
ledarskapsprogram där utbildningar i Ludvika kommuns processer är 
obligatoriska för varje chef. Ledarskapsprogrammet ska finnas på plats 
senast 1 januari 2023.  

Sammanfattning 
Finansutskottet beslöt den 9 mars 2021 § 4 att uppdra till kommundirektören 
att säkerställa att personalprocesser kartläggs och säkerställs genom att leda och 
samordna arbetssätt för att minska sjukfrånvaron samt säkerställa 
kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen. Vidare skulle 
kommundirektören konkretisera och beräkna åtgärderna för förstärkt ledarskap 
genom värdegrundsarbete och attraktiv arbetsgivare.   

Verksamhetsområde HR har utrett alla tre områden och kommit med förslag på 
åtgärder och rekommendationer för hur kommunen långsiktigt och strukturellt 
kan arbeta annorlunda för ökad effektivitet. En konkret åtgärd är att utveckla 
ett ledarskapsprogram med obligatoriska utbildningar för chefer. Flertalet 
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åtgärder och rekommendationer behöver förvaltningen arbeta vidare med, 
varmed fullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att jobba vidare 
utifrån intentionerna i rapporterna. Ett av förslagen är att kommunen ska ha en 
övergripande bemanningsenhet och att denna organisatoriskt skulle tillhöra 
verksamhetsområdet HR. Innan beslut tas om den typen av 
organisationsförändring behöver medarbetare och fack involveras.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Finansutskottet beslöt den 9 mars 2021 § 4 att uppdra till kommundirektören 
att säkerställa att personalprocesser kartläggs och säkerställs genom att leda och 
samordna arbetssätt för att minska sjukfrånvaron samt säkerställa 
kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen. Av beslutet 
framgår att arbetet ska ske i nära samarbete med respektive förvaltning och 
kommunala bolag och redovisas senast i samband med budgetbeslut i 
fullmäktige i november 2021.  

Vidare beslöt finansutskottet att uppdra till kommundirektören att genom 
samverkan konkretisera och beräkna åtgärderna: 

 Förstärkt ledarskap genom värdegrundsarbete och attraktiv 
arbetsgivare. 

På ovannämnda sammanträde gav finansutskottet även uppdrag till nämnderna 
och bolagen att arbeta vidare med lokalförsörjningsbehoven, samt till 
koncernekonomichef att ta fram underlag för fastställande av nivåer på 
strukturramar för 2022 och plan för 2023-2024 inför budgetprocessen. Dessa 
frågor hanteras inte i denna tjänsteskrivelse. Här återrapporterar HR det arbete 
som gjorts kopplat till de tre första frågeställningarna, som HR fick i uppdrag 
av kommundirektören den 29 april 2021 att utreda vidare för att ge förslag på 
strukturplansåtgärder i syfte att arbeta effektivare/smartare och på så vis få ner 
kostnaderna för Ludvika kommun.  

För att ge fullmäktige ett bra underlag till beslut har HR skrivit tre fristående 
rapporter, som finns bifogade denna tjänsteskrivelse. Varje uppdrag redovisas 
därför var för sig i tjänsteskrivelsen men där förslag på åtgärder ibland är 
densamma för flera strukturplansåtgärder.  

För varje område har förvaltningen skrivit en rapport som beskriver nuläge, 
kommer med förslag på förbättringar och redogör för ekonomiska uträkningar.  

Kort redogörelse över uppdragen och förslag på åtgärder 

1. Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron 

Nuläge:  
Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har många år legat på en nivå som är 
högre än hos de flesta andra kommuner. Sjuklönekostnaden var 2019 drygt 34 
miljoner.   
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Under 2020 och 2021 är kostnaden högre, men orsakerna till det påverkas av 
pandemin. Pandemin i sig är en orsak till sjukfrånvaro som Ludvika kommun 
inte kunnat påverka och vi väljer därför att inte fokusera på sjukfrånvaron 
under dessa år.  

Vi har valt att belysa sjukfrånvaron ur följande tre arbetsmiljöområden; 
”Hälsofrämjandearbete, ”Förebyggande” och ”Rehabiliterande”. 

För att beskriva hur man idag arbetar med sjukfrånvaron och fånga förslag på 
vad verksamheterna ser kan göras för att få ner sjukfrånvaron har vi genomfört 
kvalitativa intervjuer på chefsnivå i samtliga förvaltningar. Samtliga chefer har 
också fått möjligheten att svara på ett antal frågor i ämnet i den enkäten som 
skickades ut för värdegrundsarbetet. I enkäten ville vi även få fram vad 
cheferna ser är orsaken till sjukfrånvaron.  

Antal medarbetare per chef varierar mellan 2 till drygt 60 medarbetare. 
Förutsättningarna för ett nära ledarskap och att se varje medarbetare är då olika 
oavsett vilket övrigt stöd man har som chef.  

Förslag på åtgärder 
I kapitel 6 i bilaga 2 redovisar förvaltningen samtliga förslag och 
rekommendationer.  

Nedan redovisas ett urval:  

 Förbättra arbetet med arbetsmiljön – obligatoriska utbildningar för 
chefer och möjlighet till stöd i processer.  

 Ge cheferna bra förutsättningar – Se över antalet medarbetare per chef 
och vilket stöd i övrigt som cheferna behöver (administrativt?). 

 Höja friskvårdsbidraget från 1000 kr till 2000 kr per år. 

2. Säkerställa kompetensförsörjning genom att strukturera  
vikarieförsörjningen 

Nuläge:  
Hanteringen av visstidsanställda skiljer sig åt mellan förvaltningarna. Vård- och 
omsorgsförvaltningen och social-och utbildningsförvaltningen har flest 
visstidsanställda.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har runt 500 visstidsanställda och social och 
utbildningsförvaltningen runt 100 som finns inom vikariepoolen och ytterligare 
ca 300 visstidsanställda på längre vikariat. Under semesterperioden på 
sommaren kan den totala siffran visstidsanställda i dessa förvaltningar uppgå till 
ca 900.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har en bemanningsenhet som hanterar alla 
vikarier inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet, socialpsykiatrin och 
kost organisationen. Tio personer arbetar måndag till söndag med rekrytering, 
avslut av anställning, boka vikarier på både korta och långa vikariat samt stötta 
cheferna i schemaläggning genom att korrigera scheman innan chefen 
fastställer.  
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Bemanningsenheten hanterar visstidsanställd personal utifrån gällande 
lagstiftning (lagen om anställningsskydd), kollektivavtal och nämndens beslut 
gällande kompetenskrav.  

Bemanningsenheten utbildar även nya chefer inom vård- och 
omsorgsförvaltningen i tre verksamhetssystem, de är systemförvaltare för Time 
care pool och de samverkar med arbetsmarknads- och integrationsenheten 
gällande praktikplatser.  

Vid avsaknad av vikarier har bemanningsenheten befogenhet att utbeordra 
ordinarie personal på helger och vid behov på vardagar när chefen meddelar 
behovet av hjälp i frågan.  

Bemanningsenheten använder sig av olika system som Reach mee, Heroma, 
Winlas och Time care pool.  

På social och utbildningsförvaltningen är hanteringen av visstidsanställd 
personal uppdelad mellan rektor, handläggare och vikariepoolen. Det är främst 
inom förskola och skolverksamhet som behov av vikarier finns. 

Vikariepoolen hanterar behovet av visstidsanställda vid tillfällig 
arbetsanhopning eller korttidsfrånvaro bland ordinarie personal.  

Varje termin ser rektorer över sina områden för att säkerställa bemanningen. 
Behovet av visstidsanställd personal för långtidsvikariat, allmän 
visstidsanställning samt att tillförordna via skollagen hanteras av rektor och 
handläggare på respektive förskole- och skolområde  En handläggare kan ha ett 
eller flera förskole- och skolområden. Totalt är det åtta handläggare som har 
denna arbetsuppgift.  

Handläggarna har även i uppgift att hjälpa rektorerna med rekrytering och 
administrering av visstidsanställda samt utföra kontroll av konverteringsdagar 
utifrån lagen om anställningsskydd. 

Social- och utbildningsförvaltningen använder sig av systemen Reach mee, 
Heroma och Winlas.  

Förslag på åtgärder:  
 Samordna hantering av visstidsanställningar för basverksamheterna 

inom Ludvika kommun till en övergripande bemanningsenhet med 
placering inom Verksamhetsområde HR. 

 Undersöka bemanningsenhetens befogenheter att beordra ut ordinarie 
medarbetare även på vardagar.  

 Föreslå social-och utbildningsförvaltningen att tillsvidareanställa fler 
medarbetare inom SoU för att undvika att bemanna skola och 
barnomsorg med visstidsanställda medarbetare.  

 Föreslå social- och utbildningsförvaltningen att huvudsakligen tillåta 
tillsvidareanställda medarbetare inom SoU att bli tillförordnade via 
skollagen.   
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 Kartlägga behovet av systemstöd gällande visstidsanställda medarbetare 
i basverksamheterna. 

3. Förstärkt ledarskap genom värdegrund och attraktiv arbetsgivare 

Nuläge:   
För att stärka cheferna i deras uppdrag erbjuder HR-enheten ett antal 
utbildningstillfällen inom personalområdet, men också ett par andra 
utbildningstillfällen som mer kan liknas vid introduktioner.  

De olika utbildningarna är:  

 Introduktionstillfälle för nya medarbetare och chefer där information 
ges om Ludvika kommun som arbetsgivare och organisation.  

 HR tillsammans med övriga stödfunktioner i kommunstyrelsens 
förvaltning anordnar även ett introduktionstillfälle för nya chefer där 
varje stödfunktion presenteras. 

 Ludvika kommuns rekryteringsprocess och vad man ska tänka på vid 
rekryteringar. 

 Rehabiliteringsprocessen 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Medarbetar- och lönesamtal  

 Disciplinåtgärder  

Dessutom anordnas en partsgemensam utbildning i arbetsmiljö som är 
obligatorisk för chefer och skyddsombud. Den utbildningen håller 
företagshälsovården.  

De utbildningar som HR ansvarar för ges två gånger per år och är idag inte 
obligatoriska. Varje chef som anställer chefer är ansvariga för att informera och 
uppmuntra nya chefer att gå utbildningarna som ges. Det är sedan varje chefs 
ansvar att anmäla sig och gå utbildningarna.  

Det finns idag ingen uppföljning eller kontrollfunktion för att säkerställa att alla 
kan Ludvika kommuns processer i personalarbetet.  

Förslag på åtgärder 
 Göra alla interna introduktioner och utbildningar rörande chefskap och 

andra relevanta områden samt ledarutveckling obligatoriska för våra 
chefer i Ludvika kommun. 

 Ta fram ett internt ledarskapsprogram där fokus ligger på den 
personliga utvecklingen. 

Kommunstyrelsens förvaltnings analys  
De tre rapporter som verksamhetsområdet HR skrivit belyser vilka strukturella 
förändringar som kan ske inom områdena. De förslag på åtgärder och 
rekommendationer som ges är olika till sin karaktär – vissa handlar om att 
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utreda olika frågor vidare medan andra är handfasta och föreslår 
organisationsförändringar och beslut rörande annan nämnds ansvarsområde.  

Eftersom förslagen är så pass olika kan inte förvaltningen rekommendera 
fullmäktige eller kommunstyrelsen att besluta i alla frågor idag. Merparten av de 
rekommendationer och åtgärder som lyfts behöver kommunstyrelsens 
förvaltning få arbeta vidare med för att till exempel hinna involvera berörd 
personal, fack, göra risk- och konsekvensanalyser, utreda en fråga vidare 
etcetera. Beslut om att flytta bemanningsenheten är till exempel en 
organisationsförändring som fullmäktige inte kan fatta beslut om utan att det 
föregåtts av samverkan.  

Kommunstyrelsens förvaltning har identifierat två åtgärder, där förvaltningen 
redan idag ser att beslut skulle kunna tas. Det ena fallet handlar om att 
kommunstyrelsen uppdrar till verksamhetsområde HR att ta fram ett 
ledarskapsprogram med obligatoriska utbildningar för varje chef. Det andra att 
fullmäktige föreslås höja friskvårdspengen med 1000 kr, från nuvarande 1000 kr 
per år till 2000 kr per år från och med 1 januari 2022. Förvaltningen ser att en 
höjning av friskvårdsbidraget kan finansieras genom en sänkning av 
sjukfrånvaron med 0,5 procent och därmed även längre behov av vikarier och 
lägre kostnader för vikarier.  

Ekonomiska konsekvenser 
Med en minskad sjukfrånvaro kommer också behovet och kostnaden för 
vikarier att minska. Om vi antar att sjukfrånvaron går ner och 
timvikarieanvändningen minskar med 2 % så skulle det innebära en 
kostnadsbesparing på ca 1 000 000 kr för Ludvika kommun.  

Att använda ett och samma system för vikarieanskaffning inom kommunen 
skulle spara minst 100 000 kr. 

Att se över och införa en gemensam bemanningsorganisation under HR kan 
komma att kräva en projektledare och kostnad för denna. 

Utvecklande ledarskap utbildning för chefer till en kostnad av 8 000 kr per 
deltagare inklusive kost och logi. Övriga ledarskapsutbildningar som är tänkt 
ska ingå i det obligatoriska ledarskapsprogrammet finns redan idag och hålls av 
huvudsakligen personal på verksamhetsområde HR. Inga övriga direkta 
kostnader för programmet uppstår, dock indirekta kostnader i form av tid för 
chefer som deltar.   

En höjning av friskvårdsbidraget med 1000 kr till 2000 kr per år och anställd 
kommer att kunna ge en kostnadsökning på 800 000 kr för 2022. Bör kunna 
finansieras genom lägre sjukfrånvaro och därmed lägre kostnader för vikarier.  

 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Susan Ludvigsson 
HR-chef 
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Bilagor 
1. Protokollsutdrag från finansutskottets sammanträde den 9 mars 2021 § 

4.  
2. Strukturplansåtgärder – Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron daterad 

30 september 2021. 
3. Strukturplansåtgärder - Säkerställa kompetensförsörjning genom att 

strukturera vikarieförsörjningen daterad 28 september 2021 inklusive 
bilaga. 

4. Strukturplansåtgärder - Förstärkt ledarskap genom värdegrund och 
attraktiv arbetsgivare daterad 30 september 2021. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för verkställighet med återrapport 
Social- och utbildningsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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1(2) 

2021-03-09 
 

  

Kommunstyrelsens finansutskott 
  

 
 

§ 4  Dnr 2021/67 

 

Redovisning av strukturplaneåtgärder utifrån 
budgetdialog 

Beslut 
1. Finansutskottet noterar redovisningen av framtagna idéer på 

strukturplaneåtgärder som framkom under budgetdialogdagarna.  

2. Finansutskottet uppdrar till kommundirektör att säkerställa att 
personalprocesser kartläggs och säkerställs genom att leda och samordna: 

- Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron 

- Säkerställa kompetensförsörjning genom att strukturera 
vikarieförsörjningen. 

Arbetet ska ske i nära samarbete med respektive förvaltning och 
kommunala bolag. Redovisning av resultat ska ske senast i samband med 
budgetbeslut i fullmäktige i november 2021.  

3. Finansutskottet uppdrar till kommundirektör att genom samverkan 
konkretisera och beräkna åtgärden: 

- Förstärkt ledarskap genom värdegrundsarbete och attraktiv 
arbetsgivare. 

4. Finansutskottet uppdrar till respektive nämnd och bolag att arbeta vidare 
med lokalförsörjningsbehoven 

5. Finansutskottet ger koncernekonomichef i uppdrag att ta fram underlag för 
fastställande av nivåer på strukturramar för 2022 och plan för 2023-2024 
inför budgetprocessen. 

Beskrivning av ärendet 
En förutsättning för att över tid klara överskottsmålet på 2 procent är att 
kommunens nämnder klarar att bedriva verksamheten inom tilldelade 
budgetanslag. Kopplat till de finansiella målen finns därför även andra åtgärder 
som syftar till att anpassa de löpande kostnaderna till de löpande intäkterna. 

Fullmäktiges budgetbeslut bygger på strukturplaner med långsiktiga 
effektiviseringsåtgärder som innebär att nämnderna behöver få ut mer 
verksamhet för varje skattekrona. Åtgärderna bygger på långsiktiga prognoser 
för att arbeta effektivare och förbättra verksamheten. Effektiviseringskravet 
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uppgår till 100 miljoner kr för treårsperioden 2021−2023, eller 33 miljoner kr i 
snitt per år. Beloppet motsvarar cirka 1,5 procent av nämndernas 
bruttokostnader eller omkring 1,1 procent räknat på hela koncernens 
kostnadsram. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2021.  
2. Sammanställning av uppdragen. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Bolag 
Ekonomienhet 
Koncernekonomichef för verkställighet 
Kommundirektör för verkställighet och återrapport 
Akten 
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Sammanfattning 
Föreliggande rapport om arbetssätt för att minska sjukfrånvaro gör tydligt att vi 
som arbetsgivare behöver ha helhetsperspektiv, då orsakerna till sjukfrånvaron 
är många. Det framkommer i vår nulägesanalys, som grundar sig på 
förfrågningar till våra förvaltningar samt erfarenheter från HR, att vi behöver 
lyfta våra ansvariga chefers förutsättningar för att genomföra de lagstadgade 
arbetsmiljöuppgifter som de är ålagda, vilket inkluderar att utreda sjukfrånvaro. 
Med information och kunskap belyses möjligheter, var och ens ansvar genom 
hela organisationen och även skyldigheter i arbetsmiljöfrågor. Utöver det 
föreslås följande åtgärder, presenterat utifrån tre olika perspektiv:  

Åtgärder utifrån ett hälsofrämjande perspektiv: 
 Obligatoriska utbildningar för chefer på samtliga nivåer kring 

hälsofrämjande arbete och friskfaktorer. 

 Med Arbetsmiljölagen och föreskriften för systematiskt 
arbetsmiljöarbete som underlag, undersöka chefers möjlighet till att 
efterfölja dessa. Det kan vara exempelvis antal medarbetare och chefers 
egen arbetsmiljö och möjlighet till återhämtning.   

 Genomföra en fördjupad (extern och oberoende) 
undersökning/utredning för att utröna vilka administrativa uppgifter 
som ingår i chefens uppdrag.  

 Fortsättningsutbildningar i processer kopplade till uppdraget och 
hälsofrämjande rutiner/arbetsuppgifter på arbetsplatsen.  

 Höja friskvårdsbidraget för att på så sätt uppmuntra till hälsa och 
minska korttidssjukfrånvaron. Även låta utvärdera 
friskvårdsaktiviteterna för att se över möjligheter till utveckling samt 
möjligheter till att schemalägga friskvårdstimme.  

 Skapa grupper med chefer inom förvaltningarna, med HR som stöd, där 
vi går igenom hur man jobbar med medarbetarna inom den egna 
enheten i frågor som behandlar uppdraget för verksamheten och 
enheten.   

Åtgärder utifrån ett förebyggande perspektiv: 
 Skapa grupper inom förvaltningarna, med HR som stöd, som arbetar 

med att diskutera och ta fram förslag på hälsofrämjande och 
förebyggande åtgärder. Det kan handla om rutiner i arbetet som 
förbättrar och förenklar uppdraget samt andra frågor som uppkommit 
på APT och inom verksamhetsområdet.  

 Utöka och skapa stödmaterial att använda för analys av sjukfrånvaron, 
både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro, framförallt för 
chefer på enhets- och verksamhetsnivå.  
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Åtgärder utifrån ett rehabiliterande perspektiv:  
 Stöd från HR, till chefer i grupp i frågor som rör anpassning och 

förflyttning. Mötesagendan om hur verksamhetsområdet och 
förvaltningen möjliggör för medarbetare, som i rehabiliterande syfte, 
behöver prova annat arbete inom annan verksamhet.  

 Göra samtliga utbildningar inom området arbetsmiljö och 
rehabiliteringsprocess obligatoriska. Utbildning ska vara obligatorisk för 
chefer inom samtliga nivåer. Utbildningarna klargör arbetsgivarens 
anpassnings- och rehabiliteringsansvar genom hela 
rehabiliteringsprocessen, vilket inkluderar den arbetsrättsliga synvinkeln 
på rehabiliteringsprocessen.   

 Utvärdera företagshälsovårdens roll i allmänhet och i 
rehabiliteringsarbetet i synnerhet. Det sistnämnda utifrån beslut av 
styrgruppen för HR-projektet, att Företagshälsovården är stöttande 
instans i rehabilitering.  

 
Med de samlade åtgärder som här beskrivs, där fokus lagts på 
hälsofrämjande och förbyggande arbete, kan vi anta att Ludvika 
kommun minskar sin sjukfrånvaro med en halv procent första året och 
därefter en procent på årsbasis. 2020 var sjukfrånvaron 10,8 % som 
grundar sig på 442 000 frånvarotimmar. Under 2019 var sjukfrånvaron 
8,8 % med 373 000 frånvarotimmar. Med en minskad sjukfrånvaro 
kommer också behovet och kostnaden för vikarier att minska. Om vi 
antar att sjukfrånvaron går ner och timvikarieanvändningen minskar 
med 2 % så skulle det innebära en kostnadsbesparing på ca 1 mnkr för 
Ludvika kommun.  
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1 Inledning och bakgrund 
HR-enheten/Verksamhetsområde HR har fått uppdrag av finansutskottet, via 
kommundirektör, att föreslå strukturplansåtgärder inom tre olika områden. De 
är ”förstärkt ledarskap”, ”kompetensförsörjning genom strukturerad 
vikarieförsörjning” samt ”arbetssätt för att minska sjukfrånvaron”. Föreliggande 
rapport behandlar sista området.  

Ansvaret att utreda sjukfrånvaron ingår i fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 
vilket regleras i förskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM 2001:1), som 
har sin grund i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren Ludvika kommun har ansvar 
och skyldighet att rehabilitera medarbetare, oavsett sjukfrånvaroorsak, för att de 
ska kunna återgå i arbete på ett bra och hållbart sätt.1 

1.1 Arbetsmiljöarbete – utifrån tre perspektiv  
Arbetsmiljöarbete delas ofta in i tre delar; hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande arbete.2 I följande rapport väljer vi därför att belysa frågan 
utifrån dessa tre perspektiv:   

 Med främjande av hälsa på arbetsplatsen menas att vi har arbetsmiljö 
och arbetssätt som medarbetarna mår bra av. Främjande arbetssätt 
handlar även om vilka förhållanden, på både organisationsnivå och 
individnivå samt vilka processer, vanor, regler och rutiner som finns för 
att få oss att utföra uppdraget med bibehållen arbetshälsa.3     

 Förebyggande arbete handlar om att ha kännedom om och att 
undersöka risker på arbetsplatsen och motverka dessa. För att förhindra 
ohälsa och sjukdom behövs kännedom om dessa risker. De kan vara av 
såväl fysisk som psykisk karaktär. Arbetsgivaren bör vara extra 
medveten om handlingar som kan skapa ohälsa hos medarbetarna – 
exempelvis oro och stress vid omorganisation eller varsel. Ohälsa kan 
även ha sin grund utanför arbetet. Om arbetsgivaren inte har möjlighet 
att fånga upp eller arbeta med risker och ohälsa hos medarbetarna, kan 
sjukskrivning bli ett faktum.  

 Rehabiliterande arbete handlar om arbetet som måste göras när olyckan 
redan hänt, dvs. medarbetaren har blivit sjuk. Då är vi som arbetsgivare 
skyldiga att ha rutiner för det så att vi kan rehabilitera tillbaka 
medarbetaren på ett bra och hållbart sätt.  

2 Uppdrag och syfte 
Syftet med rapporten är att, som en del av flera strukturplansåtgärder, ge förslag 
på arbetssätt för att minska sjukfrånvaron samt vilka kostnader Ludvika 
kommun har för sjukfrånvaron. 

 
1 Arbetsmiljölagen, AFS 2020:5, Anpassning. 
2 Ibid. 
3 Arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner, landsting och företag, 2016  
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3 Genomförande 
För att ta fram underlag till strukturplansåtgärderna har det genomförts 
kvalitativa intervjuer av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer i samtliga 
förvaltningar. Det har även skickats ut kvantitativa (och kvalitativa) frågor via 
värdegrundsenkäten som gick ut till samtliga chefer i kommunen. Även några 
representanter från våra fackliga organisationer har besvarat våra frågor. 
Externa referenser finns nämnda i fotnot.   

Utöver intervjuerna och enkätfrågor presenterar vi även vilka rutiner som finns 
samt vad som idag redan görs i arbetet med att minska sjukfrånvaron. I denna 
rapport har även Självservice4 varit underlag för kunskapsinsamling.  

4 Beskrivning av nuläge 
Här väljer vi att belysa de förhållanden vi har kännedom om i kommunens 
verksamheter. Till hjälp har vi information som finns i personalsystemet 
Heroma, pågående och inkommande ärenden i Självservice samt kontakt med 
förvaltningarna.  

4.1 Sjukfrånvaro och kostnader   
Sjuklönen för sjukfrånvaron till och med dag 14 står vi som arbetsgivare för 
(förutom karensavdrag), den delen av sjuklön består av 80 % av lönen. 
Försäkringskassan står för ersättningen från dag 15 och framåt.5  Arbetsgivaren 
betalar även 10 % i sjuklön av lönebortfallet från och med dag 15 till och med 
dag 90. 6 Kostnad för sjukfrånvaro i Ludvika kommun var under 2020 
49 992 716 kr, vilket inkluderar sociala avgifter. Under 2019 var motsvarande 
summa 34 212 890 kr.  

Andel sjuktimmar i förhållande till ordinarie timmar fördelar sig enligt följande, 
se tabell nedan. 7  

Förvaltning  2020 2019 
Kommunstyrelsens förvaltning 5,9 % 5,3 % 
Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

5,4 % 5,1 % 

Social- och utbildningsförvaltningen 9,6 % 7,7 % 
Vård- och omsorgsförvaltningen 13 6 % 11,1 % 
Ludvika kommun 10,8 % 8,8 %  
Kostnad för Ludvika kommun  49 992 716  34 212 890  

Under 2020-2021 har vi en pågående pandemi. En hög nivå av sjukfrånvaro är 
inte bara att beakta som negativt, eftersom det indikerar på att medarbetarna 
följt Folkhälsomyndighetens restriktioner som bl.a. uppmanar att stanna 
hemma vid minsta symptom.  

 
4 Via självservice inkommer ärenden/personalfrågor till vårt ärendehanteringssystem HR-
enheten.  
5 Se Försäkringskassan.se för detaljer kring deras nivåer i rehabiliteringskedjan.  
6 Regleras i vårt kollektivavtal, AB 20, Allmänna bestämmelser.  
7 Enligt SKR:s obligatoriska sjukfrånvaroredovisning.  
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Äldre- och handikappomsorgen, kosten, skolan, förskolorna är exempel på 
verksamheter behöver vikarier för stora delar av sjukfrånvaron, vilket gör att 
det även tillkommer kostnader utöver kostnader för sjuklön.   

4.1.1 Orsak till sjukfrånvaro 
En del chefer upplever att en stor del av korttidsjukfrånvaron beror på psykisk 
ohälsa hos medarbetarna. Många som förut blev korttidssjukskrivna har slutat 
vara det efter att de gått ner i tid, förmodligen p.g.a. att de får mer 
återhämtning. Någon chef menar att korttidssjukfrånvaro kunde minska om 
man inte pressade medarbetarna så hårt, att det behövs mer i luft i schemat. 
Ytterligare annan chef önskade större möjlighet att schemalägga återhämtning. 

Orsakerna till sjukfrånvaron, utifrån vad cheferna bedömer om den är 
arbetsrelaterad eller inte, varierar från att det är ca 80 % av sjukskrivningarna 
som är arbetsrelaterade till att man i en annan verksamhet menar att ingen 
sjukskrivning är arbetsrelaterad. Vissa förvaltningar uppskattar att ungefär 90 
procent av sjukskrivningarna är arbetsrelaterade. På enhetsnivå varierar 
uppskattningarna mellan 5 till 50 %. 8 

Under perioden med pandemi har sjukfrånvaron ökat i de verksamheter som 
inte haft möjlighet att arbeta på distans. Det förekommer även att medarbetare 
går till arbetet trots sjukdom.  

Frustration över arbetssituation kan vara skäl till sjukskrivning. 9 
Arbetsförhållanden där medarbetare upplever att man inte blir lyssnad på kan 
leda till ohälsa och i en förlängning till sjukfrånvaro.  

Att inte ha kontroll och få fler och komplexa arbetsuppgifter, t.ex. vid kollegas 
sjukskrivning eller inför att nyrekrytering ska ske, medför ofta hög stressnivå, 
med ohälsa och/eller sjukfrånvaro som följd.  

När chefen märker att det är något privat som orsakar sjukfrånvaron, 
exempelvis hemsituationer, missbruk eller psykisk ohälsa upplever chefen att 
medarbetaren har svårt att prata om det och att det inte är lätt att få fram vad 
orsaken är. Gäller även när problemet är privat och medarbetaren inte vill 
berätta. Svårt att komma fram till en lösning och få bukt med sjukfrånvaron.  

Organisationsförändringar, där medarbetare blir berörda och som inte föregås 
av riskbedömningar där berörda medarbetare varit delaktiga, kan leda till att 
medarbetare upplever stor oro, vilket kan leda till ohälsa och sjukfrånvaro.  

Vid chefsbyte ser vi en risk att sjukskrivna personer, som kanske varit borta en 
längre tid, inte får den omtanke som rehabiliteringsprocessen kräver.  

4.2 Hälsofrämjande arbete 
Som nämnts i inledningen handlar ett främjande arbete om vilka förhållanden, 
processer, vanor, regler och rutiner som får oss att utföra uppdraget på ett bra 
sätt med hög kvalité och med bibehållen arbetshälsa. 

 
8 Utifrån GDPR finns inget systemsäkert sätt att få fram orsaker till sjukfrånvaron. 
9 Sunt arbetsliv.se, 2020.  
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4.2.1 Kunskap/utbildningar 
Verksamhetsområde HR:s huvuduppdrag är att stötta chefer i frågor som rör 
vår personal och vår arbetsgivarroll, t.ex. arbetsrätt och arbetsmiljö. En del av 
uppdraget ägnas åt utbildning som HR inbjuder till, såsom återkommande 
utbildningar i rekrytering, medarbetarsamtal, arbetsmiljö/systematiskt 
arbetsmiljöarbete, disciplinåtgärder. Utbildningarna är, efter beslut på 
tjänstemannanivå, frivilliga för chefer. Merparten av deltagarna utgörs av 
enhetschefer/första linjens chefer.  

4.2.2 Ansvar för verksamhet och arbetsmiljö   
Våra erfarenheter visar att det är vanligt att chefer upplever att man ”inte 
hinner med” att ta hand om sina medarbetare i den utsträckningen som man 
som chef skulle vilja och kunna. De chefer som HR möter i olika sammanhang 
berättar att de upplever det som ett spännande och givande arbete att stötta 
medarbetare och kunna vara till hjälp i olika avseenden, men att de ofta inte har 
möjlighet, då tiden ofta går åt till andra arbetsuppgifter, till exempel av 
administrativ art.  

4.2.3 Ansvar – antal medarbetare  
Antal medarbetare per chef varierar mycket inom Ludvika kommun. Någon 
chef har 5 medarbetare medan annan har 35-40 medarbetare.  
Nedan följer skillnaderna mellan förvaltningarna. Benämnda chefer är de i 
första linjen, vilket betyder de inte har chefer under sig. Det administrativa 
stödet skiljer sig också mellan chefer i de olika förvaltningarna.  

Förvaltning Antal chefer i 
första linjen 

Antal medarbetare 

Kultur- och 
samhällsutvecklings-
förvaltningen 

8 Upp till 10 medarbetare, 3 chefer  
11-20 medarbetare, 3 chefer  
21-30 medarbetare, 2 chefer 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

10 Upp till 10 medarbetare, 5 chefer  
11-20 medarbetare, 3 chefer  
21-30 medarbetare, 2 chefer  

Social- och 
utbildningsförvaltningen 

29 21-30 medarbetare, 7 chefer  
31-40 medarbetare, 9 chefer  
51-60 medarbetare, 3 chefer  
72 medarbetare, 1 chef  
13 medarbetare, 1 chef  

Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

40 21-30 medarbetare, 21 chefer  
31-40 medarbetare, 10 chefer  
11-20 medarbetare, 7 chefer  

4.2.4 Hur chefer arbetar med hälsa på arbetsplatsen  
Engagemang är det viktiga i arbetet kring hälsa, att vara närvarande och ha 
regelbunden kontakt med medarbetarna och en gemensam bild kring syfte och 
mål, att känna att det är ett värdefullt arbete samt att känna gemenskap i 
arbetsgruppen. Det uppnås också genom gemensamma aktiviteter.  
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Cheferna lyfter tänket att medarbetarna är varandras arbetsmiljö och hur de 
bidrar till att göra varandras arbetsmiljö. Vissa chefer pratar om ohälsa med sina 
medarbetare, för att göra dem medvetna om vad som orsakar ohälsa/hälsa. Det 
arbetas mycket med samarbete, att se helhet i gruppen och allas lika värde. Att 
arbeta med inställningen hos medarbetare kommer upp även i termer av att 
man behöver känna till vad det innebär att vara anställd, vilket uppdraget är. 

4.2.5 Friskvård 
Vissa chefer arbetar proaktivt och förebyggande med friskvård och har 
hälsoinspiratörer på plats på arbetsplatsen. Någon anordnar utbildning i 
ämnena hälsa, kost och stress och andra satsar på teamutveckling. Målet har 
varit att förstärka vikten av det och att allt hör ihop, men många menar att 
friskvårdspengen skulle behöva höjas.  

4.3 Förebyggande arbete  
Chefer pratar förebyggande om arbetsmiljön på APT och det pratas om 
arbetsmiljöfrågor i det dagliga arbetet på många enheter. De flesta pratar om 
trivsel, vad medarbetarna behöver för att trivas och hur de förebygger stress 
och skapar gemensamhet och en lugn arbetsmiljö.  

Flera chefer ser en problematik att APT inte är obligatoriskt, och att 
medarbetarna i vissa verksamheter inte träffar varandra i det dagliga arbetet, 
vilket gör att en naturlig diskussion om arbetsmiljön uteblir.  

Vi ser även att det varierar vilken kultur som råder när det gäller om man ska 
anmäla och rapportera tillbud och olycksfall samt i vilken utsträckning man 
genomför risk- och konsekvensanalyser. 

Ludvika kommun har ett system för anmälan, utredning och åtgärder vid tillbud 
och olycksfall, KIA kommunernas system för information och arbetsmiljö. År 
2021 är första året då det används av samtliga förvaltningar.  

Vid inspektioner utförda av Arbetsmiljöverket framkommer det att 
medarbetare inte känner till risker med sitt arbete, vilket påverkar möjligheten 
att göra en förändring, både vad gäller arbetsmiljöförhållanden och att stävja 
sjukfrånvaro. 

Vissa chefer arbetar med ergonomironder och ser till att alla har rätt 
arbetsredskap för att kontrollera den fysiska arbetsmiljön. Skyddsronder utförs, 
både gällande det fysiska och psykosociala. 

Chefer berättar om samvetsstress hos medarbetarna, vilket också framgår i 
enkät till medarbetarna10.  Även stress i allmänhet, otillräcklighet, slimmade 
organisationer och svårigheterna med att få vikarier (vilket pressar personal 
ytterligare), är faktorer som tas upp. Flera chefer tar även upp avsaknad av 
administrativt stöd samt att det önskas mer stöd från HR. 

Till vår hjälp i arbetet med att arbeta gentemot en frisk arbetsplats har vi rutiner 
för samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det grundar sig i att alla 

 
10 Enkät utförd utifrån Värdegrundsarbetet 2021 
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medarbetare ska få möjlighet att vara engagerade och delaktiga och medverka 
till verksamhetens utveckling och goda arbetsmiljö. Under hösten 2021 
kommer därför samtliga medarbetare inklusive chefer att få utbildning i 
samverkansavtalet och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

4.4 Rehabiliterande arbete  
Till hjälp i arbetet med att återfå sjukskrivna medarbetare i arbete finns Rutiner 
för rehabilitering. I denna ingår bland annat åtgärder för medarbetare med 
upprepad korttidssjukfrånvaro, guide till hälsosamtal samt hur hela 
rehabiliteringsprocessen går till, med tillhörande blanketter och dokument. 

Sedan våren 2020 ska Företagshälsovården stötta chefer i individärenden i 
rehabilitering.    

4.4.1 Hälsosamtal  
När det kommer till hälsosamtal vid korttidssjukfrånvaro varierar det hur och 
om chefer har samtal med medarbetarna vid sjukfrånvaro. Vissa pratar med 
medarbetarna, men dokumenterar det inte, medan andra dokumenterar alla 
samtal.  

Det framgick att chefer upplever att det är bra med hälsosamtal och att den 
mall som finns för samtalen är bra. Flera upplever att det blir många samtal, 
speciellt under pandemin. En chef meddelade att det är svårt att få något att 
hända efter samtalen, och att det är svårt att nå fram till medarbetarna som är 
sjukskrivna. 

4.4.2 Rehabiliteringsprocessen  
Cheferna upplever att processen är lång och att det finns en otydlighet kring 
ansvaret mellan HR-enheten och företagshälsovården. Svårt att veta hur mycket 
man ska göra, hur mycket man ska anpassa verksamheten eller om och när man 
ska låta medarbetaren prova jobb innan man kan gå mot ett avslut av 
anställningen. Vissa anser även att det är svårt att veta hur mycket man ska 
dokumentera.  

Någon chef uppger att det blir svårt när de ser en person som egentligen ska 
jobba med något helt annat, som måste byta jobb men kanske egentligen inte 
vill på grund av trivsel. Eller när medarbetaren klarar av vissa arbetsuppgifter 
men inte alla. Det är svårt att veta hur man gör i dessa situationer.  

5 Analys och tolkning 

5.1 Gemensamt helhetsperspektiv 
HR:s inriktning, om att för att få bukt med sjukfrånvaron på kort och lång sikt, 
så behöver vi göra det med flera perspektiv i åtanke, hälsofrämjande, 
förebyggande och rehabiliterande. Detta har bekräftas av verksamheterna, de 
förslag som lagts fram i kontakt med dem, har haft stort fokus på 
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.   
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Vi ser många möjligheter, både för oss som organisation och för medarbetare 
och chefer, med att få vara delaktig i ett förbättrings- och utvecklingsarbete. 
Förslagen vi fått i dialog med våra verksamheter rymmer en stor 
förbättringspotential och en ärlig vilja att komma tillrätta med sjukfrånvaron.  
 

5.2 Pågående arbete hösten 2021 – samverkan och 
arbetsmiljö  

Under hösten 2021 utbildas chefer och samtliga medarbetare av HR-enheten i 
Systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkansavtalet. Vi hoppas och tror att 
utbildningen fångar upp en stor del av det som, i arbetet med denna rapport, 
tagits upp som önskvärt.  

Huvudsyftet med utbildningen är att uppmärksamma vårt nya samverkansavtal 
och de förtydligade rutinerna för Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det gör vi för 
att uppmärksamma och säkerställa att hela organisationen känner till och förstår 
innehållet i systematiskt arbetsmiljöarbete samt vilket vårt ansvar är som 
arbetsgivare när det gäller arbetsmiljöarbete. Utbildningen fokuserar på att 
arbeta efter rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och hur vi, med 
samverkansavtalet som grund, möjliggör för samtliga medarbetare, vilket 
inkluderar även chefer, att engagera sig och vara delaktig i vad som är det bästa 
för verksamheten.  
Rutinerna gör även gällande att man som chef är skyldig att utreda sjukfrånvaro, 
vilket också flera chefer tagit upp vid vår förfrågan. Dels att man behöver prata 
mer om sjukfrånvaron och vad den beror på, men även vilka effekter det får på 
verksamheten om vi kan förebygga och undvika sjukfrånvaro.  

Arbetet med samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet gör det tydligt 
vilka utmaningar som finns. Ett centralt tema är att ge samtliga medarbetare 
förutsättningar för att arbeta tillsammans för en god arbetsmiljö. Även viktigt 
att se över vad som behövs för att efterleva lagrum kring arbetsmiljö och 
frisknärvaro, vilket gäller för både chefer och medarbetare. Arbetsmiljöverket 
som också är tillsynsmyndighet kan utverka vitesföreläggande vid brister i 
arbetsmiljön.  

Under utbildningen och även vid de specifika rehabiliteringsutbildningarna 
informeras om Arbetsmiljöverkets förtydligade föreskrifter för 
arbetsanpassning. Där framgår att arbetsgivare är skyldiga att stämma av 
medarbetares anpassningsbehov. För att kunna ta reda på det krävs en stor 
kännedom om förhållanden under vilka våra medarbetare arbetar och vilka 
individuella skillnader som finns. Det är av största vikt att chefer på samtliga 
nivåer ges möjlighet att arbeta med verksamhetsutveckling och 
arbetsmiljöarbete. För att kunna göra det krävs att även våra chefers arbetsmiljö 
tas om hand.  
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En ökad kunskap i möjligheter och skyldigheter, inom samtliga delar av 
arbetsmiljöarbetet, vet vi från tidigare projekt, ger en minskad sjukfrånvaro.11  

5.3 Friskfaktorer  
I forskning har man kunnat påvisa vilka faktorer som finns på plats hos 
hälsosamma arbetsplatser, det vill säga de med låg sjukfrånvaro. De faktorerna 
kallas friskfaktorer. Forskningen visar att ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete, precis som ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap, 
har stor påverkan på hälsa på arbetsplatsen och bidrar till att hålla sjukfrånvaron 
på en låg nivå. Övriga friskfaktorer är delaktighet och påverkansmöjligheter, ett 
fungerande rehabiliteringsarbete för kort- respektive långtidssjukfrånvaro, 
kommunikation och återkoppling, kompetensutveckling genom hela karriären 
samt prioritering av arbetsuppgifter. 12  

Att som chef och även som medarbetare ha kännedom om vilka friskfaktorerna 
är, ger en bra utgångspunkt i arbetet gentemot en friskare arbetsplats.  

5.4 Kommunikation med medarbetare  
Medarbetare känner ofta stress kring låg personaltäthet och vikarieförsörjning. 
Både vad gäller brist på vikarier, men även då oerfarna vikarier behöver läras 
upp samtidigt som verksamheten ska tas hand om – detta är både tids- och 
energikrävande och kan i sämsta fall leda till ohälsa med sjukfrånvaro som följd. 

Flera chefer försöker identifiera risker genom daglig dialog med medarbetarna. 
Det pratas dagligen om möjligheter att leda och utveckla verksamheten, 
befogenheter och rättigheter i arbetet.  

