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2019-10-27 
Interpellation ställd till VON ordf. Åsa Bergkvist.  
 
Säfsgården i Fredriksberg 
– kan det vara öppet fast det är stängt? 
 
Bakgrund 
Personalens arbetsvillkor riskerar att försämras när arbetsdagen splittras upp 
på flera arbetsplatser och med resurspass och delade turer. Kommunen har 
redan hög sjukfrånvaro och det här riskerar att spä på det ytterligare. Vi har 
tidigare motionerat om åtgärder för att bryta den här trenden som avslagits. Är 
det inte en prioriterad fråga i styret att ta hand om sin personal? 
 
De äldres situation i Fredriksberg riskerar även den att förvärras med det 
tagna förslaget. Gamla och dementa får flytta långt från sina trygga områden och 
anhöriga. Det blir svårare för anhöriga att besöka sina släktingar och bekanta. 
Kollektivtrafiken är ju som vi vet något begränsad från Fredriksberg till de andra 
delarna av kommunen. Hur värderas livskvaliteten för Fredriksbergs äldre? 
 
Hela kommunen ska leva brukar man få höra. Men när det försvinner 
arbetstillfällen från Fredriksberg försvinner ytterligare underlag för bygdens 
ekonomi. Det är som vi brukar uttrycka det – sten för sten som landsbygden 
monteras ner. I ljuset av det måste personalens ifrågasättande av kommunstyrets 
budgetprioriteringar tas på allvar. Är det rimligt att budgetera, med en ”prioriterad 
post”, 12,95 miljoner på Väsmanstrand och samtidigt spara 2,2 miljoner i 
Fredriksberg? 
 
 
Frågeställningar 
 

 Hur tänker man sig att detta beslut ska påverka personalens situation, 

ligger det i linje med ambitionen att minska på sjukfrånvaron? 

 

 Hur kommer det här beslutet påverka de äldres livskvalitet – ser man till 

vårdtagarnas bästa? 

 

 Menar man att det är en rimlig prioritering att lägga 12,5 miljoner på 

Väsmanstrand samtidigt som det sparas 2,2 miljoner på landsbygden? 

 

 
 
För Kommunistiska Partiet Ludvika 
 
Karl Gustav Nilsson 
Gruppledare  
Kommunistiska Partiet 
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2019-02-27 
Fråga till Andreas Strandberg, ordf. i Kultur- och fritidsnämnden.  
 
Badhuset i Grängesberg 
– kommer det vara öppet eller stängt? 
 
Bakgrund 
Vi har tidigare fått besked om att badhuset kommer hållas öppet fram till nyår. Nu 
börjar årsskiftet närma sig och vi har mötts av flera oroliga röster i Grängesberg 
och ber därför Andreas Strandberg att klargöra hur planen ser ur. 
 
Frågeställning 
Hur kommer verksamheten på badhuset i Grängesberg att bedrivas och 
finansieras efter årsskiftet? 
 
 
 
 
 
För Kommunistiska Partiet Ludvika 
 
Karl Gustav Nilsson 
Gruppledare  
Kommunistiska Partiet 
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Datum

2019-10-02
Diarienummer

KS  2019/466

Kommunstyrelsens förvaltning
Åsa Grans, 
asa.grans@ludvika.se 

Ert datum Er referens

 

Fullmäktige

Fastställande av budget 2020 med plan 2021-2022

Förvaltningens förslag till beslut
1. Slutlig fördelning av driftsramar för nämnderna enligt bifogad 

sammanställning fastställs, binds per nämnd förutom social- och 
utbildningsnämnden som binds på en lägre nivå, bilaga 1.

2. Slutlig fördelning av investeringsramar för nämnderna enligt bifogad 
sammanställning fastställs, binds inom respektive verksamhetsområde, 
bilaga 2.

3. Resultat- och finansieringsbudget 2020-2022, bilaga 3.

4. Prioriterade projekt beslutas enligt bilaga 4.

5. Borgensavgift för lån till LudvikaHem AB fastställs till 0,4 procent 
beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.

6. Borgensavgift för lån till WBAB fastställs till 0,25 procent beräknad på 
genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.

7. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ludvika 
kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 
1 165 miljoner kronor.

8. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 850 miljoner kronor.

9. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för WBAB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 20 miljoner kronor.

10. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för VB Kraft AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 80 miljoner kronor. 

11. Anta beslut om förändrade taxor och avgifter enligt bilaga 5 och att övriga 
taxor och avgifter som är oförändrade ska gälla även för år 2020.