5.5 Förutsättningar för ledarskap  
Precis som chefer ser större möjligheter att komma tillrätta med dålig 
arbetsmiljö, samt i slutändan minska sjukfrånvaron, om det finns 
förutsättningar för att ha ett närvarande ledarskap där man lyssnar och kan 
bemöta den enskilde medarbetarens behov, så ser vi att medarbetaren skulle 
göra ett bra jobb i linje med uppdraget om rätt förutsättningar ges och en god 
arbetsmiljö uppnås.  

Vi ser också, vilket flera chefer beskriver, en arbetssituation som är mycket 
ansträngd. En chef som upplever en ansträngd och ibland ohälsosam 
arbetssituation, kämpar ändå på och istället för att gå till doktorn för eventuella 
besvär, med sjukskrivning som följd, så avslutar chefen istället sitt 
chefsuppdrag, till exempel genom egen uppsägning. Chefsbyten i sig motverkar 
god arbetsmiljö och hälsa. När chefer slutar påverkar det givetvis medarbetarna 
och verksamheten, så även våra långtidssjukskrivna medarbetare, som lätt 
”hamnar mellan stolar”. Det blir lätt en dubbel kostnad, utifrån både 
”produktions tapp” för verksamheten men även ökad lidande för den 
sjukskrivne individen.  

 
11 Friska medarbetare 2016-2017.  
12 Sunt arbetsliv.se september 2021, Arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner, landsting och 
regioner, 2016, PACTA 
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Att genomföra ett lyckosamt rehabiliteringsarbete kräver tid och engagemang. 
Arbetet med att ta tillvara chefers arbetsmiljö är ett bra sätt att på ett tidigt 
stadium arbeta för god arbetsmiljö och hälsa på och utanför arbetsplatsen. 

Utifrån arbetet med rapporten samt i HR:s kontakt med chefer, ser vi en 
önskan från flera chefer att få tillgång till administrativt stöd i högre grad för att 
frigöra tid och möjlighet att arbeta både förebyggande med hälsa och med 
rehabilitering. 

5.6 Delaktighet  
Vi upplever att vi med förbättrade rutiner för samverkan och för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet kan omhänderta våra medarbetares önskan om 
delaktighet och medverkan i arbetet. Det gäller både chefs- och medarbetarnivå. 
Att försöka se och tillvarata samtliga medarbetares engagemang och förslag på 
förbättringar är av stor betydelse för att komma tillrätta med sjukfrånvaro och 
det gynnar verksamheten både kortsiktigt och långsiktigt. Inom vissa sektorer 
har vi en hög sjukfrånvaro utifrån att de möter en tuff vardag och använder sig 
själva som redskap/verktyg i det dagliga arbetet.  

I arbetet med att lyfta arbetsmiljöarbetet på ett mer övergripande plan för 
Ludvika kommun kommer våra politiker i nämnderna få rapport om hur 
arbetsmiljöarbetet efterlevs. Ökad kunskap om hur vi utför vårt gemensamma 
uppdrag påverkar vår arbetsmiljö i en positiv riktning.  

5.7 Kunskap om uppdrag  
I arbetet med denna rapport samt även i HR:s dagliga arbete kommer frågor 
från chefer kring medarbetare som är i behov av att få större insyn och kunskap 
i vad våra uppdrag i våra olika verksamheter innebär. Det kan handla om vilka 
kunskaper medarbetare behöver för att utföra sitt arbete men även ett behov av 
att tydliggöra vilka åligganden vi har som anställda.  

Sett utifrån Ludvika kommun som arbetsgivare upplever vi på HR att 
kännedom om och kunskap kring våra uppdrag, i allmänhet och för varje 
arbetsenhet i synnerhet, är en förutsättning både för verksamheten och för en 
god arbetsmiljö.  

5.8 Verktygen i det praktiska arbetet 
Upplevelsen är att chefer i stort tycker att guiden för hälsosamtalen är bra, att 
det är ett bra tillfälle till samtal, men att man vill ha en större tydlighet och även 
att ha större möjlighet att utföra dem på ett genuint sätt, inte bara för att man 
ska.  

5.9 Friskvård  
Friskvårdspengen som den är nu upplevs vara alltför låg. Det framgår mycket 
tydligt i arbetet med denna rapport att chefer upplever att det skulle vara lättare 
att få medarbetare att börja tänka på sin hälsa och sin träning om bidraget var 
högre och att arbetsgivaren bör erbjuda en rejäl friskvårdspeng för att 
medarbetarna ska känna lönsamhet i att nyttja den. I den diskussionen vill man 
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även ta upp hur träning underlättar fysiska arbeten och att det är bra med ett 
egenansvar. I personalmålen görs ett antagande om att fler kommer att nyttja 
friskvårdsbidraget om vi höjer det till 2000 kr. Satsningen skulle göras inom 
befintlig ram genom att nämnderna i sina internbudgetar omfördelar medel från 
vikariekostnader till friskvårdssatsningen. Information om nyttjande av 
friskvårdspengen inom respektive förvaltning, se tabell bilaga 2.   
 
Chefer menar vidare att medarbetarna behöver känna sig mer uppskattade och 
behövda. Att kanske få möjlighet att uppmuntra i vardagen genom att kunna 
bjuda på fika emellanåt. Samarbete med kollegor och trivsel i gruppen hamnar 
högst på listan när vi frågar våra medarbetare vad som är viktigt på jobbet. Hur 
vi upplever vårt arbete är en viktig del mot vårt mål med en attraktiv 
arbetsgivare, med friska arbetsplatser.  
 

5.10  Företagshälsovårdens uppdrag och 
rehabiliteringsprocessen  

Beslutet om att företagshälsovården stöttar chefer i rehabilitering av 
medarbetare, upplevs mycket olika av våra chefer. Några upplever sig få mycket 
bra stöd medan andra föredrar att det bör vara HR:s uppdrag. Under 2020 
gjordes en del förändringar och förtydliganden i vår rehabiliteringsprocess. I 
våra dagliga kontakter och under arbetet med den här rapporten ser vi 
skillnader i kunskap hos våra chefer i hur rehabiliteringsprocessen går till, även 
vad beträffar möjligheter att kunna utföra en rehabiliteringsprocess på ett 
önskvärt sätt. Vi ser också att det i första hand är våra enhetschefer som deltar i 
utbildningarna i rehabilitering.  

Det framgår också att flera chefer upplever de sista delarna i vår 
rehabiliteringsprocess som svår, i de delarna då vi behöver svara upp till det 
arbetsrättsliga ansvaret. Här upplever man stödet från företagshälsovården 
mycket olika.   

Att få möjlighet att förmedla kunskapen ser vi inom HR som ett centralt 
uppdrag för att stärka chefer i deras kontakt med medarbetarna i 
rehabiliteringsprocessen. Viktigt att både chef och medarbetare har kännedom 
och kunskap om vilka skyldigheter man har och möjligheter som 
rehabiliteringsprocessen ger. Osäkerhet i vad som ska göras samt vem som ska 
göra det, kan i sig förlänga en sjukfrånvaro i onödan.   

Cheferna upplever ibland att det finns svårigheter med att ordna anpassning i 
form av att arbeta inom annan enhet, att chefskollegorna säger nej när det rör 
sig om förflyttning. I slutändan blir det ett hinder och i värsta fall en 
förlängning av en sjukskrivning i onödan.  
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6 Förslag på förändringar, förbättringar och 
arbetssätt 

Nedan följer HR-enhetens förslag på åtgärder för att minska sjukfrånvaron 
utifrån kunskapsinhämtning från förvaltningarna och från några av våra fackliga 
organisationer.  

6.1 Åtgärder utifrån hälsofrämjande perspektiv 
 Följa Rutin för samverkan och Rutin för Systematiskt arbetsmiljöarbete 

med samtliga delmoment.  

 Obligatoriska utbildningar för chefer på samtliga nivåer kring 
hälsofrämjande arbete och friskfaktorer. 

 Med arbetsmiljölagen och föreskriften för systematiskt 
arbetsmiljöarbete som underlag, undersöka chefers möjlighet till att 
efterfölja dessa. Det kan vara exempelvis antal medarbetare och chefers 
egen arbetsmiljö och möjlighet till återhämtning.    

 Genomföra en fördjupad (extern och oberoende) 
undersökning/utredning för att utröna vilka administrativa uppgifter 
som ingår i chefens uppdrag.  

 Fortsättningsutbildningar i processer kopplade till våra olika uppdrag 
inom olika verksamheter och hälsofrämjande rutiner/arbetsuppgifter på 
arbetsplatsen. Kunskap om våra processer är viktiga för samtliga 
medarbetare och där ser vi vikten av att samtliga chefsled behöver ta del 
av dem, dels för att på bästa sätt stötta cheferna och dels för att få 
kunskap i förebyggande synsätt gentemot både verksamhet och chefer.  

 Utvärdera friskvård och friskvårdsaktiviteterna för att se över 
möjligheter till utveckling samt möjligheter till att schemalägga 
friskvårdstimme.  

 Höja friskvårdsbidraget från 1000 kr till 2000 kr per år för att 
uppmuntra till hälsa och på så sätt minska korttidssjukfrånvaron  

 HR erbjuder stödsamtal i grupp till cheferna inom förvaltningarna, där 
vi går igenom hur man jobbar med sin egen enhet i frågor som 
behandlar uppdraget som verksamheten och enheten har samt våra 
allmänna åligganden som anställda.    

6.2 Åtgärder utifrån förebyggande perspektiv 
 Skapa grupper inom förvaltningarna, med HR som stöd, som arbetar 

med att diskutera och ta fram förslag på hälsofrämjande och 
förebyggande åtgärder. Det kan handla om rutiner i arbetet som 
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förbättrar och förenklar uppdraget samt andra frågor som uppkommit 
på APT och inom verksamhetsområdet.  

 Utöka och skapa stödmaterial för analys av sjukfrånvaron, framförallt 
på enhets- och verksamhetsnivå.  

6.3 Åtgärder utifrån rehabiliterande perspektiv  
 Stöd till chefer i grupp i frågor som rör anpassning och förflyttning. 

Mötesagendan kan innehålla frågeställningar om hur 
verksamhetsområdet och förvaltningen möjliggör för medarbetare, som 
i rehabiliterande syfte, behöver prova att arbeta inom annan 
verksamhet.  

 Göra samtliga utbildningar inom området arbetsmiljö och 
rehabiliteringsprocess obligatoriska. Utbildningarna ska vara 
obligatoriska för chefer inom samtliga nivåer. Utbildningarna klargör 
arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar genom hela 
rehabiliteringsprocessen. Ingår även den arbetsrättsliga synvinkeln på 
rehabiliteringsprocessen.   

 Utvärdera företagshälsovårdens roll i allmänhet och i 
rehabiliteringsarbetet i synnerhet. Det sistnämnda utifrån beslut av 
styrgruppen för HR-projektet, att företagshälsovården är stöttande 
instans i rehabilitering.  

6.4 Lägre kostnader med förslagen.   
Vad vi kan vinna på att ha våra utbildningar obligatoriska framgår mer i 
Rapporten om förstärkt ledarskap.   

Att, efter utredning, ge ansvariga chefer större möjligheter till en egen god 
arbetsmiljö samt större möjligheter att arbeta med vår arbetsmiljö, där vi som 
arbetsgivare lever upp till arbetsmiljölagens intentioner, kan initialt ge högre 
kostnader men över tid vinner organisationen både i högre frisknärvaro och 
lägre sjukfrånvaro.  
 
Med de samlade åtgärder som här beskrivs, där fokus lagts på hälsofrämjande 
och förbyggande arbete, kan vi anta att Ludvika kommun minskar sin 
sjukfrånvaro med en halv procent första året och därefter en procent på 
årsbasis. 2020 var sjukfrånvaron 10,8 % som grundar sig på 442 000 
frånvarotimmar. Under 2019 var sjukfrånvaron 8,8 % med 373 000 
frånvarotimmar. Med en minskad sjukfrånvaro kommer också behovet och 
kostnaden för vikarier att minska. Om vi antar att sjukfrånvaron går ner och 
timvikarieanvändningen minskar med 2 % så skulle det innebära en 
kostnadsbesparing på ca 1 mnkr för Ludvika kommun.  

7 Övriga önskemål från verksamheterna  
I kontakt med verksamheter och förvaltningar framkommer att vi som 
kommun har en del begränsningar vad gäller rörlighet mellan förvaltningarna, 
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d.v.s. att få möjlighet att prova annat arbete på annan förvaltning. Några chefer 
upplever att det skulle gynna individer om man tidigt i rehabiliteringsprocessen 
kunde erbjuda annat arbete och på så sätt undvika sjukskrivningar.  

Andra önskemål som framkom och som inte nämnts tidigare i denna rapport 
var möjlighet att ingå i chefsnätverk.  

Maria Ersbacken 
HR-generalist 
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Bilaga 1 Resultat av intervju och enkät  
Intervjuerna samlar mer information om vad som görs ute i de olika 
verksamheterna idag, samt inhämta tips och idéer på vad som kan göras.  

Hur chefer arbetar med hälsa 
I flera intervjuer framgår att chefens engagemang är det viktiga i arbetet kring 
hälsa, att vara närvarande och ha regelbunden kontakt med medarbetarna. Även 
vikten av en gemensam bild kring syfte och mål, att känna sig viktig och 
värdefull och att känna gemenskap i arbetsgruppen vilket menas framkommer 
genom gemensamma aktiviteter. Men även att medarbetarna har eget ansvar i 
att bidra till sin och sina kollegors välbefinnande på arbetsplatsen. Det är även 
viktigt att chefer har kännedom om vad som bidrar till positiv eller negativ 
arbetsmiljö.  

Cheferna jobbar även förebyggande genom att vara transaparta i information till 
medarbetarna, samt att lyfta tänket att medarbetarna är varandras arbetsmiljö 
och hur de bidrar till att göra varandras arbetsmiljö bättre. Vissa chefer pratar 
om ohälsa med sina medarbetare, för att göra dem medvetna om vad som 
orsakar ohälsa/hälsa.  

Det arbetas mycket med samarbete, att se helhet i gruppen, allas lika värden och 
att man ska känna sig viktig på jobbet.  

Praktiskt arbetas det förebyggande genom resursplaneringen och att sätta 
processer, både internt och externt för att få struktur och minska stress hos 
medarbetare.  

Det är även viktigt med tydliga uppdrag och att vara transparent och 
inkluderande. Att arbeta med inställningen hos medarbetare kommer upp även i 
termer av att man behöver känna till vad det innebär att vara anställd, vilket 
uppdraget är. 

Friskvård 
Vissa chefer arbetar proaktivt och förebyggande med friskvård och 
friskvårdsinspiratörer. De har ett årshjul med aktiviteter och uppmuntran om 
man deltar i aktiviteterna.  

Vissa chefer anordnar utbildning i ämnena hälsa, kost och stress. Det är 
utbildning via FHV eller via extern part. Målet har varit att förstärka vikten av 
det och att allt hör ihop. De är duktiga på att göra skyddsronder både gällande 
det fysiska och psykosociala. Andra har jobbat förebyggande med 
teamutveckling.  

Fysisk arbetsmiljö  
Det pratas även om säkerhet i olika verksamheter, ergonomi, värme mm.  

Förebyggande arbete 
I princip alla chefer pratar förebyggande om arbetsmiljön på APT. Utöver APT 
pratas det om arbetsmiljöfrågor i det dagliga arbetet i många enheter. De flesta 
pratar om trivsel, vad medarbetarna behöver för att trivas och hur de 
förebygger stress och skapar gemenskap och en lugn arbetsmiljö.  
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Vissa chefer arbetar med ergonomironder och ser till att alla har rätt 
arbetsredskap för att kontrollera den fysiska arbetsmiljön. Uppmanar varandra 
till friskvård och pratar om arbetsmiljön i ledningsgruppen, men även i det 
dagliga arbetet.  

Uppföljande samtal för att kontrollera arbetsmiljön är också något man arbetar 
med. 

Under intervjuerna framgick det att medarbetare ofta känner stress kring låg 
personaltäthet och vikarieförsörjning. Både vad gäller brist på vikarier, men 
även oerfarna vikarier som behöver läras upp samtidigt som verksamheten ska 
tas hand om – detta är både tids- och energikrävande. Det framgick även att 
resurspass är något som stressar många.  

Stress, otillräcklighet, slimmade organisationer och svårigheterna med att få 
vikarier som pressar personal ytterligare är faktorer som tas upp. Hög 
arbetsbelastning. 

Flera chefer försöker identifiera risker genom daglig dialog med medarbetarna. 
Det pratas dagligen om möjligheter att leda och utveckla verksamheten, 
befogenheter och rättigheter i arbetet.  

Även fast de flesta pratar om arbetsmiljön på APT står vissa inför problemet att 
APT inte är obligatoriskt, och att medarbetarna inte heller träffar varandra i det 
dagliga arbetet och det skapar aldrig något naturlig diskussion om arbetsmiljön.  

I det förebyggande arbetsmiljöarbetet pratas det även om samvetsstress hos 
medarbetarna, avsaknad av administrativt stöd samt att det önskas mer stöd i 
form av snabbare svar från HR- enheten. 

Rehabiliterande arbete   
 
Förhållanden som påverkar 

Under pandemin har det pratats om att det är okej att vara sjuk och bara vila, 
istället för att arbeta hemifrån. 

Det som framkom som svårt att prata om var om chefen märker att det är 
något privat som orsakar sjukfrånvaron. Exempelvis hemsituationer, missbruk 
eller psykisk ohälsa och att chefen inte lyckas få fram vad orsaken egentligen är. 
Eller när problemet är privat, men medarbetaren vill inte säga något om det så 
att man kan komma fram till en lösning 

Sjukfrånvaron 
Det varierar mycket hur cheferna bedömer orsaken till sjukfrånvaron – om den 
är arbetsrelaterad eller inte. Inom en verksamhet gjordes bedömningen att det 
var ca 80 % av sjukskrivningarna som var arbetsrelaterade medan man i en 
annan verksamhet menade att ingen sjukskrivning var arbetsrelaterad. Vissa 
förvaltningar uppskattar att ungefär 90 procent av sjukskrivningarna är 
arbetsrelaterade. På enhetsnivå varierar uppskattningarna mellan 5 till 50 %. 
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Korttidssjukfrånvaro 
En del chefer tror att stor del av korttidsjukfrånvaron beror på psykisk ohälsa 
hos medarbetarna. Många som förut blev korttidssjukskrivna har slutat vara det 
efter att de gått ner i tid. Beror troligtvis på att de får mer återhämtning. En 
chef menade att vi inte skulle sitta med så mycket korttidssjukfrånvaro om vi 
inte pressade medarbetarna så hårt och hela tiden optimerad planering inom 
vården. Hen menade att det behövs mer i luft i schemat för vårdpersonal. En 
annan chef önskade större möjlighet att lägga schema efter återhämtning och 
inte enbart efter ekonomin. 

Hälsosamtal 
När det kommer till hälsosamtal varierar det hur och om chefer har samtal med 
medarbetarna vid sjukfrånvaro. Vissa pratar med medarbetarna, men 
dokumenterar det inte, medan andra dokumenterar alla samtal.  

Det framgick att det är bra med hälsosamtal, och att den mall som finns för 
samtalen är bra. Dock ansåg flera chefer att det blev för många samtal och att 
de inte hann med, speciellt nu under pandemin. En chef meddelade att det är 
svårt att få något att hända efter samtalen, och att det är svårt att nå fram till 
medarbetarna som är sjukskrivna. 
Svårt att få dem att ta ansvar.  

Rehabiliteringsprocessen 
När frågan om rehabiliteringsprocessen ställdes var det en majoritet av cheferna 
som svarade att processen var lång och att det finns en otydlighet kring 
ansvaret mellan HR-enheten och företagshälsovården.  

Svårt att veta hur mycket man ska göra, hur mycket man ska anpassa 
verksamheten eller låta arbetaren prova jobb innan man kan gå på avslut. Det 
anses av vissa även vara svårt att veta hur mycket man ska dokumentera. 

Individ  
Det som är svårt är när man ser en person som egentligen ska jobba med något 
helt annat, som måste byta jobb men kanske egentligen inte vill på grund av 
trivsel. Eller när medarbetaren klarar av vissa arbetsuppgifter men inte alla. Det 
är svårt att veta hur man gör i dessa situationer. 

Enkät  
I enkäten ville vi få fram vad cheferna tror är orsaken till sjukfrånvaron, samt 
om de såg någon lösning på problemet. Frågorna anges här kursivt.  
70 chefer har svarat på enkäten av 127 antal utskickade. Frågorna gällande 
sjukfrånvaro och arbetsmiljö var lagda efter frågorna kring värdegrund.  

Svaren på de aktuella frågorna (utifrån de 70 svaranden) visar att cheferna 
många gånger är medvetna om att de faktorer som påverkar sjukfrånvaro och 
arbetsmiljö står att finna inom flera områden, att vi vinner på att ha ett brett 
perspektiv för att finna förslag och lösningar.  

Enkäten som vände sig till chefer, i frågor som rör värdegrund och 
sjukfrånvaro, påvisar att 35 av 70 svarande påpekar att det behövs ett 
administrativt stöd.  
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Huvudorsaken till sjukfrånvaro.  
På frågan om vad cheferna ser som huvudorsak till sjukfrånvaron svarar 
merparten att den härleds till den situation vi just nu befinner oss i. 
Medarbetare är hemma från jobbet med symtom och följer de restriktioner som 
finns. Därefter följer våra svar de nationella undersökningar som görs, dvs. att 
stress och hög arbetsbelastning är vanliga orsaker tillsammans med de fysiska 
besvär som finns och/eller för att arbetet är tungt och slitigt. Det nämns även 
att förhållanden utanför jobbet kan vara en stark orsak till att sjukskriva sig, 
t.ex. på grund av att man är småbarnsförälder eller har andra privata 
förhållanden som påverkar. Om arbetsmiljön ej är tillfredställande, genom att 
det t.ex. förekommer konflikter kan ibland vara skäl till att sjukskriva sig samt 
även att personalen saknar utbildning.  

Hur minskar vi sjukskrivningar inom Ludvika kommun? 
Vilka förändringar som cheferna bedömer behöver göras för att minska antalet 
sjukskrivningar ligger tonvikten på det hälsofrämjande perspektivet, dvs. vad 
behöver finnas för att vi ska må bra och göra uppdraget väl. 

Hälsofrämjande 
Flertalet svar handlar om att bemanningen är viktig. Det rör sig både om att 
den behöver öka, men även om planering och att det behöver anpassas efter 
vilka behov som finns och att våga överanställa. Några ställer sig också frågan 
om hur förutsättningarna är i förhållande till uppdraget, om det är i balans.  

Vikten av att skapa tillit och trygghet nämner flera chefer, att vi ska värna om 
medarbetares engagemang och att stärka dem. Svaren belyser även 
förhållandena under vilka cheferna arbetar. Hur viktigt det är att cheferna har 
det antal medarbetare så att de har en möjlighet att se medarbetarna och på så 
sätt kunna uppmuntra, både engagemang och kompetensutveckling och även 
genom hälsa och friskvård. Det nämns även att man som chef också behöver 
stöd från sin chef. Här nämns även friskvårdpeng, att den kunde ökas också för 
att därigenom kunna uppmuntra.   

Förebyggande 
Att arbeta med arbetsmiljöfrågor nämns av flera chefer och även stress. Att 
arbeta med inställningen hos medarbetare kommer upp även i termer av att 
man behöver känna till vad det innebär att vara anställd, vilket uppdraget är.  

Chefer vill också att deras situation ska belysas utifrån vad de upplever i sin 
arbetssituation, att även chefer vill bli lyssnade på. Kommer även en direkt 
uppmaning ”våga förändra chefsrollen”, våga tänk nytt och inte anta att det inte 
fungerar för att det redan är provat. 

Rehabiliterande 
Att våga prata om sjukfrånvaron ser några som förslag samt att man önskar 
stöd från HR i svåra ärenden. Någon chef efterfrågar bättre verktyg för att följa 
upp sjukfrånvaro.  
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Konkreta åtgärder för att tidigt identifiera personer som riskerar sjukskrivning 
Hälsofrämjande 
Av naturliga skäl besvarar merparten av cheferna frågan med ett hälsofrämjande 
perspektiv och de flesta svarar att man vill få tid till att se varje individ och 
lyssna. Att vara närvarande och finnas med i verksamheten. Föra en dialog, 
planera och följa upp varje individ. Fånga upp hur personen mår och vilka 
behov som just den individen har, att engagera sig för att på så sätt kunna 
planera framåt. 

Förebyggande 
Att hålla koll på stressen och arbeta tydligt med det systematiska 
arbetsmiljöområdet är det chefer som tar upp och även att kunna ha 
möjligheten att korrigera och säga stopp när det är på väg att gå överstyr, samt 
agera på tidiga signaler, prioritera och planera. Någon nämner vikten av att hålla 
koll på och stämma av sjukfrånvaron. 

Rehabiliterande 
Att hålla hälsosamtal, att påbörja rehabiliteringen tidigt och följa rutinen för 
rehabilitering är det ett antal chefer som menar är ett bra sätt att förhindra 
längre sjukskrivning. Någon nämner också att det är bra att tidigt i dialog 
berätta om planen.  

Arbetsmiljörelaterade utmaningar som påverkar sjukskrivningarna 
Här har flertalet svar en karaktär av att anta det hälsofrämjande perspektivet, 
dvs. skulle det vara möjligt att bemöta/svara upp till dessa är det möjligt att vi 
genom dessa åtgärder kunde avstyra ohälsa och därigenom sjukskrivningar. 

Hälsofrämjande  
Merparten svaranden tar upp chefens förutsättningar för att bedriva ett 
önskvärt arbete som chef. Antal medarbetare och möjligheten till administrativt 
stöd är två faktorer som behandlas. 

Förebyggande  
Stress, otillräcklighet, slimmade organisationer och svårigheterna med att få 
vikarier som pressar personal ytterligare är faktorer som tas upp. Hög 
arbetsbelastning. Några nämner även att äldre personal känner av arbetet då 
uppdraget kan vara både fysiskt och psykiska tungt. När försök görs för 
omplacering och den inte faller väl ut kan skapa stress. 

Rehabiliterande  
Vid sjukfrånvaro ökar stress och press på övriga kollegor, både för att man 
kanske behöver gå in för varandra och för att vikarier kanske inte har samma 
kunskapsnivå. En nämner att rehabiliteringsprocessen är otydlig. 

För att knyta an sjukfrånvaro till värdegrundsarbetet ställdes frågan om det 
finns förbättringsområden där ett värdegrundsarbete kan bidra? Det fanns det. 
Flertalet uppger att bemötandet är en sådan fråga. Därefter kommer arbetet 
med vi-känslan, gemenskap och sammanhållning. Förhållningsätt gentemot 
uppdraget och vår professionalitet nämns också ofta.  
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Vår kommunikation och vårt samspel samt att vikten av att belysa 
arbetsmiljöfrågorna är andra exempel som tas upp. 

Diagramfrågor: 
40 personer (av 70) uppger att stödet i frågor relaterade till sjukfrånvaron är bra. 
18 upplever att stödet inte finns alls eller att det behövs något annat.  
Som exempel på vilket stöd man har, nämns stöd i rehabilitering.  
Exemplen för vilket stöd som behövs varierar mycket mellan konkret och 
allmänt och rent praktiska frågor. För att nämna några:  
lokaler och fysiska förutsättningar, färre medarbetare och administrativt stöd 
för chefer, minska arbetsbelastningen, upplysa medarbetare om skyldigheter 
och rättigheter, vilket är vårt uppdrag? När kan man omplacera? Vet inte vilket 
stöd man kan få, Vilka befogenheter har jag i förebyggande syfte? Bättre och 
rakare stöd från FHV, mer förebyggande stöd från HR, ”kommunen borde 
göra flera avslut”, mm.  
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Bilaga 2 Kostnadsberäkningar 
 

Tabell 1. Kostnad friskvårdsbidrag 

 
 

Tabell 2. Antal timmar för sjukfrånvaro som ersatts med timvikarie, VoO 

 
 

Tabell 3. Kostnad för timvikarier, alla orsaker, Ludvika kommun 

 

Förvaltning Personer Kostnad Personer Kostnad Personer Kostnad Personer Kostnad
VoO 439 392 901 kr 428 386 867 kr 424 342 195 kr 480 959 800 kr
SoU 258 224 065 kr 231 204 300 kr 245 167 454 kr 284 567 600 kr
KSF 21   18 502 kr 12   11 120 kr 16 13 329 kr 23 46 200 kr
KSUF 12   10 334 kr 7     5 703 kr 8 7 003 kr 13 26 400 kr
Totalt 730 645 802 kr 678 607 990 kr 693 529 981 kr 800 1 600 000 kr

okt-dec 2021 enl prognos jan-dec 2022 enligt prognos

2019 2020 20222021

Period %-tal Ordinarie timmar Utförda timmar Total timmar sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro
timmar som 
ersatts med 
timvikarie

2019-01-01--2019-12-31
KS 5,31% 313 033 260 738 16 626 iu
KSU 5,14% 316 621 265 435 16 272 iu
SOU 7,70% 1 758 413 1 556 157 135 458 iu
VOO 11,14% 1 836 760 1 609 057 204 567 144 984
Summar 8,83% 4 224 827 3 691 387 372 923 144 984

Kostnad för timvikarier 2019 2020
Ludvika kommun
Timlön 41 291 522 kr 46 128 902 kr
Personalomkostnader 16 165 631 kr 18 520 754 kr
Total 57 457 153 kr 64 649 656 kr
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Sammanfattning 
Uppdraget från finansutskottet har varit att ”säkerställa kompetensförsörjning 
genom att strukturera vikarieförsörjningen” i Ludvika kommun. Genom detta 
uppdrag har undersökningar genomförts för att kartlägga hur de olika 
förvaltningarna inom Ludvika kommun (vård- och omsorgsförvaltningen VoO, 
social- och utbildningsförvaltningen SoU, kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen KSUF och kommunstyrelsens förvaltning 
KSF) arbetar med vikarieförsörjning (samtliga förvaltningar förkortas i texten). 
Kontakt har tagits med de personer som tar hand om visstidsanställningar för 
basverksamheterna inom respektive förvaltning. Resultatet visar på en oenhetlig 
hantering av visstidsanställd personal.  

De två stora förvaltningarna VoO och SoU har det största behovet med 
sammanlagt ca 900 visstidsanställda. VoO har sedan 2010 en bemanningsenhet 
som anställer och ser till att de visstidsanställda hanteras utifrån lagstiftningen. 
På SoU är hanteringen av visstidsanställda uppdelat mellan de olika enheterna 
och en vikariepool. Längre vikariat förläggs till varje enhet där rektor och 
handläggare anställer och avslutar visstidsanställda. Korttidsvikariat hanterar 
vikariepoolen. Inom KSF och KSUF är behovet av visstidsanställd personal 
mindre än inom SoU och VoO. Inom dessa förvaltningar ansvarar aktuell chef, 
tillsammans med administratör, för hanteringen.  

Undersökningen visar att nuvarande hantering av visstidsanställda medarbetare 
kan ge, förutom ojämn hantering, upphov till mindre kontroll utifrån 
lagstiftning, ofördelaktiga anställningar samt felaktiga konverteringar. Detta 
påverkar individens etableringsmöjligheter i kommunen, ger negativ inverkan 
för kommunen som arbetsgivare samt ökade kostnader. Genom en samlad 
bemanningsenhet kan kommunen göra besparingar genom en enhetlig 
hantering av vikarieförsörjningen i kommunen. 

Rapporten föreslår att;  

 Samordna hantering av visstidsanställningar för basverksamheterna 
inom Ludvika kommun till en övergripande bemanningsenhet med 
placering inom Verksamhetsområde HR. 

 Undersöka bemanningsenhetens befogenheter att beordra ut 
ordinarie medarbetare även på vardagar.  

 Föreslå social-och utbildningsförvaltningen att tillsvidareanställa fler 
medarbetare inom SoU för att undvika att bemanna skola och 
barnomsorg med visstidsanställda medarbetare.  

 Föreslå social- och utbildningsförvaltningen att huvudsakligen tillåta 
tillsvidareanställda medarbetare inom SoU att bli tillförordnade via 
skollagen.  
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 Kartlägga behovet av systemstöd gällande visstidsanställda 
medarbetare i basverksamheterna.  
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1 Bakgrund 
HR-enheten har fått i uppdrag av finansutskottet att ta fram förslag för att 
säkerställa kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen, 
vilket innefattar undersökningar kring hur många visstidsanställda medarbetare 
som finns inom Ludvika kommun och dess förvaltningar samt hur 
administrationen kring dem fungerar. Uppdraget innebär även att föreslå 
besparingsåtgärder kring kompetens- och vikarieförsörjning. 

VoO har sedan 2010 en bemanningsenhet utifrån det heltidsavtal som började 
gälla 1 maj 2008.  

På SoU var ansvaret för visstidsanställda delat mellan personalsekreterare och 
chef. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) anställs sällan medarbetare på 
visstidsanställning. Vid dessa fåtal gånger hanterades detta av 
personalsekreterare. Erbjudande från VoO om att SoU skulle gå samman med 
bemanningsenheten för större samordning har funnits men avböjts.  

På KSF har det genom åren varit få visstidsanställda vilket gör att cheferna 
själva haft kontroll på visstidsanställningarna med hjälp av administratörer.  

På KSUF har visstidsanställningar främst förekommit i form av 
säsongsanställningar på gamla Gata- och park nuvarande Teknik och projekt. 
Visstidsanställningar förekommer dock inom gamla Kultur- och fritid, 
nuvarande Fritid och idrott och Kultur och ungdom men då i mindre skala. Vid 
båda dessa enheter har chefen själv hanterat visstidsanställda med visst stöd av 
administratör. 

År 2011 gjordes en omorganisering i Ludvika kommun där HR-funktionen 
centraliserades. Personalsekreterare (numera HR-generalister) som tidigare var 
placerade ute på förvaltningarna flyttades till personalenheten. 
Omorganiseringen fullföljdes aldrig i vissa delar vilket lett till att vissa 
arbetsuppgifter blivit otydliga mellan förvaltningar och personalenheten. En av 
uppgifterna som personalsekreterare hade var att se över de som var 
visstidsanställda inom förvaltningen.  

2 Uppdrag och syfte 
Uppdraget från finansutskottet är att se över och säkerställa 
kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen. 

Syftet är att redogöra för hur man i förvaltningarna hanterar medarbetare med 
visstidsanställning och hur en eventuell förändring skulle kunna leda till 
effektivisering och kostnadsbesparingar. 
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3 Begreppsförklaring och avgränsning 
Visstidsanställd personal 
Visstidsanställda medarbetare innefattar så väl vikarier för kortare liksom för 
längre perioder inom basverksamheterna. Ett vikariat definieras som en 
ersättare för ordinarie personal vid frånvaro. Till visstidsanställningar räknas 
också timvikariat. Allmän visstidsanställning är en tillfällig anställning vid 
arbetsanhopning. Visstidsanställningar regleras av lagen om anställningsskydd 
(LAS) samt i kollektivavtal.  

Tillförordnad via skollagen 
Anställning via skollagen förekommer när legitimerade medarbetare inte finns 
att tillgå. 

Företrädesrätt 
Visstidsanställda som har varit anställda i mer än 365 dagar under en 
treårsperiod har företrädesrätt till arbete, förutsätt att den anställde lämnar in 
begäran om det. Gäller inte anställningar enligt skollagen. 

Konvertering 
Medarbetare som varit visstidsanställd i form av vikariat eller allmän 
visstidsanställning under 24 månader på en femårsperiod konverteras till en 
tillsvidareanställning, enligt lagen om anställningsskydd (LAS) samt i 
kollektivavtal. I det senaste kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser 20 kommer 
medarbetare från och med 1 oktober 2021 att konverteras till en 
tillsvidareanställning vid 18 månaders arbete under en femårsperiod.  

Detta gäller inte skollagsanställningar. 

Skollagen  
Skollagen är en speciallagstiftning som är undantagen de regler som annars 
gäller för lagen om anställningsskydd (LAS). Detta innebär att medarbetare som 
tillförordnas enligt skollagen inte erhåller rätten att kvalificera sig till en 
tillsvidareanställning. 

Basverksamhet 
Med basverksamheter menas i texten de verksamheter som utgör basen för 
kommunens uppdrag. Dessa verksamheter återfinns inom förskola, skola, 
äldreomsorgen, LSS och socialpsykiatrin, fritidsgårdar, sport- och 
idrottsanläggningar etc. 

3.1 Avgränsning  
De visstidsanställda som denna rapport avser är till största del basen för 
kommunens verksamheter såsom medarbetare inom vård- och omsorg, 
barnomsorg, skola, fritidsgårdar etc.  

Denna rapport gäller således inte visstidsanställda tjänstemän.  

Vad det gäller önskad sysselsättningsgrad inom VoO behöver det utredas för 
sig då det enbart handlar om VoO.  
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4 Beskrivning av nuläge 
Det är främst inom de två stora förvaltningarna SoU och VoO som behovet av 
visstidsanställda är som störst. Inom KSF och KSUF finns det också ett behov 
men i en mycket mindre skala. Det samtliga förvaltningar har att förhålla sig till 
är heltidsavtalet. Heltidsavtalet anger att samtliga nyinrättade tjänster eller 
återbesättningar av tillsvidaretjänster ska vara på heltid. Undantag finns för 
språklärare. 

Nedan följer en redogörelse för hur varje förvaltning arbetar med och hanterar 
visstidsanställda medarbetare. 

4.1 Vård- och omsorgsförvaltningen (VoO) 
VoO har behov av vikarier som går in för ordinarie personal vid sjukdom eller 
ledighet då verksamheten bedrivs dygnet runt. År 2010 upprättade VoO till 
följd av heltidsavtalet en bemanningsenhet. Det är bemanningsenhetens uppgift 
att säkerställa tillgången av visstidsanställd personal till de olika verksamheterna 
inom VoO, när behov finns. 

IAP – Individuellt anpassat schema och Resurspass  
Inom VoO arbetar man med resursoptimering via så kallat IAP- Individuellt 
anpassat schema, vilket innebär att verksamhetens behov är styrande. Behovet 
från de olika verksamheterna kan se olika ut från period till period varpå 
medarbetare då kan nyttjas mellan enheterna. I praktiken betyder detta att en 
arbetstagare kan få ett arbetspass på en annan enhet än sin ordinarie enhet, där 
behovet av personal just för denna tid var större. Denna tid kallas för 
resurspass. Genom detta arbetssätt optimeras användningen av ordinarie 
arbetskraft och gör att behovet av visstidsanställd personal blir något mindre. 
Dessutom innebär detta arbetssätt att medarbetarna själva har möjlighet att 
påverka sitt arbetsschema utifrån behovet. Trots denna optimering är VoO 
ändå i stort behov av visstidsanställda medarbetare som täcker upp vid tillfälliga 
arbetsanhopningar eller vid ordinarie personals frånvaro. 

Bemanningsenheten 
Bemanningsenheten har tio anställda, vars primära uppgift är att täcka behovet 
av visstidsanställda medarbetare. Bemanningsenheten ansvarar även för 
hanteringen av visstidsanställda vad gäller rekrytering, avslut samt korrigering av 
scheman. Eftersom verksamheten inom VoO är dygnet-runt verksamheter så 
arbetar bemanningsenheten måndag-söndag samt helgdagar för att tillgodose 
enheternas behov.  

I genomsnitt hanteras beställningar från enheterna ca 2000 arbetspass i 
månaden. När det saknas medarbetare på en enhet lägger enhetschefen en 
beställning till bemanningsenheten. Det kan gälla korttidsfrånvaro, tillfällig 
arbetsanhopning, vid utbildning av ordinarie personal eller behov av vikarier 
under längre tid. Bemanningsenheten hanterar beställningen och förser enheten 
med vikarier eller omdirigerar ordinarie medarbetare dit behovet finns. Dessa 
pass fördelas på ca 500 visstidsanställda samt ordinarie personal med 
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resurspass. Finns varken vikarier eller ordinarie medarbetare med resurstid 
avslås beställningen och återgår till enhetschef att hantera. 

Bemanningsenheten hanterar också visstidsanställda medarbetare utifrån 
gällande lagstiftning, kollektivavtal samt nämndbeslut. Genom att vara 
visstidsanställd via timvikariat, längre vikariat eller allmän visstidsanställning får 
medarbetare tillgodoräkna sig dagar för att kvalificera sig till en 
tillsvidareanställning vilket regleras i lagen om anställningsskydd (LAS)1. Vidare 
regleras också att arbetstagare som arbetat längre än ett år hos arbetsgivaren 
kvalificerar sig för företrädesrätt till återanställning under förutsättning att 
arbetstagaren själv ansöker om detta.  

Vård- och omsorgsnämnden har i ett beslut angett kompetenskrav för arbete 
inom VoOs verksamhet, vilket innebär ett krav om körkort samt utbildning 
(som lägst undersköterskeutbildning). Medarbetare som inte uppfyller dessa 
krav tillåts arbeta högst 300 dagar inom VoO. Vill medarbetaren fortsätta arbeta 
efter den tiden krävs körkort och utbildning för att erhålla en 
tillsvidareanställning. 

Varje månad gör bemanningsenheten en översyn utifrån ovan och undersöker 
hur många anställningsdagar de visstidsanställda har uppnått. Arbetstagare som 
uppnått 300 dagar avslutas om de saknar körkort och utbildning. Därmed 
bevakas också företrädesrätten vilket medför att VoO inte har några som kan 
begära företrädesrätt då de avslutas innan de uppnått 365 dagar. 

Andra åtaganden som utförs av bemanningsenheten är utbildning av nya chefer 
inom VoO i personalsystemet Heroma, rekryteringssystemet Reach Mee, 
kompetensverktyget WinLas och vikarieanskaffningssystemet Time Care Pool. 
Bemanningsenheten är systemförvaltare för Time care pool. Utöver detta 
samverkar bemanningsenheten även med arbetsmarknads- och 
integrationsenheten gällande praktikplatser.  

Vid avsaknaden av visstidsanställda 
När det inte finns visstidsanställda eller resurspass att tillgå får enhetscheferna 
sin beställning returnerad från bemanningsenheten. Vid dessa tillfällen måste 
enhetscheferna omprioritera sina arbetsuppgifter och avsätta tid för att beordra 
ut ordinarie medarbetare som i sin tur får arbeta mer vilket leder till 
övertidstimmar, ökade kostnader för enheten samt en ökad negativ belastning 
på ordinarie medarbetare. Denna omprioritering av arbetsuppgifter för 
enhetscheferna leder till en ökad arbetsbelastning och kan skapa frustration då 
inbokade arbetsuppgifter får läggas åt sidan för tillfället eller skjutas på 
framtiden. I värsta fall finns det inte heller någon att beordra ut vilket gör att 
enheten får klara sig utan vikarie. Detta resulterar i en negativ belastning på 
samtliga tillsvidareanställda medarbetare på enheten. 

 
1 Lag (1982:80) om anställningsskydd svensk författningssamling 1982:1982:80 t.o.m. SFS 2020:597 - Riksdagen 2021-
07-20 
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Önskad sysselsättningsgrad 
Samtliga som anställs i Ludvika kommun anställs på heltid utifrån heltidsavtalet. 
Medarbetare inom VoO har dock rätt att önska sysselsättningsgrad, genom ett 
lokalt kollektivavtal. Ansökan om önskad sysselsättningsgrad görs tre månader i 
förväg och anpassningen gäller under ett år. Ledningsgruppen på VoO fattar 
beslut om den önskade sysselsättningsgraden.  

4.1.1 System inom VoO  
Bemanningsenheten använder sig av olika system för att hantera 
visstidsanställda medarbetare, men de huvudsakliga systemen är 
rekryteringssystemet Reach Mee, kommunövergripande personalsystemet 
Heroma samt bokningssystemet Time Care Pool.  

Reach Mee 
Bemanningsenheten rekryterar löpande med stående annonsering för 
visstidsanställda. Detta gör att bemanningsenheten använder sig av det 
kommuncentrala rekryteringssystemet Reach Mee, vilket förvaltas av HR-
enheten. Bemanningsenheten har ett strukturerat arbetssätt vad det gäller att 
hantera den stora volymen av sökanden framför allt inför sommarmånaderna, 
då behovet av visstidsanställd personal är som allra högst. Bemanningsenheten 
utbildar också i rekryteringssystemet inom förvaltningen. 

Heroma 
I det övergripande personalsystemet Heroma ansvarar Bemanningsenheten för 
korrigering av den schemaplanering som görs ute på enheterna för att se att 
hela behovet för enheten är fyllt. Cheferna ansvarar dock för att fastställa 
scheman. Här fördelas också resurspassen för att fylla upp även på andra 
enheter om behov finns. Bemanningsenheten bereder underlag för vikariernas 
anställning och skickar dessa till lönenheten för registrering. 
Bemanningsenheten använder också Heroma för att kontrollera och ha kontroll 
på konverteringsreglerna enligt gällande lagstiftning och avtal. 
Bemanningsenheten ansvarar även för utbildning i Heroma för samtliga 
schemaplanerare och chefer inom VoO.  

Time Care Pool 
Genom Time Care Pool tar Bemanningsenheten emot enhetschefernas 
beställningar när det gäller behov av visstidsanställda. Bemanningsenheten 
hanterar beställningarna och tillsätter medarbetare med resurstid eller visstid. 
Om de inte finns ledig resurstid eller visstidsanställda tillgängliga returneras 
beställningen med ett avslag.  

Uppgifter om varje visstidsanställdas arbetade timmar tankas över från Time 
Care pool till det övergripande personalsystemet Heroma en gång per dag. 
Time Care Pool kan dock inte hämta uppgifter från Heroma. Detta medför 
manuell hantering som är tidskrävande. Time Care används också som ett 
komptensregister för att skapa överblick över kompetens hos samtliga 
visstidsanställda. 
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Winlas 
Bemanningsenheten använder också Winlas, som är ett 
personaladministrationssystem. I detta lägger bemanningsenheten in 
utbildningar som gäller för VoO bland annat delegeringsutbildningar, 
utbildning för förflyttning av brukare, brandskyddsutbildningar samt 
utbildningar för att lägga scheman.  

4.2 Social- och utbildningsförvaltningen (SoU) 
Social- och utbildningsförvaltningen är liksom VoO i stort behov av 
visstidsanställda vid tillfälliga arbetsanhopningar eller på grund av frånvaro. 
Kompetenskraven som ställs för att få arbeta som visstidsanställd personal är 
gymnasiekompetens. För en tillsvidareanställning inom förskolans eller skolans 
verksamheter krävs barnskötarutbildning eller högre eftergymnasial utbildning.  
Inom SoU är hanteringen av visstidsanställda medarbetare uppdelad mellan 
rektorer och handläggare samt vikariepoolen, beroende på hur behovet av 
visstidsanställd ser ut. Det är främst inom förskolan och skolans verksamheter 
som behovet återfinns, vilket kommande stycke refererar till. Sist presenteras 
övrig verksamhet inom SoU som har behov av visstidsanställd personal. 

Vikariepoolen - korttidsbehov 
Vikariepoolen hanterar behovet av visstidsanställda vid tillfällig 
arbetsanhopning eller korttidsfrånvaro bland ordinarie medarbetare. 
Vikariepoolen rekryterar och avslutar medarbetare. Det är enheterna som lägger 
in beställningar till vikariepoolen. I genomsnitt läggs det beställningar på ca 
1000 arbetspass i månaden fördelat på 100 visstidsanställda.  

Största delen av SoU:s verksamhet är förlagd till dagtid, förutom en förskola 
som bedriver nattverksamhet och bemannas delvis av visstidsanställda 
medarbetare från vikariepoolen.  

En medarbetare ansvarar för all hantering av visstidsanställda medarbetare på 
SOU.  

Rektorer och handläggare – långtidsbehov  
Varje termin ser rektorerna över sina områden för att säkerställa bemanningen. 
Behovet av visstidsanställda medarbetare för långtidsvikariat, allmän 
visstidsanställning samt att tillförordna via skollagen hanteras av rektor och 
handläggare på respektive förskole- och skolområde. En handläggare kan ha ett 
eller flera förskole- och skolområden. Totalt är det åtta handläggare som har 
denna arbetsuppgift.  

Handläggarna har även i uppgift att hjälpa rektorerna med rekrytering och 
administrering av visstidsanställda samt utföra kontroll av konverteringsdagar 
utifrån lagen om anställningsskydd (LAS). 

För att kontrollera dagar enligt LAS kontaktar de HR-enheten som läser av 
dagar i personalsystemet Heroma. Handläggarna förbereder och skickar 
underlag till löneenheten för registrering av nyanställning eller avslut av 
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medarbetare. Vid rekrytering stöttar HR-enheten handläggare och rektorer med 
att undersöka om det finns medarbetare som begärt företrädesrätt.  

Det finns ca 300 visstidsanställda för långtidsbehov inom skola och förskola. 

Skollagen och legitimationskrav 
Enligt skollagen får endast den som har legitimation som lärare eller 
förskollärare och är behörig för viss undervisning bedriva undervisningen2. I de 
fall som legitimerade lärare eller förskollärare inte finns att tillgå kan personer 
med lämpliga kvalifikationer anställdas tidsbegränsat3. 

De senaste åren har det varit svårt att rekrytera både förskollärare och lärare till 
kommunen. Detta har SoU löst genom att visstidsanställda medarbetare 
tillförordnas till lärare eller förskollärare enligt skollagen. Det är rektorerna som 
ansvarar för att medarbetare som tillförordnas via skollagen har lämpliga 
kvalifikationer att klara av uppgiften det innebär att bli tillförordnad till 
förskollärare eller lärare. 

Kontroll av företrädesrätt och konverteringsregler 
Inom SoU har det tidigare delvis okontrollerat konverterats medarbetare till 
tillsvidareanställningar då varken SoU eller HR-enheten haft kontroll över 
samtliga visstidsanställningar. Under de senaste två åren, 2019–2020, har HR 
tillsammans med SoU arbetat tätt tillsammans i en ”LAS-dialog” för att 
tillsammans uppnå kontroll på samtliga visstidsanställningar samt upprätta 
rutiner för hur arbetet ska gå till.  

Under våren 2020 träffade HR-generalist och förhandlingschef 
verksamhetscheferna för förskola samt skola för att se över 
vikarieanskaffningen och belysa problemen som uppstår när det saknas kontroll 
över visstidsanställningarna och därmed även en stabil grundbemanning för 
skolenheterna.  

Att tillförordna visstidsanställda enligt skollagen medför problem på enheten i 
form av ostabil personalgrupp men också på individnivå samt i kommunen som 
helhet. För att kunna sträva mot målet ”En av landets bästa skolkommuner” 
måste en stabil personalgrupp finnas på enheterna. Det måste också finnas en 
väl upprättad grundstruktur inom vikariepoolen för ökad kontroll vad det gäller 
lagen om anställningsskydd. 

Under 2021 har det arbetats intensivt med detta men fortsatt arbete pågår.   

Individ- och familjeomsorgen - IFO 
Inom IFO bedriver man ett stödboende som ibland har behov av 
visstidsanställda medarbetare. Vid dessa tillfällen tar chefen för stödboendet 
hand om allt från rekrytering till registrering och administration. Detta gör att 

 
2 Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2021:452 - Riksdagen 
2021-06-11 
3 Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2021:452 - Riksdagen 
2021-06-11 
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chefen själv måste hantera lagen om anställningsskydd (LAS) med allt vad det 
innebär i form av företrädesrätt och konverteringsregler.  

4.2.1 System inom SoU 
Systemen som används för att hantera och administrera visstidsanställd 
personal inom SoU är liksom inom VoO kommunövergripande 
rekryteringssystem Reach Mee och personalsystemet Heroma. För beställningar 
och bokningar används Winlas. Systemen används av både vikariepoolen 
liksom rektorer och handläggare. 

I Heroma hanterar rektorerna anställningar, tar ut anställningsavtal samt övrigt 
som tillhör den vanliga hanteringen för rektorer/enhetschefer så som 
frånvaroregistreringar utdrag och godkännande av semester etc.  

Vikariepoolen arbetar främst i Heroma för kontroll av LAS, gör 
arbetsförändringar och schemakorrigeringar. 

Winlas är ett personaladministrativt system med olika tilläggsmoduler. Inom 
SoU används systemet för att hantera bokningar av vikarier, registrera 
medarbetares kompetens och utbildningar. I Winlas kontrolleras också 
anställningsform och konverteringsdagar. Winlas har en koppling till det 
övergripande personalsystemet genom att information om bokningar tankas 
över, men detta sker endast en gång per månad. Ingen information från 
personalsystemet tankas över till Winlas.  

Vikariepoolen liksom rektorer och handläggare använder sig av 
kommunövergripande rekryteringssystemet Reach Mee för att hantera 
sökanden till de olika tjänsterna och följer kommunens rekryteringsprocess. 

4.3 Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen (KSUF) 
Behovet av visstidsanställd personal inom KSUF är inte lika stort som inom 
VoO och SoU men sammantaget rör det sig om ca 25 personer fördelat på 
olika verksamheter.  

Administration av visstidsanställda  
Inom KSUF hanterar man visstidsanställda olika. Vissa chefer både rekryterar 
och administrerar visstidsanställda själva och andra chefer har administratör till 
hjälp. Något uttalat kompetenskrav finns inte, chefen för berörd enhet ansvarar 
för att säkerställa att medarbetare har den kompetens som krävs för arbetet. 
När det tillfälligt saknas medarbetare inom KSUF ringer chef ut medarbetare 
som är anställda på visstid för ytterligare arbetspass eller beordrar ut ordinarie 
medarbetare när visstidspersonal inte finns att tillgå.  

Var tredje månad kontrolleras om visstidsanställningarna ska förlängas eller 
avslutas. Detta gör chef eller chef tillsammans med administratör och 
samverkar sedan detta med Verksamhetsområde HR för kontroll av eventuell 
företrädesrätt och konvertering till tillsvidareanställning.  
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4.3.1 System inom kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

Heroma och Reach Mee 
För hanteringen av de visstidsanställda inom KSUF finns inget system likt Time 
Care Pool eller Winlas. Cheferna och administratörerna använder sig av de 
kommunövergripande system Heroma och Reach Mee. För tidsredovisning 
använder sig de visstidsanställda av T3-blanketter. Medarbetarna skriver ner 
tiden de arbetar och stämmer av detta med chef. Administratör inom 
förvaltningen lägger sedan in uppgifterna manuellt i Heroma. 

4.4 Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) 
Inom KSF finns det inte många visstidsanställda då övervägande delen av 
medarbetarna är tjänstemän. De få som är visstidsanställda inom förvaltningen 
ombesörjer cheferna själva över både vad det gäller rekrytering och 
administration. Det är främst inom arbetsmarknad- och integrationsenheten 
(AMI) som behovet av visstidsanställd personal återfinns. AMI har också olika 
former av anställningar och ett pågående arbete med bemanningsenheten på 
VoO.  

Chefer och/eller administratörer samverkar med verksamhetsområdet HR för 
att se över om medarbetare har uppnått företrädesrätt eller kommer att 
konverteras till en tillsvidareanställning.   

4.4.1 System inom kommunstyrelsens förvaltning 
Systemen som används för hantering av visstidsanställda inom KSF är 
personalsystemet Heroma och rekryteringssystem Reach mee 

5 Verksamhetsområdet HR 
Inom KSF finns Verksamhetsområdet HR, tidigare personalenheten. 
Verksamheten är indelad i två enheter; löneenheten och HR-enheten.  

Löneenheten är systemadministratörer i personalsystemet Heroma. De stöttar 
chefer genom att registrera nya medarbetare samt avsluta medarbetare i 
Heroma samt vid schemaläggning, utbetalning och korrigering av löner etc. Vid 
nya avtal eller lagändringar i LAS korrigeras personalsystemet för att underlätta 
för cheferna att följa lagar och avtal. Lönenheten är även systemägare för 
Winlas.  

HR-enheten har en mer strategisk roll jämfört med den tidigare 
personaladministrativa servicen. Detta för att säkra de nyckelkompetenser som 
krävs för att kommunen ska nå sina övergripande mål. 

Här utarbetar man processer för att attrahera, behålla, utveckla och engagera 
duktiga medarbetare. Med sin sakkunskap ska HR-enheten vara ledningen och 
chefer behjälpliga inom områden som arbetsrätt, rekrytering, 
kompetensutveckling, omorganisation, arbetsmiljö och samverkan med mera. 
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HR-enheten får förfrågningar av medarbetare, chefer, administratörer och 
handläggare gällande de visstidsanställdas dagar för företrädesrätt och 
konvertering. HR-enheten hanterar förvaltningarna olika p.g.a. att de har olika 
förfarande att hantera de visstidsanställda.  

HR-enheten är systemförvaltare av rekryteringssystemet Reach Mee. 

6 Ekonomiska aspekter 
Nedan presenteras konsekvenser och kostnader för okontrollerad konvertering, 
vilket innefattar merkostnader i form av utbildningsinsatser och eventuell 
avveckling. Vidare presenteras också systemkostnader kopplade till hanteringen 
av visstidsanställd personal. Vänligen observera att nedanstående siffror liksom 
siffror i kalkylen är minsta möjliga, merkostnader kan alltid tillkomma. 
Ekonomisk beräkning finns i slutet av dokumentet.  

6.1 Felaktig konvertering 
Kostnaderna för medarbetare som konverteras till en tillsvidareanställning men 
som egentligen inte klarar arbetsuppgifterna är mycket höga. Förutom 
kostnader för produktionsbortfall och merarbete för rektorer, innefattar det 
också kostnader för vidareutbildning och eventuell avveckling. Vidareutbildning 
innefattar kartläggning av behov, uppföljningar samt ytterligare vikariekostnader 
för den tid medarbetaren deltar i utbildning och därmed inte utför arbete på 
arbetsplatsen. 

I de fall där medarbetaren trots utbildningsinsatser inte klarar av sitt arbete 
inleds ett avvecklingsförfarande som innefattar handlingsplaner, 
uppföljningsmöten, omplaceringsutredningar, överläggningar och 
förhandlingar. Flera olika yrkeskategorier involveras och det innebär en 
krävande tidsåtgång för detta arbete som egentligen skulle kunna nyttjas för att 
arbeta med personalgrupperna och bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet 
liksom kvalitetsarbete för verksamheten. Totalt uppgår dessa kostnader, för en 
(1) felaktig konvertering, till ca 91 000kr (se tabell 1 och 2 i kapitel 11).  

Utöver detta förlorar också kommunen som arbetsgivare pengar i så kallat 
förlorat värde. Detta sker när prestationen från medarbetare understiger 
utbetalt värde från arbetsgivaren, även kallat produktionsbortfall. I detta fall 
beräknas medarbetaren endast prestera till 75 % kapacitet vilket gör att 
kostnaden i förlorat värde uppgår till – 110 600kr/år (se tabell 3 i kapitel 11).  

Det blir tydligt att endast en (1) felaktig konvertering är kostsamt för 
kommunen som arbetsgivare.  Flertalet felaktiga konverteringar ger således 
ökade kostnader (se tabell 5 i kapitel 11). 

Rekryterar vi med en tydlig kravspecifikation även när det gäller 
visstidsanställda inom skola- och förskola, så väl som inom alla verksamheter, 
får vi kontroll på vilka vi anställer samt säkerställer att den som anställs också 
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lever upp till de krav som finns för tjänsten. Genom detta sätt får arbetsgivaren 
inte ett förlorat värde i att medarbetare inte klarar av arbetsuppgifterna.  

Ett av våra kommunövergripande mål är att vara en av landets bästa 
skolkommuner. För att nå detta mål krävs att vi får en stabil, utbildad 
personalgrupp som utbildar våra barn och ungdomar. Vi behöver vara en 
attraktiv kommun för att locka hit- eller få våra ungdomar att utbilda sig till 
lärare och förskollärare.  

6.2 Kostnader för system 
Exakta kostnader för de olika systemen som är kopplade till vikarieförsörjning 
inom kommunen är svåra att beräkna eftersom systemen som används dels är 
kommunövergripande system och bekostas centralt. Inom SoU har man valt att 
köpa till en del av WinLas för hantering av visstidsanställda och på VoO har 
man valt ett annat system Time care pool. Dessa specifika system används på 
olika sätt för att hantera bokningen av visstidsanställda samt registrera 
medarbetares olika kompetenser. Var god se tabell 4, kapitel 11. 

I tabell 4 framgår det att de olika förvaltningarna betalar olika mycket för 
systemstöd vad gäller bokningar av visstidsanställda. Utöver de fasta 
kostnaderna finns en rörlig del som utgörs av kommunikation mellan 
arbetsgivaren och den visstidsanställda medarbetaren. Denna kommunikation 
består av förfrågningar om arbete som skickas ut via systemet i form av sms. 
För Winlas kostar ett sms 1kr och för Time Care Pool 0,89kr. Flertalet sms går 
ut dagligen då behov av vikarier uppstår. När medarbetare svarar på sms:et 
läggs en bokning i systemet och behovet är löst. 

På grund av detta är den totala kostnadsbilden för systemen kopplade till 
vikarieförsörjningen svår att beräkna. Däremot är det uppenbart att desto större 
behov av vikarier och visstidsanställd personal, desto högre blir också den totala 
kostnaden.  

7 Analys 
Utifrån ovanstående information gällande de visstidsanställda inom Ludvika 
kommun är det tydligt att kommunen som helhet hanterar visstidsanställda 
medarbetare olika. Det är främst de två största förvaltningarna VoO och SoU 
som har visstidsanställda medarbetare även om det förekommer i mindre skala 
på KSUF och KSF.  

I dagsläget finns ca 900 visstidsanställda inom VoO och SoU. Inom VoO måste 
visstidsanställda finnas i större omfattning då förvaltningen bedriver 
verksamhet dygnet runt. SoU har också behov av visstidsanställda men inte i 
exakt samma omfattning eftersom verksamheterna till största del är förlaga till 
dagtid. Inom SoU skulle dock många av de visstidsanställda med minst 
gymnasiekompetens kunna tillsvidareanställas för att få en stabil personalgrupp, 
följa lagstiftningen och vara en attraktiv arbetsgivare. Detta skulle också frigöra 
tid för både rektorer, handläggare och administratörer. En viss mån av 
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visstidsanställda krävs dock inom SoU för korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro 
samt andra ledigheter.  

7.1 Bemanningsenheten befogenheter 
Även om bemanningsenheten inom VoO fungerar väldigt bra har det 
framkommit att det finns ett stressmoment för enhetscheferna, vilket är när de 
har behov av visstidsanställda för korttidsfrånvaro och får avslag på 
beställningen. Har inte bemanningsenheten någon vikarie eller resurspass att 
tillsätta görs ett avslag på beställningen. Uppgiften går då tillbaka till 
enhetschefen att lösa. Enhetschefen tvingas då beordra ut ordinarie 
medarbetare för arbete. I en redan fulltecknad agenda skapar detta en 
frustration hos cheferna, då de får lägga allt annat arbete åt sidan för att ordna 
bemanningen på enheten. Det är en tidskrävande arbetsuppgift för 
enhetscheferna. 

För att frigöra ytterligare tid för enhetscheferna att fokusera på arbetsgrupperna 
och det systematiska arbetsmiljöarbetet samt kvalitetsarbete skulle 
bemanningsenheten, som redan sköter detta på helgerna, ges befogenheter att 
beordra ut ordinarie medarbetare även på vardagarna. Detta ska dock ske 
restriktivt när inte andra visstidsanställda eller resurspass finns att tillgå. Det 
innebär dock att enhetschefer och arbetsgrupper tillsammans arbetar fram 
rutiner för detta i dialog med bemanningsenheten. 

7.2 Brist på legitimerade lärare samt tillförordnande via 
skollagen 

Inom SoU sker bemanningen terminsvis där visstidsanställda anställs både via 
LAS samt genom tillförordnande via skollagen. Detta gör att vi får en ”rörlig” 
personalgrupp ute på enheterna. Barn och ungdomar riskerar att möta nya 
medarbetare varje termin. Att bygga skola och förskola med visstidsanställda 
medarbetare är problematiskt ur många aspekter. Det utgör ingen trygghet för 
barnen eller kollegorna, det medför merarbete för rektorer och handläggare i 
form av rekrytering och tillhörande administration samt att vi får svårt att nå 
kommunövergripande målet ”En av landets bästa skolkommuner”.  

De visstidsanställda som tillförordnas via skollagen, som är en 
speciallagstiftning, ska bedömas av rektor att de uppfyller de krav på kunskaper 
och kvalifikationer som krävs för att arbeta som tillförordnad lärare eller 
förskollärare. Det torde vara svårt för en rektor att göra dessa bedömningar av 
nyanställda medarbetare då medarbetare saknar dokumenterad erfarenhet samt 
inte tidigare varit inne i verksamheterna. För medarbetaren är denna anställning 
förknippat med otrygghet, då anställning via skollagen inte ger de förmåner 
som lagen om anställningsskydd ger, det vill säga rätten till företräde samt att 
konvertering till en tillsvidareanställning inte är möjlig. Därmed kan 
medarbetare arbeta i många år utan att kunna etablera sig i kommunen, ta lån, 
köpa bostad etc. De finns medarbetare i kommunen som har varit 
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tillförordnade via skollagen upp till ett decennium utan att få en 
tillsvidareanställning.  

Även om LAS ger visstidsanställda en viss mån av anställningstrygghet så finns 
det problem då kontroll delvis saknas för den tid som finns för företrädesrätt 
samt konvertering. Det händer att medarbetare som konverteras till en 
tillsvidareanställning inte klarar sitt uppdrag. Medarbetare som konverteras och 
inte klarar sitt uppdrag medför ett betydande merarbete för rektor. I vissa fall 
leder det till omfattande utbildningsinsatser från arbetsgivaren. I värsta fall 
uppstår andra arbetsmiljöproblem vilket kräver ett ansenligt arbete i 
arbetsgruppen. Detta är kostsamt för kommunen rent ekonomiskt, men också 
vad det gäller mänskligt lidande. Uppföljningen av de långtidsvikarier som finns 
inom SoU är låg, även om det förbättras under senare år. Kunskaper gällande 
den arbetsrättsliga lagstiftningen för att förhindra felaktiga konverteringar finns 
inte heller hos de handläggare som stödjer rektorerna i deras arbete.  

För att undvika problem med konverteringar och skollagsanställningar borde 
medarbetare med minst gymnasiekompetens som genomgått en strukturerad 
rekryteringsprocess och bedöms klara yrket, ges en anställning enligt LAS 
(vilket skapar en anställningstrygghet) samt en plan för kompetensutveckling. 
Medarbetare som genomgått rekryteringsprocessen och blivit tillsvidareanställda 
kan därefter tillförordnas via skollagen av rektor vid brist på lärare och 
förskollärare.  

Genom att tillförordna redan tillsvidareanställd personal via skollagen istället 
för visstidsanställd personal ges barn och ungdomar en trygg, stabil miljö med 
en kontinuerlig personalgrupp runt omkring sig. Samtidigt månar vi om 
medarbetarna och tar vårt ansvar som arbetsgivare. Rektor ges också större 
möjligheter att gör en mer objektiv bedömning av vilka som kan tillförordnas 
via skollagen. 

Kommunen ska dock alltid sträva efter att ha utbildade lärare och förskollärare 
och behöver därför parallellt arbeta med detta på bred front, dels genom olika 
riktade insatser också genom att vara en attraktiv arbetsgivare som gör att fler 
legitimerade och utbildade lärare söker sig till oss. Detta gör att ovanstående 
endast blir aktuellt i de fall där rekrytering av legitimerade lärare misslyckats.  

En förevändning mot att anställa medarbetare med gymnasiekompetens när 
man misslyckas med att rekrytera lärare eller förskollärare är att när man lyckas 
förvärva medarbetare med lärarlegitimationer får man en övertalighet av 
lärarassistenter. Eftersom de flesta basverksamheter inom Ludvika kommun är 
dynamiska, dvs att enheterna hela tiden ändrar storlek, måste vi som 
arbetsgivare hantera en övertalighet av en viss yrkeskategori, i detta fall skulle 
det då röra sig om lärarassistenter. Planering måste dock göras i tid. 

7.3 System 
Det är tydligt att de olika förvaltningarna hanterar visstidsanställda olika även 
när det gäller systemen kopplade till denna hantering. I de två största 
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förvaltningarna är behovet av systemstöd större än i de förvaltningar där 
visstidsanställda förekommer i mindre skala. Av kalkylen i kapitel 11, tabell 4 
framgår det tydligt att kostnader för systemstödet, vad gäller visstidsanställda, är 
oregelbunden då större behov av vikarier medför större kostnader. Även om 
både Winlas och Time Care Pool arbetar på ett snarlikt sätt torde det vara en 
ren besparing att samla alla visstidsanställda i ett enhetligt system. Med en 
samlad kommunövergripande bemanningsenhet blir detta möjligt. En utredning 
och kartläggning kring vilket systemstöd som behövs behöver dock göras. 
Liksom säkerställa att det system som ska användas för de visstidsanställda har 
större kopplingar till det övergripande personalsystemet, vilket delvis saknas 
idag. 

8 Slutsatser 

8.1 Kommunövergripande bemanningsenhet 
Utifrån detta underlag skulle en bemanningsenhet med fördel kunna verka 
kommunövergripande när det gäller visstidsanställningar inom 
basverksamheten. Bemanningsenheten på VoO har under det senaste decenniet 
byggt upp en väl fungerande enhet med rutiner för hanteringen av 
visstidsanställda medarbetare. De rekryterar och avslutar medarbetare 
rutinmässigt. Genom en samlad bemanningsenhet kan denna kunskap och 
kompetens användas för att hantera visstidsanställningar oavsett förvaltning.  

En gemensam bemanningsenhet för hela kommunen som hanterar all 
visstidsanställning minskar risken för felaktiga konverteringar, dubbelarbete och 
otydlighet. På detta sätt frigörs tid både för första linjens chefer, liksom 
administratörer och handläggare.  

En kommunövergripande bemanningsenhet möjliggör också för samordning 
vad gäller de system som används för visstidsanställda. Idag används olika 
system av de två största förvaltningarna, vilket också skapar en olik hantering 
och därmed också ojämn kostnad. Ett enhetligt system för ändamålet är en 
förutsättning för en väl fungerande hantering.    

8.2 Organisatorisk placering av en övergripande 
bemanningsenhet 

En kommunövergripande bemanningsenhet kan med fördel placeras 
organisatoriskt inom Verksamhetsområde HR då detta leder till högre grad av 
samordning och likvärdig struktur gällande kommunens arbete med 
kompetensförsörjning samt varumärkesbyggnad. Verksamhetsområde HR får 
på så sätt kontroll på hanteringen av samtliga medarbetare i kommunen, både 
tillsvidareanställda och visstidsanställda.  

8.3 Attraktiv arbetsgivare 
En kompetensbaserad rekrytering är grunden för att få rätt person på rätt plats. 
Grunden för att vara en attraktiv arbetsgivare är att ha ordning och reda samt 
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följa lagstiftning och avtal. Det innebär också att följa de riktlinjer och 
processer vi har för kompetensförsörjning. I organisationer där detta fungerar 
bidrar det till större attraktionskraft för kommunen som arbetsgivare. Detta 
sammantaget attraherar medarbetare till kommunen. 

Ett likvärdigt arbete mellan Verksamhetsområdet HR och bemanningsenhet 
skulle ge en tydlig signal att Ludvika kommun arbetar strategiskt och långsiktigt 
vad gäller kompetensförsörjning, att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 
samt avveckla personal.  

Vi har flera yrkesområden där vi står inför en rekryteringsutmaning i framtiden 
såsom undersköterskor, socialsekreterare, sjuksköterskor, lärare, förskollärare 
för att nämna några. För att attrahera utbildade medarbetare till kommunen 
måste vi arbeta strategiskt med detta och ha en långsiktig planering.  

9  Rekommendationer 
 Samordna hantering av visstidsanställningar för basverksamheterna 

inom Ludvika kommun till en övergripande bemanningsenhet med 
placering inom Verksamhetsområde HR. 

 Undersöka bemanningsenhetens befogenheter att beordra ut 
ordinarie medarbetare även på vardagar.  

 Föreslå social-och utbildningsförvaltningen att tillsvidareanställa fler 
medarbetare inom SoU för att undvika att bemanna skola och 
barnomsorg med visstidsanställda medarbetare.  

 Föreslå social- och utbildningsförvaltningen att huvudsakligen tillåta 
tillsvidareanställda medarbetare inom SoU att bli tillförordnade via 
skollagen.  

 Kartlägga behovet av systemstöd gällande visstidsanställda 
medarbetare i basverksamheterna.  
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11 Kostnadsberäkningar 
Tabell 1     

Beräkning av kostnad vid anpassningsskyldighet för felaktigt konverterad  
Moment Utförare Timmar Kostn/tim Totalkostnad 
Kartläggning/behov/handlingsplan Rektor 30 400 12 000 
Stöttar chef HR 5 310 1 550 
          
          
Uppföljningar/utbildning Medarbetare  125 220 27 500 
Vikarierar för medarbetare Vikarie 100 220 22 000 
          
          
Delsumma       63 050 

 

Tabell 2     

Beräkning av kostnad vid avveckling    
Moment Utförare Timmar Kostn/tim Totalkostnad 
Möten och handlingsplan Rektor 35 400 14 000 
Stöd av HR (bl.a omplaceringsutredning) HR 10 310 3 100 
          
Överläggning/Förhandling Förhandlingschef 5 490 2 450 
          
Stöd av b-chef B-chef 5 490 2 450 
          
          
          
Möten Medarbetare  25 220 5 500 
          
Delsumma       27 500 
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Tabell 3 

Prestationsvärde 
Alla summor avser kronor.  

  Årslön inkl. PO        Värde   

Överprestation 125% 442 482 553 102 110 620 i mervärde 
Normalprestation 100% 442 482 442 482 0  

Underprestation 75% 442 482 331 861 -110 620 i förlorat värde 
 

Beräknat på månadslön 23 385 kr 
     

      

Månadslön medarbetare 23 385     

Semester 13% för tim. vik 2 925     

PO 40,15% 10 563     

månadskostnad inkl. PO 36 873     
      

Årskostnad inkl. PO 442 482     

 

 

Tabell 4  

Systemkostnad  
Time Care Pool Fast kostnad: 199 000 kr/år 

Rörlig kostnad: från 0,91kr 

Winlas  Fast kostnad: 172 000 kr/år 
Rörlig kostnad: från 1kr 

 

 

Tabell 5  

Sammanställning av felaktigt konverterade medarbetare 
Alla summor avser kronor.  

Kostnad vid felaktig konvertering 1 person 5 personer 
Förlorat prestationsvärde 110 620 553 100 
Anpassningsskyldighet 63 050 315 250 
Avveckling 27 500 137 500 
Summa 201 170 1 005 850 

 

 

162



 

Uppdragsgivare: Finansutskottet  

RAPPORT 
Sida 

1(16) 
Datum 

2021-09-30 
 
 

 

Frida Hedström, 0240-860 25 
frida.hedstrom@ludvika.se 
 
Caroline Jonesson, 0240-867 68 
caroline.jonesson@ludvika.se 
 
Anette Patten, 0240-864 20 
anette.patten@ludvika.se 

 

 
 

 

 

Strukturplansåtgärder 
Förstärkt ledarskap genom värdegrund och 
attraktiv arbetsgivare

163

mailto:frida.hedstrom@ludvika.se
mailto:caroline.jonesson@ludvika.se
mailto:anette.patten@ludvika.se


Ludvika kommun 
Datum 

2021-09-30 
      

      
Sida 

2(16) 
 

Strukturplansåtgärder 

 

Innehåll 
1 Bakgrund ...........................................................................................3 

2 Uppdrag och syfte ............................................................................4 

2.1 Avgränsning ....................................................................................................4 

3 Vikten av förstärkt ledarskap genom intern utbildning .............4 

4 Beskrivning av nuläge .....................................................................4 

4.1 Sammanställning utbildningar ........................................................................5 
4.2 Innehållsbeskrivning utbildningar ....................................................................5 
4.2.1 Välkommen till Ludvika kommun – introduktion nya medarbetare ..............5 
4.2.2 Introduktion nya chefer till kommunens stödfunktioner ...............................6 
4.2.3 Rekryteringsprocessen .................................................................................6 
4.2.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ........................................................6 
4.2.5 Medarbetarsamtal och lönesamtal ...............................................................6 
4.2.6 Rehabiliteringsprocessen .............................................................................7 
4.2.7 Disciplinåtgärder ..........................................................................................7 

5 Konsekvenser ...................................................................................8 

5.1 Välkommen till Ludvika kommun – introduktion nya medarbetare .................8 
5.2 Introduktion nya chefer till kommunens stödfunktioner ..................................8 
5.3 Rekryteringsprocessen ....................................................................................8 
5.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ............................................................9 
5.5 Medarbetarsamtal och lönesamtal ..................................................................9 
5.6 Rehabiliteringsprocessen ................................................................................9 
5.7 Disciplinåtgärder ...........................................................................................10 

6 Kostnader .......................................................................................10 

6.1 ”Felrekrytering” .............................................................................................11 
6.2 Underprestation hos medarbetare .................................................................11 
6.3 Arbetsrättsligt personalärende ......................................................................11 

7 Värdegrundsarbetet ......................................................................12 

7.1 Inom vilka områden vill chefer och medarbetare stärka sin kompetens? ........12 

8 Förslag på åtgärder .......................................................................13 

9 Förutsättningar ..............................................................................15 

10 Slutsats ...........................................................................................15 

 
  

164



Ludvika kommun 
Datum 

2021-09-30 
      

      
Sida 

3(16) 
 

Strukturplansåtgärder 

1 Bakgrund  
Ludvika kommun har 120 chefer på enhets-, verksamhets- och 
förvaltningsnivå. Som ny chef i Ludvika kommun finns ett relativt stort utbud 
av interna utbildningar som kommunstyrelsens förvaltning erbjuder. HR-
enheten bjuder in till introduktion för nya chefer, temautbildningar inom 
samtliga HR-områden samt en halvdag med information för samtliga 
medarbetare. Dessa utbildningar och informationstillfällen är frivilliga att delta i. 
Många chefer har valt att delta och då främst enhetschefer/första linjens chefer. 
HR-enheten sätter också ihop andra typer av utbildningar och 
informationstillfällen när behov finns. Via vår Självservice kan vi fånga upp 
frågor som är återkommande och sätta ihop en utbildning och information så 
fler kan ta del av samma information. 

En gång per månad bjuder HR-enheten in till chefsträff. Under en timme 
medverkar kommundirektör, HR-chef samt olika represenanter från 
kommunstyrelsens stödfunktioner som presenterar aktuella styrdokument med 
mera. Stående punkter för tillfället är information om värdegrundsarbetet samt 
hållbart arbetsliv. 

Ludvika kommun medverkar i aspirantprogrammet tillsammans med ett antal 
kommuner i Dalarna samt LEDA/Ny som chef (samverkan mellan andra 
dalakommuner och Högskolan Dalarna). 

Utbildning i BAM (Bättre arbetsmiljö) är obligatorisk och den köper 
kommunen in från företagshälsovården. Under 2020 har vi också köpt in ”Leda 
i förändring” som cirka hälften av kommunens chefer valde att gå. 

  

165



Ludvika kommun 
Datum 

2021-09-30 
      

      
Sida 

4(16) 
 

Strukturplansåtgärder 

2 Uppdrag och syfte 
HR-enheten har fått i uppdrag av finansutskottet att kartlägga, föreslå och 
planera strukturplansåtgärder/besparingsåtgärder inom tre olika områden: 
”Kompetensförsörjning genom vikarieförsörjning”, ”Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron” 
samt ” Förstärkt ledarskap genom värdegrund och attraktiv arbetsgivare. Denna rapport 
behandlar det sistnämnda området.  

Syftet med rapporten är att, som en del av flera strukturplansåtgärder, ge förslag 
på hur förstärkt ledarskap genom värdegrund och attraktiv arbetsgivare kan ge 
besparingar. 

2.1 Avgränsning 
Vi har valt att bryta ner uppdraget till att se över obligatorisk utbildning för de 
utbildningar HR-enheten ansvarar för, det vill säga inom personalområdet. 

3 Vikten av förstärkt ledarskap genom intern 
utbildning 

Det finns många fördelar med att förstärka ledarskapet hos Ludvika kommuns 
chefer genom våra interna introduktioner och utbildningar inom 
personalområdet. När vi förstärker ledarskapet får vi kompetenta chefer som 
kommer att prestera bättre och generera mer till verksamheten. Med 
kompetenta chefer får vi också trygga, motiverade medarbetare som trivs på sin 
arbetsplats.  

Det är viktigt att alla chefer, oavsett nivå, i Ludvika kommun går de interna 
introduktionerna och utbildningarna som ges till chefer inom personalområdet 
så att alla känner till Ludvika kommuns rutiner och processer kring olika 
personalfrågor. Det här för att få en likvärdig hantering i personalärenden som 
genomsyrar hela kommunen. Det ska till exempel inte skilja sig hur en 
rekrytering går till på vård-och omsorgsförvaltningen jämfört med hur en 
rekrytering går till på kommunstyrelsens förvaltning. 

Att göra de interna utbildningarna inom personalområdet obligatoriska för alla 
chefer handlar om ett proaktivt arbetssätt för att förhoppningsvis kunna 
undvika att ett personalärende blir större än vad det skulle ha behövt bli, genom 
att chefen har vissa kunskaper redan från början. Med personalärende menar vi 
till exempel en ”felrekrytering”, en rehabilitering eller en konflikt i en 
arbetsgrupp. 

4 Beskrivning av nuläge 
De introduktioner och utbildningar som HR-enheten idag tillhandahåller är inte 
obligatoriska för Ludvika kommuns chefer förutom BAM (Bättre arbetsmiljö).  

Vi kommer i det här avsnittet redogöra för vilka introduktioner och 
utbildningar som har genomförts, hur många tillfällen varje introduktion och 
utbildning har utförts samt antal deltagare på respektive introduktion och 
utbildning. Vi kommer att redovisa från år 2019 då HR-enheten började med 

166



Ludvika kommun 
Datum 

2021-09-30 
      

      
Sida 

5(16) 
 

Strukturplansåtgärder 

temautbildningar inom personalområdet. Vi har valt att redovisa de 
introduktioner och utbildningar som är återkommande år efter år och inte 
enstaka utbildningsinsatser. 

4.1 Sammanställning utbildningar 
Nedan visas antal tillfällen samt antal deltagare (enhetschefer, 
verksamhetschefer och förvaltningschefer) för de introduktioner och 
utbildningar som HR-enheten har genomfört sedan år 2019 till och med 
september 2021. 

Introduktion och utbildning Antal tillfällen Antal deltagare 
 

Välkommen till Ludvika kommun 
– introduktion nya medarbetare  

4 4 enhetschefer 

Introduktion nya chefer till 
kommunens stödfunktioner 

5 30 enhetschefer, 2 
verksamhetschefer 

Rekryteringsprocessen  8 38 enhetschefer, 5 
verksamhetschefer, 2 
förvaltningschefer 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM)  

5 48 enhetschefer, 1 
verksamhetschef 

Medarbetarsamtal och lönesamtal 4 51 enhetschefer, 3 
verksamhetschefer 

Rehabiliteringsprocessen  6 34 enhetschefer, 2 
verksamhetschefer 

Disciplinåtgärder 8 83 enhetschefer, 2 
verksamhetschefer 

 

4.2 Innehållsbeskrivning utbildningar 
Här följer en kort innehållsbeskrivning av de introduktioner och 
internutbildningar inom personalområdet som genomförts sedan 2019 till och 
med september 2021. 

4.2.1 Välkommen till Ludvika kommun – introduktion nya 
medarbetare 

”Välkommen till Ludvika kommun” är en gemensam introduktion för alla 
nyanställda, medarbetare och chefer, där man får information om Ludvika 
kommun som arbetsgivare och som organisation. Den riktar sig alltså inte bara 
till chefer men är icke desto mindre viktig eftersom det här kan vara enda 
tillfället en nyanställd medarbetare träffar representanter från andra 
förvaltningar, kommunens ledning samt politiska representanter. 

Det här tillfället är en möjlighet att få en gemensam grund. Här ges en 
förståelse för kommunens uppdrag, vilka vi finns till för samt vilken bredd av 
verksamheter som finns och vad vi alla gör.  

Vid detta tillfälle finns möjlighet att knyta kontakter vilket främjar samarbete. 
På den här halvdagen går vi också igenom medarbetarens rättigheter och 
skyldigheter. Vi pratar också om att vara ambassadör för Ludvika kommun och 
vikten av att prata gott om vår organisation.  
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4.2.2 Introduktion nya chefer till kommunens stödfunktioner 
Kommunstyrelsens förvaltning bjuder in alla nya chefer till en gemensam 
introduktion, oavsett förvaltning. Under den här introduktionsdagen får man 
träffa representanter från alla stödfunktioner, det vill säga enheterna 
arbetsmarknad och integration, ekonomi, IT-center, administration och service, 
upphandlingscenter samt verksamhetsområde HR.  