12. Partistöd fastställs till 1,5 miljoner kronor, bilaga 6.

Sammanfattning
Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 34 mnkr, vilket innebär 2,0 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört med 2018 års resultat är det 
en förbättring med 13 mnkr. Resultatet 2021 och 2022 har budgeterats med 2,0 
procent överskott. För att uppnå målet får verksamhetens kostnader inte överstiga 98 
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procent av skatteintäkter och bidrag och enligt upprättad budget är nyckeltalet just 98 
procent för 2020 och för 2021 och 2022 97 respektive 96 procent. 

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som omfattar 
kommunens budget. Budgetramarna för 2020 fastställdes utifrån en 
befolkningsprognos på 27 000 invånare. Med detta befolkningstal som grund 
beräknades skatter och statsbidrag vid rambeslutet till 1 744 mnkr. Det kan jämföras 
mot de budgeterade driftskostnaderna exklusive pensionskostnader som uppgår till 
1 711 mnkr.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 34 mnkr, vilket innebär 
2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört med 2018 års 
resultat är det en förbättring med 13 mnkr. Resultatet 2021 och 2022 har 
budgeterats med 2,0 procent överskott. För att uppnå målet får verksamhetens 
kostnader inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och bidrag och enligt 
upprättad budget är nyckeltalet just 98 procent för 2020 och för 2021 och 2022 
97 respektive 96 procent. 

Kommunens totala investeringar budgeteras 2020 till 148 mnkr, varav 
taxefinansierade investeringar uppgår till 71 mnkr. Självfinansieringsgraden av 
de skattefinansierade investeringarna beräknas 2020 till 83 procent inklusive 
balansering från 2019 års investeringsvolym. Detta innebär att kommunen inte 
kan skattefinansiera investeringarna fullt ut med årets resultat. För att nå 100 
procent självfinansiering av investeringarna skulle kommunen behöva uppnå ett 
resultat på 54 mnkr vilket motsvarar 6 procent. Under 2019-2021 beräknas den 
genomsnittliga självfinansieringsgraden uppgå till 68 procent. 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, 
hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. 
Kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelser beräknas enligt budgeten 
2020 till 15,2 procent (allt annat lika)

Skatteintäkter/statsbidrag
Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som omfattar 
kommunens budget. Budgetramarna för 2020 fastställdes utifrån en 
befolkningsprognos på 27 000 invånare. Med detta befolkningstal som grund 
beräknades skatter och statsbidrag vid rambeslutet till 1 744 mnkr. Det kan jämföras 
mot de budgeterade driftskostnaderna exklusive pensionskostnader som uppgår till 1 
711 mnkr. 

Kommunens skatteintäkter och generella bidrag beräknas öka med i snitt 2,1 procent 
per år fram till och med 2022. Förväntade löneökningar, inflation samt volymökningar 
innebär att kommunen måste dämpa nettokostnadsnivån för att erhålla ett resultat 
enligt god ekonomisk hushållning. 

Investeringsbudget
Beslut om investeringar har tagits för de påföljande 5 åren 2020-2024. 
Kommunens samlade investeringsvolym budgeteras under 2020 till 148 mnkr, 
varav taxefinansierad verksamhet 71 mnkr. För åren 2021-2022 budgeteras en 
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investeringsvolym på 333 mnkr, varav taxefinansierad verksamhet 127 mnkr. I 
beloppet ingår ej investeringar som kan komma att balanseras över från 2019 
års budget. Av de totala investeringarna 2020-2022 beräknas 19 procent 
investeras i infrastruktur och investeringar i VA-verksamhet beräknas till 47 
procent. 

Ekonomiska konsekvenser
Enligt upprättad finansieringsbudget utifrån ett finansiellt mål om 2 procent 
överskott kommer kommunens likviditet att visa -68 mnkr. Kommunen har 
finansiell förmåga att finansiera 80 mnkr vid 2 procents överskott, dvs årets 
resultat plus avskrivningar. Därför rekommenderas att investeringarna minskas 
med 68 mnkr från 148 mnkr till 80 mnkr.