Här ges möjlighet att få veta vilket stöd som finns för mig som ny chef, hur jag 
kommer i kontakt med respektive stödfunktion och vad som förväntas av mig 
som chef. Det ges också ett bra tillfälle att knyta kontakter med andra chefer 
från andra verksamheter och andra förvaltningar. 

4.2.3 Rekryteringsprocessen 
I utbildningen om rekrytering får våra chefer en genomgång av samtliga delar i 
rekryteringsprocessen, vad som är bra att tänka på och hur vi undviker 
fallgropar när vi rekryterar. Vid utbildningstillfället presenteras också vårt 
rekryteringsverktyg Reach Mee. 

Under utbildningen pratar vi även om att en stor del av kommunens kostnader 
är personalkostnader. Vi betalar ut cirka 50 miljoner efter skatt i löner varje 
månad plus sociala avgifter. Ett anställningsavtal är ett miljonkontrakt, är 
juridiskt bindande och något som vi som arbetsgivare inte kan säga upp utan 
saklig grund. Det är därför viktigt att det är rätt kompetens vi betalar för. 

4.2.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Under denna halvdag går vi igenom hur vi som arbetsgivare ska arbeta 
systematiskt och planerat med arbetsmiljön, enligt föreskriften Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2001:1, SAM. 

Det finns en omfattande reglering gällande arbetsmiljö och en utmaning för den 
som är arbetsmiljöansvarig att förstå hur dessa olika regler förhåller sig till 
varandra och vad man själv behöver ha uppmärksamhet på och förhålla sig till. 
En annan utmaning är att veta hur man gör i praktiken för att dels följa de 
legala kraven, dels åstadkomma ett arbetsmiljöarbete i realiteten.  

4.2.5 Medarbetarsamtal och lönesamtal  
Under den här utbildningen får man som chef en genomgång av grunderna i 
medarbetarsamtalen utifrån mål, anställningsavtal, allmänna åligganden, 
lönekriterier samt den individuella lönesättningen. 

För att leva upp till kommunens lönepolitik vars syfte är att bidra till att 
kommunen når sina uppsatta mål, ska varje medarbetare ha medarbetarsamtal- 
och lönesamtal med sin närmaste chef. Vid löneöversynen ligger 
medarbetarsamtalen till grund för lönesättningen. Lönesättning är individuell 
och differentierad och ska avspegla uppnådda mål och resultat som bedöms 
enligt ett antal lönekriterier. Varje chef med verksamhets-, ekonomi och 
personalansvar ansvarar för medarbetarnas lönesättning.  
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4.2.6 Rehabiliteringsprocessen 
I HR-enhetens temautbildning om rehabilitering får chefer fördjupa sig i 
rehabiliteringsprocessen samt får kunskap i ansvar, skyldigheter och 
möjligheter. 

Arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Så 
långt det är möjligt ska arbetsgivaren organisera arbetet på ett sådant sätt att 
medarbetare inte blir sjuka. Det rehabiliterande arbetet ingår i arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar och handlar om att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i 
arbete och att undvika onödigt långa sjukskrivningar. 

Chefer i Ludvika kommun som i sin befattning har personalansvar ansvarar 
också för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Rehabiliteringsansvaret består av 
att organisera och dokumentera, anpassa arbetsmiljön samt att uppmärksamma 
och utreda rehabiliteringsbehov. 

4.2.7 Disciplinåtgärder 
Utbildningen i disciplinåtgärder redogör för processen vid uppsägning av 
personliga skäl, uppsägning på grund av arbetsbrist samt avsked. 

Det är viktigt att känna till vad som faktiskt ingår i ett anställningsavtal och vad 
som förväntas av en chef när en medarbetare avviker från anställningsavtalet. 
Om en medarbetare avviker från anställningsavtalet kan det leda till 
arbetsrättsliga åtgärder eller disciplinåtgärder, till exempel en varning. 

Disciplinåtgärder har till syfte att korrigera ett oönskat beteende för att uppnå 
en fungerande verksamhet. Ett oönskat beteende som, trots försök till 
korrigering, inte förbättras kan leda till en uppsägning av personliga skäl. Det 
ska alltid föreligga saklig grund vid uppsägning. 
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5 Konsekvenser 
Nedan följer en redovisning av vilka konsekvenserna som kan bli om våra 
chefer inte tar del av de interna introduktionerna och utbildningarna inom HR-
området. Redovisningen är för respektive introduktion och utbildning. 

5.1 Välkommen till Ludvika kommun – introduktion nya 
medarbetare 

 Det ger sämre kunskap om vilket uppdrag vi har som arbetstagare i 
Ludvika kommun, för vilka vi finns till samt om kommunens helhet. 

 Halvdagen ger tillfälle att träffa kommunens ledning samt politiska 
representanter, vilket man går miste om samt också ett värdefullt tillfälle 
att knyta kontakter. 

 Ett av syftena med halvdagen för alla medarbetare är att prata gott om 
organisationen, vi är alla viktiga anbassadörer för vår kommun. Risken 
finns att man missar detta om man inte deltar. 

5.2 Introduktion nya chefer till kommunens stödfunktioner 
 Det ger sämre kunskap om vilket stöd som finns för mig som ny chef 

samt vad kommunstyrelsens förvaltning i övrigt arbetar med. 

 Förväntningar på mig som ny chef tas givetvis upp i andra sammanhang 
men vid det här tillfället finns möjlighet att klargöra vem som gör vad 
och vilket stöd som finns. 

 Chefer från alla förvaltningar bjuds in till den här dagen och ger 
möjlighet att knyta kontakter vilket gynnar fortsatt samarbete. Detta 
missar man om man inte deltar. 

5.3 Rekryteringsprocessen 
 Det kan leda till en ”felrekrytering”. Med ”felrekrytering” menar vi till 

exempel en medarbetare som inte matchar kompetensbehovet och 
därmed underpresterar. Det kan leda till extra belastning för övriga 
kollegor genom omfördelning av arbete. Det kan också leda till att 
chefen behöver ha extra samtal och göra handlingsplaner för den 
medarbetare som underpresterar. Det i sin tur kan leda till uppsägning 
på grund av personliga skäl och en ny rekrytering kan behöva göras. 

 En chef som inte har tillräckligt med kunskaper kring rekrytering kan 
ställa ”fel” frågor eller opassande frågor om till exempel föräldraskap 
eller ålder, vilket kan det leda till diskriminering. 

 Om en chef inte går utbildningen och inte förstår vikten av transparens, 
exempelvis att en kandidat inte får en rättvis behandling, kan det leda till 
ett skadat varumärke om det till exempel står om händelsen i tidningar 
eller på annat sätt sprids till allmänheten. 
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5.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
 Det ger sämre kunskaper om vilket ansvar jag har som chef och hur 

man kan jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet och vilket stöd 
som finns att få. 

 Okunskap kan i sin tur leda till försämrad arbetsmiljö för medarbetarna 
och försämrad kamratskap på arbetet vilket kan leda till sämre trivsel. 

 Vi kan ha välfungerande medarbetare som presterar högt men där 
arbetsmiljön har varit undermålig vilket kan leda till sjukskrivningar. Det 
kan bli en ökad arbetsbelastning för de som inte är sjukskrivna.  

 Om chefen saknar kunskap om hur man till exempel går tillväga vid en 
omorganisation eller annan förändring och inte involverar sina 
medarbetare med att göra riskbedömning, kan det bli negativa 
konsekvenser. 

 Försämrad bild av Ludvika kommun som arbetsgivare om medarbetare 
upplever att de har en dålig arbetsmiljö. Det finns en risk att man pratar 
med familj och vänner.  

 Risken finns att kommunen drabbas av sanktioner om vi inte följer 
lagar och föreskrifter. 

5.5 Medarbetarsamtal och lönesamtal 
 Om en chef inte förstår att lönesamtal är obligatoriska, enligt 

Huvudöverenskommelse (HÖK), och inte utför dem kan arbetsgivaren 
bli skadeståndsskyldig. Chefen bryter också mot kommunens 
lönepolicy. 

 Om en chef inte har tillräckliga kunskaper i löneprocessen kan enskilda 
medarbetare drabbas, till exempel genom att en medarbetare som 
presterar bättre får lika lön som en medarbetare som presterar sämre. 
Det kan i sin tur leda till att medarbetare blir mindre motiverade och 
känner mindre arbetsglädje i sitt arbete.  

 Om en chef inte har tillräckliga kunskaper i löneprocessen kan det leda 
till felaktiga löner som i sin tur leder till onödigt efterarbete. 
Löneenheten behöver lägga extra tid på att justera lönerna. Det kan 
också leda till ytterligare förhandlingar mellan arbetsgivare och 
arbetstagarorganisationer. 

5.6 Rehabiliteringsprocessen 
 Om jag som chef inte känner till rutinerna kring rehabilitering kan en 

sjukskriving blir längre än nödvändigt. Det innebär mer tid för möten, 
samtal och annat arbete som hör till en sjukskrivning. 

 Hög sjukfrånvaro på enheten. 
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 Högre vikariekostnad om det till exempel krävs dubbel bemanning för 
en medarbetare som inte presterar optimalt i en rehabilitering. 

 Chefen förstår inte vikten av att utföra hälsosamtal vid korttidsfrånvaro. 
Vid korttidsfrånvaro betalar arbetsgivaren för sjuklönekostnader för de 
14 första dagarna vid en sjukskrivning. 

5.7 Disciplinåtgärder 
 Om chefen inte förstår vikten av att tydliggöra anställningsavtalet och 

vilka skyldigheter medarbetaren har kan det leda till onödiga konflikter i 
arbetsgruppen och därmed förlorad arbetskapacitet. 

 Chefen förstår inte vikten av att snabbt medvetandegöra en 
medarbetare som inte följer anställningsavtalet vilket kan leda till en 
längre process med flera samtal med medarbetaren. Chefen kan också 
behöva involvera andra parter så som HR eller företagshälsovården.  

 Om en chef delar ut en varning på felaktiga grunder och det kan 
konstateras i en rättslig prövning är sanktionen allmänt skadestånd till 
berörd arbetstagarorganisation och, om arbetstagaren är fackligt 
ansluten, till arbetstagaren för kollektivavtalsbrott. 

 En medarbetare blir uppsagd på felaktiga grunder vilket kan leda till 
långdragna processer i arbetsdomstolen. Medarbetaren behåller sin 
anställning och arbetsgivaren betalar ut lön under tvistetiden. 

 En medarbetare blir avskedad på felaktiga grunder och domstolen 
konstaterar att det inte fanns grund för avskedande men för uppsägning 
på grund av personliga skäl. Då behöver arbetsgivaren betala 
ekonomiskt skadestånd för den lön som uteblivit och allmänt 
skadestånd för den kränkning arbetstagaren blivit utsatt för.  

 Om en medarbetare utsätts för felaktig behandling på grund av att 
chefen inte har de rätta kunskaperna i ämnet, kan det leda till ett 
personligt lidande. Medarbetaren kommer med största sannolikhet 
förmedla det här till nära och kära och Ludvika kommun framställs som 
en oattraktiv arbetsgivare. 

6 Kostnader  
Här kommer ett antal redovisningar för vilka kostnaderna kan bli om våra 
chefer inte tar del av de interna introduktionerna och utbildningarna inom 
personalområdet. Vi har valt att presentera kostnaderna för tre olika områden; 
”felrekrytering”, underprestation hos medarbetare samt arbetsrättsligt 
personalärende. 
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6.1 ”Felrekrytering” 
Här följer en sammanställning över kostnader för en ”felrekrytering”. Beloppen 
är ungefärliga.  
 

Aktivitet Uppskattat kostnad (kr) 
Underprestation hos medarbetaren 50 000-250 000 
Tid för förhandlingar, diskussioner, och ev. stöd eller hjälp 
till medarbetaren som inte fungerar 

20 000-40 000 

Avgångsvederlag 0-300 000 
Inhyrning av ersättare under en mellanperiod 0-90 000 
Annonsering 40 000-100 000 
Tid för behandling av ansökningar 10 000-30 000 
Tid för intervjuer 20 000-40 000 
Ev. professionella personbedömningar (en eller flera 
slutkandidater) 

10 000-40 000 

Underprestation hos den nya medarbetaren under en 
upplärningsperiod 

30 000-100 000 

Lindelöf Danielsson, Malin (2003) Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och 
testning. Stockholm, Bokförlaget Natur och kultur.  

6.2 Underprestation hos medarbetare 
Här följer en redovisning för vad underpresation hos en medarbetare kan kosta. 
En medarbetare kan underprestera vid till exempel dålig arbetsmiljö. Vi har 
räknat på ett genomsnitt vad en medarbetare i Ludvika kommun tjänar och det 
är 30 000 kr.  

Prestation Årslön inkl. 
personalomkostnader 

Värde 

Överprestation 
125% 

505 000 631 250, det vill säga 
126 250 i mervärde. 

Normalprestation 
100 % 

505 000 505 000 

Underprestation 75 
% 

505 000 378 750, det vill säga 
126 250 i förlorat 
värde. 

6.3 Arbetsrättsligt personalärende 
Här kommer vi att redovisa för vad ett arbetsrättsligt personalärende kan kosta. 
Vi antar att det här är ett ärende som pågår under cirka ett år där medarbetaren 
inte följer anställningsavtalet. Det kan handla om till exempel olovlig frånvaro, 
det vill säga misskötsel.  

Moment Utförare Timmar 
Kostnad/tim inkl. 
personalomkostnader 

Totalkostnad 
(kr) 

Samtal med medarbetare Enhetschef 15 350 5 250 
  Medarbetare 15 255 3 825 
Utredning/dokumentation Enhetschef 5 350 1 750 
Konsultation HR 5 300 1 500 
  Enhetschef 5 350 1 750 
Överläggning/förhandling HR  5 300 1 500 
  Enhetschef 5 350 1 750 
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Arbetstagarorganisatio
n 5 255 1 275 

Totalkostnad       18 600 
 

7 Värdegrundsarbetet 
Värdegrunden är på vilka principer vi grundar vår verksamhet, hur vi möter och 
bemöter våra medarbetare och medborgare och på vilken grund vi utvecklar 
verksamheten framåt mot visionen ”Framtidens, tillväxtens & möjligheternas 
kommun”. För detta krävs chefer som har förmågan att leda inte bara sina 
verksamheter utan också medarbetarna framåt i detta arbete.  

Den 1 mars startade arbetet med att ta fram en värdegrund för Ludvika 
kommun, värdegrunden har som uttalat syfte att på sikt också bidra till att 
Ludvika kommun blir en attraktiv arbetsgivare både för nya anställda men 
också för dem som sedan länge varit anställda i kommunen. Detta ställer höga 
krav både på organisationen men också på cheferna som är de som ska leda 
arbetet framåt. Ledarskapet är nyckeln till att skapa arbetsplatser där människor 
både mår bra och presterar.  

Inom ramen för värdegrundsarbetet har en enkät gått ut till alla anställda och 
chefer. Enkäten har besvarats av 800 anställda och ger en bra bild över vad som 
behöver åtgärdas, men också stärkas, för att öka både mående och 
produktivitet, något som vi vet är nära sammankopplat. För att lyckas med 
detta behöver vi skapa en plattform för att utveckla ledarskapet i alla chefsled. 
Vi behöver utifrån värdegrunden arbeta för att utveckla trygga och kompetenta 
chefer som både ser värdet och får rätt förutsättningar att leda utifrån 
värdegrunden genom målen mot visionen. Svaren i enkäten ger oss en riktning 
och ett underlag för det fortsatta arbetet.  

7.1 Inom vilka områden vill chefer och medarbetare stärka 
sin kompetens?  

Enkäten pekar ut tre områden som medarbetare och chefer anser vara extra 
viktiga för att utvecklas både i sin profession men också som människor.  
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8 Förslag på åtgärder 
Idag erbjuder verksamhetsområde HR interna introduktioner och utbildningar 
där fokus ligger på chefsskapet och dess ansvarsområden. Det som saknas är 
utveckling av det egna ledarskapet. 

Vårt förslag är att göra alla interna introduktioner och utbildningar rörande 
chefsskap och andra relevanta områden samt ledarutveckling obligatoriska för 
våra chefer i Ludvika kommun. Vi behöver ta fram ett internt 
ledarskapsprogram där fokus ligger på den personliga utvecklingen. Förslagsvis 
Utvecklande Ledarskap (UL). 

Vi vet att det idag är svårt för flertalet förvaltningar att hitta chefer med rätt 
kompetens, en av lösningarna på den utmaningen är att lägga ett större fokus på 
att internt stärka kompetensen inom ledarskapsområdet, och genom det 
samtidigt öka attraktiviteten för Ludvika kommun som arbetsplats och 
organisation.  Kan vi klä våra chefer med rätt ledaregenskaper utifrån 
värdegrund och attraktiv arbetsgivare skapar vi både direkt och på lång sikt 
bättre förutsättningar för både chefer och medarbetare att både lyckas och 
utvecklas i sina roller. I dagsläget svarar de flesta, både medarbetare och chefer, 
att de delvis har förtroende för Ludvika kommun som arbetsplats och 
organisation. Resultatet visar tydligt att ett arbete behöver startas för att stärka 
förtroendet, ett ledarskapsprogram är en sådan insats.  
 
Har du förtroende för Ludvika kommun som arbetsplats och organisation? 
 
 
 
 
 

 

Område 1. Ledarskap
• Kommunikation 
• Konflikthantering 
• Samverkan/gruppdynamik

Område 2. Teknik
• Digitalisering 
• Data
• Administration

Område 3. Kultur/hälsa 
• Värdegrund
• Mångfald 
• Personlig utveckling (våga mer, välmående) 
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Att tydligt koppla värdegrunden till ett ledarskapsprogram stärker vikten av 
värdegrunden och sänder en tydlig signal om att arbetet prioriteras och 
fortsätter utvecklas. Möjligheten att stärka och utveckla sitt ledarskap på 
arbetsplatsen är också en tydlig signal om att Ludvika kommun anser att 
kompetensutveckling av sin personal är en viktig del i all verksamhet och 
stärker också Ludvika kommuns varumärke i regionen. Något som i sig kan öka 
attraktiviteten för att välja just Ludvika kommun som sin framtida arbetsplats.  

En attraktiv arbetsgivare både har och skapar förutsättningar för att 
medarbetare och chefer ska trivas och motiveras på jobbet. Svaren i enkäten 
pekar tydligt ut vad Ludvika kommun kan stärka och utveckla framåt både för 
att öka trivsel och prestation. Vi vet att när vi trivs och får rätt förutsättningar 
så både presterar vi bättre och stannar längre på arbetsplatsen. 

Vad är viktigast för att du ska trivas på jobbet?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vad motiverar dig på jobbet?  
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Värdegrunden kopplat till ledarskapet är en viktig del i arbetet för att stärka och 
aktivt arbeta med Ludvika kommuns vision ”Framtidens, tillväxtens och 
möjligheternas kommun”. Visionen är riktningen framåt, dit vi strävar, målen 
pekar tydligare ut vad vi måste göra för att nå dit och värdegrunden, när den är 
på plats, visar och talar om på vilket sätt vi vill nå våra mål och med vilka 
värden vi strävar mot vår vision. Ett ledarskapsprogram med en tydlig koppling 
till vad som värderas i arbetet som chef och medarbetare i Ludvika kommun är 
en naturlig utveckling av det arbete som redan påbörjats i Ludvika kommun 
som organisation.  

9 Förutsättningar  
Vilka förutsättningar har man att vara chef i Ludvika kommun? HR-enheten får 
signaler att man som ny chef inte alltid upplever sig ha tid att delta i de 
utbildningar man önskar. En faktor är antal medarbetare per chef vilket varierar 
inom organisationen och de olika förvaltningarna. Första linjens chefer har 
mellan 5 och 40 medarbetare. Verksamhetschefer (chef över chefer) har mellan 
3 och 25 underställda chefer.   

I enkäten om värdegrund framkommer det att 19% av våra chefer inte mår så 
bra eller inte alls bra. Lägger vi till de som svarat att de mår helt okej är det 
hälften av de chefer som har svarat (70 st). Om man inte mår bra själv som chef 
är det svårt att stötta sina medarbetare. 

10 Slutsats 
Ludvika kommun kommer att göra besparingar genom att göra de interna 
introduktionerna och utbildningarna inom personalområdet obligatoriska för 
alla chefer samt ta fram ett ledarskapsprogram.  

Sammantaget gör det här att vi får en effektivare och bättre hantering av 
personalfrågor som i sin tur kommer att leda till kostnadsbesparingar. Detta 
genom att chefer till exempel inte behöver göra ”felrekryteringar”, sitta i extra 
samtal och förhandlingar eller ha medarbetare som underpresterar. HR-enheten 
i sin tur, som är ett stöd till kommunens chefer, kan i högre grad arbeta mer 
proaktivt istället för reaktivt om vi förstärker chefs- och ledarskapet hos våra 
chefer. Genom att stärka våra chefer kommer Ludvika kommun att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare. 
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Frida Hedström 
Projektledare värdegrund 

Caroline Jonesson 
HR-generalist 

Anette Patten 
HR-generalist 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Åsa Grans 
asa.grans@ludvika.se  

  

 
 

 
Kommunfullmäktige 

 

Avfallstaxa och vattentaxa år 2022 för Ludvika 
kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige fastställer avfallstaxa för år 2022 enligt bilaga 1och 2, 

daterade den 10 maj 2021. 

2. Fullmäktige fastställer vattentaxan för år 2022 enligt bilaga 3, daterad 
den 7 maj 2021. 

3. Taxorna gäller från och med 1 januari 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Avfallstaxa år 2022 
Återvinningskollektivet gick back förra året och måste nu betala tillbaka sin 
skuld till Ludvika kommun, därav taxehöjningen. Efter en genomlysning har 
flera åtgärder satts in för att få en rätt budget i balans. Tack vare detta behövs 
ingen höjning för att täcka ökade kostnader för löner etc. 

Förvaltningen förslår ett antal förändringar i de tjänster som ingår i avfallstaxan. 

Avfall 

 3 % höjning (förutom för 140 l kärl för matavfall) för återbetalning av 
skuld till Ludvika kommun 

 Nytt pris för kärl 140 l restavfall + möjlighet att ha hämtning 1 ggr/v 
och 2 ggr/v för kärlet 

 Ny faktor för beräkning av pris för kärl flerbostadshus och 
verksamheter (styrning mot ökat pris för hämtning 2 ggr/v och 3 ggr/v) 

 Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 ggr/v för att 
optimera insamlingen 

 Ny tjänst: container för matavfall (1-5 m3 och 5,1-10 m3) för kund som 
önskar större behållare för matavfallsinsamling 

 Tilläggstjänsten ”Kärl i källare” förtydligas till ”Kärl i källare eller annat 
utrymme som medför trappsteg” 
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Slam 

 3 % höjning för återbetalning av skuld till Ludvika kommun 

Vattentaxa år 2022 
Vattentaxan (VA-taxan) föreslås höjas med 5 procent. Det är 
brukningsavgifterna som föreslås höjas. Anläggningsavgifterna föreslås vara 
oförändrade. 
Anledning till höjningen är: 

 Ökade kapitalkostnader på de investeringar som gjorts, mycket av 
kostnaderna ligger på de utbyggnadsområden som genomförts. 

 Ökade kostnader på förebyggande underhåll för att minska 
felavhjälpande åtgärder. 

 Indexuppräkningar på ramavtal 

 Löneökningar på befintlig personalstyrka. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader för kommunen. 

 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef 

Bilagor 
1. Ludvika avfallstaxa 2022, daterad den 10 maj 2021 
2. Ludvika avfallstaxa prisbilaga 2022, daterad den 10 maj 2021 
3. VA-taxa för år 2022, daterad den 7 maj 2021 

Beslut skickas till 
Akten 
WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, för verkställighet 
Insidan 
Externa webben 
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Avfallstaxa 2022 
Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2021, § xx. 

Ansvar 
Med kommunalt avfallsansvar avses den kommunala renhållningsskyldigheten 
enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Varje kommun är ansvarig för 
insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av avfall i kommunen 
som faller under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.  

Wessman Vatten & Återvinning AB har på uppdrag av kommunfullmäktige i 
Ludvika ansvar för den kommunala renhållningsskyldigheten och verksamheten 
utförs genom det med Smedjebacken samägda driftbolaget WBAB 
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB.  

För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering skall ägare av 
fastighet inom kommunen betala avgifter enligt denna taxa. 

Taxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Ludvika kommuns mål 
inom avfallsområdet. Detta innebär att ju bättre kunden är på att källsortera 
dvs. sortera ut matavfallet från restavfallet och lämna förpackningar och 
tidningar till återvinning, ju lägre taxa får kunden. 

Avfallstaxan är uppdelad i flera delar där följande ingår: 

Grundavgift Grundavgiften täcker kostnader för avfallsplanering, utveckling, 
administration och service. För hushållen ingår nyttjande av 
återvinningscentralen samt hantering av farligt avfall, batterier, 
vitvaror och elektronik. Verksamheter betalar extra för nyttjande 
av återvinningscentraler. 
 
Grundavgiften är indelad i olika kundkategorier (småhus, 
fritidshus, lägenhet helår/säsong, verksamhet helår/säsong). 
Grundavgiftens storlek är baserad på kundkategoriernas 
beräknade nyttjandegrad av de tjänster som grundavgiften 
finansierar.  
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Hämtnings- och 
behandlingsavgift 

Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker kostnader för att 
hämta och behandla kommunalt avfall och slam från hushåll och 
verksamheter. 
Avgiften beror på kärllösning, kärlstorlek samt hur ofta kärlet 
töms. 
Storlek på den enskilda avloppsanläggningen 
(slamavskiljare/tank). 

Tilläggstjänster Exempelvis extra hämtningar, hämtning av trädgårds- och 
grovavfall och oförutsedd tjänst. 
 

 

Kundkategorier 
Småhus 
Till ”Småhus” räknas en- och tvåfamiljshus som används som 
permanentbostad. 

Fritidshus 
Till ”Fritidshus” räknas hus som används för rekreation och inte är 
permanentbostad.  

Lägenhet helår 
Till ”Lägenhet helår” räknas flerfamiljshus med tre eller flera lägenheter eller tre 
eller flera småhus inom samma fastighet.   

Lägenhet säsong 
Till ”Lägenhet säsong” räknas säsongsboende i form av flerfamiljshus med tre 
eller flera lägenheter eller tre eller flera fritidshus inom samma fastighet.   

Verksamhet helår 
Till ”Verksamhet helår” räknas exempelvis företag, butiker, kontor, skolor, 
restauranger, föreningar och hotell.  

Verksamhet säsong 
Till ”Verksamhet säsong” räknas säsongsbunden verksamhet. 

Abonnemangsavgifter och hämtningsförutsättningar 
Samtliga priser anges i prisbilagan exklusive moms.  

Hämtningsfrekvenser anges i prisbilagan. 

På hämtningsdagen ska kärlet vara placerat max 1,80 m från tomtgräns mot 
hämtningsväg. Hämtning kan ske från klockan 6:00.  

Vid säsongshämtning sker hämtning under sommarperiod från 1 maj till och 
med 30 september alternativt vinterperiod från 1 oktober till och med 30 april. 
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Tilläggstjänster 

Utökad service 
Alla kundkategorier med fyrfacks- eller tvåfackskärl och som vill få kärlet 
hämtat inne på fastigheten kan beställa utökad service. 

Kompletteringskärl för restavfall 
För småhus och fritidshus där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, 
kan abonnemang för ett kompletteringskärl för restavfall tecknas i kombination 
med fyrfacks- eller tvåfackskärl. För kompletteringskärlet betalas ingen 
grundavgift. Hämtning av kompletteringskärlet sker vid ordinarie hämtning. 

Extrasäck för restavfall 
Hämtning av extra säckar vid ordinarie hämtning. Vid abonnemangsval med 
fyrfackskärl sker hämtning av extrasäck endast vid ordinarie tömning av kärl nr 
2 (kärlet innehållande restavfall). Extrasäck ska vara märkt ”Extra restavfall”. 
Extrasäcken placeras ovanpå kärlet. Kärlets lock ska vara stängt. Om 
extrasäcken hämtas utanför ordinarie tur tillkommer en framkörningsavgift. 

Extra hämtning (budning) 
Extra hämtningar kan genomföras mot extra avgift. Om den extra hämtningen  
utförs utanför ordinarie tur tillkommer en framkörningsavgift. 

Byte av kärl 
För byte av kärl på kundens begäran debiteras en avgift för kärlkostnad och 
utkörning. Avgift debiteras inte om kärlet gått sönder vid tömning. Avgift för 
kärlet finns i prislista. 

Hämtning av grovavfall med servicebil 
Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll, till exempel trädgårdsavfall, 
kasserade kyl- och frysskåp, spisar, möbler och emballage hämtas, mot avgift, 
efter beställning till WBAB kundservice. Avfallet ska vara märkt och utställt vid 
farbar väg. 

Slam och latrin 

Slam från slamavskiljare, minireningsverk, slutna tankar och 
fettavskiljare så kallade enskilda avloppsanläggningar 
Tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och fettavskiljare ska 
ske enligt föreskrifter om avfallshantering i Ludvika kommun.  

Slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och fettavskiljare skall vara lätt 
tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall vara av lätt material och får 
inte vara övertäckt när tömning skall ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
anläggningens skötsel och underhåll. 

Vid särskilda behov som avviker från ovan, kan extra man debiteras med 
kr/gång enligt prisbilagan. 
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Ordinarie körtur innebär att man till WBAB anmält att man önskar 
återkommande slamtömning med en intervall av minst en gång per år för 
slamavskiljare och minst vartannat år för sluten tank. 

Slamtömning som inte ingår i ordinarie körtur beställs via WBAB kundservice 
och en extra framkörningsavgift tillkommer, så kallad budning eller beställning. 
Tömning sker inom tre arbetsdagar. 

Akut tömning kan beställas via WBAB kundservice eller av beredskapspersonal. 
Med akut tömning menas tömning som måste utföras på samma dag som be-
ställningen eller tömning på icke ordinarie arbetstid. 

Vid budning, beställning och akut tömning tillkommer alltid tömningsavgift 
beroende på brunnstyp. 

Behandlingsavgift ingår i tömningsavgiften.  

Vid bomkörning, när hinder förekommer så att tömning inte kan ske och som 
WBAB eller dess entreprenör inte råder över debiteras särskild avgift. 
Efterföljande tömning betraktas som budning/beställning. 

Latrin i engångsemballage 
Hämtning sker efter beställning till WBAB kundservice. Latrinkärlet ska vara 
märkt med gul dekal som utlämnas i samband med köp av eller byte av 
latrinkärl för att det ska hämtas. Latrinkärl kan även lämnas vid 
återvinningscentralerna Björnhyttan och Fredriksberg. 

Oförutsedd tjänst 
I de fall tjänster utförs som inte finns upptagen i taxan på annan plats. 

Allmänna bestämmelser 

Kärl och fyllnadsgrad 
Kärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas. Kärlet får inte vara så 
tungt att det blir uppenbara svårigheter att hämta avfallet.  

Överfullt kärl vid enstaka tillfälle faktureras dubbel behandlings- och 
tömningsavgift. Vid återkommande överfullt kärl har WBAB rätt att ändra 
kundens abonnemang. 

Matavfall och restavfall skall paketeras. Matavfall ska vara lagt i matavfallspåse i 
papper. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan 
spridas. Avfallet ska vara paketerat så att olägenheter eller arbetsmiljöproblem 
inte uppstår. 

Osorterat avfall  
Om avfallet hos småhus och fritidshus inte är sorterat i enlighet med de regler 
som gäller för ordinarie abonnemang kan WBAB efter flera påpekande till 
fastighetsägaren om felsortering omklassa abonnemanget till ett abonnemang 
för osorterat avfall enligt taxan. Abonnemanget är inte valbart. 
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Vid återkommande felsortering av matavfall hos flerfamiljshus, samfälligheter, 
bostadsrättsföreningar, företag och verksamheter kan matavfallet klassas om till 
restavfall för att inte försämra kvaliteten på övrigt matavfall som samlas in. 
WBAB avgör om omklassning behöver göras.  

Central uppsamlingsplats CUP 
WBAB kan efter samråd med fastighetsägare skapa en central uppsamlingsplats 
för flera fastighetsägare. WBAB anpassar val av kärl eller annan behållarlösning 
efter antal fastigheter och den geografiska platsen. Sorteringsmöjligheten vid 
central uppsamlingsplats kan se olika ut i och med att införande av separat 
matavfallsinsamling och hämtning av förpackningar och returpapper pågår. 
WBAB beslutar om sorteringslösning. För närmare information se föreskrifter 
om avfallshantering för Ludvika kommun. 

Gemensamma kärl 
Kärl kan delas mellan två närliggande småhus, fritidshus och verksamheter. 
Kärl kan delas mellan småhus + småhus / småhus + fritidshus / fritidshus 
+fritidshus / verksamhet + verksamhet (kan endast dela 370 l flerfackskärl) / 
verksamhet + småhus / verksamhet + fritidshus 

Faktura skickas separat till båda kunderna som delar kärl.  

Högst två kunder i kombination kan dela kärl. För vart och ett av de två som 
delar kärl gäller följande; grundavgift + reducerad hämtnings- och 
behandlingsavgift.  

Hänvisat hämtställe 
Plats där WBAB anvisar ett hämtställe på grund av dålig framkomlighet eller 
annan orsak, som till exempel ett geografiskt område bestående av en eller flera 
fastigheter. 

Hemkompost 
Godkänd hemkompost för matavfall ger ingen reducering av 
hämtningsfrekvens. För närmare information se föreskrifter om 
avfallshantering för Ludvika kommun. 

Uppehåll i hämtning 
För hushåll med uppehåll i hämtning debiteras grundavgiften för aktuellt 
abonnemang. 

Betalning 
Avgiftsskyldighet gäller för samtliga fastighetsägare. Med fastighetsägare avses 
den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Betalning av avgifter enligt denna taxa sker till WBAB som fakturerar på 
uppdrag av anläggningsbolaget Wessman Vatten & Anläggning AB.  

185



WBAB WessmanBarken Vatten och Återvinning AB 
Datum 
2021-05-10 

      
[Titel] 

Sida 

6(6) 

 

 

Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid 
påträffande av fel uppgifter debiteras fastighetsägaren 3 år tillbaka i tiden enligt 
preskriptionslagen. 

Betalas debiterat belopp inte inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt 
6 § Räntelagen från räkningens förfallodag tills dess betalning sker. Utöver detta 
tillkommer kravavgifter. 

Förändringar i abonnemang 
Förändringar av löpande abonnemang ska skriftligen anmälas till WBAB 
kundservice minst 1 månad i förväg. 

Ändring av taxor och avgifter 
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige i Ludvika kommun.  

 

 

186



 

 
 

WBAB WessmanBarken Vatten och Återvinning AB 
Hemsida 

www.wbab.se 
Organisationsnr 

559031-4380 
Postadress 

Frejgatan 5 
777 30 Smedjebacken 

Besöksadress 

Se postadress 
Telefon 

0240-309 90 
E-post 

info@wbab.se 
Bankgiro 

843-7808 

 

 
Sida 

1(15) 
Datum 

2021-05-10 
 
       

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Avfallstaxa – prisbilaga 2022 
Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2021, § xx. 

Avgifterna i avfallstaxan för år 2022 redovisas exklusive moms.  

 

Wessman Vatten & Återvinning AB har på uppdrag av kommunfullmäktige i 
Ludvika ansvar för den kommunala renhållningsskyldigheten och verksamheten 
utförs genom det med Smedjebacken samägda driftbolaget WBAB 
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (fortsättningsvis benämnt WBAB). 

Abonnemangsavgifter 

Grundavgift 
Kundkategori Grundavgift, kr/år (exkl. moms) 

Småhus 1 050,40 

Fritidshus 735,20 

Lägenhet helår 629,60 

Lägenhet säsong 315,20 

Verksamhet helår 629,60 

Verksamhet säsong 315,20 

 

Hämtnings- och behandlingsavgift för småhus och fritidshus  

Alternativ 1/Standard: Sortering av matavfall, restavfall, förpackningar 
och returpapper med flerfackskärl 

Två kärl med vardera fyra fack och en mindre box för mindre elavfall.  

Kärl 2 innehåller restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och 
returpapper och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller pappersförpackningar, 
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plastförpackningar (hårda och mjuka), ofärgade glasförpackningar och 
metallförpackningar och töms var 4:e vecka. Tillhörande box för mindre elavfall 
hängs ut på kärlet vid ordinarie tömningstillfälle. 

Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (exkl. moms) 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka 

Småhus: 1 711,20 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka 

Fritidshus säsong: 855,20 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka 

Fritidshus helår 1 711,20 

 

Alternativ 2/Mini: Sortering av matavfall och restavfall med tvåfackskärl  

Ett tvåfackskärl för sortering av matavfall och restavfall. Väljer du detta 
alternativ måste du själv lämna förpackningar och returpapper på en 
återvinningsstation. 

Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (exkl. 
moms) 

240 liter (uppdelat i två 
fack) 

Varannan vecka  Småhus: 2 060,80 

240 liter (uppdelat i två 
fack) 

Varannan vecka Fritidshus säsong: 
1 031,20 

240 liter (uppdelat i två 
fack) 

Varannan vecka Fritidshus helår: 2 060,80 

 

Hemkompost för matavfall 

Godkänd hemkompost för matavfall ger ingen reducering av 
hämtningsfrekvens. Vid godkänd hemkompost kan abonnemangsalternativ 1, 2 
eller 3 väljas. 
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Alternativ 3: Gemensamma kärl, flerfackskärl eller tvåfackskärl 
Två närliggande småhus, fritidshus och verksamheter kan dela kärl.  
Kärl kan delas mellan småhus + småhus / småhus + fritidshus / fritidshus + 
fritidshus / verksamhet + verksamhet (kan endast dela 370 l flerfackskärl) / 
verksamhet + småhus / verksamhet + fritidshus 
Faktura skickas separat till de som delar kärl. 
Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (exkl. moms) 

370 + 370 liter Varannan vecka + 
var 4:e vecka 

Småhus: 1 198,40 

370 + 370 liter Varannan vecka + 
var 4:e vecka 

Fritidshus säsong: 599,20 

370 + 370 liter Varannan vecka + 
var 4:e vecka 

Fritidshus helår: 1 198,40 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka  Småhus: 1 443,20 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka Fritidshus säsong: 720,80 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka Fritidshus helår: 1 443,20 

 

Alternativ 4: Central uppsamlingsplats CUP 
WBAB kan i samråd med fastighetsägare besluta om hämtning av kommunalt 
avfall vid central uppsamlingsplats (CUP). WBAB anpassar val av kärl eller 
annan behållarlösning till platsens förutsättningar. Sorteringsmöjligheten vid 
central uppsamlingsplats kan se olika ut i och med att införande av separat 
matavfallsinsamling och hämtning av förpackningar och returpapper pågår. 
WBAB beslutar om sorteringslösning.  
Faktura skickas separat till samtliga hushåll / verksamheter som nyttjar den 
centrala uppsamlingsplatsen. 
 
CUP med sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper 
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Småhus 1 198,40 

Fritidshus säsong 599,20 

Fritidshus helår 1 198,40 
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CUP med sortering av mat- och restavfall där matavfallsinsamling är 
införd men inte hämtning av förpackningar och returpapper  
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Småhus 1 198,40 

Fritidshus säsong 599,20 

Fritidshus helår 1 198,40 

 
CUP med hämtning av blandat mat- och restavfall där separat 
matavfallsinsamling och hämtning av förpackningar och returpapper inte 
är införd 
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Småhus 1 198,40 

Fritidshus säsong 599,20 

Fritidshus helår 1 198,40 

 
Alternativ 5: Hänvisat hämtställe 
WBAB kan anvisa ett hämtställe på grund av dålig framkomlighet eller annan 
orsak.  
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Småhus 1 198,40 

Fritidshus säsong 599,20 

Fritidshus helår 1 198,40 

 

Omklassat abonnemang osorterat avfall  

Om avfallet inte är sorterat i enlighet med de regler som gäller för ordinarie 
abonnemang kan WBAB efter flera påpekande till fastighetsägaren om 
felsortering ändra abonnemanget till osorterat avfall. Abonnemanget är inte 
valbart. 

Kundkategori Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år 
(exkl. moms) 

Småhus 240 liter Varannan vecka 4 120 

Fritidshus 
säsong 

240 liter Varannan vecka 2 060 

Fritidshus 
helår 

240 liter Varannan vecka 4 120 
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Hämtnings- och behandlingsavgift för flerfamiljshus, samfälligheter och 
bostadsrättsföreningar - kärl 

Helårshämtning 
 

Kärl där separat matavfallsinsamling är införd. Helårshämtning.  
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Helår 

Avgift, kr/år 
(exkl. moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

919,20  

1 838,40  

3 768,80 

Restavfall  140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

949,60 

1898,40 

3892 

Restavfall  

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 626,40 

3 252,80 

6 668,80 

Restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 028,80 

4 057,60 

8 317,60 

14 200,80* 

Restavfall 

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 928,80 

5 856,80 

12 006,40 

20 499,20* 

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 gånger/vecka 

Kärl för blandat mat- och restavfall där separat matavfallsinsamling inte 
är införd. Helårshämtning. 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Helår 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Blandat mat- och 
restavfall  

140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

949,60 

1898,40 

191



WBAB WessmanBarken Vatten och Återvinning AB 
Datum 
2021-05-10 

      
[Titel] 

Sida 

6(15) 

 

 

2 gånger/vecka 3892 

Blandat mat- och 
restavfall  

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 626,40 

3 252,80 

6 668,80 

Blandat mat- och 
restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 028,80 

4 057,60 

8 317,60 

14 200,80* 

Blandat mat- och 
restavfall  

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 928,80 

5 856,80 

12 006,40 

20 499,20* 

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 gånger/vecka 

 

Säsonghämtning 
 

Kärl där separat matavfallsinsamling är införd. Säsongshämtning. 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Säsong 

Avgift, kr/år 
(exkl. moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

460  

920  

Restavfall  140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

474,40 

949,60 

Restavfall  

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

813,60 

1 626,40 

Restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

1 014,40 

2 028,80 

Restavfall 

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

1 464 

2 928,80 

 

 

 

 

192



WBAB WessmanBarken Vatten och Återvinning AB 
Datum 
2021-05-10 

      
[Titel] 

Sida 

7(15) 

 

 

Kärl för blandat mat- och restavfall där separat matavfallsinsamling inte 
är införd. Säsonghämtning.  
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Säsong 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Blandat mat- och 
restavfall  

140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

474,40 

949,60 

Blandat mat- och 
restavfall  

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

813,60 

1 626,40 

Blandat mat- och 
restavfall  

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

1 014,40 

2 028,80 

Blandat mat- och 
restavfall  

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

1 464 

2 928,80 

 

Tilläggstjänster 

Dragväg, per kärl och tömning per påbörjat 10-
meters intervall 

 

24 kr (exkl. moms) 

Kärl i källare eller annat utrymme som medför 
trappsteg, per kärl och år 

315,20 kr (exkl. moms) 

 

Standard: Sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper med flerfackskärl 

Två kärl med vardera fyra fack. Kärl 2 innehåller restavfall, matavfall, färgade 
glasförpackningar och returpapper och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller 
pappersförpackningar, plastförpackningar (hårda och mjuka), ofärgade 
glasförpackningar och metallförpackningar och töms var 4:e vecka.  

Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (exkl. moms) 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka, helår 

Flerfamiljshus, 
bostadsrättsföreningar, 
samfälligheter, helår: 1 711,20 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka, säsong 

Flerfamiljshus, 
bostadsrättsföreningar, 
samfälligheter, säsong: 855,20 
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Hämtnings- och behandlingsavgift för företag och verksamheter - kärl 

Helårshämtning 
 
Kärl där separat matavfallsinsamling är införd. Helårshämtning. 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Helår 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

919,20  

1 838,40  

3 768,80 

Restavfall  140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

949,60 

1898,40 

3892 

Restavfall 

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 626,40 

3 252,80 

6 668,80 

Restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 028,80 

4 057,60 

8 317,60 

14 200,80* 

Restavfall 

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 928,80 

5 856,80 

12 006,40 

20 499,20* 

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 gånger/vecka 

 

Kärl för blandat mat- och restavfall där separat matavfallsinsamling inte 
är införd. Helårshämtning. 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Helår 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Blandat mat- och 
restavfall  

140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

949,60 

1898,40 

3892 
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Blandat mat- och 
restavfall 

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 626,40 

3 252,80 

6 668,80 

Blandat mat- och 
restavfall  

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 028,80 

4 057,60 

8 317,60 

14 200,80* 

Blandat mat- och 
restavfall  

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

2 928,80 

5 856,80 

12 006,40 

20 499,20* 

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 gånger/vecka 

 

 

Säsongshämtning 
 

Kärl där separat matavfallsinsamling är införd. Säsongshämtning. 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Säsong 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

460 

920 

1 886,40 

Restavfall  140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

474,40 

949,60 

1946,40 

Restavfall 

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

813,60 

1 626,40 

3 334,40 

Restavfall  

 

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

1 014,40 

2 028,80 

4 158,40 

7 100,80* 
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Restavfall 

 

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

1 464 

2 928,80 

6 004 

10 249,60* 

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 gånger/vecka 

 
Kärl för blandat mat- och restavfall där separat matavfallsinsamling inte 
är införd. Säsongshämtning. 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall 

Säsong 

Avgift, 
kr/år (exkl. 
moms) 

Blandat mat- och 
restavfall  

140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

474,40 

949,60 

1946,40 

Blandat mat- och 
restavfall 

 

240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

813,60 

1 626,40 

3 334,40 

Blandat mat- och 
restavfall  

370 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

1 014,40 

2 028,80 

4 158,40 

7 100,80* 

Blandat mat- och 
restavfall  

660 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka* 

1 464 

2 928,80 

6 004 

10 249,60* 

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 gånger/vecka 

Tilläggstjänster 

Dragväg, per kärl och tömning per påbörjat 10-
meters intervall 

 

24 kr (exkl. moms) 

Kärl i källare eller annat utrymme som medför 
trappsteg, per kärl och år 

315,20 kr (exkl. moms) 
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Standard: Sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper med flerfackskärl 

Två kärl med vardera fyra fack. Kärl 2 innehåller restavfall, matavfall, färgade 
glasförpackningar och returpapper och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller 
pappersförpackningar, plastförpackningar (hårda och mjuka), ofärgade 
glasförpackningar och metallförpackningar och töms var 4:e vecka.  

Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (exkl. moms) 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka, helår 

Verksamhet, helår: 1 711,20 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 4:e 
vecka, säsong 

Verksamhet, säsong: 855,20 

 
Gemensamma kärl, flerfackskärl eller tvåfackskärl 
En verksamhet kan dela kärl med ett närliggande småhus eller fritidshus eller en 
annan verksamhet. Kärl kan delas mellan verksamhet + småhus / verksamhet 
+ fritidshus / verksamhet + verksamhet (kan endast dela 370 l flerfackskärl) / 
småhus + småhus / småhus + fritidshus / fritidshus + fritidshus / 
Faktura skickas separat till de som delar kärl. 
Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (exkl. moms) 

370 + 370 liter   Varannan vecka + 
var 4:e vecka, helår 

Verksamhet, helår: 1 198,40 

370 + 370 liter   Varannan vecka + 
var 4:e vecka, säsong 

Verksamhet, säsong: 599,20 

240 liter (uppdelat i 
två fack)  

Varannan vecka, 
helår 

Verksamhet, helår: 1 443,20 

240 liter (uppdelat i 
två fack)  

Varannan vecka, 
säsong 

Verksamhet, säsong: 720,80  

 
 
Central uppsamlingsplats CUP 
WBAB kan i samråd med fastighetsägare besluta om hämtning av kommunalt 
avfall vid central uppsamlingsplats (CUP). WBAB anpassar val av kärl eller 
annan behållarlösning till platsens förutsättningar. Sorteringsmöjligheten vid 
central uppsamlingsplats kan se olika ut i och med att införande av separat 
matavfallsinsamling och hämtning av förpackningar och returpapper pågår. 
WBAB beslutar om sorteringslösning.  
Faktura skickas separat till samtliga hushåll / verksamheter som nyttjar den 
centrala uppsamlingsplatsen. 
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CUP med sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper 
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Verksamhet helår  1198,40 

Verksamhet säsong 599,20 

 
CUP med sortering av mat- och restavfall där matavfallsinsamling är 
införd men inte hämtning av förpackningar och returpapper  
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Verksamhet helår 1198,40 

Verksamhet säsong 599,20 

 
CUP med hämtning av blandat mat- och restavfall där separat 
matavfallsinsamling inte är införd 
Kundkategori Avgift, kr/år (exkl. moms) 

Verksamhet helår 1198,40 

Verksamhet säsong 599,20 

 

 

Hämtnings- och behandlingsavgift för flerfamiljshus, samfälligheter,  
bostadsrättsföreningar, företag och verksamheter – annan 
behållarlösning än kärl 

Krantömmande mark- och underjordsbehållare  

Avfallsfraktion Volym, m3 Avgift, kr/tömning (exkl. moms) 

Restavfall 0,2 - 1 

1,1 - 3  

3,1 - 5 

246,40 (exklusive insatssäck) 

492 (exklusive insatssäck) 

807,20 (exklusive insatssäck) 

Matavfall 0,2 - 0,5 

0,51 - 1 

150,40 (exklusive insatssäck) 

300,80 (exklusive insatssäck) 

 

Container 

Avfallsfraktion Volym, m3 Avgift, kr/tömning (exkl. moms) 

Restavfall Upp till 8  1 217,60   

Matavfall 1 – 5 1 504  
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5,1 - 10 3 008  

Kubikabonnemang restavfall 

Hämtnings- och behandlingskostnad 152,80 kr/m3(exkl. moms) 

Lägsta debiterade avgift 152,80 kr/m3(exkl. moms) 

 

 

Tilläggstjänster 

Kompletteringskärl för restavfall med 
helårshämtning, 240 liter. Hämtning 
varannan vecka. 

813,60 kr/kärl och år (exkl. 
moms) 

Kompletteringskärl för restavfall med 
säsongshämtning, 240 liter. Hämtning 
varannan vecka. 

407,20 kr/kärl och säsong (exkl. 
moms) 

Extra säck för restavfall (upp till 240 
liter), hämtning inom ordinarie tur. 

149,60 kr/säck (exkl. moms) 

Extra hämtning inom ordinarie tur. 100,80 kr/kärl (exkl. moms) 
Framkörningsavgift, vid hämtning 
utanför ordinarie tur. 

347,20 kr/gång (exkl. moms) 

Byte av kärl på kundens begäran  
Kärlkostnad tillkommer enligt prislista. 

Transportkostnad 944,80 
kr/gång (exkl. moms) 

Oförutsedd tjänst, tjänst som inte 
prissätts i taxan på annan plats. 

1 502,40 kr/gång (exkl. moms) 

Utökad service, hämtning av kärl på 
annan plats än vid tomtgräns. Gäller 
kärltyper för abonnemang Standard och 
Mini. 

2 504 kr/år (exkl. moms) 

 

Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall med servicebil 
Tjänsterna erbjuds till privata hushåll. 
 
Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall 944,80 kr/gång (exkl. 

moms) 
Grovavfall för extra man tillkommer 539,20 kr/gång (exkl. 

moms) 
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Slam och latrin 
 

Slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar 

Slamavskiljare 
 
Ordinarie tur.  
Tömning minst en 
gång per år enligt 
körturlista. 
 

Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m3: 1 261,60 
kr/tömning (exkl. moms)       

Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m3: 2 103,20 
kr/tömning (exkl. moms) 

Tömnings- och behandlingsavgift 6,1-10 m3: 3 101,60 
kr/tömning (exkl. moms)                  

Tömnings- och behandlingsavgift 10,1 m3: 420 kr/m3   (exkl. 
moms)                        

Tömnings- och behandlingsavgift BDT-brunn i samband 
med tömning av sluten tank: 864 kr/tömning (exkl. moms)                                            

Tömnings- och behandlingsavgift enbart BDT-brunn upp till 
3,0 m3: 1261,60 kr/tömning (exkl. moms)                                                       

Slutna tankar 
 
Ordinarie tur.  
Tömning vid behov 
men minst 
vartannat år enligt 
körturlista. 
 

Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m3: 1261,60 
kr/tömning (exkl. moms)       

Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m3: 1 295,20 
kr/tömning (exkl. moms) 

Tömnings- och behandlingsavgift 6,1-10 m3: 3 101,60 
kr/tömning (exkl. moms)   

Tömnings- och behandlingsavgift 10,1 m3: 420 kr/m3   (exkl. 
moms)                      

Minireningsverk Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m3: 1 433,60 
kr/tömning (exkl. moms)  

Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m3: 1 898,40 
kr/tömning (exkl. moms) 

Spolning i samband med tömning av minireningsverk: 
848,80 kr/gång (exkl. moms)         

Fosforfällor Hämtning av förbrukat material från fosforfälla: 
2 121,60 kr/gång (exkl. moms)                                

Budning/beställning 
utanför ordinarie 
tur, Tömningsavgift 
tillkommer. Tillägg 

Vid budning, tömning inom tre arbetsdagar: 
701,60 kr/gång (exkl. moms)                                                                                                         
 

Akutavgift, 
Tömningsavgift 
tillkommer. Tillägg 

Vid utryckning på icke ordinarie arbetstid, samt vid tömning 
samma dag som beställning: 1 804 kr/gång (exkl. moms)                    
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Extra man För extra man tillkommer: 456,80 kr/gång (exkl. moms)                            
Bomkörning Tömning som inte kan utföras och som renhållaren inte råder 

över: 424 kr/gång (exkl. moms)                                                           
 

 
 
Latrin 

Latrin 
 

Behållare inklusive hämtning och behandling:  

600 kr/behållare (exkl. moms)                                                                   

 
Latrin 
 

Behållare lämnad vid återvinningscentralerna Björnhyttan och 
Fredriksberg, inklusive behandling: 
226,40 kr/behållare (exkl. moms)                                                                
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VA-taxa för år 2022 
Från och med 1 januari 2022 

Dokumentnamn 
VA-taxa för år 2021 från och med 1 januari 2021 

Dokumenttyp 
Taxor 

Omfattning 
Ludvika kommun 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
VD för WBAB 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen, WBAB:s 
webbplats 

Författningsstöd 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
 
Beslutad 
KF -xx-xx § XX 

Bör revideras senast 
Årligen 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
[Skriv text här] 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

[Skriv datum och §] [Skriv text här] [Skriv text här] 
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VA-taxa för år 2022 

 
 
  

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans 
för de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

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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VA-taxa för år 2022 

VA-taxa fr.o.m. 1 januari 2022 
§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Ludvika kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar, ska ägare av fastighet inom anläggningens 
verksamhetsområde och annan som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare betala avgifter.  

Mervärdesskatt tillkommer på alla avgifter. 

§ 2 
Avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Vid avgifts-
beräkningar tillämpas avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41. 

§ 3 
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet. 

Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för annat ändamål som inte 
jämställs med bostadsfastighet, t.ex. kontors-, förvaltnings-, affärs-, hotell-, 
hantverks- eller småindustriändamål. 

Med beteckningen småhus avses både en- och tvåfamiljshus. 

§ 4 

Mom. 1 
Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24 § lagen om allmänna vattentjänster för 
följande ändamål: 

a) V vattenförsörjning, 

b) S spillvattenavlopp, 

c) D dagvattenavlopp från gata, väg eller annan allmän plats inom 

       detaljplan, 

d) dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom detaljplan. 

Mom. 2 
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt a, b och d inträder när 
va-huvudmannen har upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat 
fastighetsägaren om det. Det förutsätts då att samtliga i 24 § första stycket 1 
och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för 
avgiftsskyldighet är uppfyllda. Avgiftsskyldighet för ändamålet enligt c inträder 
när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda. Anläggningsavgiften ska 
beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldigheten 
inträder. 
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Anläggningsavgifter 
§ 5 

Bostadsfastighet 

Mom. 1 
För bostadsfastighet och enligt § 3 därmed jämställd fastighet ska, vid 
avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom. 1 angivna ändamålen, betalas en 
anläggningsavgift med: 

129 000 kronor (161 250 kr inkl. moms) per småhus omfattande 3 r.o.k. 
Beloppet ökas eller minskas med 2 800 kronor (3 500 kr inkl. moms) för varje 
rum mer eller mindre än tre. 

Mom. 2 
Vid utförandet av serviser för vattenförsörjning och spillvattenavlopp samtidigt, 
betalas en avgift med 85 % av i mom. 1 angivet belopp.  

Mom. 3 
Vid utförandet av enbart servisledning för vattenförsörjning betalas en avgift 
med 60 % av i mom. 1 angivet belopp. 

Mom. 4 
Vid utförandet av enbart servisledning för spillvattenavlopp betalas en avgift 
med 55 % av i mom. 1 angivet belopp. 

Mom. 5 
Vid utförandet av enbart servisledning för dag- och dränvattenavlopp betalas en 
avgift med 35 % av i mom. 1 angivet belopp. 

Mom. 6 
Vid varje bostadshus med lägenheter utöver en, betalas för den första en avgift 
som anges i mom. 1–5. För varje lägenhet om 3 r.o.k. utöver den första betalas 
en avgift om 14 000 kronor (17 500 kr inkl. moms). Beloppet ökas eller minskas 
med 2 400 kronor (3 000 kr inkl. moms) för varje rum mer eller mindre än tre. 

Vid utförandet av mindre än tre servisledningar vid varje förbindelsepunkt ska 
avgiften ha den procentsats som anges i mom. 2–6. 

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka byggnadslov beviljats, 
eller annars efter ritning eller uppmätning som va-huvudmannen godkänner. 

§ 6 

Annan fastighet 

Mom. 1 
För annan fastighet ska vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom. 1 angivet 
ändamål betalas anläggningsavgift enligt § 5 mom. 1–6.  

För rumsenheter större än 20 m2 utgår en tilläggsavgift på överskjutande yta 
med 44 kr/m2 (55 kr/m2 inkl. moms). Med rum menas en sådan lokal, som är 
försedd med anordning för uppvärmning eller uppvärms från angränsande lokal 
och har en golvyta av minst 7 m2 och direkt fönsterbelysning. Affärslokaler 
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(inte magasin) som är utan uppvärmning men för övrigt uppfyller ovanstående 
villkor räknas som rum. 

§ 7 
Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet, betalas 
tilläggsavgift enligt § 5 och 6. 

Vid ny bebyggelse på redan befintlig (inte nybildad) förut bebyggd fastighet, för 
vilken den allmänna va-anläggningen nyttjas för nybebyggelsen, ska inte betalas 
avgift för nybyggnad som till omfattningen motsvarar den genom nybyggnaden 
ersatta förutvarande bebyggelsen. Då betalas endast tilläggsavgift för 
tillkommande lägenhet, rum eller utrymmen. Avgiftsskyldighet inträder då 
byggnadslov har meddelats. 

Va-huvudmannen kan, om det finns särskilda skäl, besluta om sådan ändring av 
taxan som kan vara aktuell i varje enskilt fall.  

§ 8 
Sedan va-huvudmannen har utfört vad som ankommer på va-huvudmannen 
enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsledningar, betalas 
anläggningsavgiften inom den tid som va-huvudmannen anger i faktura. 

§ 9 
Om ledning, efter ansökan och särskilt medgivande av va-huvudmannen, har 
utförts på annat sätt, försetts med andra anordningar än vad va-huvudmannen 
anser nödvändigt eller om en extra servisledning har anlagts, ska fastighetsägare, 
utöver anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt § 5–6, betala ersättning för det, 
inom den tid som anges i faktura. 

Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig 
och va-huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren betala dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som är skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

Anser va-huvudmannen att det är nödvändigt att utföra ny servisledning i stället 
för och med annat läge än redan befintlig, är va-huvudmannen skyldig att 
ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 
servisledningen och dess inkoppling, med det avdrag som är skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

Brukningsavgifter 
§ 10 

Mom. 1 
För begagnande inom fastigheten av såväl den allmänna renvattenanläggningen 
som den allmänna avloppsanläggningen för spill- och dagvatten ska, där inte 
annat följer av nedanstående, betalas brukningsavgift bestående av en fast del 
och en rörlig del. 
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Fast avgift 
 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Bostadsfastighet såsom 
småhus och fritidshus  

2 319 kr/år  2 898,75 kr/år  

Bostadsfastighet med 
lägenheter, för varje 
lägenhet 

1 680 kr/år 2 100 kr/år 

Vid anslutning av enbart vatten eller enbart avlopp betalas 80 % av ovan 
angivna fasta delar av brukningsavgiften, samt rörlig del avseende antingen 
vatten eller avlopp. 

Affärs- och industrifastigheter betalar istället för en fast avgift en högre rörlig 
avgift, dock lägst 2 178 kr/år (2 722,50 kr/år inkl. moms). 

Rörlig avgift 
För en- och flerfamiljshus, fritidshus: 
 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Vatten och avlopp 21,97 kr/m3 27,46 kr/m3 
Enbart vatten 7,92 kr/m3 9,90 kr/m3 
Enbart avlopp 14,05 kr/m3  17,56 kr/m3  

 

För affärs- och industrifastigheter:  
 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Vatten och avlopp  34,82 kr/m3 43,52 kr/m3  
Enbart vatten 12,53 kr/m3 15,66 kr/m3 

Enbart avlopp 22,29 kr/m3 27,86 kr/m3  

 

Mom. 2 
Om va-huvudmannen har medgivit att vattenförbrukningen för en- och 
flerfamiljshus, fritidshus tillsvidare inte ska fastställas genom mätare, betalas 
avgift enligt § 12.  

För en- och flerfamiljshus, fritidshus med extra utemätare för mätning av vatten 
som inte avleds till avloppsnätet, betalas en avgift med 18,09 kr/m3 (22,61 
kr/m3 inkl. moms). 

Mom. 3  
För affärs- och industrifastigheter gäller att om det till avloppsnätet tillförs 
större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 
avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan va-huvudmannen och fastighetsägaren. 
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En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 
vatten och spillvatten är avsevärd. 

Mom. 4  
Vid anslutning av enbart avlopp till den allmänna ledningen ska vattenmätare 
monteras på den privata renvattenanläggningen. 

Mom. 5  
Brukningsavgift för begagnande av vatten- och avloppsanläggning för annan 
fastighet än som anges i mom. 1, ska betalas efter i mom. 1 angivna grunder om 
nyttan av begagnandet i huvudsak är densamma. 

§ 11 
Kan brukningsavgiften för viss fastighet inte beräknas enligt i § 10 angivna 
grunder, är kostnaderna för vatten- och avloppsanläggningen högre eller lägre 
än för övriga fastigheter eller har anslutning efter tillstånd skett för enbart 
vatten eller enbart avlopp, kan de i § 10 angivna avgifterna ändras av va-
huvudmannen i varje särskilt fall. 

Om vattenmätare misstänks visa annan förbrukning än den verkliga eller inte 
har fungerat, ska va-huvudmannen om denne anser det vara nödvändigt eller 
om fastighetsägaren begär det låta undersöka mätaren. Kostnaden för 
undersökning av mätare betalas av fastighetsägaren med 1 418 kronor (1 772,50 
kr inkl. moms) om han har begärt undersökning och mätaren godkänns, annars 
betalar va-huvudmannen. 

Va-huvudmannen har rätt att uppskatta förbrukningen, om felets storlek inte 
kan utredas eller om mätaren inte har fungerat. 

§ 12 

Mom. 1 
För bebyggd fastighet där vattenförbrukning tillsvidare inte ska fastställas 
genom mätning, tas avgift ut med: 

En- och flerfamiljshus och fritidshus 
 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Vatten och avlopp 3 295 kr 4118,75 kr  

Enbart vatten 1 188 kr 1 485 kr  

Enbart avlopp 2 107 kr 2 633,75 kr  

Avgifterna motsvarar 150 m3. 
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Uttag av vatten ur brandpost 
§ 13 
För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare, betalas 
brukningsavgift enligt § 10 mom. 1, rörlig avgift för affärs- och 
industrifastigheter. Dessutom betalas en engångsavgift på 525 kr (656 kr inkl. 
moms) och en hyra på 26 kr (32,50 kr inkl. moms) per dygn.  

Levereras renvatten tillfälligt genom brandpoströr utan mätning, betalas en 
avgift på 840 kr (1 050 kr inkl. moms) per dygn. 

Övriga debiteringar 
§ 14 
Har va-huvudmannen stängt av vattentillförseln eller vidtagit andra åtgärder på 
fastighetsägarens begäran, eller beroende på att han har åsidosatt sin skyldighet 
att betala va-avgift, debiteras följande avgifter: 

 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Nedtagning av vattenmätare 840 kr  1 050 kr 
Uppsättning av vattenmätare 840 kr  1 050 kr 
Avstängning av vattentillförsel 840 kr 1 050 kr 
Påsläpp vattentillförsel 840 kr  1 050 kr 
Montering av strypbricka i vattenmätare 840 kr  1 050 kr 
Demontering av strypbricka i 
vattenmätare 

840 kr 1 050 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 1 575 kr  1 969 kr 
Byte av sönderfrusen vattenmätare 
exklusive kostnad för vattenmätare 

1 260 kr 1 575 kr 

Utförs ovanstående åtgärder utanför ordinarie arbetstid (07.00 – 15.30) 
debiteras den dubbla avgiften.  
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§ 28  Dnr 2021/274 

 

Omfördelning av investeringsmedel i kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

Finansutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att omfördela investeringsmedel om 1000 tkr från 
investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 219 
till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget4114, verksamhet 219.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har den 26 augusti 2021, § 78 beslutat 
att föreslå fullmäktige en omfördelning av investeringsmedel från 
investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 219 
till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, verksamhet 219. 

I kultur- och samhällsutvecklingsnämndens investeringsbudget finns bostäder i 
Hillänget med som ett projekt som planeras för utbyggnad för infrastruktur år 
2022. Planering pågår för utbyggnaden men inga medel finns för 
planeringsarbetet år 2021. Inom inversteringsområde Mark, har projekt Inköp 
av fastigheter, verksamhet 219 en budget för år 2021 om 2 000 tkr. Alla medel 
kommer inte att behöva användas i år. Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden föreslår därför att en omfördelning av medel görs 
om 1 000 tkr, från investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, 
verksamhet 219, till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, 
verksamhet 219.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och samhällsutvecklingsnämnden den 26 augusti, § 78 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Elin Löfås, 0240-86130 
elin.lofas@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Omfördelning av investeringsmedel kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att omfördela investeringsmedel om 1000 tkr från 
investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 219 
till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget4114, verksamhet 219.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har den 26 augusti 2021, § 78 beslutat 
att föreslå fullmäktige en omfördelning av investeringsmedel från 
investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 219 
till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, verksamhet 219. 

I kultur- och samhällsutvecklingsnämndens investeringsbudget finns bostäder i 
Hillänget med som ett projekt som planeras för utbyggnad för infrastruktur år 
2022. Planering pågår för utbyggnaden men inga medel finns för 
planeringsarbetet år 2021. Inom inversteringsområde Mark, har projekt Inköp 
av fastigheter, verksamhet 219 en budget för år 2021 om 2 000 tkr. Alla medel 
kommer inte att behöva användas i år. Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden föreslår därför att en omfördelning av medel görs 
om 1 000 tkr, från investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, 
verksamhet 219, till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, 
verksamhet 219.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef 

Elin Löfås 
Verksamhetsutvecklare 

Bilagor 
Protokollsutdrag kultur- och samhällsutvecklingsnämnden den 26 augusti, § 78 
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Beslut skickas till 
Akten 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Verksamhetschef Planering 
Förvaltningschef Kultur- och samhällsutveckling  
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§ 78  Dnr 2021/575 

 

Omfördelning av investeringsmedel 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att besluta om 
omfördelning av investeringsmedel om 1 000 tkr. 
Från investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 
219, Till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, verksamhet 219. 

Sammanfattning 
I kultur- och samhällsutvecklingsnämndens investeringsbudget finns bostäder i 
Hillänget med som ett projekt som planeras för utbyggnad för infrastruktur år 
2022. Planering pågår för utbyggnaden. Inga medel finns dock för 
planeringsarbetet år 2021. Inom Investeringsområde Mark, har projekt Inköp 
av fastigheter, verksamhet 219 en budget 2021 om 2 000 tkr. Alla medel 
kommer dock inte att behöva användas i år. Kultur- och samhällsutvecklings-
förvaltningen föreslår därför att en omfördelning av medel görs om 1 000 tkr, 
från investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 
219, till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, verksamhet 219.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 juli 2021. 

2. Arbetsutskottet den 12 augusti 2021 § 67. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Planering 
Akten 
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§ 29  Dnr 2021/296 

 

Ansökan om medel till föreningsstöd från 
kommunstyrelsen 

Finansutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 100 tkr till 
föreningsstöd. 

Beskrivning av ärendet 
Delar av kommunens föreningsliv har under pågående Coronapandemi 
drabbats mycket hårt av intäktsbortfall på grund av de restriktioner som har 
lagts nationellt och regionalt. För att inte dessa föreningar ska hamna i alltför 
ekonomiskt ansträngt läge så behöver kommunen gå in och stödja med tillfälligt 
ekonomiskt bidrag. Främst de föreningar som har egen personal och lokaler 
och vars ekonomi bygger på intäkter från besökare har drabbats extra hårt i 
dessa tider.  

Vid kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 23 september 
2021 § 89 beslutades att från kommunstyrelsen äska om 100 tkr för medel till 
föreningsstöd.  

Beslutsunderlag 
Beslut kultur- och samhällsutvecklingsnämnden daterat 23 september 2021 § 
89. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Östgren, 0240-860 16 
maria.ostgren@ludvika.se  

Ert datum Er referens  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ansöker om 
medel till föreningsstöd  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 100 tkr till 
föreningsstöd. 

Beskrivning av ärendet 
Delar av kommunens föreningsliv har under pågående Coronapandemi 
drabbats mycket hårt av intäktsbortfall på grund av de restriktioner som har 
lagts nationellt och regionalt. För att inte dessa föreningar ska hamna i alltför 
ekonomiskt ansträngt läge så behöver kommunen gå in och stödja med tillfälligt 
ekonomiskt bidrag. Främst de föreningar som har egen personal och lokaler 
och vars ekonomi bygger på intäkter från besökare har drabbats extra hårt i 
dessa tider.  

Vid kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 23 september 
2021 § 89 beslutades att från kommunstyrelsen äska om 100 tkr för medel till 
föreningsstöd.  

Ekonomiska konsekvenser 
Fullmäktige beslutade i budget för 2021 att tillföra 500 tkr i extra föreningsstöd, 
av dessa finns 100 tkr kvar. Förvaltningens förslag till beslut medför därför inte 
några extra kostnader. 

Laila Dufström 
Biträdande kommundirektör  
 
Bilagor 
Beslut kultur- och samhällsutvecklingsnämnden daterat 23 september 2021 § 
89. 
 
Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten 
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§ 89  Dnr 2021/666 

 

Ansökan om medel till föreningsstöd från 
kommunstyrelsens extra pott på 100 tkr 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att äska medel på 
sammanlagt 100 tkr från kommunstyrelsens pott för extra föreningsstöd. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamheterna kultur och ungdom samt fritid och idrott har behov att äska 
ytterligare medel för föreningsbidrag. En extra bidragssatsning på externa 
fritidsgårdar, kultur- och fritidsföreningar behöver göras. Bland annat har en 
förening som driver en fritidsgård trängande behov av extra satsning i sin 
verksamhet. 

Delar av kommunens föreningsliv har under pågående Coronapandemi 
drabbats mycket hårt av intäktsbortfall på grund av de restriktioner som har 
lagts nationellt och regionalt. För att inte dessa föreningar ska hamna i alltför 
ekonomiskt ansträngt läge så behöver kommunen gå in och stödja med tillfälligt 
ekonomiskt bidrag. Främst de föreningar som har egen personal och lokaler 
och vars ekonomi bygger på intäkter från besökare har drabbats extra hårt i 
dessa tider. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti 2021. 

2. Arbetsutskottet den 9 september 2021 § 77. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef för kännedom 
Verksamhetschef Kultur och ungdom för kännedom 
Verksamhetschef Fritid och idrott för kännedom 
Akten 
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§ 30  Dnr 2021/246 

 

Svar på konsekvensbeskrivning av uteblivet anslag 
IFO och utbildningsverksamheten 

Finansutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar konsekvensanalysen från social- och 

utbildningsnämnden, utbildningsverksamheten och individ- och 
familjeomsorgen. 

2. Kommunstyrelsen ålägger social- och utbildningsnämnden, individ- och 
familjeomsorgen att vid rapportering 1, 2022 inkomma med en långsiktig 
plan för en ekonomi i balans. 

3. Fullmäktige avslår social- och utbildningsnämndens äskande avseende 
utbildningsverksamheten samt individ- och familjeomsorgen med 
hänvisning till kommunstyrelsens beslutade åtgärder.  

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden (SUN) beslutade den 26 maj 2021, § 67 och § 
68 att ansöka hos kommunfullmäktige om utökning av ram för 
utbildningsverksamheten med 9,0 mnkr samt individ- och familjeomsorgen 
med 10,8 mnkr. Kommunstyrelsen (KS) beslutade den 22 juni 2021 att 
återremittera ärendena, § 125 samt § 126 för en mer detaljerad beskrivning av 
de konsekvenser ett avslag eventuellt skulle medföra verksamheterna.  

Den senaste prognosen per juli för utbildningsverksamheten visade ett 
underskott om 4 mnkr, och senare analys av balanskonton för ej längre 
relevanta reserver att återföra i drift har även påvisat att denna åtgärd bör kunna 
förbättra resultatet med ytterligare 1,3 mnkr. Kvarstående förväntat underskott 
är då per dags dato 2,7 mnkr. 

Efter beslut i arbetsutskottet den 8 september 2021, § 70 har tjänsteskrivelsen 
kompletterats med långsiktiga konsekvenser av bristfällig undervisning, 
dessutom har de ekonomiska konsekvenserna tagits bort. 

Social och utbildningsnämnden skriver i sin konsekvensanalys, beslutad den 22 
september § 122, bl a att individ- och familjeomsorgen kommer behöva minska 
beviljandet samt avsluta behovsbedömda insatser gällande barn och unga, våld i 
nära relationer, missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd. 
Konsekvensen för de enskilda individerna blir att deras individuella behov inte 
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tillgodoses. Vidare att kommunen inte följer gällande lagstiftning och 
tillsynsmyndighetens krav. Individ- och familjeomsorgens medarbetare kan inte 
bryta mot lagen då de är personligt ansvariga för beslut som fattas och kan 
dömas för tjänstefel. Däremot nämns inte vilka möjligheter individ- och 
familjehemsverksamheten ser, exempelvis arbetet med Ludvikamodellen.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag SUN den 22 september 2021, § 122 
2. Protokollsutdrag SUN den 22 september 2021, § 121 
3. Protokollsutdrag KS den 22 juni 2021, § 126 
4. Protokollsutdrag KS den 22 juni 2021, § 125 
5. Protokollsutdrag SUN den 26 maj 2021, § 67 
6. Protokollsutdrag SUN den 26 maj 2021, § 68 

Behandling 
Leif Pettersson (S) föreslår ytterligare en beslutspunkt med lydelsen: 

”Fullmäktige avslår social- och utbildningsnämndens äskande avseende 
utbildningsverksamheten samt individ- och familjeomsorgen med hänvisning 
till kommunstyrelsens beslutade åtgärder.” 

Ordföranden frågar det kan bli finansutskottets beslut och finner att det blir 
det.   

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KS  2021/246-04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Åsa Grans,  
Asa.grans@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Svar på konsekvensbeskrivning av uteblivet anslag 
individ- och familjeverksamheten och 
utbildningsverksamheten 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar konsekvensanalysen från social- och 

utbildningsnämnden, utbildningsverksamheten och individ- och 
familjeomsorgen. 

2. Kommunstyrelsen ålägger social- och utbildningsnämnden, individ- och 
familjeomsorgen att vid rapportering 1 2022 inkomma med en långsiktig 
plan för en ekonomi i balans. 

Sammanfattning 
Social- och utbildningsnämnden (SUN) beslutade den 26 maj 2021, § 67 och § 
68 att ansöka hos kommunfullmäktige om utökning av ram för 
utbildningsverksamheten med 9,0 mnkr samt individ- och familjeomsorgen 
med 10,8 mnkr. Kommunstyrelsen (KS) beslutade den 22 juni 2021 att 
återremittera ärendena, § 125 samt § 126 för en mer detaljerad beskrivning av 
de konsekvenser ett avslag eventuellt skulle medföra verksamheterna.  

Den senaste prognosen per juli för utbildningsverksamheten visade ett 
underskott om 4 mnkr, och senare analys av balanskonton för ej längre 
relevanta reserver att återföra i drift har även påvisat att denna åtgärd bör kunna 
förbättra resultatet med ytterligare 1,3 mnkr. Kvarstående förväntat underskott 
är då per dags dato 2,7 mnkr. 

Efter beslut i arbetsutskottet den 8 september 2021, § 70 har tjänsteskrivelsen 
kompletterats med långsiktiga konsekvenser av bristfällig undervisning, 
dessutom har de ekonomiska konsekvenserna tagits bort. 

Social och utbildningsnämnden skriver i sin konsekvensanalys, beslutad den 22 
september § 122, bl a att individ- och familjeomsorgen kommer behöva minska 
beviljandet samt avsluta behovsbedömda insatser gällande barn och unga, våld i 
nära relationer, missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd. 
Konsekvensen för de enskilda individerna blir att deras individuella behov inte 
tillgodoses. Vidare att kommunen inte följer gällande lagstiftning och 
tillsynsmyndighetens krav. Individ- och familjeomsorgens medarbetare kan inte 
bryta mot lagen då de är personligt ansvariga för beslut som fattas och kan 
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dömas för tjänstefel. Däremot nämns inte vilka möjligheter individ- och 
familjehemsverksamheten ser, exempelvis arbetet med Ludvikamodellen.  

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 68, att ansöka 
hos kommunfullmäktige om utökning av ram för utbildningsverksamheten med 
9,0 mnkr, vilket motsvarade det budgetunderskott som prognos per 
rapportering 2 till kommunstyrelsen gav vid handen. Kommunstyrelsen 
beslutade den 22 juni 2021 § 126 att återremittera ärendet för en mer detaljerad 
beskrivning av de konsekvenser ett avslag eventuellt skulle medföra för 
verksamheten.  

Den senaste prognosen per juli för utbildningsverksamheten visade ett 
underskott om 4 mnkr, och senare analys av balanskonton för ej längre 
relevanta reserver att återföra i drift har även påvisat att denna åtgärd bör kunna 
förbättra resultatet med ytterligare 1,3 mnkr. Kvarstående förväntat underskott 
är då per dags dato 2,7 mnkr. 

Efter beslut i arbetsutskottet den 8 september 2021, § 70 har tjänsteskrivelsen 
kompletterats med långsiktiga konsekvenser av bristfällig undervisning, 
dessutom har de ekonomiska konsekvenserna tagits bort. 

Social- och utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att ansöka hos 
kommunfullmäktige om utökning av ram för verksamheten inom individ- och 
familjeomsorgen med 10,8 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2021 
att återremittera ärendet för en mer detaljerad beskrivning av de konsekvenser 
ett avslag eventuellt skulle medföra för verksamheten.  

Social och utbildningsnämnden skriver i sin konsekvensanalys bl a att individ- 
och familjeomsorgen kommer behöva minska beviljandet samt avsluta 
behovsbedömda insatser gällande barn och unga, våld i nära relationer, 
missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd. Konsekvensen för de 
enskilda individerna blir att deras individuella behov inte tillgodoses. Vidare att 
kommunen inte följer gällande lagstiftning och tillsynsmyndighetens krav. 
Individ- och familjeomsorgens medarbetare kan inte bryta mot lagen då de är 
personligt ansvariga för beslut som fattas och kan dömas för tjänstefel. 
Delegationsordningen behöver ändras så att placeringsbeslut och beslut om 
ekonomiskt bistånd fattas av social- och utbildningsnämnden och 
konsekvenserna för de politiska ledamöter som fattar beslut som inte är förenlig 
med gällande lagstiftning eller som inte verkställer beslut som är fattat i domstol 
riskerar likt tjänstemännen att dömas för tjänstefel. Utöver det kan Ludvika 
kommun bli ekonomiskt lidande till följd av vitesföreläggande från IVO som 
följd av att lagstiftningen inte åtföljs. Invånarna i Ludvika kommun kan få en 
mer otrygg situation då individer som är en fara för sig själva eller för andra och 
som har bedömts ha behov av vård kommer att vistas i samhället. Ludvika 
kommun ligger oerhört högt jämfört med övriga landet i utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd. Ludvika kommun har inte lyckats med att få individer 
självförsörjande och det är av stor vikt att kommunens arbete med insatser till 

220



Ludvika kommun 
Datum 
2021-10-04 

Diarienummer 
KS 2021/246 

Sida 

3(4) 
 

 

de som uppbär ekonomiskt bistånd ger resultat i form av ökad självförsörjning 
för att minska kommunens kostnader. 

Social- och utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 67, att ansöka 
om en utökning av ram för utbildningsverksamheten med 9 mnkr.  

I tjänsteskrivelsen till social- och utbildningsnämnden, daterad den 21 maj 2021 
med diarienummer SUN 2021/322-04, framkommer det att utbildnings-
verksamheten hos social- och utbildningsförvaltningen har en resultatavvikelse 
per 30 april 2021 mot den periodiserade budgeten 12 mnkr över budget och 
prognosen beräknas bli 9 mnkr i överskridande av budgeten på helåret.  

Av de 9 mnkr i överskridandet av budgeten på helåret består 4,6 mnkr från it-
centers nya finansieringsmodell. Ökade kostnader för barn och elever i behov 
av extraordinärt stöd. Ökade kostnader för modersmålsstöd, modersmåls-
undervisning och studiehandledning som tidigare till stor del var finansierat av 
statliga stöd via Migrationsverket.  

Social- och utbildningsnämnden ska innevarande år minska bemanningen med 
29 årsarbetare enligt beslutad strukturplan som sedan tidigare är inarbetad i 
budgeten. Förskolebarnantalet minskar mellan vår och höst (för att sedan öka 
igen till våren) och elevantalet ökar till hösten. Konsekvensen är att antalet 
barn/elever som varje anställd tar hand om har ökat för båda verksamheterna.  

Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder 
och bolagen. 

Som ett led i det ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 
rapportera hur det går med intäkter, kostnader och investeringar. Vid avvikelser 
mot budgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna i en 
handlingsplan på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna ska även 
rapportera hur det går med strukturplanens effektiviseringsåtgärder. 

Bakgrunden till denna rapportering är att kommunen ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket handlar om att kortare och längre sikt klara både verksamhet 
och ekonomi. Kortfattat ska vi nå målen för verksamheten, samtidigt som vi 
ska ha ordning på pengarna så att även budgetarna hålls och de finansiella 
målen nås. 

Rapporteringen ska ge kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser. 
Kommunstyrelsen har att bedöma om det vid avvikelser behövs åtgärder. 

Kommunstyrelsen har vid rapportering 1 den 20 april beslut § 74 uppmanat 
nämnderna att vid rapporteringstillfälle 2 besluta om planer med heltäckande 
åtgärder.  Vidare har kommunstyrelsen vid rapportering 2 den 22 juni § 122 
ålagt nämnderna att inkomma med heltäckande handlingsplaner för en ekonomi 
i balans. Några heltäckande handlingsplaner har inte inkommit från social- och 
utbildningsnämnden.  

Om kommunstyrelsen skulle besluta om en omfördelning av 
kommunfullmäktiges beslutade driftsramar för 2021 skulle detta innebära 
minskningar av motsvarande belopp för övriga nämnder.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inga ytterligare kostnader än ovan.  

 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef  

Bilagor 
1. Protokollsutdrag SUN den 22 september 2021, § 122 
2. Protokollsutdrag SUN den 22 september 2021, § 121 
3. Protokollsutdrag KS den 22 juni 2021, § 126 
4. Protokollsutdrag KS den 22 juni 2021, § 125 
5. Protokollsutdrag SUN den 26 maj 2021, § 67 
6. Protokollsutdrag SUN den 26 maj 2021, § 68 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef social- och utbildning för verkställighet och återrapport 
Akten 
Social- och utbildningsnämnden 
 
 

222



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2021-09-22 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 122  Dnr 2021/322 - 04 

 

Konsekvenser vid avslag om utökad ekonomisk ram 
för individ- och familjeomsorgen (IFO) för år 2021 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden överlämnar konsekvensbeskrivningen 
avseende IFO till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att ansöka hos 
kommunfullmäktige om utökning av ram för verksamheten inom individ- och 
familjeomsorgen med 10,8 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2021 
att återremittera ärendet för en mer detaljerad beskrivning av de konsekvenser 
ett avslag eventuellt skulle medföra för verksamheten.  