Jan Lindström
Kommunchef

Åsa Grans
Ekonomichef

Bilagor
1. Fördelning av nämndernas driftsramar 2020-2022
2. Investeringsramar 2020-2024
3. Resultat- och finansieringsbudget 2020, med plan 2021-2022
4. Prioriterade projekt
5. Sammanställning av taxor och avgifter
6. Partistöd
7. Gemensamt brev från ägarkommunerna gällande RDM:s budget 2020

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Helägda bolag
Ekonomienheten
Akten
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2019-10-15

Bilaga 1
Nämnd Beslut Hyresjust Övriga Förändringar Ny budget-

KF 2019 justeringar Utöver ram ram 2020

Revision 1,200 0,000 1,200
Kommunstyrelse 118,000 - 0,209 1,000 118,791
 - Rivning Fredriksbergsfabriken 0,000 0,000 0,000
Kulturskolan VKN 9,100 0,200 9,300
VBU inkl VKN 170,200 4,300 174,500
RDM 29,725 1,800 1,475 33,000
Social o utbildning, skola/förskola 450,000 - 4,783 - 1,000 18,000 462,217
Social o utbildning, social välfärd 137,900 1,000 22,100 161,000
Vård och omsorg 573,900 - 1,287 5,200 577,813
Samhällsbyggnads- o myndighetsnämnd 118,300 - 0,341 2,200 120,159
Kultur och fritid 36,600 - 0,313 3,200 39,487
Budgetreservation 4,000 11,200 -1,000 14,200
Summa kommun 1648,925 - 6,933 13,000 56,675 1711,667
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Slutligt beslut driftsramar 2020 Bilaga 1

Alla belopp i tkr Netto Budget 2019    

Beslutad KF KF juni KS okt S,M,L,KD C V MP SD KP

Ramområde förslag förslag förslag  förslag förslag

Revision 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200   1 500

Kommunstyrelse 118 000 119 000 118 400 118 400 122 791   119 000

VBU 170 200 183 800 174 500 174 500 174 500   173 700

Kulturskolan 9 100 9 300 9 300 9 300   9 300

RDM 29 725 31 200 33 000 33 000 33 000   33 000

Social o utbildning 450 000 468 000 460 000 460 000 467 417   470 000

Social Välfärd (IFO) 137 900 160 000 163 000 163 000 161 000   158 000

Vård och omsorg 573 900 579 100 578 000 578 000 579 613   581 000

Samhällsbyggnämd 116 794 120 500 119 000 119 000 120 159   124 000

Samhällsbygg (taxe) 0 0 0 0 0    

Kultur o Fritid 38 106 39 800 40 000 40 000 39 687   41 000

Budgetreservation 4 000 3 000 4 000 4 000 3 000   3 000

Extra budgetreservation    

  

Föreningsbidrag Fritid (Kof) 1 000 1 000   

Föreningsbidrag Övrigt (samtliga) 500 500   

Näringslivsutveckling (Ks) 700 700   

Ludvikamodellen (Ks) 3 000 3 000   

Ökad satsning elevhälsan (Sou) 1 000 1 000   

Utemiljöer/utevistelsgaranti (Von) 500 500   

Extra underhåll vägar (Samh) 2 000 2 000  

Stadsarkitekt (Samh) 500 500  

Ledningsorganisation RDM  

 

Totalt 1 648 925 1 705 600 1 709 600 1 709 600 1 711 667 0 0 1 713 500 0
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Resultatbudget 2020 Bilaga 2

Alla belopp i tkr    

Beslutad KF KF KS 22 okt S,M,L,KD C V MP SD KP

Benämning Budget 2019 Differens Juni förslag förslag förslag förslag förslag förslag

Nettokostnader -1 545 425 -6 067 -1 645 142 -1 649 142 -1 649 142 -1 651 209 60 458 60 458 -1 653 042 60 458

Avskrivningar före 2020 -78 403 0 -41 346 -41 346 -41 346 -41 346 -41 346 -41 346 -41 346 -41 346

Avskrivningar 2020 -4 914 0 -4 654 -4 654 -4 654 -4 654 -4 400 -4 021 -5 500

Summa Avskrivningar -83 317 0 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 -45 746 -45 367 -46 846 -41 346

Förändr pensioner -46 100 0 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000

0

I. Resultat 1 -1 674 842 -6 067 -1 727 142 -1 731 142 -1 731 142 -1 733 209 -21 288 -20 909 -1 735 888 -16 888

0

Skatteintäkter 1 683 222 6 151 1 738 097 1 744 248 1 744 248 1 744 248 1 744 248 1 744 248 1 744 248 1 744 248

Finansiell intäkt 36 500 0 27 000 25 000 25 000 27 000 33 000 30 000 30 000

Finansiell kostnad -12 000 0 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

0

II Resultat 2 inklusive taxa 32 880 84 33 955 34 106 34 106 34 039 1 751 960 1 749 339 34 360 1 727 360

0

III. Förändring av eget 

kapital/Årets budgeterade 

resultat 32 880 84 33 955 34 106 34 106 34 039 1 751 960 1 749 339 34 360 1 727 360

 0

Res 3/skatter 2,0% 0 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 100,4% 100,3% 2,0% 99,0%
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Finansbudget 2020
Alla belopp i tkr Beslutad KF    

Budget 2019 KS KS 22 okt S,M,L,KD C V MP SD KP

Benämning förslag förslag förslag förslag förslag förslag förslag

Tillförda medel

Internt tillförda

medel 116 197 79 955 80 106 80 106 80 039 1 797 706 1 794 706 81 206 1 768 706

Förändring kapitalbindning 0

Försäljn av anläggningar 7 000 0 0 0 7 000 25 000

Minskning av lång-

fristiga fordringar

Nyupplåning 

Belåning skattefinanserade investeringar 23 000 80 000 80 000 80 000 12 500 72 000

Belåning taxefinansierade investeringar 150 400 55 000 55 000 55 000 54 900 30 000 54 900

Tillförda medel 296 597 214 955 215 106 215 106 80 039 1 872 106 1 849 706 208 106 1 768 706

Använda medel

Nettoinvesteringar 192 850 159 000 148 029 148 029 145 715 151 090 152 910

Markförvärv 0 0 0

Amortering av lån 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000

Pensionsinlösen

Använda medel 247 850 214 000 203 029 203 029 0 145 715 151 090 207 910 0

Förändring av

Likvida medel 48 747 955 12 077 12 077 80 039 1 726 391 1 698 616 196 1 768 706
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2019-10-22

Bilaga 2
Förvaltning/Nämnd Investering

2019
Investering

2020
Investering

2021
Investering

2022
Investering

2023
Investering

2024 Totalt

Kommunstyrelsen 10000 19 925 18 125 7 725 8 000 8 000 71 775
Samhällsbyggnad 93800 48 295 57 850 114 000 63 900 41 030 418 875
Kultur och fritid 3700 4 900 2 360 1 830 1 085 1 270 15 145
Social och utbildning 6000 1 500 4 000 1 500 1 500 1 500 16 000
Vård och omsorg 1750 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 11 750
Summa 115 250 76 620 84 335 127 055 76 485 53 800 533 545
VA/renhållning 77600 71 409 61 750 62 300 75 300 57 800 406 159
Totalt 192 850 148 029 146 085 189 355 151 785 111 600 939 704
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Resultat och finansieringsbudget år 2020 - 2022(mnkr)  Bilaga 3

inkl Taxeverksamhet

Resultatbudget Ramar Ramar    P  L  A  N    P  L  A  N
år 2019 år 2020 år 2021 år 2022

Driftbudget -1648,9 -1709,6 -1718,0 -1747,2

Kapitalkostnader 103,5 60,5 63,5 66,5

Nettokostnader -1545,4 -1649,1 -1654,5 -1680,7

Avskrivningar -83,3 -46,0 -55,5 -62,6

Pensionskostnad -46,1 -36,0 -40,0 -43,0

Resultat 1 -1674,8 -1731,1 -1750,0 -1786,3

Skatteintäkter 1683,2 1744,3 1780,9 1818,3

Finansnetto 24,5 21,0 4,0 4,0

Resultat 2 32,9 34,2 35,0 36,1

(Resultat 2 enl resultatkrav) 32,9 34,2 35,0 36,1

Resultat 2 exkl taxefin/Skatteintäkter 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

E.o poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat 3 32,9 34,2 35,0 36,1
(Resultat 3 exl taxefinans) 32,9 34,2 35,0 36,1

98,0% 98,0% 96,5% 96,1%
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Finansieringsbudget Bilaga 3

Justerat resultat 2 116,2 80,2 90,5 98,7

Försäljning anläggningar 7,0 0,0 0,0 2,0

Ökning skulder/minskning fordringar 173,4 135,0 52,0 75,0

Tillförda medel 296,6 215,2 142,5 175,7

Investeringar 192,7 148,0 129,0 204,0

Amorteringar 55,0 55,0 55,0 55,0

Använda medel 247,7 203,0 184,0 259,0

Förändring av likvida medel 48,9 12,2 -41,5 -83,3
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2019-10-15