För att inte överskrida tilldelad budgetram kommer IFO behöva minska 
beviljandet samt avsluta behovsbedömda insatser gällande barn och unga, våld i 
nära relationer, missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd. 
Konsekvensen för de enskilda individerna blir att deras individuella behov inte 
tillgodoses. Vidare att kommunen inte följer gällande lagstiftning och 
tillsynsmyndighetens krav. IFO:s medarbetare kan inte bryta mot lagen då de är 
personligt ansvariga för beslut som fattas och kan dömas för tjänstefel. 
Delegationsordningen behöver ändras så att placeringsbeslut och beslut om 
ekonomiskt bistånd fattas av social- och utbildningsnämnden och 
konsekvenserna för de politiska ledamöter som fattar beslut som inte är förenlig 
med gällande lagstiftning eller som inte verkställer beslut som är fattat i domstol 
riskerar likt tjänstemännen att dömas för tjänstefel. Utöver det kan Ludvika 
kommun bli ekonomiskt lidande till följd av vitesföreläggande från IVO som 
följd av att lagstiftningen inte åtföljs. Invånarna i Ludvika kommun kan få en 
mer otrygg situation då individer som är en fara för sig själva eller för andra och 
som har bedömts ha behov av vård kommer att vistas i samhället. Ludvika 
kommun ligger oerhört högt jämfört med övriga landet i utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd. Ludvika kommun har inte lyckats med att få individer 
självförsörjande och det är av stor vikt att kommunens arbete med insatser till 
de som uppbär ekonomiskt bistånd ger resultat i form av ökad självförsörjning 
för att minska kommunens kostnader. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från arbetsutskottet den 8 september 2021, § 71. 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 augusti 2021. 

Protokoll från kommunstyrelsen den 22 juni 2021 § 126 – Återremiss. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, inklusive handlingar 
Verksamhetschef IFO 
Verksamhetscontroller (AH) 
Ekonom (CA) 
Akten 
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Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 121  Dnr 2021/322 - 04 

 

Konsekvenser vid avslag om utökad ekonomisk ram 
för utbildningsverksamheten för år 2021 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden överlämnar konsekvensbeskrivningen 
avseende utbildningsverksamheterna till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 68, att ansöka 
hos kommunfullmäktige om utökning av ram för utbildningsverksamheten med 
9,0 mnkr, vilket motsvarade det budgetunderskott som prognos per 
rapportering 2 till kommunstyrelsen gav vid handen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2021 § 126 att återremittera ärendet 
för en mer detaljerad beskrivning av de konsekvenser ett avslag eventuellt skulle 
medföra för verksamheten.  

Utbildningsdelen har sedan under perioden juni-augusti fortsatt arbetat med 
nya prognosbedömningar varvid det har kunnat konstateras att trots att 
förvaltningen därtill fått avslag på en budgeterad statsbidragintäkt för 
personalförstärkningar inom elevhälsa, samt förväntas en större återbetalning av 
ett tidigare utbetalat statsbidrag p g a för stora barngrupper i förskolan, bör en 
påtaglig del av det befarade underskottet kunna undvikas. Detta åstadkommes 
främst genom lägre hyres- och driftskostnader för nya modulerna vid Vasa och 
Knutsbo än förväntat, oväntat stora volymminskningar inom förskola, 
grundskola och fritidshem, samt att staten fortsätter utbetala 
sjuklöneersättningar för juli-september.  

Den senaste prognosen per juli visade därvidlag ett underskott om 4 mnkr, och 
senare analys av balanskonton för ej längre relevanta reserver att återföra i drift 
har även påvisat att denna åtgärd bör kunna förbättra resultatet med ytterligare 
1,3 mnkr. Kvarstående förväntat underskott är då per dags dato 2,7 mnkr. 

Efter beslut i arbetsutskottet den 8 september 2021, § 70 har tjänsteskrivelsen 
kompletterats med långsiktiga konsekvenser av bristfällig undervisning, 
dessutom har de ekonomiska konsekvenserna tagits bort. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från arbetsutskottet den 8 september 2021, § 70. 
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Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2021. 

Protokoll från kommunstyrelsen den 22 juni 2021 § 125 – Återremiss. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, inklusive handlingar 
Verksamhetschef förskola 
Ekonom (NA) 
Akten 
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Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 126  Dnr 2021/216 

 

Ansökan om utökad ekonomisk ram för individ- och 
familjeomsorgsverksamheten (IFO) för år 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för en mer detaljerad beskrivning av 
de konsekvenser ett avslag eventuellt skulle medföra för verksamheten.  

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 68, att ansöka 
hos kommunfullmäktige om utökning av ram för individ- och familjeomsorgs-
verksamheten med 10,8 mnkr.  

Social- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse till social- och 
utbildningsnämnden daterad den 19 maj 2021 presenterat en uppföljning och 
prognos över förväntat ekonomiskt utfall för 2021.  

Individ- och familjeomsorgens resultatavvikelse per 30 april 2021 är mot den 
periodiserade budgeten 4,3 mnkr över budget, och i prognosen beräknas det bli 
10, 8 mnkr i överskridande av budgeten på helåret.  

Överskridandet beror på ökade IT-kostnader, ökade kostnader för barn- och 
ungdomsvården, beroendevården samt övrig vuxen.  

Beslutad strukturplan är sedan tidigare inarbetad och handlingsplanen visar att 
organisationen minskat med 3 tjänster under året.  

Flera förändrade arbetssätt är införda och påverkar prognosen positivt men inte 
i tillräcklig omfattning för att möta medborgarnas behov av stöd. 

Helheten, inkluderat besparingen enligt beslutad strukturplan och 
handlingsplan, för IFO:s prognos indikerar ett överskridande med 10,8 mnkr 
mot budget.  

Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder 
och bolagen. 

Som ett led i det ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 
rapportera hur det går med intäkter, kostnader och investeringar. Vid avvikelser 
mot budgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna i en 
handlingsplan på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna ska även 
rapportera hur det går med strukturplanens effektiviseringsåtgärder. 
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Bakgrunden till denna rapportering är att kommunen ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket handlar om att kortare och längre sikt klara både verksamhet 
och ekonomi. Kortfattat ska vi nå målen för verksamheten, samtidigt som vi 
ska ha ordning på pengarna så att även budgetarna hålls och de finansiella 
målen nås. 

Rapporteringen ska ge kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser. 
Kommunstyrelsen har att bedöma om det vid avvikelser behövs åtgärder. 

Kommunstyrelsen har vid rapportering 1 den 20 april beslut § 74 uppmanat 
nämnderna att vid rapporteringstillfälle 2 besluta om planer med heltäckande 
åtgärder.  

Om kommunstyrelsen skulle besluta om en omfördelning av 
kommunfullmäktiges beslutade driftsramar för 2021 skulle detta innebära 
minskningar av motsvarande belopp för övriga nämnder. Därför återremitteras 
ärendet till social- och utbildningsnämnden för en fördjupad utredning kring 
vilka konsekvenser ett uteblivet ökat anslag skulle innebära. 

Beslutsunderlag 
1. Finansutskottet den 8 juni 2021 § 14 
2. Beslut social- och utbildningsnämnden den 26 maj 2021 § 68. 
3. Tjänsteskrivelse SUN 2021/322-04 daterad den 21 maj 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden  
Social- och utbildningsförvaltningen för verkställighet 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-06-22 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 125  Dnr 2021/215 

 

Ansökan om utökad ekonomisk ram för 
utbildningsverksamheten för år 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för en mer detaljerad beskrivning av 
de konsekvenser ett avslag eventuellt skulle medföra för verksamheten.  

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 67, att ansöka 
om en utökning av ram för utbildningsverksamheten med 9 mnkr.  

I tjänsteskrivelsen till social- och utbildningsnämnden, daterad den 21 maj 2021 
med diarienummer SUN 2021/322-04, framkommer det att utbildnings-
verksamheten hos social- och utbildningsförvaltningen har en resultatavvikelse 
per 30 april 2021 mot den periodiserade budgeten 12 mnkr över budget och 
prognosen beräknas bli 9 mnkr i överskridande av budgeten på helåret.  

Av de 9 mnkr i överskridandet av budgeten på helåret består 4,6 mnkr från it-
centers nya finansieringsmodell. Ökade kostnader för barn och elever i behov 
av extraordinärt stöd. Ökade kostnader för modersmålsstöd, modersmåls-
undervisning och studiehandledning som tidigare till stor del var finansierat av 
statliga stöd via Migrationsverket.  

Social- och utbildningsnämnden ska innevarande år minska bemanningen med 
29 årsarbetare enligt beslutad strukturplan som sedan tidigare är inarbetad i 
budgeten. Förskolebarnantalet minskar mellan vår och höst (för att sedan öka 
igen till våren) och elevantalet ökar till hösten. Konsekvensen är att antalet 
barn/elever som varje anställd tar hand om har ökat för båda verksamheterna.  

Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder 
och bolagen. 

Som ett led i det ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 
rapportera hur det går med intäkter, kostnader och investeringar. Vid avvikelser 
mot budgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna i en 
handlingsplan på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna ska även 
rapportera hur det går med strukturplanens effektiviseringsåtgärder. 

Bakgrunden till denna rapportering är att kommunen ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket handlar om att kortare och längre sikt klara både verksamhet 
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och ekonomi. Kortfattat ska vi nå målen för verksamheten, samtidigt som vi 
ska ha ordning på pengarna så att även budgetarna hålls och de finansiella 
målen nås. 

Rapporteringen ska ge kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser. 
Kommunstyrelsen har att bedöma om det vid avvikelser behövs åtgärder. 

Kommunstyrelsen har vid rapportering 1 den 20 april beslut § 74 uppmanat 
nämnderna att vid rapporteringstillfälle 2 besluta om planer med heltäckande 
åtgärder.  

Om kommunstyrelsen skulle besluta om en omfördelning av 
kommunfullmäktiges beslutade driftsramar för 2021 skulle detta innebära 
minskningar av motsvarande belopp för övriga nämnder. Därför återremitteras 
ärendet till social- och utbildningsnämnden för en fördjupad utredning kring 
vilka konsekvenser ett uteblivet ökat anslag skulle innebära. 

Beslutsunderlag 
1. Finansutskottet den 8 juni 2021 § 13. 
2. Social- och utbildningsnämnden den 26 maj 2021 § 67. 
3. Social- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2021.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden  
Social- och utbildningsförvaltningen för verkställighet 
Akten  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 68  Dnr 2021/322 – 04  

 

Ansökan om utökad ekonomisk ram för individ- och 
familjeomsorgsverksamheten (IFO) för år 2021 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökning 
av ram för individ- och familjeomsorgsverksamheten med 10,8 mnkr. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har presenterat uppföljning och prognos över förväntat 
ekonomiskt utfall för 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2021. 

Individ- och familjeomsorgens resultatavvikelse per 30 april 2021 är mot den 
periodiserade budgeten 4,3 mnkr över budget och i prognosen beräknas att det 
blir 10,8 mnkr i överskridande av budgeten på helåret.  

Överskridandet är inom IT-kostnader och ökade kostnader för barn- och 
ungdomsvården, beroendevården och övrig vuxen.  

Helheten, inkluderat besparingen enligt beslutad strukturplan och 
handlingsplan, för IFO:s prognos indikerar ett överskridande med 10,8 mnkr 
mot budget.  

Åtgärder för budget i balans 
Beslutad strukturplan är sedan tidigare inarbetad och handlingsplanen visar att 
organisationen minskat med 3 tjänster under året.  

Flera förändrade arbetssätt är införda och påverkar prognosen positivt men inte 
i tillräcklig omfattning för att möta medborgarnas behov av stöd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för verkställighet 
Ekonom (CA) 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 67  Dnr 2021/322 

 

Ansökan om utökad ekonomisk ram för 
utbildningsverksamheten för år 2021 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökning 
av ram för utbildningsverksamheten med 9 mnkr. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har presenterat uppföljning och prognos över förväntat ekono-
miskt utfall för 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 

Utbildningsverksamhetens resultatavvikelse per 30 april 2021 är mot den perio-
diserade budgeten 12 mnkr över budget och i prognosen beräknas att det blir 9 
mnkr i överskridande av budgeten på helåret.  

Överskridandet består av -4,6 mnkr utifrån IT-centers nya finansieringsmodell 
som inte var känt vid starten av 2021. Ökade kostnader för barn och elever i 
behov av extraordinärt stöd. Ökade kostnader för modersmålsstöd, moders-
målsundervisning och studiehandledning, tidigare till stor del finansierat av stat-
liga stöd via Migrationsverket. 

Åtgärder för budget i balans 
Beslutad strukturplan är sedan tidigare inarbetad i budgeten och innebär att 
nämnden innevarande år minskar bemanningen med 29 årsarbetare. Förskole-
barnantalet minskar som det brukar göra mellan vår och höst (för att sedan öka 
igen nästa vår) medan elevantalet ökar till hösten.                          
Konsekvensen är ändå att antalet barn/elever som varje anställd tar hand om 
har ökat för båda verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för verkställighet 
Ekonom (NA) 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-10-12 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 87  Dnr 2021/273 

 

Ny översiktsplan för Ludvika kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att ta fram 

en ny digital översiktsplan för Ludvika kommun. Planen ska börja gälla från 
och med januari 2026. 

2. Fullmäktige noterar att finansieringen av framtagandet av ny översiktsplan 
för år 2022, 900 tkr, hanteras i höstens budgetprocess.  

3. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att arbeta 
in de cirka 3,7 mnkr som uppstår i kostnader fram till antagande i 
kommande års budgetprocesser.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt plan och bygglagens 3 kapitel 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Ludvika kommuns översiktsplan 
antogs av fullmäktige den 26 augusti 2013 § 143.  

Kommunstyrelsen tillsatte hösten 2020 en arbetsgrupp för att arbeta fram 
förslag på åtgärder och budget för arbetet med översiktsplanen. I uppdraget 
ingick att utreda behovet av en ny översiktsplan och se över hur mycket i 
nuvarande översiktsplan som fortfarande är aktuellt. Utredningen visar på 
behovet av en ny översiktsplan då bland annat plan- och bygglagen innehåller 
nya paragrafer och Boverket tagit fram en ny modell för framtagande av 
översiktsplan och rekommendationen är digital översiktsplan. Därtill har 
kommunen en ny regional utvecklingsstrategi, som antogs i år, att förhålla sig. 
Utifrån översynen uppdrog arbetsgruppen till kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden att göra en aktualitetsprövning. Kommunstyrelsen 
fick ta del av återrapporten den 22 juni 2021 § 132.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har den 26 augusti 2021 § 77 
föreslagit fullmäktige att besluta om att ta fram en ny översiktsplan. 
Anledningen till varför en ny översiktsplan behövs redogör kultur- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för i sin tjänsteskrivelse. Förvaltningen redogör 
även för kostnader och tidplan. Omvärldsbevakningen som gjordes i samband 
med utredningen under våren visar att det tar tid att ta fram en digital 
översiktsplan. Därmed föreslår kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen att 
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den nya översiktsplanen ska börja gälla från och med den 1 januari 2026. Den 
totala kostnaden beräknas bli ca 3,7 mnkr. Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen har i ovannämnda tjänsteskrivelse belyst 
behovet att få budgetmedel för de kostnader som förväntas uppstå år 2022; ca 
900 tkr. Kommunstyrelsen har ansvar för den översiktliga planeringen, men 
enligt kultur- och samhällsutvecklingsnämndens reglemente ansvarar nämnden 
för beredning av översiktlig planering för kommunstyrelsens räkning för slutligt 
beslut i fullmäktige. Då förvaltningen föreslår att uppdraget att ta fram en ny 
översiktsplan går till kultur- och samhällsutvecklingsnämnd, föreslår 
förvaltningen även att pengarna bör finnas inom nämndens budgetram så de 
kan hantera allt praktiskt kopplat till framtagandet.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 26 augusti 2021 § 77.  
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad 

den 13 juli 2021.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-09-13 
Diarienummer 

KS  2021/273-21 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se  

 Er referens 

KSU 2021/591  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Ny översiktsplan för Ludvika kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att ta 

fram en ny digital översiktsplan för Ludvika kommun. Planen ska börja 
gälla från och med januari 2026. 

2. Fullmäktige noterar att finansieringen av framtagandet av ny 
översiktsplan för år 2022, 900 tkr, hanteras i höstens budgetprocess.  

3. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att 
arbeta in de cirka 3,7 mnkr som uppstår i kostnader fram till antagande i 
kommande års budgetprocesser.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt plan och bygglagens 3 kapitel 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Ludvika kommuns översiktsplan 
antogs av fullmäktige den 26 augusti 2013 § 143.  

Kommunstyrelsen tillsatte hösten 2020 en arbetsgrupp för att arbeta fram 
förslag på åtgärder och budget för arbetet med översiktsplanen. I uppdraget 
ingick att utreda behovet av en ny översiktsplan och se över hur mycket i 
nuvarande översiktsplan som fortfarande är aktuellt. Utredningen visar på 
behovet av en ny översiktsplan då bland annat plan- och bygglagen innehåller 
nya paragrafer och Boverket tagit fram en ny modell för framtagande av 
översiktsplan och rekommendationen är digital översiktsplan. Därtill har 
kommunen en ny regional utvecklingsstrategi, som antogs i år, att förhålla sig. 
Utifrån översynen uppdrog arbetsgruppen till kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden att göra en aktualitetsprövning. Kommunstyrelsen 
fick ta del av återrapporten den 22 juni 2021 § 132.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har den 26 augusti 2021 § 77 
föreslagit fullmäktige att besluta om att ta fram en ny översiktsplan. 
Anledningen till varför en ny översiktsplan behövs redogör kultur- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för i sin tjänsteskrivelse, som finns som bilaga 
2. Förvaltningen redogör även för kostnader och tidplan. 
Omvärldsbevakningen som gjordes i samband med utredningen under våren 
visar att det tar tid att ta fram en digital översiktsplan. Därmed föreslår kultur- 
och samhällsutvecklingsförvaltningen att den nya översiktsplanen ska börja 
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Datum 
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KS 2021/273 

Sida 
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gälla från och med den 1 januari 2026. Den totala kostnaden beräknas bli ca 3,7 
mnkr. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har i ovannämnda 
tjänsteskrivelse belyst behovet att få budgetmedel för de kostnader som 
förväntas uppstå år 2022; ca 900 tkr. Kommunstyrelsen har ansvar för den 
översiktliga planeringen, men enligt kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 
reglemente ansvarar nämnden för beredning av översiktlig planering för 
kommunstyrelsens räkning för slutligt beslut i fullmäktige. Då förvaltningen 
föreslår att uppdraget att ta fram en ny översiktsplan går till kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnd, föreslår förvaltningen även att pengarna bör finnas 
inom nämndens budgetram så de kan hantera allt praktiskt kopplat till 
framtagandet.  

Ekonomiska konsekvenser 
I beslutet från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden framgår inga 
kostnadsäskningar, dock framgår det i tjänsteskrivelsen att kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden behöver få ca 900 tkr redan för år 2022 för att 
täcka lönekostnader. Enligt tidplanen ska en projektledare anställas från och 
med senast april 2022, och en GIS-ingenjör från och med september 2022.  

I den budgetram som kultur- och samhällsutvecklingsnämnden tilldelades i juni 
2021 av fullmäktige finns inte täckning för dessa tjänster. Förvaltningen föreslår 
att fullmäktige i samband med budgetärendet ökar kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens budgetram med 900 tkr, vikta för arbetet med 
framtagandet av ny översiktsplan.  

Totalt sett kommer kostnaderna fram till antagande att uppgå till cirka 3,7 
mnkr, men kostnader från och med 2023 framåt får kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden lyfta i samband med ordinarie budgetarbete.   

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 26 augusti 2021 § 77.  
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 13 juli 2021.  

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för verkställighet 
Ekonomienheten 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2021-07-13 
 
2021/591-21 

 

Daniel Svensson 
daniel.svensson@ludvika.se 
0240 86 136 
 

 

Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

 

 

 
 

 
 

 

Ny översiktsplan för Ludvika kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar om framtagande av ny översiktsplan för 
Ludvika kommun. 

Sammanfattning 
Under 2020 har en intern utredning skett kring kommunens översiktsplan - ÖP 
Ludvika 2030. Utredningens syfte har varit att se över innehållet för att bedöma 
huruvida en ny översiktsplan behöver tas fram eller om det räcker med en 
revidering/uppdatering av befintlig. Utredningen har lett till slutsatsen att en ny 
översiktsplan behöver tas fram. 

Beskrivning av ärendet 
Plan- och bygglagen 3 kap 1 § säger ”Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen”. Nuvarande översiktsplan för 
Ludvika kommun antogs av kommunfullmäktige 2013-08-26, § 143. Då det 
sker stora och snabba förändringar i hur läget runtom i kommunen ser ut 
gällande exempelvis befolkning och service, men även exploatering och 
efterfrågan på byggbar mark, skulle översiktsplanen behöva en uppdateras eller 
göras om från grunden. 

Från och med 1 april 2020 har ett flertal nya paragrafer tillkommit i Plan- och 
bygglagen som härrör till framtagandet och utformningen av en översiktsplan, 
varför en ny översiktsplan för Ludvika kommun blir aktuell. 

Allt fler kommuner i Sverige tar fram digitala översiktsplaner, detta är också 
något som Boverket förespråkar. Fördelarna med att digitalisera 
översiktsplanen är många, bland annat går mycket av materialet att uppdatera 
eller återanvända på ett lättare sätt än i dagsläget, det blir också ett bättre 
verktyg för tjänstemän att använda samt mer tillgängligt för 
kommunmedborgare. Exempelvis innehåller nuvarande översiktsplan cirka 50 
sidor med ortsbeskrivningar innehållande befolkningsstatistik, servicegrad med 
mera. Dessa siffror är inte aktuella längre. Skulle översiktsplanen istället vara 
digital är det lätt att uppdatera siffrorna och hålla den aktuell under en mycket 
längre period.  
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En stor förändring från och med 1 april 2020 är att kommunen ska ta fram en 
planeringsstrategi varje mandatperiod. Planeringsstrategin ska innehålla 
viljeinriktning gällande översiktsplanen, detta ersätter aktualitetsprövning. Tas 
inte en planeringsstrategi fram blir översiktsplanen automatisk inaktuell.  

Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Dalarna, Dalastragetin 2030, 
antogs i juni 2021. RUS:en är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen 
för ett läns utvecklingsarbete. En ny översiktsplan kan då haka i den nya 
RUS:en. 

Ekonomiska konsekvenser 
 

Projektledare mars 2022-juni 2025 Ca 2 400 tkr 

GIS-ingenjör september 2022-
december 2023 

Ca 900 tkr 

Medborgardialog, samråd, utställning Ca 300 tkr 

Annonsering Ca 50 tkr 

Inköp av konsulttimmar Ca 72 tkr 

Totalt under fyra år Ca 3 722 tkr 

 

Viktigt att inför budget 2022 säkerställa att Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden får medel för lönekostnader för år 2022, totalt ca 
900 tkr. 

Tidplan 
 

 

2021 oktober: 
Aktualitetsprövning med 

uppdrag att ta fram en ny digital 
översiktsplan - till KF i oktober.

Hösten 2021: Rekrytering av 
projektledare, på plats senast 

april 2022.

2022-2023: Planering, 
workshops, dialoger (både 

politisk och medborgardialog), 
materialproduktion, 

uppbyggnad av digital 
översiktsplan etc.

2024 våren: Samråd, bearbeta 
inkomna synpunkter och arbeta 

om översiktsplanen.

2024/2025 sen höst/vinter: 
Utställning.

2025-vår/sommar: bearbeta 
synpunkter, förankring etc.

2025 senast i december: 
Antagande.

1 januari 2026: Ny översiktsplan 
träder i kraft.
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Jan Lundberg 
Förvaltningschef 

Daniel Svensson 
Samhällsplanerare 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Daniel Svensson – För kännedom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-08-26 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 77  Dnr 2021/591 

 

Ny översiktsplan för Ludvika kommun 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar om framtagande av ny översiktsplan för Ludvika kommun. 

Sammanfattning 
Under 2020 har en intern utredning skett kring kommunens översiktsplan - ÖP 
Ludvika 2030. Utredningens syfte har varit att se över innehållet för att bedöma 
huruvida en ny översiktsplan behöver tas fram eller om det räcker med en 
revidering/uppdatering av befintlig. Utredningen har lett till slutsatsen att en ny 
översiktsplan behöver tas fram. 

Beskrivning av ärendet 
Plan- och bygglagen 3 kap 1 § säger ”Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen”. Nuvarande översiktsplan för 
Ludvika kommun antogs av kommunfullmäktige 2013-08-26, § 143. Då det 
sker stora och snabba förändringar i hur läget runtom i kommunen ser ut 
gällande exempelvis befolkning och service, men även exploatering och 
efterfrågan på byggbar mark, skulle översiktsplanen behöva en uppdateras eller 
göras om från grunden. 

Från och med 1 april 2020 har ett flertal nya paragrafer tillkommit i Plan- och 
bygglagen som härrör till framtagandet och utformningen av en översiktsplan, 
varför en ny översiktsplan för Ludvika kommun blir aktuell. 

Allt fler kommuner i Sverige tar fram digitala översiktsplaner, detta är också 
något som Boverket förespråkar. Fördelarna med att digitalisera 
översiktsplanen är många, bland annat går mycket av materialet att uppdatera 
eller återanvända på ett lättare sätt än i dagsläget, det blir också ett bättre 
verktyg för tjänstemän att använda samt mer tillgängligt för 
kommunmedborgare. Exempelvis innehåller nuvarande översiktsplan cirka 50 
sidor med ortsbeskrivningar innehållande befolkningsstatistik, servicegrad med 
mera. Dessa siffror är inte aktuella längre. Skulle översiktsplanen istället vara 
digital är det lätt att uppdatera siffrorna och hålla den aktuell under en mycket 
längre period.  

En stor förändring från och med 1 april 2020 är att kommunen ska ta fram en 
planeringsstrategi varje mandatperiod. Planeringsstrategin ska innehålla 
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viljeinriktning gällande översiktsplanen, detta ersätter aktualitetsprövning. Tas 
inte en planeringsstrategi fram blir översiktsplanen automatisk inaktuell.  

Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Dalarna, Dalastragetin 2030, 
antogs i juni 2021. RUS:en är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen 
för ett läns utvecklingsarbete. En ny översiktsplan kan då haka i den nya 
RUS:en. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 juli 2021. 

2. Arbetsutskottet den 12 augusti 2021 § 66. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för verkställighet 
Samhällsplanerare 
Akten 
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§ 86  Dnr 2021/281 

 

Yttrande över remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler 
i medborgarskapslagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen instämmer i social- och utbildningsnämndens yttrande 
daterat den 8 september 2021, och översänder yttrandet till regeringskansliet.  

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden tilldelades av kommunledningen uppdraget att 
avge yttrande till kommunstyrelsen gällande remissen ändrade regler i 
medborgarskapslagen (Statens offentliga utredningar 2021:54).  

Social.- och utbildningsnämnden har inga synpunkter för föreslagna ändringar i 
medborgarskapslagen. Kommunstyrelsen instämmer i social- och 
utbildningsnämndens yttrande och översänder yttrandet till regeringskansliet.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag social- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 8 

september 2021, § 73 
2. Remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler i medborgarskapslagen, inkommen 

den 2 juli 2021  
______ 
 

Beslut skickas till 
Regeringskansliet 
Akten 
Social- och utbildningsnämnden 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Elin Löfås, 0240-86130 
elin.lofas@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler 
i medborgarskapslagen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen instämmer i social- och utbildningsnämndens yttrande 
daterat den 8 september 2021, och översänder yttrandet till regeringskansliet.  

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden tilldelades av kommunledningen uppdraget att 
avge yttrande till kommunstyrelsen gällande remissen ändrade regler i 
medborgarskapslagen (Statens offentliga utredningar 2021:54).  

Social.- och utbildningsnämnden har inga synpunkter för föreslagna ändringar i 
medborgarskapslagen. Kommunstyrelsen instämmer i social- och 
utbildningsnämndens yttrande och översänder yttrandet till regeringskansliet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Elin Löfås 
Verksamhetsutvecklare 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag social- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 8 

september 2021, § 73 
2. Remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler i medborgarskapslagen, inkommen 

den 2 juli 2021  

Beslut skickas till 
Regeringskansliet 
Akten 
Social- och utbildningsnämnden 
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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 73  Dnr 2021/415 - 13 

 

Yttrande över remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler 
i medborgarskapslagen 

Beslut 
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden genom individ- och familjeomsorgen har av 
kommunledningen tilldelats uppdraget att avge yttrande till kommunstyrelsen  
gällande remissen ändrade regler i medborgarskapslagen. (Statens offentliga 
utredningar 2021:54) 

Social- och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på föreslagna 
ändringar i medborgarskapslagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti 2021. 

Protokoll från SUN 2021-08-25 § 113 – Delegering av beslutet till 
arbetsutskottet. 

Remiss Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54). 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetscontroller (AH) 
Akten 
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Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 113  Dnr 2021/415 - 13 

 

Delegering av beslut om yttrande över remissen 
ändrade regler i medborgarskapslagen 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att avge yttrande 
till kommunstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden genom individ- och familjeomsorgen har av 
kommunledningen tilldelats uppdraget att avge yttrande till kommunstyrelsen  
gällande remissen ändrade regler i medborgarskapslagen. Då ärendet inkommit 
under semesterperioden har yttrandet inte kunnat färdigställas till nämnden i 
augusti. Yttrandet behöver behandlas på kommunstyrelsen innan 
nästkommande nämndssammanträde för att nå Regeringskansliet inom utsatt 
remisstid.  

Beslut om att avge yttrande till kommunstyrelsen behöver därför delegeras till 
social- och utbildningsnämndens nästkommande arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Arbetsutskottet 
Verksamhetschef IFO 
Verksmhetscontroller IFO (AH) 
Akten 
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§ 89  Dnr 2020/230 

 

Folkhälsostrategi Ludvika kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Folkhälsostrategi daterad 7 september 2021. 
Folkhälsostrategin ersätter Folkhälsopolitiskt program, antaget av fullmäktige 
den 26 november 2009 § 205.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har arbetat fram ett förslag till 
folkhälsostrategi, som ska ersätta nuvarande folkhälsopolitiska programmet. 
Nämnden har den 21 juni § 63 skickat det för antagande till fullmäktige. 
Strategin har varit på remiss, men kommunstyrelsens yttrande hade aldrig nått 
kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, varmed det inte beaktats. 
Förvaltningen har därför i dialog med kommunens folkhälsostrateg föreslagit 
några ändringar i folkhälsostrategin utifrån kommunstyrelsens yttrande. 
Förändringarna gäller främst förtydliganden så kopplingen mellan den 
förklarande texten och målen inte kan missförstås. Likaså har stycket, som 
pekar ut äldre och föräldrar som prioriterade målgrupper strukits.  

Beslutsunderlag 
1. Folkhälsostrategi daterad den 7 september 2021.  
2. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 21 juni 2021 § 63.  
3. Folkhälsostrategi daterad den 30 september 2020.  
4. Samrådsredogörelse daterad 1 april 2021.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se  

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Antagande av folkhälsostrategi för Ludvika kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Folkhälsostrategi daterad 7 september 2021. 
Folkhälsostrategin ersätter Folkhälsopolitiskt program, antaget av fullmäktige 
den 26 november 2009 § 205.  

Sammanfattning 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har arbetat fram ett förslag till 
folkhälsostrategi, som ska ersätta nuvarande folkhälsopolitiska programmet. 
Nämnden har den 21 juni § 63 skickat det för antagande till fullmäktige. 
Strategin har varit på remiss, men kommunstyrelsens yttrande hade aldrig nått 
kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, varmed det inte beaktats. 
Förvaltningen har därför i dialog med kommunens folkhälsostrateg föreslagit 
några ändringar i folkhälsostrategin utifrån kommunstyrelsens yttrande. 
Förändringarna gäller främst förtydliganden så kopplingen mellan den 
förklarande texten och målen inte kan missförstås. Likaså har stycket, som 
pekar ut äldre och föräldrar som prioriterade målgrupper strukits.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt den 21 juni § 63 att föreslå 
fullmäktige att anta förslaget till folkhälsostrategi. Nämnden har arbetat fram ett 
förslag till folkhälsostrategi, som ska ersätta nuvarande folkhälsopolitiska 
programmet. Folkhälsostrategin var på remiss under perioden 12 januari till 8 
april 2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott antog sitt yttrande den 6 april 2021 
§ 35. Kommunstyrelsens förvaltning märkte, i samband med en genomgång av 
samrådsredogörelsen som kultur- och samhällsutvecklingsnämnden bifogat 
ärendet, att kommunstyrelsens yttrande saknades. Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden har aldrig fått ta del av kommunstyrelsens 
yttrande och har inte haft möjlighet beakta de synpunkter kommunstyrelsen 
hade.  

Kommunstyrelsens förvaltning har, i dialog med folkhälsostrateg på kultur- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, valt att beakta de inkomna synpunkterna inför 
kommunstyrelsens antagande av folkhälsostrategin. Enligt riktlinjer för 
styrdokument i Ludvika kommun ska kommunstyrelsen anta övergripande 
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strategier, inte fullmäktige vilket kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
föreslagit i sitt beslut.  

Ändringar i folkhälsostrategin utifrån kommunstyrelsens 
synpunkter 
Följande förändringar har förvaltningen tillsammans med folkhälsostrateg gjort:  

 I kapitel 1.2 Vision har skillnaderna i samhället bytts ut till skillnaderna i 
hälsa.  

 Under kapitel 2 har följande text plockats bort:  

Med utgångspunkt för lokala behov och förutsättningar samt de 
för kommunen övergripande målen, pekar folkhälsostrategin ut 
några prioriterade målgrupper och utvecklingsområden för 
folkhälsoarbetet, dessa är: föräldrar och äldre. 

Prioriteringarna har tagits fram genom analyser av tillgänglig data 
och kunskapsunderlag framtagna av främst Folkhälsomyndigheten. 

Texten har plockats bort eftersom kopplingen mellan målen och de två 
prioriterade målgrupperna inte var särskilt tydlig. Flertalet mål syftar till 
att stärka barn och unga eller vuxna generellt, inget mål kopplar 
specifikt till föräldrar och enbart ett mål till äldre.  

 I kapitel 2.1 har följande ändringar gjorts:  

o Målen ”Ökad fysisk och psykisk hälsa”, som återfinns på två 
ställen, har kompletterats med informationen om att det gäller 
hälsan hos barn och unga 

o Den förklarande texten i stycket som inleds med 
”Folkhälsoarbetet verkar för en trygg och utvecklande 
uppväxtmiljö” har kompletterats med följande mening: Att vara 
fysisk aktiv är centralt för barn och ungas välmående och utgör 
en resurs i vardagen för att orka med skola, aktiviteter och 
sociala relationer. Kompletteringen har gjorts för att det ska 
finnas en tydligare koppling mellan den förklarande texten och 
målet, som tar fasta på ökad fysisk aktivitet hos barn och unga.  

Förvaltningens bedömning är att förändringarna inte ändrar innehållet i 
folkhälsostrategin på ett avsevärt sätt, varmed kommunstyrelsen föreslås göra 
förändringarna utan att folkhälsostrategin på nytt behöver behandlas av kultur- 
och samhällsutvecklingsnämnden.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen konstaterar att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden inte 
föreslagit några konkreta ekonomiska satsningar kopplade till folkhälsostrategin. 
Det förebyggande arbetet som lyfts i strategin bör med andra ord kunna göras 
inom befintliga ekonomiska ramar.  
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Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Folkhälsostrategi daterad den 7 september 2021.  
2. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 21 juni 2021 § 63.  
3. Folkhälsostrategi daterad den 30 september 2020.  
4. Samrådsredogörelse daterad 1 april 2021.  

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder inklusive bilaga 1 
Folkhälsostrateg 
Styrdokument 
Akten 
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Dokumentnamn 
Folkhälsostrategi 

Dokumenttyp 
Strategi 

Omfattning 
Samtliga nämnder 

Dokumentägare 
Förvaltningschef 
kultur och samhälls-
utvecklingsförvaltningen 
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Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
KS 2020/230 
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Folkhälsostrategi 

 
 
  

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans 
för de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

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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Folkhälsostrategi 

1 Inledning 
Folkhälsoarbetet är ett systematiskt och långsiktigt arbete för att stärka och 
utveckla villkor som främjar hälsa, förebygger ohälsa och ger stöd för individer 
att kunna göra hälsosamma val. 

Hälsan hos befolkningen i Ludvika kommun är relativt god, men det finns 
betydande olikheter i hälsa utifrån bland annat, kön och ålder. (Årsrapport 
2020, Folkhälsomyndigheten) Såväl lokalt som på nationell nivå finns 
genomgående systematiska skillnader i hälsa mellan grupper. En individs hälsa 
påverkas av genetiska, sociala och ekonomiska faktorer samt individuella 
levnadsvanor och beteenden. En god folkhälsa handlar om att hälsan ska vara 
så god som möjligt och så jämlikt fördelad som möjligt. Regeringen har ett 
långsiktigt mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
För att uppnå denna ambition måste jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet 
tydliggöras och genomsyra folkhälsoarbetet på alla nivåer. (Hälsa och livsvillkor, 
Folkhälsomyndigheten) 

1.1 Syfte och mål  
Folkhälsostrategins intentioner och prioriteringar ska bidra till att förbättra 
samhällsstrukturer och livsvillkor för medborgare och stödja individer till goda 
levnadsvanor för ökad hälsa. Folkhälsoarbetets främjande insatser ska bidra till 
att nå de för kommunen övergripande strategiska målen för barn och unga, 
arbete och näringsliv samt livsmiljö, samt bidra till att minska och motverka 
hälsoskillnader i och mellan grupper.  

1.2 Vision 
God och jämlik hälsa hos befolkningen är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt 
samhälle och en livskraftig ekonomi. Folkhälsoarbetet i Ludvika kommun bör 
aktivt främja en god folkhälsa och medverka till att skillnaderna i hälsa inte blir 
för stora. 

Ludvika kommun bör verka för och bidra till en god hälsa under alla livets 
skeden. Den övergripande visionen tar sin utgångspunkt i det nationella 
folkhälsomålet:  

”Övergripande bidra till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för 
befolkningen i Ludvika kommun.” 

2 Prioriterade områden och mål med 
folkhälsoarbetet 

Invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, bör ges förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa i vår kommun.  

2.1 Det tidiga livets villkor  
En bra start i livet handlar om att barn ges goda förutsättningar för sin 
språkliga, kognitiva, sociala, fysiska och emotionella utveckling. Det är under de 
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Folkhälsostrategi 

första levnadsåren som grundläggande färdigheter ska byggas. Att barn får en 
bra start i livet med goda uppväxtvillkor är centralt. Det betyder i en vidare 
mening att det också är grunden för hela samhällets utveckling. 
Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter och är ett kraftfullt 
verktyg för folkhälsoarbetet. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag 
i Sverige. 

Folkhälsoarbetet verkar för att barn och unga har tillgång till inflytande 
och välfärd. Barnets rättigheter och inflytande bör beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser. Att barn och unga ses som en resurs 
i samhället skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling. 

Mål: Ökat antal barn- och ungdomsdialoger 

Folkhälsoarbetet verkar för samverkansformer där barns bästa sätts i 
centrum, såsom familjecentral, ungdomsmottagning, samtalsmottagning barn 
och unga, barnhälsoteam i samverkan med Region Dalarna och barn- och 
elevhälsa inom förskola, skola och gymnasium. Barn kan inte välja den miljö de 
växer upp i och är extra känsliga för yttre påverkan.  

De långsiktiga effekterna av förebyggande insatser för att skapa goda livsvillkor, 
fysisk och psykisk hälsa och levnadsvanor kan av denna anledning vara särskilt 
stora om de sätts in tidigt i livet.  

Mål: Ökad fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga 

Folkhälsoarbetet verkar för en trygg och utvecklande uppväxtmiljö 
genom att erbjuda utvecklande lek- och fritidsmiljöer, trygga trafikmiljöer, samt 
genom förbättringsarbete skapa gemenskap och trygghet i skolan och på 
fritiden. Folkhälsoarbetet ska också främja barns fysiska, psykiska och sociala 
förmågor och öka möjligheten till att vara fysiskt aktiv. Att vara fysisk aktiv är 
centralt för barn och ungas välmående och utgör en resurs i vardagen för att 
orka med skola, aktiviteter och sociala relationer.  

Mål: Fler fysiskt aktiva barn och unga 

Folkhälsoarbetet verkar för att föräldrar får stöd genom hela föräldraskapet 
utifrån barns och föräldrars olika behov. Föräldrarna är de viktigaste 
personerna med störst möjlighet att påverka sina barns framtid. Föräldrar har 
stor inverkan på barnens fysiska och psykiska hälsa, sociala kompetens, hur de 
klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. Föräldrarna är den 
viktigaste hälsofrämjande resursen för barnet. Ludvika kommun erbjuder 
föräldrar till barn 0-18 år stöd i föräldraskapet. 

Mål: Ökad fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga 

Folkhälsoarbetet motverkar och förebygger, alkohol, narkotika, dopning, 
tobak (ANDT) genom insatser för att skydda barn mot eget och andras 
skadliga bruk. Arbetet omfattar både att skydda det ofödda barnet från att 
exponeras för ANDT och att skydda barn från negativa konsekvenser av att 
växa upp i familjer där ena eller båda föräldrarna har sänkt förmåga att ge 
barnen trygghet och omvårdnad till följd av missbruks- eller beroendeproblem. 
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Mål: Skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av alkohol, 
narkotika, doping, tobak. 

2.2 Ekonomiska och sociala förutsättningar 
Utbildning, individers resurser och kompetens 
Att utveckla människors resurser och tillvarata kompetenser är centralt för att 
ge människor möjlighet till egen försörjning och möta behovet på 
arbetsmarknaden. Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och 
hälsa. 

Folkhälsoarbetet ska verka för god utbildning, ett gott arbete och en rimlig 
försörjning. Människors sysselsättning och ekonomiska trygghet spelar stor roll 
för en god och jämlik hälsa.  

Mål: Ökad andel med egen försörjning 

2.3 Livsmiljö  
Boende och närmiljö är två centrala områden för att uppnå jämlik hälsa. En 
sund, trygg och trivsam boendemiljö är ett grundläggande mänskligt behov. Att 
känna sig trygg i sitt boende har också stor betydelse för viljan och lusten att 
vistas utomhus i närområdet. 