Prioriterade investeringar 2020 Bilaga 4

Kommunstyrelsen

H0287 Bredband 8 000

H0298 Beslutsstöd kommunövergripande 1 000

H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 2 900

Total Summa kommunstyrelsen

Samhällsbyggnad - bostäder

4219 VÄSMANSTRAND 12 950

4244 KV ORREN 0 Tas som extraordinärt när det blir aktuellt

H0166 HILLÄNGET 400

Samhällsbyggnad - infrastruktur

4245 LYVIKSBERGET ÖSTRA IND.OM 0

4267 KORS V 50 GRBG/SNÖÅ/VALLH 2 000

H0205 KORSNING VÄG 50/VASAGATAN 1 500

4240 LAGGARUDDEN ETAPP 4 1 000

Samhällsbyggnad - mark

4212 LYVIKSBERGET SBN 2015/88 6 000

Samhällsbyggnad - fordon

H0119 UTBYTE AV LASTBIL 0 Föreslås att leasas

H0124 FORDONSLYFT 5 TON 0 Föreslås att leasas

H0125 FORDONSLYFT 16 TON 0 Föreslås att leasas

H0129 TRAKTORGRÄVARE 0 Föreslås att leasas

H0453 Sandskopor 0 Föreslås att leasas

H0535 Beredskapsbil x 2 0 Föreslås att leasas

H0536 Snöslunga 0 Föreslås att leasas

H0539 Arbetsledarfordon 0 Föreslås att leasas
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2019-10-15

Samhällsbyggnad - park och lek

4278 LEKPLATSER ENL ÅTGÄRDSPL 2 000

4232 OSPECIFICERAT PARKER 300

H0551 Aktivitetsarenor 2 000
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 200 Dnr 2019/466

Fastställande av budget 2020 med plan 2021-2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att:

1. Slutlig fördelning av driftsramar för nämnderna enligt bifogad 
sammanställning fastställs, binds per nämnd förutom social- och 
utbildningsnämnden som binds på en lägre nivå, bilaga 1. 

2. Slutlig fördelning av investeringsramar för nämnderna enligt bifogad 
sammanställning fastställs, binds inom respektive verksamhetsområde, 
bilaga 2. 

3. Resultat- och finansieringsbudget 2020-2022, bilaga 3. 

4. Prioriterade projekt beslutas enligt bilaga 4. 

5. Borgensavgift för lån till LudvikaHem AB fastställs till 0,4 procent 
beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå. 

6. Borgensavgift för lån till WBAB fastställs till 0,25 procent beräknad på 
genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå. 

7. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ludvika 
kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 
1 165 miljoner kronor. 

8. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 850 miljoner kronor.

9. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för WBAB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 20 miljoner kronor.

10. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för VB Kraft AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 80 miljoner kronor. 

11. Beslut om förändrade taxor och avgifter bordläggs.

12. Partistöd fastställs till 1,5 miljoner kronor, bilaga 6.

Deltar inte i beslutet
Lars Handegard och Ida Friberg båda (V) deltar inte i något av budgetbesluten.

Beslutspunkt 2
SD deltar inte i beslutet.

18



          2(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservationer
Hans Gleimar (C) lämnar skriftlig reservation, se bilaga 7.

Beslutspunkt 1
SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Beskrivning av ärendet
Nämnder och styrelser har lämnat in förslag till budget för 2020 per 
ramområde. Gruppledare för partier som inte är representerade i 
arbetsutskottet har adjungerats till budgetberedningarna. 

Förslagsställare för Socialdemokraterna är Leif Pettersson (S), för Moderaterna 
HåGe Persson (M), för Centerpartiet Hans Gleimar (C), för Västerpartiet Lars 
Handegard (V), för Kristdemokraterna Ann-Christin Anderberg (KD) och för 
Liberalerna Carita Holmgren (L).

Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 34 mnkr, vilket innebär 
2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört med 2018 års 
resultat är det en förbättring med 13 mnkr. Resultatet 2021 och 2022 har 
budgeterats med 2,0 procent överskott. För att uppnå målet får verksamhetens 
kostnader inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och bidrag och enligt 
upprättad budget är nyckeltalet just 98 procent för 2020 och för 2021 och 2022 
97 respektive 96 procent. 