Samhällsplanering handlar främst om vår närmiljö, den fysiska utformningen 
och dess möjlighet att främja hälsa. Kommunen kan skapa stödjande miljöer 
som uppmuntrar människor i alla åldrar till att vara fysiskt aktiva och stärka 
förutsättningarna för sociala relationer. De sociala egenskaperna som de 
boendes tillit till varandra och deras sociala deltagande, grad av social 
integration samt möjlighet att påverka sin situation och levnadsvanor. 

Folkhälsoarbetet ska verka för goda boendemiljöer och skapa miljöer som 
underlättar och främjar goda levnadsvanor såsom fysisk aktivitet och rekreation. 
Detta görs till exempel genom att skapa och bevara parker och grönområden, 
men också ge tillgång till områden för fysisk aktivitet. 

Mål: Ökad andel fysiskt aktiva vuxna  

Folkhälsoarbetet ska verka för att ge befolkningen möjlighet att påverka sin 
närmiljö genom medborgardialoger och forum för delaktighet. Dessa ska vara 
utformade och anpassade för att ge alla i befolkningen möjlighet att påverka 
och vara delaktiga. 

Mål: Ökat antal medborgardialoger 
Folkhälsoarbetet ska verka för att öka trivsel och trygghet genom att 
medverka i kartläggningar av de platser som upplevs otrygga samt genom att 
bidra med folkhälsoperspektiv i trygghetsvandringar och trygghetsskapande 
åtgärder. 

Mål: Ökad upplevd trygghet för individer i närområden såväl som i Ludvika 
kommun i stort. 
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Folkhälsoarbetet ska verka för stimulerande närmiljöer, tillgänglig 
infrastruktur och samhällsservice, tillgång till mötesplatser och platser för kultur 
för att stimulera social sammanhållning och god hälsa. 

Mål: Ökad psykosocial hälsa och tillit till samhället 

Folkhälsoarbetet ska verka för och främja goda levnadsvanor genom 
samverkan med kommunens kostorganisation för att måltider inom vård, skola 
och omsorg ska vara näringsriktiga, hälsosamma, hållbara, säkra och bidra till en 
ökad livskvalitet. 

Mål: Ökad andel med goda levnadsvanor 

Folkhälsoarbetet ska verka för god psykisk hälsa och motverka psykisk 
ohälsa genom att samverka med berörda samhällsaktörer för att öka kunskapen 
och motverka utanförskap och stigmatisering hos drabbade och deras anhöriga 
samt familjer. 

Mål: Ökad psykisk hälsa i alla åldrar 

Folkhälsoarbetet ska verka för hälsosamt åldrande med insatser som 
främjar och bevarar hälsa och god livskvalitet för äldre. Trygghet i boende och 
närmiljön ger möjlighet till ett aktivt liv och utevistestelser för rekreation och 
fysisk aktivitet. Bidra till en god infrastruktur och samhällsplanering för 
egenmakt och självständighet. Stöd och kunskap för att förebygga fallskador i 
bostaden. Motverka psykisk ohälsa bland äldre genom insatser i samverkan med 
kommunen såväl som med hälso- och sjukvården. Främja goda kostvanor för 
goda levnadsvanor genom hela livet. 

Mål: Ökad andel fysiskt aktiva med goda levnadsvanor  

3 Uppföljning och mätbara indikatorer 
Uppföljning sker genom att följa indikatorer och nyckeltal i tillgänglig statistik 
och via databaser på nationell och regional nivå. Främst används underlag från 
Folkhälsomyndighetens nationella enkät ”Hälsa på lika villkor” samt årliga 
rapporter från Folkhälsomyndigheten; ”Folkhälsans utveckling”. 
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§ 63  Dnr 2021/98 

 

Antagande av folkhälsostrategi för Ludvika kommun 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag till Folkhälsostrategi för Ludvika kommun. 

Beskrivning av ärendet 
På grund av en förnyad nationell folkhälsopolitik 2018 bedömde Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen att det nuvarande styrdokumentet behövde 
revideras. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag till ny folkhälsostrategi som förvaltningen föreslår ersätter det 
nuvarande hälsopolitiska programmet. 

Förslag till folkhälsostrategi har varit på tjänstemannaremiss under hösten 2020. 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har ändrat förslaget utifrån 
inkomna synpunkter. 

Remiss inför antagande av folkhälsostrategin har genomförts under tiden 12 
januari till den 8 april 2021. De inkomna synpunkterna har inte påverkat 
dokumentet, inga ändringar har varit nödvändiga. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog nuvarande hälsopolitiska programmet den 26 
november 2009 § 205. Riksdagen beslutade i juni 2018 om ett omformulerat 
övergripande folkhälsomål och en reviderad målstruktur för folkhälsopolitiken. 
Syftet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

På grund av den förnyade nationella folkhälsopolitiken bedömde Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen att det nuvarande dokumentet behövde 
revideras. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag till ny folkhälsostrategi som förvaltningen föreslår ersätter det 
nuvarande hälsopolitiska programmet. 

Tjänstepersoner gavs möjlighet att ge synpunkter på folkhälsostrategin under 
maj till augusti 2020. 

Yttranden inkom från vård- och omsorgsförvaltningen, SKPF-
pensionärsförbund som inte hade något att erinra. Kommunstyrelsens 
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förvaltning inkom med redaktionella synpunkter. Folkhälsostrategin har 
reviderats utifrån dessa. 

Den 16 december 2020, § 116 beslutade Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen att ge Verksamhetsområde Planering i 
uppdrag att genomföra erforderlig remissrunda.  

Remissrundan genomfördes under tiden 12 januari till och med den 21 mars 
2021. Remisshandlingar har skickats ut till 22 berörda remissinstanser enligt 
Verksamhetsområde Planerings sändlista.  

Kommunstyrelseförvaltningen önskade förlängning av remisstiden till den 8 
april 2021 vilket beviljades. 

Två yttranden har inkommit med synpunkter. Ingen ytterligare revidering av 
dokumentet har varit nödvändig. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2021. 

2. Folkhälsostrategi för Ludvika kommun. 

3. Samrådsredogörelse. 

4. Arbetsutskottet den 10 juni § 55. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för antagande 
Kommunala författningssamlingen 
Folkhälsostrateg för kännedom 
Planeringschef för kännedom 
Akten 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans 
för de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

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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1 Inledning 
Folkhälsoarbetet är ett systematiskt och långsiktigt arbete för att stärka och 
utveckla villkor som främjar hälsa, förebygger ohälsa och ger stöd för individer 
att kunna göra hälsosamma val. 

Hälsan hos befolkningen i Ludvika kommun är relativt god, men det finns 
betydande olikheter i hälsa utifrån bland annat, kön och ålder. ( Årsrapport 
2020, Folkhälsomyndigheten) Såväl lokalt som på nationell nivå finns 
genomgående systematiska skillnader i hälsa mellan grupper. En individs hälsa 
påverkas av genetiska, sociala och ekonomiska faktorer samt individuella 
levnadsvanor och beteenden. En god folkhälsa handlar om att hälsan ska vara 
så god som möjligt och så jämlikt fördelad som möjligt. Regeringen har ett 
långsiktigt mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
För att uppnå denna ambition måste jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet 
tydliggöras och genomsyra folkhälsoarbetet på alla nivåer. (Hälsa och livsvillkor, 
Folkhälsomyndigheten) 

1.1 Syfte och mål  
Folkhälsostrategins intentioner och prioriteringar ska bidra till att förbättra 
samhällsstrukturer och livsvillkor för medborgare och stödja individer till goda 
levnadsvanor för ökad hälsa. Folkhälsoarbetets främjande insatser ska bidra till 
att nå de för kommunen övergripande strategiska målen för barn och unga, 
arbete och näringsliv samt livsmiljö. Samt bidra till att minska och motverka 
hälsoskillnader i och mellan grupper.  

1.2 Vision 
God och jämlik hälsa hos befolkningen är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt 
samhälle och en livskraftig ekonomi. Folkhälsoarbetet i Ludvika kommun bör 
aktivt främja en god folkhälsa och medverka till att skillnaderna i samhället inte 
blir för stora. 

Ludvika Kommun bör verka för och bidra till en god hälsa under alla livets 
skeden. Den övergripande visionen tar sin utgångspunkt i det nationella 
folkhälsomålet:  

”Övergripande bidra till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för 
befolkningen i Ludvika kommun.” 

2 Prioriterade områden och mål med 
folkhälsoarbetet 

Invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, bör ges förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa i vår kommun.  

Med utgångspunkt för lokala behov och förutsättningar samt de för kommunen 
övergripande målen, pekar folkhälsostrategin ut några prioriterade målgrupper 
och utvecklingsområden för folkhälsoarbetet, dessa är: föräldrar och äldre. 
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Prioriteringarna har tagits fram genom analyser av tillgänglig data och 
kunskapsunderlag framtagna av främst Folkhälsomyndigheten.  

2.1 Det tidiga livets villkor 
En bra start i livet handlar om att barn ges goda förutsättningar för sin 
språkliga, kognitiva, sociala, fysiska och emotionella utveckling. Det är under de 
första levnadsåren som grundläggande färdigheter ska byggas. Att barn får en 
bra start i livet med goda uppväxtvillkor är centralt. Det betyder i en vidare 
mening att det också är grunden för hela samhällets utveckling. 
Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter och är ett kraftfullt 
verktyg för folkhälsoarbetet. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag 
i Sverige. 

Folkhälsoarbetet verkar för att barn och unga har tillgång till inflytande 
och välfärd. Barnets rättigheter och inflytande bör beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser. Att barn och unga ses som en resurs 
i samhället skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling. 

Mål: Ökat antal barn- och ungdomsdialoger 

Folkhälsoarbetet verkar för samverkansformer där barns bästa sätts i 
centrum, såsom familjecentral, ungdomsmottagning, samtalsmottagning barn 
och unga, barnhälsoteam i samverkan med Region Dalarna. Barn- och elevhälsa 
inom förskola, skola och gymnasium. Barn kan inte välja den miljö de växer 
upp i och är extra känsliga för yttre påverkan.  

De långsiktiga effekterna av förebyggande insatser för att skapa goda livsvillkor, 
fysisk och psykisk hälsa och levnadsvanor kan av denna anledning vara särskilt 
stora om de sätts in tidigt i livet.  

Mål: Ökad fysisk och psykisk hälsa 

Folkhälsoarbetet verkar för en trygg och utvecklande uppväxtmiljö 
genom att erbjuda utvecklande lek- och fritidsmiljöer, trygga trafikmiljöer, samt 
genom förbättringsarbete skapa gemenskap och trygghet i skolan och på 
fritiden. Folkhälsoarbetet ska också främja barns fysiska, psykiska och sociala 
förmågor och öka möjligheten till att vara fysiskt aktiv. 

Mål: Fler fysiskt aktiva barn och unga 

Folkhälsoarbetet verkar för att föräldrar får stöd genom hela föräldraskapet 
utifrån barns och föräldrars olika behov. Föräldrarna är de viktigaste 
personerna med störst möjlighet att påverka sina barns framtid. Föräldrar har 
stor inverkan på barnens fysiska och psykiska hälsa, sociala kompetens, hur de 
klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. Föräldrarna är den 
viktigaste hälsofrämjande resursen för barnet. Ludvika kommun erbjuder 
föräldrar till barn 0-18 år stöd i föräldraskapet. 

Mål: Ökad fysisk och psykisk hälsa  

Folkhälsoarbetet motverkar och förebygger, alkohol, narkotika, dopning, 
tobak, (ANDT) genom insatser för att skydda barn mot eget och andras 
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skadliga bruk. Arbetet omfattar både att skydda det ofödda barnet från att 
exponeras för ANDT och att skydda barn från negativa konsekvenser av att 
växa upp i familjer där ena eller båda föräldrarna har sänkt förmåga att ge 
barnen trygghet och omvårdnad till följd av missbruks- eller beroendeproblem. 

Mål: Skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av alkohol, 
narkotika, doping, tobak. 

2.2 Ekonomiska och sociala förutsättningar 
Utbildning, individers resurser och kompetens 
Att utveckla människors resurser och tillvarata kompetenser är centralt för att 
ge människor möjlighet till egen försörjning och möta behovet på 
arbetsmarknaden. Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och 
hälsa. 

Folkhälsoarbetet ska verka för god utbildning, ett gott arbete och en rimlig 
försörjning. Människors sysselsättning och ekonomiska trygghet spelar stor roll 
för en god och jämlik hälsa.  

Mål: Ökad andel med egen försörjning 

2.3 Livsmiljö  
Boende och närmiljö är två centrala områden för att uppnå jämlik hälsa. En 
sund, trygg och trivsam boendemiljö är ett grundläggande mänskligt behov. Att 
känna sig trygg i sitt boende har också stor betydelse för viljan och lusten att 
vistas utomhus i närområdet. 
 
Samhällsplanering handlar främst om vår närmiljö, den fysiska utformningen 
och dess möjlighet att främja hälsa. Kommunen kan skapa stödjande miljöer 
som uppmuntrar människor i alla åldrar till att vara fysiskt aktiva och stärka 
förutsättningarna för sociala relationer. De sociala egenskaperna som de 
boendes tillit till varandra och deras sociala deltagande, grad av social 
integration samt möjlighet att påverka sin situation och levnadsvanor. 
 
Folkhälsoarbetet ska verka för goda boendemiljöer och skapa miljöer som 
underlättar och främjar goda levnadsvanor såsom fysisk aktivitet och rekreation. 
T.ex. genom att skapa och bevara parker och grönområden, men också ge 
tillgång till områden för fysisk aktivitet. 
 
Mål: Ökad andel fysiskt aktiva vuxna  
 
Folkhälsoarbetet ska verka för att ge befolkningen möjlighet att påverka sin 
närmiljö genom medborgardialoger och forum för delaktighet. Dessa ska vara 
utformade och anpassade för att ge alla i befolkningen möjlighet att påverka 
och vara delaktiga. 
 
Mål: Ökat antal medborgardialoger 
 
Folkhälsoarbetet ska verka för att öka trivsel och trygghet genom att 
medverka i kartläggningar av de platser som upplevs otrygga samt genom att 
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bidra med folkhälsoperspektiv i trygghetsvandringar och trygghetsskapande 
åtgärder. 
 
Mål: Ökad upplevd trygghet för individer i närområden såväl som i Ludvika 
kommun i stort. 
 
Folkhälsoarbetet ska verka för stimulerande närmiljöer, tillgänglig 
infrastruktur och samhällsservice, tillgång till mötesplatser och platser för kultur 
för att stimulera social sammanhållning och god hälsa. 
 
Mål: Ökad psykosocial hälsa och tillit till samhället 
 
Folkhälsoarbetet ska verka för och främja goda levnadsvanor genom 
samverkan med kommunens kostorganisation för att måltider inom vård, skola 
och omsorg ska vara näringsriktiga, hälsosamma, hållbara, säkra och bidra till en 
ökad livskvalitet. 

Mål: Ökad andel med goda levnadsvanor 

Folkhälsoarbetet ska verka för god psykisk hälsa och motverka psykisk 
ohälsa genom att samverka med berörda samhällsaktörer för att öka kunskapen 
och motverka utanförskap och stigmatisering hos drabbade och deras anhöriga 
samt familjer. 

Mål: Ökad psykisk hälsa i alla åldrar 

Folkhälsoarbetet ska verka för hälsosamt åldrande med insatser som 
främjar och bevarar hälsa och god livskvalitet för äldre. Trygghet i boende och 
närmiljön ger möjlighet till ett aktivt liv och utevistestelser för rekreation och 
fysisk aktivitet. Bidra till en god infrastruktur och samhällsplanering för 
egenmakt och självständighet. Stöd och kunskap för att förebygga fallskador i 
bostaden. Motverka psykisk ohälsa bland äldre genom insatser i samverkan med 
kommunen såväl som med hälso- och sjukvården. Främja goda kostvanor för 
goda levnadsvanor genom hela livet. 

Mål: Ökad andel fysiskt aktiva med goda levnadsvanor  

3 Uppföljning och mätbara indikatorer 
Uppföljning sker genom att följa indikatorer och nyckeltal i tillgänglig statistik 
och via databaser på nationell och regional nivå. Främst används underlag från 
Folkhälsomyndighetens nationella enkät ”Hälsa på lika villkor” Samt årliga 
rapporter från Folkhälsomyndigheten; ”Folkhälsans utveckling”. 
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2021-04-01 
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Verksamhetsområde Planering 
Ursula Furtig, 0240-862 28 
ursula.furtig@ludvika.se 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Samrådsredogörelse Folkhälsostrategi 

Remissförfarandet 
Den 16 december 2020, § 116 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge 
Verksamhetsområde planering i uppdrag att genomföra erforderlig 
remissrunda.  

Remissrundan genomfördes under tiden 12 januari till och med den 21 mars 
2021. Kommunala nämnder, politiska ledare och kommunägda bolag gavs då 
tillfälle att yttra sig över folkhälsostrategin för Ludvika kommun. 

Remisshandlingar har skickats ut till 22 berörda remissinstanser enligt 
Verksamhetsområde Planerings sändlista.  

Kommunstyrelseförvaltningen önskade förlängd remisstid till den 8 april 2021, 
vilket beviljades. 

Efter remisstidens slut har två yttranden inkommit med synpunkter. 

Förslag till folkhälsostrategi har också föregåtts av en tjänstemannaremiss under 
2020. Yttranden inkom från Vård- och omsorgsförvaltningen, SKPF-
pensionärsförbund som inte hade något att erinra. Kommunstyrelsens 
förvaltning inkom med redaktionella synpunkter. Förslag till folkhälsostrategi 
har reviderats utifrån dessa.  

Inkomna yttranden och deras huvudsakliga ställningstagande 
Inkomna yttranden med synpunkter 

Kommunala nämnder och bolag. Ingen 
erinran 

Yttrande m 
synpunkter 

Inkommet 
datum 

Västerbergslagensutbildningsförbund, VBU   X 2021-03-04 

Social- och utbildningsnämnden  X 2021-03-05 
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Sammanfattning av inkomna synpunkter med  
kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kommentarer 
Västerbergslagensutbildningsförbund, VBU 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

 

Västerbergslagensutbildningsförbund saknar 
en vetenskaplig anknytning, ett inledande 
stycke som är vägledande för arbetet och på 
det sättet ett professionellt språk inom och 
mellan förvaltningar i kommunen. 

 

Folkhälsopolitiken är antagen av riksdagen. 
Grunden för politikområdet är 
folkhälsovetenskapen. Riksdagen har 
därmed också pekat ut ett övergripande mål 
med tillhörande målområden. Detta beskrivs 
i första stycket under rubriken inledning i 
folkhälsostrategin. 

Dokumentet följer nomenklatur och 
struktur för styrdokument i Ludvika 
kommun. KS 2017/949 

Dessutom bör man rekommendera 
verktyg/arbetssätt som är kopplade till den 
vetenskapliga grund som man har valt. Och 
att det skulle underlätta utvärdering och 
uppföljning. 

Folkhälsostrategin är ett övergripande 
styrdokument som inte berör verktyg och 
metoder. Varje verksamhet har sina 
grunduppdrag och mål och får omsätta 
strategin inom sin ordinarie verksamhet.  

Västerbergslagensutbildningsförbund 
efterfrågar vikten av samverkan för att nå 
målen.  

 

Det är glädjande att vikten av samverkan blir 
efterfrågad. Alla behöver samverka för att 
påverka de faktorer som har betydelse för 
hälsan. Folkhälsostrategins intensioner ska 
vara vägledande för verksamheter som 
berörs av strategin och underlätta för aktörer 
att göra vägval och prioriteringar som bidrar 
till en god och jämlik hälsa i befolkningen. 

 

Social och utbildningsnämnden  

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Social- och utbildningsnämnden ser en 
folkhälsostrategi i kommunen som viktig för 
att synliggöra och följa upp kommunens 
strategiska mål och medborgarnas livsvillkor 
och hälsa. Det förebyggande arbetet är en 
grundförutsättning för goda resultat i arbetet. 

 

Det är mycket positivt att Social- och 
utbildningsnämnden ser en folkhälsostrategi 
för Ludvika kommun som viktig för att 
synliggöra och följa upp kommunens 
strategiska mål och medborgarnas livsvillkor 
och hälsa.  
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Allt förebyggande och främjande arbete är 
en grundförutsättning för att nå resultat.  

Nämnden har synpunkter på det framtagna 
dokumentet. Bland annat att ett 
kommunövergripande dokument bör tas fram 
från grunden i samverkan mellan 
nämnderna. Delaktighet ger sedan bättre 
förankring. 

 

Punkten bejakas, det är viktigt med 
samverkan för att ta fram styrande 
dokument för ökad delaktighet och bättre 
förankring.  

Förklaringen ligger i att det är en revidering 
av tidigare hälsopolitiska programmet 2009 § 
205 och inte ett helt nytt dokument. 
Förvaltningen håller med om att även en 
revidering kan tas fram med större 
delaktighet. 

Det är väldigt många mål i dokumentet 
varav många är likartade och borde kunna 
föras samman till färre mål. 

 

Målområdena tydliggör 
bestämningsfaktorerna för hälsa och bildar 
en sektorsövergripande mål- och 
uppföljningsstruktur. 

För att synliggöra utvecklingsområden och 
målgrupper på ett konkret sätt behåller 
förslag till folkhälsostrategi de målområden 
som är utpekade och beskrivna i 
dokumentet. 

Förebyggande arbete medför kostnader som 
inte alltid prioriteras i budgetarbetet men 
måste synliggöras. Det vardagliga ordinarie 
verksamheten är den verksamhet som blir i 
första rummet. 

 

Folkhälsostrategin kan inte styra över 
förvaltningarnas prioriteringar i 
budgetarbetet.  

Förebyggande- och främjande 
folkhälsoarbete kan bidra till att befintliga 
resurser maximeras och i många fall bidra till 
besparingar. Hälsoekonomiska beräkningar 
kan användas i budgetarbetet för att skapa 
underlag och prioriteringar. 

Slutsats 
Synpunkterna föranledde inga ändringar i strategin inför antagandet. 
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1(2) 

2021-10-12 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 85  Dnr 2021/217 

 

Antagande av instruktion för kommunstyrelsens 
utskott  och beredningar 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar ”Instruktion för kommunstyrelsens utskott och 

beredningar”, daterad den 17 september 2021. Instruktionen träder i kraft 
den 1 januari 2022. Instruktionen ersätter ”Instruktion för 
kommunstyrelsens utskott”, som kommunstyrelsen antog den 22 juni 2021 
§ 128. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige beslutar upphäva 
ungdomskommittén. Skulle fullmäktige inte upphäva ungdomskommittén 
antas instruktionen i övrigt, bortsett från punkt 3.4, som handlar om barn- 
och ungdomsberedningen.  

2. Samhällsutvecklingsberedningen ersätter nuvarande planberedning och 
fastighetsberedningen ersätter lokalplanegruppen från och med 1 januari 
2022.  

3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att upphäva 
ungdomskommittén per den 31 december 2021 och ersätta den med barn- 
och ungdomsberedningen från och med den 1 januari 2022.  

4. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att, 
inom sin förvaltning, utse ansvarig tjänsteperson för 
samhällsutvecklingsberedningen.  

5. Kommunstyrelsen uppdrar till Ludvika kommunfastigheter AB att, inom 
sin förvaltning, utse ansvarig tjänsteperson för fastighetsberedning.  

6. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att, 
inom sin förvaltning, utse ansvarig tjänsteperson för barn- och 
ungdomsberedningen. Detta under förutsättning att fullmäktige upphäver 
nuvarande ungdomskommitté. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 § 130 att anta förslag till nomenklatur 
för politiska instanser i Ludvika kommun, daterat den 26 augusti 2019. 
Fullmäktige beslöt vidare bland annat att uppdra till samtliga nämnder att se 
över de styrande dokumenten för nämndernas utskott och ta fram en 
instruktion för nämndens utskott och beredningar. Den nya nomenklaturen för 
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politiska instanser i Ludvika kommun ska tillämpas fullt ut senast den 1 januari 
2023.   

Kommunstyrelsen antog den 22 juni 2021 § 53 en instruktion för utskotten. 
Utskottsinstruktionerna har förvaltningen inte ändrat, men eftersom 
instruktionen kompletterats med beredningar och fått nytt namn, föreslår 
förvaltningen att denna instruktion ersätter den kommunstyrelsen antog i juni. 
Instruktionen omfattar fyra beredningar; ordförandeberedningen, 
samhällsutvecklingsberedningen, fastighetsberedningen och barn- och 
ungdomsberedningen. Samhällsutvecklingsberedningen ersätter nuvarande 
planberedning och fastighetsberedningen ersätter nuvarande lokalplanegrupp. 
Barn- och ungdomsberedningen ersätter nuvarande ungdomskommitté. 
Samtliga förändringar görs från och med den 1 januari 2022.  

Beslutsunderlag 
1. Instruktion för kommunstyrelsens utskott och beredningar daterad den 17 

september 2021.  
2. Instruktion för kommunstyrelsens utskott beslutad av kommunstyrelsen 

den 22 juni 2021 § 53. 
 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se    

 
 

 
Fullmäktige 

 

Antagande av instruktion för kommunstyrelsens 
utskott och beredningar 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar ”Instruktion för kommunstyrelsens utskott och 

beredningar”, daterad den 17 september 2021. Instruktionen träder i kraft 
den 1 januari 2022. Instruktionen ersätter ”Instruktion för 
kommunstyrelsens utskott”, som kommunstyrelsen antog den 22 juni 2021 
§ 128. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige beslutar upphäva 
ungdomskommittén. Skulle fullmäktige inte upphäva ungdomskommittén 
antas instruktionen i övrigt, bortsett från punkt 3.4, som handlar om barn- 
och ungdomsberedningen.  

2. Samhällsutvecklingsberedningen ersätter nuvarande planberedning och 
fastighetsberedningen ersätter lokalplanegruppen från och med 1 januari 
2022.  

3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att upphäva 
ungdomskommittén per den 31 december 2021 och ersätta den med barn- 
och ungdomsberedningen från och med den 1 januari 2022.  

4. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att, 
inom sin förvaltning, utse ansvarig tjänsteperson för 
samhällsutvecklingsberedningen.  

5. Kommunstyrelsen uppdrar till Ludvika kommunfastigheter AB att, inom 
sin förvaltning, utse ansvarig tjänsteperson för fastighetsberedning.  

6. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att, 
inom sin förvaltning, utse ansvarig tjänsteperson för barn- och 
ungdomsberedningen. Detta under förutsättning att fullmäktige upphäver 
nuvarande ungdomskommitté. 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 § 130 att anta förslag till nomenklatur 
för politiska instanser i Ludvika kommun, daterat den 26 augusti 2019. 
Fullmäktige beslöt vidare bland annat att uppdra till samtliga nämnder att se 
över de styrande dokumenten för nämndernas utskott och ta fram en 
instruktion för nämndens utskott och beredningar. Den nya nomenklaturen för 
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politiska instanser i Ludvika kommun ska tillämpas fullt ut senast den 1 januari 
2023.   

Kommunstyrelsen antog den 22 juni 2021 § 53 en instruktion för utskotten. 
Utskottsinstruktionerna har förvaltningen inte ändrat, men eftersom 
instruktionen kompletterats med beredningar och fått nytt namn, föreslår 
förvaltningen att denna instruktion ersätter den kommunstyrelsen antog i juni. 
Instruktionen omfattar fyra beredningar; ordförandeberedningen, 
samhällsutvecklingsberedningen, fastighetsberedningen och barn- och 
ungdomsberedningen. Samhällsutvecklingsberedningen ersätter nuvarande 
planberedning och fastighetsberedningen ersätter nuvarande lokalplanegrupp. 
Barn- och ungdomsberedningen ersätter nuvarande ungdomskommitté. 
Samtliga förändringar görs från och med den 1 januari 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 § 130 att anta förslag till nomenklatur 
för politiska instanser i Ludvika kommun, daterat den 26 augusti 2019. 
Fullmäktige beslöt vidare bland annat att uppdra till samtliga nämnder att se 
över de styrande dokumenten för nämndernas utskott och ta fram en 
instruktion för nämndens utskott och beredningar. Den nya nomenklaturen för 
politiska instanser i Ludvika kommun ska tillämpas fullt ut senast den 1 januari 
2023.   

Den 22 juni 2021 § 53 antog kommunstyrelsen ”Instruktion för 
kommunstyrelsens utskott”. Eftersom förhandlingsutskottet upphörde den 1 
juli i år behövde förvaltningen få fram en reviderad instruktion för 
personalutskottet, varmed förvaltningen skrev fram ärendet utan att lyfta några 
beredningar. Av den tjänsteskrivelsen framgår att beredningarna ska in i samma 
instruktion vid ett senare tillfälle. Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort 
några ändringar avseende instruktionerna för utskotten. Att nuvarande 
instruktion ersätts med denna beror helt och hållet på att beredningarna 
tillkommit.  

Kommunstyrelsens förvaltning har haft dialog med kommunalråden angående 
beredningarnas instruktioner. Nuvarande lokalplanegrupp har diskuterat 
instruktionen för fastighetsberedningen och flera tjänstepersoner och 
förtroendevalda har getts möjlighet lämna synpunkter på dokumentet.  

Enligt nomenklaturbeslutet ska kommunstyrelsen tillsätta samordnande 
beredningar, det vill säga beredningar som har representanter från flera 
nämnder. Alla beredningar, förutom ordförandeberedningen, är en 
samordnande beredning som kommunstyrelsen tillsätter.  

Av instruktionen framgår beredningarnas ansvars- och verksamhetsområde, 
sammansättning, närvarorätt och vad som gäller för administrationen av 
beredningen. Samhällsutvecklingsberedningen föreslås ersätta nuvarande 
planberedning och fastighetsberedningen nuvarande lokalplanegrupp från och 
med 1 januari 2022. Nuvarande ungdomskommitté föreslås fullmäktige 
upphäva per den 31 december 2021. Kommittén föreslår förvaltningen att 
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ersätts av barn- och ungdomsberedningen från och med den 1 januari 2022. 
Beslut om att bilda ungdomskommittén togs av fullmäktige då fullmäktige 
antog det ungdomspolitiska programmet den 29 augusti 1996 § 144. 
Programmet upphävde fullmäktige den 1 juni 2020 § 85, men 
ungdomskommittén har fortsatt sitt arbete och behöver därför upphävas 
särskilt.  

Inga regelrätta val av ledamöter görs, då det av instruktionen framgår vilka som 
ska kallas till de olika beredningarna.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några direkta kostnader. Ingendera 
av de föreslagna beredningarna är helt nya. Utifrån sammansättningen i 
beredningarna är det främst hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda som 
deltar i dem, eventuellt kan kostnader uppstå för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i de fall dessa uppdrag inte ryms inom ramen för deras 
nuvarande uppdrag.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Instruktion för kommunstyrelsens utskott och beredningar daterad den 

17 september 2021.  
2. Instruktion för kommunstyrelsens utskott beslutad av kommunstyrelsen 

den 22 juni 2021 § 53. 
 

Beslut inklusive bilaga 1 skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för verkställighet  
Ludvika kommunfastigheter AB för verkställighet   
Övriga nämnder för kännedom  
Wessman Vatten & Återvinning AB för kännedom 
Västerbergslagens utbildningsförbund för kännedom 
Ungdomsstrateg på kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
Samhällsplanerare Henrik Axelsson  
Lokalstrateg på Ludvika kommunfastigheter AB  
Styrdokument 
Akten 
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Kommunstyrelsens förvaltning  
 

 
 

 

Instruktion för 
kommunstyrelsens utskott 
 

Dokumentnamn 
Instruktion för kommunstyrelsens utskott 

Dokumenttyp 
Instruktion 

Omfattning 
Kommunstyrelsen och 
dess utskott  

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Kanslichef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Enligt beslut i KF 2019-10-07 § 130 
 
Beslutad 
KS 2021-06-22, § 128 

Bör revideras senast 
2025 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
KS 2021/124-00 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid 
revideringen 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans 
för de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

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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1 Inledning 
Fullmäktige antog den 7 oktober 2019 § 130 nomenklatur för politiska instanser 
i Ludvika kommun. Av beslutet framgår att nämndernas utskott, råd och 
beredningar ska regleras i en instruktion. Av instruktionen ska det framgå vilka 
instanser det finns under nämnden, vad de har för ansvars- och 
verksamhetsområden och vilken sammansättning de har.  

Nämnden kan ge ett utskott rätt att fatta beslut på delegation. Eventuell 
beslutanderätt framgår av nämndens delegationsordning. Gemensamma 
arbetsformer för utskotten regleras i det allmänna reglementet och vilka 
arvoden som utgår i kommunens arvodesregler.  

2 Utskott under nämnden 
Utskott är beredande organ under kommunstyrelsen. Utskott ska bereda 
ärenden till kommunstyrelsen inom utskottets verksamhetsområde. När ärendet 
beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. Utskottet har beslutanderätt i 
sådana frågor som särskilt delegerats till utskottet och framgår av 
kommunstyrelsens delegationsordning.  

2.1 Arbetsutskott 

2.1.1 Ansvars – och verksamhetsområde 
Arbetsutskottet har följande ansvarsområden:  

 Bereda ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen och som 
bedöms kräva beredning via utskottet. Arbetsutskottet behandlar inte 
ärenden som faller under arvodes-, finans- eller personalutskottets 
ansvar. 

 Frågor som rör kommunstyrelsens egna förvaltning. 

 Fungera som styr- eller referensgrupp vid framtagande av politiska 
styrdokument, då särskild styrgrupp inte utsetts eller det faller inom 
ramen för en berednings ansvarsområde, och förvaltningen behöver 
bollplank.  

 Bistå kommunstyrelsen i dess arbete med att ha uppsikt över 
kommunens övriga nämnder, gemensamma nämnder, 
kommunalförbund, bolag och eventuella uppgifter som överlämnats till 
privata utförare. Arbetsutskottet ska även följa upp avtalssamverkan 
som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.  

- Ta initiativ till åtgärder och väcka frågor i nämnden. 

- Fatta beslut enligt nämndens delegationsordning. 

2.1.2 Sammansättning 
Antal ledamöter och ersättare fastställs av kommunstyrelsen.  
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2.1.3 Administration och närvarorätt 
Ansvarig tjänsteperson är kommundirektören. Kommundirektör och 
biträdande kommundirektör ansvarar för beredningen av ärenden på 
förvaltningen. 

Närvarorätt 
Närvarorätten i utskottet är densamma som i kommunstyrelsen.  

Kallelse och protokoll  
Utskottets kallelser publiceras på kommunens webbplats. Protokollen anslås 
och publiceras även de på kommunens webbplats, med undantag för protokoll 
som innehåller personuppgifter.  

2.2 Finansutskott 

2.2.1 Ansvars – och verksamhetsområde 
Utskottet ska särskilt ansvara för beredning och samordning av 
kommunstyrelsens åtaganden inom ekonomisk förvaltning och med området 
angränsande frågeställningar såsom: 

1. Koncernövergripande beredning och uppföljning av bolagspolicy. 

2. Bokslut- och budgetberedning inklusive ekonomi- och 
verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling och kvalitetsledning. 

3. Intern kontroll. 

4. Följa upp och bedöma kommunens och koncernens finansiella mål, 
politikens finansiella beslut samt dess effektivitet (nyckeltal). 

5. Kommunens medelsförvaltning, inklusive pensionsmedel och 
donationsmedel. 

6. Kommunens och koncernens finansiering av investeringar samt därmed 
tillkommande upplåning. 

7. Revidera och se över efterlevnad av reglementen och policys för 
området samt bereda ärenden om taxor och avgifter som faller inom 
finansutskottets ämnesområden. 

8. Ärenden med finansiell påverkan på kommunen och koncernen från 
andra nämnder, bolag och övriga utskott under kommunstyrelsen. 

2.2.2 Sammansättning 
Antal ledamöter och ersättare fastställs av kommunstyrelsen.  

2.2.3 Administration och närvarorätt 
Ansvarig tjänsteperson är koncernekonomichef. Ansvarig föredragande 
tjänstepersoner i utskottet är koncernekonomichef och kommundirektör.  

Närvarorätt 
Närvarorätten i utskottet är densamma som i kommunstyrelsen. 
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Kallelse och protokoll  
Utskottets kallelser publiceras på kommunens webbplats. Protokollen anslås 
och publiceras även de på kommunens webbplats, med undantag för protokoll 
som innehåller personuppgifter.  

2.3 Personalutskott 

2.3.1 Ansvars- och verksamhetsområden 
Utskottet ska särskilt ansvara för beredning och samordning av 
kommunstyrelsens åtaganden inom personal- och arbetsgivarfrågor och med 
området angränsande frågeställningar såsom att: 

1. Bevaka och bereda frågor som rör mångfald, jämställdhet, 
likabehandling, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor på en 
övergripande nivå.   

2. Utarbeta och fastställa personalpolitiska och lönepolitiska 
styrdokument. 

3. Följa lönekostnadsutvecklingen och hur löne-, pensions- och 
personalpolitiska styrdokument omsätts. 

4. Utarbeta och fastställa löneboxar för lönesättning. 

5. Samordna löneöversynsförhandlingarna och övrigt lönepolitiskt arbete. 

6. Fastställa tillgängligt löneutrymme vid löneöversyn utifrån 
personalutskottet fastställda styrdokument och centrala avtal. 

7. Formulera övergripande lönepolitiska målsättningar och riktlinjer i 
samråd med nämnds- och förvaltningsföreträdare (lönepolitisk dialog). 

2.3.2 Sammansättning  
Antal ledamöter och ersättare fastställs av kommunstyrelsen.  

2.3.3 Administration och närvarorätt 
Ansvarig tjänsteperson är HR-chef. Ansvariga föredragande tjänstepersoner i 
utskottet är HR-chef, förhandlingschef, kommundirektör och lönechef.  

Förhandlingschef ansvarar för ärenden rörande kommunens lönepolitik, 
tvisteförhandlingar och andra förhandlingar/överläggningar, tecknandet av 
lokala kollektivavtal och enskilda avtal i samråd med chefer samt arbetsrättsliga 
frågor.  

Lönechef ansvarar för lönekartläggningen.  

Kommundirektör ansvarar för koncernövergripande ärenden.  

HR chef ansvarar för alla övriga frågor.  

Närvarorätt 
Närvarorätten i utskottet är densamma som i kommunstyrelsen. 
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Kallelse och protokoll  
Utskottets kallelser publiceras på kommunens webbplats. Protokollen anslås 
och publiceras även de på kommunens webbplats, med undantag för protokoll 
som innehåller personuppgifter.  

2.4 Arvodesutskottet 
Utskottet ska särskilt ansvara för beredning och samordning av 
kommunstyrelsens åtaganden avseende arvoden till förtroendevalda och med 
området angränsande frågeställningar såsom att: 

1. Pensionsmyndighet för förtroendevalda,  

2. Följer upp och bevakar och återrapporterar till kommunstyrelsen 
fastställda styrdokument. 

2.4.1 Sammansättning  
Antal ledamöter fastställs av kommunstyrelsen.  

2.4.2 Administration och närvarorätt 
Ansvarig tjänsteperson är kanslichef. Ansvariga föredragande tjänstepersoner i 
utskottet är kanslichef och pensionsadministratör. 

Pensionsadministratören ansvarar för ärenden rörande de förtroendevaldas 
pensioner, övriga ärenden ansvarar kanslichef för.  

Närvarorätt 
Närvarorätten i utskottet är densamma som i kommunstyrelsen. 

Kallelse och protokoll  
Utskottets kallelser publiceras på kommunens webbplats. Protokollen anslås 
och publiceras även de på kommunens webbplats, med undantag för protokoll 
som innehåller personuppgifter. 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans 
för de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

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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1 Inledning 
Fullmäktige antog den 7 oktober 2019 § 130 nomenklatur för politiska instanser 
i Ludvika kommun. Av beslutet framgår att nämndernas utskott, råd och 
beredningar ska regleras i en instruktion. Av instruktionen ska det framgå vilka 
instanser det finns under nämnden, vad de har för ansvars- och 
verksamhetsområden och vilken sammansättning de har.  

Nämnden kan ge ett utskott rätt att fatta beslut på delegation. Eventuell 
beslutanderätt framgår av nämndens delegationsordning. Gemensamma 
arbetsformer för utskotten regleras i det allmänna reglementet och vilka 
arvoden som utgår i kommunens arvodesregler.  

2 Utskott under nämnden 
Utskott är beredande organ under kommunstyrelsen. Utskott ska bereda 
ärenden till kommunstyrelsen inom utskottets verksamhetsområde. När ärendet 
beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. Utskottet har beslutanderätt i 
sådana frågor som särskilt delegerats till utskottet och framgår av 
kommunstyrelsens delegationsordning.  

2.1 Arbetsutskott 

2.1.1 Ansvars – och verksamhetsområde 
Arbetsutskottet har följande ansvarsområden:  

 Bereda ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen och som 
bedöms kräva beredning via utskottet. Arbetsutskottet behandlar inte 
ärenden som faller under arvodes-, finans- eller personalutskottets 
ansvar. 

 Frågor som rör kommunstyrelsens egen förvaltning. 

 Fungera som styr- eller referensgrupp vid framtagande av politiska 
styrdokument, då särskild styrgrupp inte utsetts eller det faller inom 
ramen för en berednings ansvarsområde, och förvaltningen behöver 
bollplank.  

 Bistå kommunstyrelsen i dess arbete med att ha uppsikt över 
kommunens övriga nämnder, gemensamma nämnder, 
kommunalförbund, bolag och eventuella uppgifter som överlämnats till 
privata utförare. Arbetsutskottet ska även följa upp avtalssamverkan 
som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.  

- Ta initiativ till åtgärder och väcka frågor i nämnden. 

- Fatta beslut enligt nämndens delegationsordning. 

2.1.2 Sammansättning 
Antal ledamöter och ersättare fastställs av kommunstyrelsen.  
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2.1.3 Administration och närvarorätt 
Ansvarig tjänsteperson är kommundirektören. Kommundirektör och 
biträdande kommundirektör ansvarar för beredningen av ärenden på 
förvaltningen. 

Närvarorätt 
Närvarorätten i utskottet är densamma som i kommunstyrelsen.  

Kallelse och protokoll  
Utskottets kallelser publiceras på kommunens webbplats. Protokollen anslås 
och publiceras även de på kommunens webbplats, med undantag för protokoll 
som innehåller personuppgifter.  