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som 
omfattar kommunens budget. Budgetramarna för 2020 fastställdes utifrån en 
befolkningsprognos på 27 000 invånare. Med detta befolkningstal som grund 
beräknades skatter och statsbidrag vid rambeslutet till 1 744 mnkr. Det kan 
jämföras mot de budgeterade driftskostnaderna exklusive pensionskostnader 
som uppgår till 1 711 mnkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 2 oktober 2019.
2. Bilaga 1, Fördelning av nämndernas driftsramar 2020-2022.
3. Bilaga 2, Investeringsramar 2020-2024.
4. Bilaga 3, Resultat- och finansieringsbudget 2020, med plan 2021-2022.
5. Bilaga 4, Prioriterade projekt.
6. Bilaga 5, Sammanställning av taxor och avgifter.
7. Bilaga 6, Partistöd.
8. Bilaga 7, Gemensamt brev från ägarkommunerna gällande RDM:s budget 

2020.

Behandling
Beslutspunkt 1 - Slutlig fördelning av driftsramar för nämnderna
HåGe Persson (M) lämnar in förändringar på den av fullmäktige tidigare 
beslutade föredelningen av driftsramar. 

C lämnar in förändringar på den av fullmäktige tidigare beslutade föredelningen 
av driftsramar.
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SD lämnar in förändringar på den av fullmäktige tidigare beslutade 
föredelningen av driftsramar.

Ordföranden ställer de tre förslagen mot föreliggande förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt S, M, L och KD förslag. 

Beslutspunkt 2 - Slutlig fördelning av investeringsramar för nämnderna
HåGe Persson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutspunkt 3 - Resultat- och finansieringsbudget 2020-2022
HåGe Persson (M) föreslår en ändring i finansieringsdelen i övrigt yrkas bifall 
till föreliggande förslag.

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot S, M, L och KD ändringsförslag 
och finnar att kommunstyrelsen beslutar enlig S, M, L och KD förslag.

Beslutspunkt 4 - Prioriterade projekt
HåGe Persson (M) yrkar bifall till den uppdaterade bilagan. 

Beslutspunkt 11 - taxor och avgifter 
Leif Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs med anledning av att alla taxor 
ännu inte är beslutade i respektive nämnd.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bordlägga ärendet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar det.

Bilagor
Bilaga 1, Fördelning av nämndernas driftsramar 2020-2022.
Bilaga 2, Investeringsramar 2020-2024.
Bilaga 3, Resultat- och finansieringsbudget 2020, med plan 2021-2022.
Bilaga 4, Prioriterade projekt.
Bilaga 6, Partistöd.
Bilaga 7, Reservation Hans Gleimar (C).

______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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TAXOR OCH AVGIFTER 2020
Sida
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Stöd- och styrningsförvaltningen

Skickas till:
Budgetberedningen

Sammanställning av eventuella förändringar

Samhällsbyggnadsnämnden avgiftsfinansierade
Avfallstaxan består av två dokument en text- och en 
prisbilaga.

Obs! Ny taxa på grund av införande av nytt 
avfallssystem FNI (fastighetsnära insamling).
Samtliga förändringar är markerade med kursiv text  i 
taxedokumenten. 

VA-taxa Höjning av brukningsavgifterna med 5 %. 
Anläggningsavgifterna föreslås vara oförändrade. 
Samtliga förändringar är markerade i taxedokumentet.

Samhällsbyggnadsnämnden skattefinansierade
Plantaxa Tillägg av taxa för ändring av detaljplan. Taxan för 

planhandläggning är baserad på SKL:s modell för 
taxeberäkning.

Torgplatstaxa Oförändrad

Avgift vattentransporter Oförändrad

Prissättning av småhustomter Oförändrad

Felparkering och kontrollavg Höjning av avgift för parkering på busshålplats höjning 
från 700 kr till 800 kr. Samma avgift gäller även för 
parkering på gång/cykelbana, övergångsställe, 
vägkorsning eller gågata/gångfartsområde. 
För överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen 
(1998:1276) gäller parkeringsanmärkningen 500 kr om 
man parkerar mot färdriktningen, i terräng, på en 
på/avstigningsplats, utanför markerad plats, längre än 
24 timmar, utanför en ut- eller infart samt på en 
huvudled.
Datumparkering 700 kr. För all övrig parkering som sker i 
strid med lokal föreskrift gäller felparkeringsavgiften 
400 kr. Kontrollavgiften är oförändrad.

parkering

Avg prövning dispensansökningar Oförändrad

Upplåtelse av allmän platsmark Höjning från 300 kr till 500 kr för användande av allmän 
platsmark. Minimiavgift höjs från 500 kr till 800 kr.

Kart och mätningsverksamhet Oförändrad
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Myndighetsnämnden miljö- och bygg
Protokoll, MMB 2019-09-18 § 156

Taxa enligt miljöbalken. Timtaxan justeras till 1 070 kr. Kostnad för 
avloppsinventering justeras till två timmar och för 
inventering av enklare köksavlopp blir kostnaden en 
timme.