2.2 Finansutskott 

2.2.1 Ansvars – och verksamhetsområde 
Utskottet ska särskilt ansvara för beredning och samordning av 
kommunstyrelsens åtaganden inom ekonomisk förvaltning och med området 
angränsande frågeställningar såsom: 

1. Koncernövergripande beredning och uppföljning av bolagspolicy. 

2. Bokslut- och budgetberedning inklusive ekonomi- och 
verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling och kvalitetsledning. 

3. Intern kontroll. 

4. Följa upp och bedöma kommunens och koncernens finansiella mål, 
politikens finansiella beslut samt dess effektivitet (nyckeltal). 

5. Kommunens medelsförvaltning, inklusive pensionsmedel och 
donationsmedel. 

6. Kommunens och koncernens finansiering av investeringar samt därmed 
tillkommande upplåning. 

7. Revidera och se över efterlevnad av reglementen och policys för 
området samt bereda ärenden om taxor och avgifter som faller inom 
finansutskottets ämnesområden. 

8. Ärenden med finansiell påverkan på kommunen och koncernen från 
andra nämnder, bolag och övriga utskott under kommunstyrelsen. 

2.2.2 Sammansättning 
Antal ledamöter och ersättare fastställs av kommunstyrelsen.  

2.2.3 Administration och närvarorätt 
Ansvarig tjänsteperson är koncernekonomichef. Ansvarig föredragande 
tjänstepersoner i utskottet är koncernekonomichef och kommundirektör.  

Närvarorätt 
Närvarorätten i utskottet är densamma som i kommunstyrelsen. 
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Kallelse och protokoll  
Utskottets kallelser publiceras på kommunens webbplats. Protokollen anslås 
och publiceras även de på kommunens webbplats, med undantag för protokoll 
som innehåller personuppgifter.  

2.3 Personalutskott 

2.3.1 Ansvars- och verksamhetsområden 
Utskottet ska särskilt ansvara för beredning och samordning av 
kommunstyrelsens åtaganden inom personal- och arbetsgivarfrågor och med 
området angränsande frågeställningar såsom att: 

1. Bevaka och bereda frågor som rör mångfald, jämställdhet, 
likabehandling, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor på en 
övergripande nivå.   

2. Utarbeta och fastställa personalpolitiska och lönepolitiska 
styrdokument. 

3. Följa lönekostnadsutvecklingen och hur löne-, pensions- och 
personalpolitiska styrdokument omsätts. 

4. Utarbeta och fastställa löneboxar för lönesättning. 

5. Samordna löneöversynsförhandlingarna och övrigt lönepolitiskt arbete. 

6. Fastställa tillgängligt löneutrymme vid löneöversyn utifrån 
personalutskottet fastställda styrdokument och centrala avtal. 

7. Formulera övergripande lönepolitiska målsättningar och riktlinjer i 
samråd med nämnds- och förvaltningsföreträdare (lönepolitisk dialog). 

2.3.2 Sammansättning  
Antal ledamöter och ersättare fastställs av kommunstyrelsen.  

2.3.3 Administration och närvarorätt 
Ansvarig tjänsteperson är HR-chef. Ansvariga föredragande tjänstepersoner i 
utskottet är HR-chef, förhandlingschef, kommundirektör och lönechef.  

Förhandlingschef ansvarar för ärenden rörande kommunens lönepolitik, 
tvisteförhandlingar och andra förhandlingar/överläggningar, tecknandet av 
lokala kollektivavtal och enskilda avtal i samråd med chefer samt arbetsrättsliga 
frågor.  

Lönechef ansvarar för lönekartläggningen.  

Kommundirektör ansvarar för koncernövergripande ärenden.  

HR chef ansvarar för alla övriga frågor.  

Närvarorätt 
Närvarorätten i utskottet är densamma som i kommunstyrelsen. 
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Kallelse och protokoll  
Utskottets kallelser publiceras på kommunens webbplats. Protokollen anslås 
och publiceras även de på kommunens webbplats, med undantag för protokoll 
som innehåller personuppgifter.  

2.4 Arvodesutskottet 
Utskottet ska särskilt ansvara för beredning och samordning av 
kommunstyrelsens åtaganden avseende arvoden till förtroendevalda och med 
området angränsande frågeställningar såsom att: 

1. Pensionsmyndighet för förtroendevalda,  

2. Följer upp och bevakar och återrapporterar till kommunstyrelsen 
fastställda styrdokument. 

2.4.1 Sammansättning  
Antal ledamöter fastställs av kommunstyrelsen.  

2.4.2 Administration och närvarorätt 
Ansvarig tjänsteperson är kanslichef. Ansvariga föredragande tjänstepersoner i 
utskottet är kanslichef och pensionsadministratör. 

Pensionsadministratören ansvarar för ärenden rörande de förtroendevaldas 
pensioner, övriga ärenden ansvarar kanslichef för.  

Närvarorätt 
Närvarorätten i utskottet är densamma som i kommunstyrelsen. 

Kallelse och protokoll  
Utskottets kallelser publiceras på kommunens webbplats. Protokollen anslås 
och publiceras även de på kommunens webbplats, med undantag för protokoll 
som innehåller personuppgifter.  

3 Beredningar under nämnden 
Beredningar kan vara såväl nämndspecifika som samordnande till sin karaktär. 
Samordnande beredningar inkluderar förtroendevalda från flera nämnder och 
kan endast tillsättas av kommunstyrelsen. En nämndspecifik beredning 
inkluderar enbart förtroendevalda från den egna nämnden och kan tillsättas av 
berörd nämnd.  

Beredningarna har i regel till uppgift att bereda frågor i ett tidigt skede. De 
samordnande beredningarna nyttjas för att få helhetsgrepp kring en fråga och 
inspel från flera nämnder. Beredningen kan komma med rekommendationer 
inför vidare beredning och beslut i behörig instans. Beredningarna kan även 
lämna förslag till utskott eller nämnd.  

Vid behov kan beredningarna även fungera som arbetsgrupp eller styrgrupp 
kopplat till ett större ärende. Fungerar beredningen som styrgrupp är den 
styrande inom ramen för det mandat nämnd eller fullmäktige gett.  
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Alla beredningar, med undantag för ordförandeberedningen, ska lämna en årlig 
rapport till kommunstyrelsen över berednings verksamhet under föregående år. 
Rapporten ska lämnas senast i april.  

3.1 Ordförandeberedning 
Ordförandeberedningen är en nämndspecifik beredning. 

3.1.1 Ansvar och verksamhetsområde 
Beredningen diskuterar status och aktualitet på ärenden inför kommande 
politisk hantering. Beredningen avgör även om eventuella föredragande ska 
kallas till utskott eller nämnd. Ärenden till samtliga utskott, förutom 
arvodesutskottet, passerar ordförandeberedningen.  

3.1.2 Sammansättning 
Ordförandeberedningen består av fyra ledamöter och tre tjänstepersoner.  

Ledamöter: Ordförandeberedningen består av kommunstyrelsens presidium 
och oppositionsråd. 

Tjänstepersoner: kommundirektör, biträdande kommundirektör och 
nämndsekreterare.  

3.1.3 Administration och närvarorätt 
Nämndsekreterare kallar till ordförandeberedningen. Några regelrätta protokoll 
skrivs inte då beredningen inte är en beslutsinstans. Kallelsen publiceras inte på 
kommunens webbplats.  

Vid behov kan ordförande i beredningen bevilja övriga förtroendevalda eller 
tjänstepersoner, utöver de som nämns under stycket sammansättning, 
närvarorätt. 

3.2 Samhällsutvecklingsberedning 
Samhällsutvecklingsberedningen är en samordnande beredning.  

3.2.1 Ansvar och verksamhetsområde 
Beredningen ska särskilt ansvara för beredning och samordning av frågor som 
rör samhällsutvecklingen i Ludvika kommun.  

Beredningen har följande ansvarsområden:   

 Frågor inom strategisk planering, främst kopplat till översiktsplanen. 

 Särskilt viktiga områden är:  

o detaljplanefrågor kopplat till långsiktig planering och 
markanvisning,  

o hållbarhetsfrågor, så som vatten, miljö, klimat, 

o infrastruktur och trafik,  

o näringslivsutveckling, 

o bostadsförsörjning. 
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 Vid behov fungera som referensgrupp/styrgrupp vid till exempel 
framtagande av styrdokument. 

3.2.2 Sammansättning 
Beredningen består av förtroendevalda och tjänstepersoner. Vem som är 
ordförande utgår från kommunalrådens ansvarsfördelning. 

Ledamöter: Kommunalråd, oppositionsråd, ordförande i kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden, ordförande i myndighetsnämnden miljö och 
bygg, ordförande i Ludvika kommunfastigheter AB, ordförande i Wessman 
Vatten & Återvinning AB.  

Tjänstepersoner: Kommundirektör och tillika VD för Stadshus AB, 
förvaltningschef på kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, VD för 
Ludvika kommunfastigheter AB, VD för Wessman Vatten & Återvinning AB, 
planeringschef, bygg- och miljöchef, stadsarkitekt, näringslivschef, ansvarig 
samhällsplanerare.  

3.2.3 Administration och närvarorätt 
Respektive tjänsteperson ansvarar för att frågor av strategisk betydelse inom det 
egna ansvarsområdet lyfts till beredningen.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ska, inom sin förvaltning, utse en 
ansvarig tjänsteperson för beredningen.  

Ansvarig tjänsteperson ansvarar för att:  

 Förbereda inför mötet och skicka ut kallelse. 

 Det skrivs minnesanteckningar, som diarieförs och blir allmänna 
handlingar. Av minnesanteckningarna ska det framgå vilka ärenden som 
lyfts och vilka rekommendationer beredningen kommit med.  

 Årligen rapportera till kommunstyrelsen beredningens verksamhet för 
föregående år.  

 Vid behov handha övriga rapporter till nämnd/styrelse 

Några regelrätta protokoll skrivs inte då beredningen inte är en beslutsinstans. 
Varken kallelse eller minnesanteckningar publiceras på kommunens webbplats.  

Vid behov kan ordförande i beredningen bevilja övriga förtroendevalda eller 
tjänstepersoner, utöver de som nämns under stycket sammansättning, 
närvarorätt.  

3.3 Fastighetsberedning 
Fastighetsberedningen är en samordnande beredning.  

3.3.1 Ansvar och verksamhetsområde 
Beredningen ska särskilt ansvara för beredning och samordning av 
fastighetsfrågor i Ludvika kommun.  

Beredningen har följande ansvarsområden:  
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Instruktion för kommunstyrelsens utskott och beredningar 

 Strategiska frågor kopplat till fastigheter, t.ex. inriktningsdiskussioner 
om fastighetsförsäljning, byggnationer. 

 Lokalförsörjningsplanerna – innan de beslutas i respektive nämnd. 

 Investeringsplanen på fastighetssidan – följa upp och bereda innan 
beslut.  

 Fastighetsöverföringar mellan kommunen och de helägda bolagen.  

 Styrdokument kopplat till fastighetsfrågor (fastighetsstrategin). 

 Ska kunna fungera som styrgrupp/referensgrupp vid uppdrag rörande 
övergripande fastighetsfrågor inom ramen för beredningens uppdrag.  

3.3.2 Sammansättning 
Fastighetsberedningen består av förtroendevalda och tjänstepersoner. Vem som 
är ordförande utgår från kommunalrådens ansvarsfördelning.  

Ledamöter: Kommunalråd, oppositionsråd, ordförande i kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden, ordförande i myndighetsnämnden miljö och 
bygg, ordförande i social- och utbildningsnämnden, ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden, ordförande i Ludvika kommunfastigheter AB, ordförande i 
VBU.  

Tjänstepersoner: Kommundirektör, koncernekonomichef, förvaltningschef på 
följande förvaltningar:  kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, social- 
och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, 
förbundschef på VBU, VD på Ludvika kommunfastigheter AB och lokalstrateg 
på Ludvika kommunfastigheter AB.  

3.3.3 Administration och närvarorätt 
Respektive tjänsteperson ansvarar för att frågor av strategisk betydelse inom det 
egna ansvarsområdet lyfts till beredningen.  

Ludvika kommunfastigheter AB ska, inom sin organisation, utse en ansvarig 
tjänsteperson för beredningen.  

Ansvarig tjänsteperson ansvarar för att:  

 Förbereda inför mötet och skicka ut kallelse. 

 Det skrivs minnesanteckningar, som diarieförs och blir allmänna 
handlingar. Av minnesanteckningarna ska det framgå vilka ärenden som 
lyfts och vilka rekommendationer beredningen kommit med. 

 Årligen rapportera till kommunstyrelsen beredningens verksamhet för 
föregående år.  

 Vid behov handha övriga rapporter till nämnd/styrelse. 

Några regelrätta protokoll skrivs inte då beredningen inte är en beslutsinstans. 
Varken kallelse eller minnesanteckningar publiceras på kommunens webbplats.  
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Vid behov kan ordförande i beredningen bevilja övriga förtroendevalda eller 
tjänstepersoner, utöver de som nämns under stycket sammansättning, 
närvarorätt.  

3.4 Barn och ungdomsberedning 
Barn och ungdomsberedningen är en samordnande beredning.  

3.4.1 Ansvar och verksamhetsområde  
Beredningen ska särskilt ansvara för beredning och samordning av 
övergripande och/eller större frågor som rör barn och ungdomar i Ludvika 
kommun.  

Beredningen har följande ansvarsområden:  

 Följa upp kommunens arbete med Dalarna – Sveriges bästa 
ungdomsregion och bryta ner strategin, samt vid behov föreslå åtgärder 
till berörda nämnder,  

 Följa upp arbetet med barn- och ungdomspolicyn samt riktlinjerna,  

 Frågor rörande lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP),  

 Följa upp inkomna förslag och idéer från ungdomar och prioritera 
bland förslagen,  

 Planera för de budgetmedel som avsätts för barn- och 
ungdomssatsningar och föreslå hur medlen bör användas, 

 Ska kunna fungera som styrgrupp/referensgrupp vid uppdrag rörande 
övergripande barn och ungdomsfrågor inom ramen för beredningens 
uppdrag (inte projekt som tillsätts enligt projektstrategin). 

3.4.2 Sammansättning 
Barn och ungdomsberedningen består av förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Vem som är ordförande utgår från kommunalrådens ansvarsfördelning. 

Förtroendevalda: Kommunalråd, oppositionsråd, ordförande i kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden, ordförande i social- och utbildningsnämnden, 
ordförande i VBU. 

Tjänstepersoner: Biträdande kommundirektör, ungdomsstrateg på kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen, skolchef.  

3.4.3 Administration och närvarorätt 
Respektive tjänsteperson ansvarar för att frågor av strategisk betydelse inom det 
egna ansvarsområdet lyfts till beredningen.  

Ungdomsstrateg är ansvarig tjänsteperson för beredningen.  

Ansvarig tjänsteperson ansvarar för att:  

 Förbereda inför mötet och skicka ut kallelse. 
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 Det skrivs minnesanteckningar, som diarieförs och blir allmänna 
handlingar. Av minnesanteckningarna ska det framgå vilka ärenden som 
lyfts och vilka rekommendationer beredningen kommit med.  

 Årligen rapportera till kommunstyrelsen beredningens verksamhet för 
föregående år.  

 Vid behov handha övriga rapporter till nämnd/styrelse 

Några regelrätta protokoll skrivs inte då beredningen inte är en beslutsinstans. 
Varken kallelse eller minnesanteckningar publiceras på kommunens webbplats.  

Vid behov kan ordförande i beredningen bevilja övriga förtroendevalda eller 
tjänstepersoner, utöver de som nämns under stycket sammansättning, 
närvarorätt.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-10-12 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 90  Dnr 2021/265 

 

Sammanträdesplan 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan för 2022 daterad 27 september 
2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med fullmäktiges presidium 
upprättat ett förslag till sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen, dess 
utskott samt för fullmäktige. 

Inför 2021 ökades antalet fullmäktigesammanträden från sju till elva per år och 
en av anledningarna var att flera ärenden släpat efter under året med anledning 
av covid-19. Eftersom pandemin ännu inte är över planeras samma antal 
fullmäktigesammanträden också för 2022. Skulle ärendemängden minska under 
året kan något sammanträde komma att ställas in. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2022 fullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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1(1) 
Datum 

2021-08-30 
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KS  2021/265-00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Östgren, 0240-860 16 
maria.ostgren@ludvika.se  

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen och 
fullmäktige 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan för 2022 daterad 27 september 
2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med fullmäktiges presidium 
upprättat ett förslag till sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen, dess 
utskott samt för fullmäktige. 

Inför 2021 ökades antalet fullmäktigesammanträden från sju till elva per år och 
en av anledningarna var att flera ärenden släpat efter under året med anledning 
av covid-19. Eftersom pandemin ännu inte är över planeras samma antal 
fullmäktigesammanträden också för 2022. Skulle ärendemängden minska under 
året kan något sammanträde komma att ställas in. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

Jessica Hedlund 
Kanslichef 

Maria Östgren 
Kommunsekreterare 

Bilagor 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och fullmäktige daterad 27 september 
2021 för antagande. 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder, förvaltningar och bolag inklusive plan 
Anmälan fullmäktige 
Kommunikatörer för publicering på hemsidan 
Akten 
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Sammanträdesplan 2022 för fullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 

 

  

Arbetsutskott 
Ti 13.15 

Personal-
utskott 
Ti 13.15 

Finansutskott 
Ti 13.15 

Dialogdagar Kommunstyrelsen 
Ti 14.00 

Fullmäktige 
Må 17.00 

11 jan 11 jan 11 jan  25 jan 7 feb 

8 feb 8 feb 8 feb 14-15 feb 
heldag 

22 feb 7 mars 

8 mars 8 mars 8 mars  22 mars 
 

4 april 
 

5 april  5 april 21-22 apr 
heldag 

19 april 2 maj 
 

  26 april 
 

   

  17 maj 
 

   

24 maj 
 

24 maj 31 maj 
 

 14 juni  
 

27 juni 
 

16 aug  16 aug  30 aug 12 sep 
 

     Extra KF 
efter valet 

13 sep 13 sep 13 sep  27 sep 10 okt 
 

18 okt 18 okt 18 okt  1 nov 
 

14 nov 

15 nov 15 nov 15 nov  29 nov 12 dec 
 

29 nov fm  29 nov fm  Extra ks 
13 dec 
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Övriga nämnders sammanträdesdatum 2022 för kännedom 

SUN KSU MMB VON GSN GNU 

- 27 jan 19 jan 31 jan 14 jan 10 jan 

9 feb 24 feb 16 feb 28 feb   

23 mars 24 mars 16 mars 28 mars 25 mars 21 mars 

27 april 21 apr 20 apr 25 apr   

25 maj 25 maj 16 maj 23 maj 20 maj 16 maj 

22 juni 20 juni 22 juni 27 juni   

- - 20 juli    

31 aug 25 aug 24 aug    

28 sep 22 sep 21 sep 26 sep 30 dec 26 sep 

26 okt 20 okt 19 okt 31 okt   

- 24 nov 16 nov 28 nov   

7 dec 19 dec 14 dec 19 dec 9 dec 5 dec 

 
Bolagens sammanträdesdatum 2022 för kännedom  
 

Ludvika 
kommun 
Stadshus 

AB 

Ludvika 
kommun-

fastigheter 
AB 

LudvikaHem 
AB 

Stora 
Brunnsvik 

AB 

Wessman 
Vatten & 

återvinning 

VB Kraft 

2 mars 23 feb 23 feb 23 feb 24 feb 24 feb 

23 mars 10 mars 10 mars 10 mars   

11 maj 7 apr 7 apr 7 apr   

21 sep 9 juni 9 juni 9 juni   

26 okt      

30 nov 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2021-10-12 
 

  

Kommunstyrelsens personalutskott 
  

 
 

§ 34  Dnr 2021/295 

 

Kommunövergripande personalmål 2022-2025 

Beslut 
Personalutskottet uppdrar till HR-chef att återrapportera uppföljningen av de 
fastställda personalmålen.  

Personalutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige fastställer kommunövergripande  personalmål enligt bilaga 

daterad 29 september 2021. 

2. Fullmäktige beslutar att uppföljningen av målen och tillhörande mått främst 
ska ske i den ordinarie uppföljningsprocessen i samband med 
rapporteringar, delårsrapport och årsredovisning. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschef HR föredrar ärendet. 

Bakgrunden är att verksamhetsområde HR har i uppdrag enligt personalpolicyn 
att varje år föreslå personalmål. Dessa mål ska ange riktning i de områden som 
ses som prioriterade i personalarbetet.  

Inom mål området ”Hållbart arbetsliv” föreslås två mål: ökad frisknärvaro och 
minskad sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har många år legat på en nivå som är 
högre än hos de flesta andra kommuner. En hög sjukfrånvaro visar att 
medarbetare inte mår bra, kvalitén i arbetet riskerar bli sämre och det i sin tur 
kan påverka möjligheterna att nå kommunens övergripande verksamhetsmål.  

En hög sjukfrånvaro innebär också höga kostnader för kommunen och 
uppdraget från Finansutskottet att ge förslag på strukturplansåtgärder för att 
hitta ett arbetssätt för att minska sjukfrånvaron visar på att det är ett prioriterat 
personalområde.  

Vi vill också följa frisknärvaron för att uppmärksamma de medarbetare med 
hög närvaro för att visa båda perspektiven. Ludvika kommun satsar på 
friskvådsbidrag som en hälsofrämjande insats, varför vi anser det kan vara av 
vikt att följa antalet medarbetare som nyttjar det.  

Att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron är av största vikt för att ge 
möjligheter till att vara en attraktiv arbetsgivare och en effektiv organisation, 
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som ger en god service till invånarna i våra verksamheter. En ökad frisknärvaro 
ger både mänskliga och ekonomiska vinster. Sjuklöner är en stor kostnadspost 
och till det kommer kostnader för rehabilitering, vikarier med mera.  

Personalmål Mått/indikatorer 
Andel medarbetare som har 0-5 dagar 
sjukfrånvaro ska öka 

Ökad frisknärvaro 

Antal medarbetare som använder 
friskvårdsbidraget ska öka 
Total sjukfrånvaro, i procent av 
ordinarie arbetstid i sin helhet med 
0,5 procentenheter 2022-2023, och en 
procentenhet 2024,2025 

Minskad sjukfrånvaro 

Korttidsfrånvaron dag 1-7 i procent av 
ordinarie arbetstid 

 

Mål Mått 202
0 

202
1 

Mål 
202
2 

 
202
3 

 
202
4 

 
202
5 

Öka 
frisknärvaro 

Andel personer 
med 0-5 
sjukdagar per år 

661  800 850 900 950 

 Antal personer 
som använder 
friskvårdsbidrage
t 

677  800 850 900 950 

Minska 
sjukfrånvaro
n 

Minska 
sjukfrånvaron i 
sin helhet 

10,7  9,75 8,75 7,75 6,75 

 Minska 
korttidsfrånvaron 
dag 1-7 

3,7  3,25 3,0 2,75 2,5 

Tillämpning och uppföljning 
Personalmålen ska styra. Målen och vad de tar sikte på visar de politiska 
prioriteringar och ska därför ligga till grund för kommunens årliga 
verksamhetsplanering och budgetarbete. Mål och ambitionsnivåer inom 
personalområdet ska nås inom de ekonomiska ramarna. 

Årligen under perioden 2022-2024 behöver fullmäktige fastställa 
målindikatorernas målvärden inför nästkommande år (etappmålför 2023 
respektive 2024). Vid behov kan även målvärden för slutåret 2025 revideras. 
Besluten bör tas i samband med den ordinarie planerings-och budgetprocessen. 
Målvärdena bör balansera mot de då gällande ekonomiska och andra 
förutsättningar, men också efter i vilken utsträckning tidigare års målvärden 
nåtts.  

Uppföljningen av målen och tillhörande mått ska främst ske i den ordinarie 
uppföljningsprocessen i samband med rapporteringar, delårsrapport och 
årsredovisning. Rapportering ska också ske till kommunstyrelsens 
personalutskott. Uppföljningen ska kännetecknas av öppenhet och 
tillgänglighet.  
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Behandling 
Leif Pettersson (S) föreslår en extra beslutspunkt till fullmäktige med lydelsen: 

”Fullmäktige beslutar att uppföljningen av målen och tillhörande mått främst 
ska ske i den ordinarie uppföljningsprocessen i samband med rapporteringar, 
delårsrapport och årsredovisning”. 

Ordföranden frågar om det kan blir personalutskottets beslut och finner att det 
blir det.  

 

______ 
 

Beslut skickas till 
HR-chef för återrapport 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Ludvigsson, 0240-86121 
susan.ludvigsson@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunfullmäktige 

 

Kommunövergripande personalmål 2022-2025 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige fastställer kommunövergripande  personalmål enligt bilaga 1 

daterad 29 september 2021. 

2. Personalutskottet uppdrar till HR-chef att återrapportera uppföljningen av 
de fastställda personalmålen.  

Beskrivning av ärendet 
För kommunen föreslås två kommunövergripande personalmål för perioden 
2022-2025. Därtill föreslås fyra målindikatorer för samma period med 
tillhörande mål värden (ambitionsnivåer) för åren 2022 – 2025. Indikatorerna 
visar viktiga aspekter av målen.  

Bakgrunden är att verksamhetsområde HR har i uppdrag enligt personalpolicyn 
att varje år föreslå personalmål. Dessa mål ska ange riktning i de områden som 
ses som prioriterade i personalarbetet.  

Inom mål området ”Hållbart arbetsliv” föreslås två mål: ökad frisknärvaro och 
minskad sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har många år legat på en nivå som är 
högre än hos de flesta andra kommuner. En hög sjukfrånvaro visar att 
medarbetare inte mår bra, kvalitén i arbetet riskerar bli sämre och det i sin tur 
kan påverka möjligheterna att nå kommunens övergripande verksamhetsmål.  

En hög sjukfrånvaro innebär också höga kostnader för kommunen och 
uppdraget från Finansutskottet att ge förslag på strukturplansåtgärder för att 
hitta ett arbetssätt för att minska sjukfrånvaron visar på att det är ett prioriterat 
personalområde.  

Vi vill också följa frisknärvaron för att uppmärksamma de medarbetare med 
hög närvaro för att visa båda perspektiven. Ludvika kommun satsar på 
friskvådsbidrag som en hälsofrämjande insats, varför vi anser det kan vara av 
vikt att följa antalet medarbetare som nyttjar det.  

Att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron är av största vikt för att ge 
möjligheter till att vara en attraktiv arbetsgivare och en effektiv organisation, 
som ger en god service till invånarna i våra verksamheter. En ökad frisknärvaro 
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ger både mänskliga och ekonomiska vinster. Sjuklöner är en stor kostnadspost 
och till det kommer kostnader för rehabilitering, vikarier med mera.  

Personalmål Mått/indikatorer 
Andel medarbetare som har 0-5 dagar 
sjukfrånvaro ska öka 

Ökad frisknärvaro 

Antal medarbetare som använder 
friskvårdsbidraget ska öka 
Total sjukfrånvaro, i procent av 
ordinarie arbetstid i sin helhet med 
0,5 procentenheter 2022-2023, och en 
procentenhet 2024,2025 

Minskad sjukfrånvaro 

Korttidsfrånvaron dag 1-7 i procent av 
ordinarie arbetstid 

 

Mål Mått 202
0 

202
1 

Mål 
202
2 

 
202
3 

 
202
4 

 
202
5 

Öka 
frisknärvaro 

Andel personer 
med 0-5 
sjukdagar per år 

661  800 850 900 950 

 Antal personer 
som använder 
friskvårdsbidrage
t 

677  800 850 900 950 

Minska 
sjukfrånvaro
n 

Minska 
sjukfrånvaron i 
sin helhet 

10,7  9,75 8,75 7,75 6,75 

 Minska 
korttidsfrånvaron 
dag 1-7 

3,7  3,25 3,0 2,75 2,5 

 

Tillämpning och uppföljning 
Personalmålen ska styra. Målen och vad de tar sikte på visar de politiska 
prioriteringar och ska därför ligga till grund för kommunens årliga 
verksamhetsplanering och budgetarbete.  Mål och ambitionsnivåer inom 
personalområdet ska nås inom de ekonomiska ramarna. 

Årligen under perioden 2022-2024 behöver fullmäktige fastställa 
målindikatorernas målvärden inför nästkommande år (etappmålför 2023 
respektive 2024). Vid behov kan även målvärden för slutåret 2025 revideras. 
Besluten bör tas i samband med den ordinarie planerings-och budgetprocessen. 
Målvärdena bör balansera mot de då gällande ekonomiska och andra 
förutsättningar, men också efter i vilken utsträckning tidigare års målvärden 
nåtts.  

Uppföljningen av målen och tillhörande mått ska främst ske i den ordinarie 
uppföljningsprocessen i samband med rapporteringar, delårsrapport och 
årsredovisning. Rapportering ska också ske till kommunstyrelsens 
personalutskott. Uppföljningen ska kännetecknas av öppenhet och 
tillgänglighet.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-09-27 

Diarienummer 
KS 2021/295 

Sida 

3(3) 
 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Om fler använder friskvårdsbidraget kommer det att få ekonomiska 
konsekvenser med som mest 1000 kr per person och år.  

Att minska sjukfrånvaron i sin helhet med föreslagna 0,5 procentenheter kan år 
2022 innebära att sjuklönekostnaderna minskar med cirka 2,1 miljoner kronor. 
Beräkningen utgår från att den totala sjukfrånvaron innevarande år 2021 ligger 
kring 10,25 procent. Beräkningen utgår även från  att de totala sjuklönerna för 
helåret 2021 tros komma att uppgå till cirka 43 miljoner kr, utifrån att de 
uppgick till 21,5 miljoner under årets första sex månader. En minskad 
sjukfrånvaro från 10,25 procent till 9,75 procent motsvarar då att sjuklönerna 
minskar från 43 miljoner kr till 40,9 miljoner kr.  
 

Susan Ludvigsson 
HR-chef  

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder för kännedom 
HR-chef för verkställighet 
Akten 
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Maria Skoglund . .

13 oktober 2021 . .

Kommunstyrelsen, tkr inkl statliga medel

Års-prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

Kommundirektör och btr kommundirektör 45 174 -129 33 194 -161

Avgifter VBU 0 0 0 0 0 0

Avgifter RDM 0 0 0 0 0 0

Utveckling- o kommunikationsenheten 120 121 -1 120 121 -1

Säkerhetsenheten 2 771 2 797 -26 2 771 2 736 35

Kanslienheten 275 473 -198 159 533 -374

Gemensam nämnd ATL, ÖF och Språktolk 0 0 0 0

Verksamhetsområde Ekonomi 1 241 1 291 -50 931 1 027 -96

Verksamhetsområde HR 1 253 1 253 0 1 073 1 273 -200

Näringslivsenheten 125 425 -300 95 390 -295

Verksamhetsområde AMI 8 561 10 718 -2 157 6 423 10 189 -3 766

Verksamhetsområde AMI statliga bidrag 0 6 247 -6 247 0 4 658 -4 658

Totala intäkter KS 14 391 23 499 -9 108 11 605 21 122 -9 517

Kommundirektör och btr kommundirektör 29 216 29 145 71 22 351 21 164 1 187

Avgifter VBU 190 100 190 250 -150 143 075 143 183 -108

Avgifter RDM 33 869 33 869 0 25 402 25 434 -32

Utveckling- o kommunikationsenheten 5 922 5 643 279 4 242 3 460 782

Säkerhetsenheten 6 153 6 179 -26 4 585 4 247 338

Kanslienheten 14 468 14 803 -335 10 857 9 872 985

Gemensam nämnd ATL, ÖF och Språktolk 2 793 2 589 204 2 048 1 685 363

Verksamhetsområde Ekonomi 12 475 12 225 250 9 284 8 844 440

Verksamhetsområde HR 22 593 22 073 520 16 070 15 337 733

Näringslivsenheten 10 532 10 082 450 7 502 6 115 1 387

Verksamhetsområde AMI 22 944 24 661 -1 717 17 021 19 075 -2 054

Verksamhetsområde AMI statliga bidrag 0 6 247 -6 247 0 4 658 -4 658

Totala kostnader KS 351 065 357 766 -6 701 262 437 263 076 -639

Kommundirektör och btr kommundirektör 29 171 28 971 200 22 318 20 970 1 348

Avgifter VBU 190 100 190 250 -150 143 075 143 183 -108

Avgifter RDM 33 869 33 869 0 25 402 25 434 -32

Utveckling- o kommunikationsenheten 5 802 5 522 280 4 122 3 339 783

Säkerhetsenheten 3 382 3 382 0 1 814 1 511 303

Kanslienheten 14 193 14 330 -137 10 698 9 340 1 358

Gemensam nämnd ATL, ÖF och Språktolk 2 793 2 589 204 2 048 1 685 363

Verksamhetsområde Ekonomi 11 234 10 934 300 8 353 7 817 536

Verksamhetsområde HR 21 340 20 820 520 14 997 14 064 933

Näringslivsenheten 10 407 9 657 750 7 407 5 725 1 682

Verksamhetsområde AMI 14 383 13 943 440 10 598 8 886 1 712

Verksamhetsområde AMI statliga bidrag 0 0 0 0 0 0

Netto KS 336 674 334 267 2 407 250 832 241 954 8 877

personalskuldsförändring -773 tkr

netto utan ps 8 104 tkr

Intäkter

Kost-

nader

Netto

Tillfälle 9, jan-sep 2021

Årsbudget

Tillfälle 9

Förvaltningschef

Datum 

Tillfälle 9 Jan-Sep 2021

Rapportering av periodens intäkter respektive kostnader

Rapporteringen avser att visa periodens budgetavvikelse för intäkter resp kostnader 

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen, tkr verksamheter med gemensam nämnd

Års-

prognos

Avvikelse 

mot 

årsbudget Budget Utfall Avvikelse

IT-Center (GSN) 59 622 69 488 -9 866 44 714 53 230 -8 516

Upphandlingscenter (GNU) 20 268 20 764 -496 15 201 15 297 -96

Totala intäkter KS 79 890 90 252 -10 362 59 915 68 527 -8 612

IT-Center (GSN) 59 622 69 488 -9 866 44 717 49 846 -5 129

Upphandlingscenter (GNU) 20 268 20 764 -496 15 179 13 757 1 422

Totala kostnader KS 79 890 90 252 -10 362 59 896 63 603 -3 707

IT-Center (GSN) 0 0 0 3 -3 384 3 387

Upphandlingscenter (GNU) 0 0 0 -22 -1 540 1 518

Netto KS 0 0 0 -19 -4 924 4 905

Tillfälle 9, jan-sep 2021

Netto

Kostnader

Intäkter

Årsbudget

Tillfälle 9

Bok22021-10-13 Kommunstyrelsen Ekonomienheten, Stöd- och styrningsförvaltningen
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Vicktoria Sjöström2021-10-19

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-10-26

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

114427 Arbetsutskottet 2021-10-12, § 85-90 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  §

2021-10-19 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

113861 Revidering av dokumenthanteringsplan Kommunarkivarie  §

2021-10-11 Kommunarkivarie 

KS 2021/308 Dokumenthanteringsplan för kommmunstyrelsen

Kommunarkivarie 

114428 Finansutskottet 2021-10-12, § 24-31 Kommunstyrelsens 
finansutskott  §

2021-10-19 Kommunstyrelsens 
finansutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
finansutskott 

113434 Förordnande av tf förvaltningschef på vård- och 
omsorgsförvaltningen

Kommundirektör  §

2021-10-01 Kommundirektör 

KS 2021/120 Förlängt förordnande till och med 30 september 
2021

Maria Skoglund

114429 Personalutskottet 2021-12-10, § 34-35 Kommunstyrelsens 
personalutskott  §

2021-10-19 Kommunstyrelsens 
personalutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

2021.1732 Tecknande av avtal Jonas Axelsson §

2021-10-04 Jonas Axelsson

KS 2021/303 Lokalt kollektivavtal LOK krislägesavtal samt 
avstämning löneöversyn BEA

Jonas Axelsson

Sidan  2 av 2
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2021-09-27 
Diarienummer 

KS  2020/461-00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
    

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av meddelanden oktober 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
Protokoll 
a) KS 2021/50 – 10 

ATL. Protokoll fört 12 oktober 2021. 

b) KS 2021/53 – 10 
Överförmyndare i samverkan. Protokoll fört 1 oktober 2021 

Övrigt 
c) KS 2021/299–00 

Gemensamma servicenämnden. Sammanträdesplan för 2022. 

d) KS 2021/299–00 
Gemensamma servicenämnden. Inrättande av ägardialogdagar. 

e) KS 2021/299–00 
Gemensamma servicenämnden. Uppdaterad datacenterfunktionalitet. 

f) KS 2021/299-00 
Gemensam nämnd för upphandling. Budget 2022. 

g) KS 2021/299-00 
Vård- och omsorgsnämnden. Information om förändrad budgetram till 
följd av införandet av gemensam fordonsorganisation 

h) KS 2021/299-00 
Social- och utbildningsnämnden. Kvalitetsrapport 2020/2021, utbildning 
förskola 

 

Beslut skickas till 
Akten 
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Muntlig information 
 

307


	Kallelse förstasida
	Val av justerare
	Val av justerare

	Anmälan av extra ärenden
	Anmälan av extra ärenden

	Information om ramavtal
	Muntlig information

	Fastställande av delårsrapport
	Fastställande av delårsrapport 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Bilaga Delårsrapport 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38


	Uppföljning och årlig rapportoring av arbetsmiljöarbetet 
	Muntlig information

	Justering av budgetramar 2022 med plan för 2023-2024
	Justering av budgetramar 2022 med plan för 2023-2024 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Fastställande av strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024.
	Fastställande av strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024
	Sida 1
	Sida 2

	Bilaga-ver211021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52


	Redovisning av strukturplaneåtgärder utifrån budgetdialog
	Beslut KSFINANS 2021-10-12
Redovisning av strukturplaneåtgärder utifrån budgetdialog
	Sida 1
	Sida 2

	Återrapport av strukturplansåtgärder rörande HR området och beslut om åtgärder utifrån återrapporten
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Beslut KSFINANS 2021-03-09
Redovisning av strukturplaneåtgärder utifrån budgetdialog
	Sida 1
	Sida 2

	Strukturplansåtgärder – Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24

	Strukturplansåtgärder - Säkerställa kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21

	Strukturplansåtgärder - Förstärkt ledarskap genom värdegrundsarbete och attraktiv arbetsgivare
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16


	Fastställande av avfallstaxa och vattentaxa år 2022 för Ludvika kommun
	Avfallstaxa och vattentaxa år 2022 för Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2

	1. Ludvika avfallstaxa 2022 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	2. Ludvika avfallstaxa prisbilaga 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15

	3. VA-taxa för år 2022 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8


	Omfördelning av investeringsmedel kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
	Beslut KSFINANS 2021-10-12
Omfördelning av investeringsmedel kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
	Omfördelning av investeringsmedel kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSU 2021-08-26 Omfördelning av investeringsmedel

	Ansökan om medel till föreningsstöd från kommunstyrelsen
	Beslut KSFINANS 2021-10-12
Ansökan om medel till föreningsstöd från kommunstyrelsens extra pott på 100 tkr
	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ansöker om medel till föreningsstöd 
	Beslut KSU 2021-09-23 Ansökan om medel till föreningsstöd från kommunstyrelsens extra pott på 100 tkr

	Svar på konsekvenbeskrivning av uteblivet anslag IFO och utbildningsverksamheten
	Beslut KSFINANS 2021-10-12
Svar på konsekvenbeskrivning av uteblivet anslag IFO och utbildningsverksamheten
	Sida 1
	Sida 2

	Svar på konsekvensbeskrivning av uteblivet anslag individ- och familjeverksamheten och utbildningsverksamheten
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut SUN 2021-09-22 Konsekvenser vid avslag om utökad ekonomisk ram för  individ- och familjeomsorgen för år 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SUN 2021-09-22 Konsekvenser vid avslag om utökad ekonomisk ram  för utbildningsverksamheten för år 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2021-06-22Ansökan om utökad ekonomisk ram för individ- och familjeomsorgsverksamheten  IFO  för år 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2021-06-22Ansökan om utökad ekonomisk ram för utbildningsverksamheten för år 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SUN 2021-05-26 Ansökan om utökad ekonomisk ram för IFO-verksamheten för år 2021
	Beslut SUN 2021-05-26 Ansökan om utökad ekonomisk ram för utbildningsverksamheten för år 2021
	Sida 1
	Sida 2


	Ny översiktsplan för Ludvika kommun
	Beslut KSAU 2021-10-12
Ny översiktsplan för Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Ny översiktsplan för Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Ny översiktsplan för Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KSU 2021-08-26 Ny översiktsplan för Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Yttrande över remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler i medborgarskapslagen
	Beslut KSAU 2021-10-12
Remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler i medborgarskapslagen
	Yttrande över remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler i medborgarskapslagen
	Beslut SUNAU 2021-09-08 Yttrande över remiss av SOU 202154 Ändrade regler i medborgarskapslagen
	Beslut SUN 2021-08-25  Delegering av beslut om yttrande över remissen ändrade regler i medborgarskapslagen

	Antagande av folkhälsostrategi
	Beslut KSAU 2021-10-12
Folkhälsostrategi Ludvika kommun
	Antagande av folkhälsostrategi för Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Folkhälsostrategi daterad 7 september 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Beslut KSU 2021-06-21 Antagande av folkhälsostrategi för Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Bilaga 1 Folkhälsostrategi för Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Bilaga 2 Samrådsredogörelse
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Antagande av instruktion för kommunstyrelsens utskott  och beredningar
	Beslut KSAU 2021-10-12
Antagande av instruktion för kommunstyrelsens utskott  och beredningar
	Sida 1
	Sida 2

	Antagande av instruktion för kommunstyrelsens utskott och beredningar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Instruktion för kommunstyrelsens utskott
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Ny Instruktion för kommunstyrelsens utskott och beredningar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12


	Faställande av sammanträdesplan 2022 för fullmäktige samt kommunstyrelesen och dess utskott
	Beslut KSAU 2021-10-12
Sammanträdesplan 2022
	Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen och fullmäktige
	FÖRSLAG - Sammanträdesplan 2022 fullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott
	Sida 1
	Sida 2


	Fastställande av kommunövergripande personalmål 2022-2025
	Beslut KSPLU 2021-10-12
Kommunövergripande personalmål 2022-2025
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Kommunövergripande personalmål 2022-2025
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Verksamhetsinformation 
	Ekonomisk rapportering KSF för sep 2021

	Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 
	Redovisning av delegationsbeslut 26 oktober
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av meddelanden kommunstyrelsen 
	Redovisning av meddelanden oktober

	Ordförandeinformation 
	Muntlig information