Lagen om foder och animaliska biprodukter Timtaxan justeras till 1 070 kronor.

Taxa enligt livsmedelslagen Timtaxan oförändrad.Taxan är helt ny och uppdaterad 
enligt nya EU-kontrollförordningen 2017/625.

Taxa enligt strålskyddslagen Timtaxan justeras till 1 070 kr. Hela taxan har 
uppdaterats då det kommit en ny strålskyddslag.

Taxa enligt plan- och bygglagen Har ändrats genom ett tillägg för byggnader som enligt 
detaljplan bara omfattas av anmälan. En förklarande text 
finns nu om vad som är en komplementbyggnad och det 
har gjorts en justering för mindre anmälningspliktiga 
åtgärder till exempel eldstad och rivning. Timtaxan 
justeras till 1 070 kr. För ärenden med timtaxa är den 
minsta avgiften tre timmar. 

Kultur- och fritidsnämnden
Ärendet blev återremitterat vid senaste KFN, kommer upp 
på nytt den 11 dec.

Vård- och omsorgsnämnden

Tjskr och protokoll från vård och omsorgsnämnden

Vårdtaxa Regleras enligt gällande prisbasbelopp

Avgift service barn och ungdom Regleras enligt gällande prisbasbelopp

Besöksavgift hemsjukvården Regleras enligt gällande prisbasbelopp

Hjälpmedelsavgift Regleras enligt gällande prisbasbelopp

Social- och utbildningsnämnden 
Förskoleverksamheten Ändring enligt beslut SUNAU 20191017 

Fritidshemsverksamheten Oförändrad. 

Beroendeenheten Oförändrad.

Protokoll från social och utbildningsnämnden 2018-11-07 
§163
Avgift för dödsboförvaltning, tjskr Oförändrad

Familjerådgivning Oförändrad
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2019-10-15

S 16 444 444
M 11 305 556
SD 8 222 222
C 5 138 889
V 5 138 889
MP 3 83 332
KD 2 55 556
KP 2 55 556
L 2 55 556
Total summa 1 500 000
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Budget 2020 Räddningstjänsten Dala Mitt Bilaga 7

Under budgetprocessen 2020 har ägarkommunerna fört en dialog med RDM om verksamhetens 
behov för kommande år. RDM visar tydligt på ett behov av en högre uppräkning än vad 
ägarkommunerna föreslår för övrig kärnverksamhet. Således har ägarkommunernas ekonomichefer, 
med kommundirektörer, kommit fram till att en uppräkning för år 2020 ska vara 2,5%. Utöver 
uppräkningen av driftsbidraget ska även ett ägartillskott tillföras RMD för att täcka de ökade 
kostnaderna som den nya ledningsorganisationen medfört.

Det finns en stor potential i en effektivare ledningsorganisation, som kommer att vara en viktig del av 
den framtida utvecklingen. Med anledning av detta förordar tjänstemännen hos ägarkommunerna 
att tillfälligt under 2020 ge ett ägartillskott om maximalt 4,2 mkr. Kostnaden för den nya 
ledningsorganisationen blir lägre ju fler aktörer som ansluter sig och idag vet vi att i vart fall två 
närliggande aktörer visat intresse. Om andra aktörer ansluter sig för att använda den nya 
ledningsorganisationen medför detta att den totala kostnaden fördelas på fler aktörer, vilket medför 
en lägre kostnad för ägarkommunerna. Ägarkommunerna kommer under år 2020 föra en löpande 
dialog med RDM allt eftersom fler aktörer ansluter sig för att säkerställa att den ekonomiska 
belastningen på ägarkommunerna minskar i samma takt.

Det ägartillskott tillförs RDM under år 2020 ska fördelas mellan ägarkommunerna utifrån samma 
principer och fördelningstal som för driftsbidraget i övrigt.  

För ägarkommunerna i RDM

Anders Ullvén Sari Nilsson
Ekonomichef Borlänge kommun Ekonomichef Falu kommun

Jenz EK Torbjörn Matsson
Ekonomichef Gagnef kommun Ekonomichef Säters kommun

Åsa Grans
Ekonomichef Ludvika kommun
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 197 Dnr 2019/458

Delårsrapport för perioden januari-augusti 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns delårsrapport 2019, 
enligt bilaga daterad 15 oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten visar översiktligt hur det gick för kommunen och 
kommunkoncernen perioden januari−augusti 2019. Bland annat görs en 
bedömning av om fullmäktiges övergripande verksamhetsmål och finansiella 
mål kommer att nås 2019.

Det har under året skett förbättringar för vissa av de resultatmått som visar 
konkreta aspekter av verksamhetsmålen. Betygen har förbättrats i grundskolans 
årskurs 9, utbyggnaden av bredband fortsätter och det har blivit en minskad 
energianvändning i kommunens lokaler. Ändå tyder uppföljningen på att endast två 
av fullmäktiges fem verksamhetsmål kan komma att delvis uppnås under 2019.

Kommunens ekonomiska resultat för årets första åtta månader uppgick till 
231,4 miljoner kr efter finansiella poster, motsvarande 211,8 miljoner kr mer än 
periodens budgeterade nivå 19,7 miljoner kr. Överskottet utgörs framför allt av 
två engångsbelopp i form av reavinster på totalt 183,8 miljoner kr, främst en på 
176,1 miljoner kr efter en aktieöverlåtelse till nybildade koncernbolaget 
Ludvika Kommun Stadshus AB. 

Prognosen för helåret 2019 tyder visserligen på att fullmäktiges enda finansiella 
mål formellt sett kommer att uppnås, ett resultat för kommunen efter finansiella poster på 
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (32,9 miljoner kr). Men det väntade 
överskottet på 10,2 procent eller 171 miljoner kr beror till fullo på de nämnda 
reavinsterna, som inte härrör från den egentliga verksamheten. Utan dessa 
reavinster hade det i stället blivit ett negativt prognosresultat med 2 miljoner kr, 
eftersom nämnderna i år sammantaget väntas förbruka 55 miljoner kr mer än sina 
tilldelade medel för den löpande driften.

För helåret 2019 väntas kommunen inte uppfylla det lagstadgade balanskravs-
resultatet. Prognosen pekar på ett balanskravsresultat på -2 miljoner kr, där ett 
redovisat underskott ska återställas med motsvarande överskott inom tre år.

Under resterande del av året finns möjligheter att påverka nämndernas 
prognosticerade kostnadsöverskridande och därmed även undvika det negativa 
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balanskravsresultatet. Kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att fortsätta 
arbetet med åtgärder för att få en ekonomi i balans (KS 24 september 2019 § 179).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 oktober 

2019.
2. Delårsrapport 2019 daterad 15 oktober 2019.  
______

Beslut skickas till
Fullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)

Kommunstyrelsens stab
 

Datum

2019-10-15
Diarienummer

KS  2019/458-04

Fullmäktige

Delårsrapport för perioden januari-augusti 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns delårsrapport 2019, 
enligt bilaga daterad 15 oktober 2019.

Sammanfattning
Delårsrapporten visar översiktligt hur det gick för kommunen och 
kommunkoncernen perioden januari−augusti 2019. Bland annat görs en 
bedömning av om fullmäktiges övergripande verksamhetsmål och finansiella 
mål kommer att nås 2019.

Det har under året skett förbättringar för vissa av de resultatmått som visar 
konkreta aspekter av verksamhetsmålen. Betygen har förbättrats i grundskolans 
årskurs 9, utbyggnaden av bredband fortsätter och det har blivit en minskad 
energianvändning i kommunens lokaler. Ändå tyder uppföljningen på att endast två 
av fullmäktiges fem verksamhetsmål kan komma att delvis uppnås under 2019.

Kommunens ekonomiska resultat för årets första åtta månader uppgick till 
231,4 miljoner kr efter finansiella poster, motsvarande 211,8 miljoner kr mer än 
periodens budgeterade nivå 19,7 miljoner kr. Överskottet utgörs framför allt av 
två engångsbelopp i form av reavinster på totalt 183,8 miljoner kr, främst en på 
176,1 miljoner kr efter en aktieöverlåtelse till nybildade koncernbolaget 
Ludvika Kommun Stadshus AB. 

Prognosen för helåret 2019 tyder visserligen på att fullmäktiges enda finansiella 
mål formellt sett kommer att uppnås, ett resultat för kommunen efter finansiella poster på 
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (32,9 miljoner kr). Men det väntade 
överskottet på 10,2 procent eller 171 miljoner kr beror till fullo på de nämnda 
reavinsterna, som inte härrör från den egentliga verksamheten. Utan dessa 
reavinster hade det i stället blivit ett negativt prognosresultat med 2 miljoner kr, 
eftersom nämnderna i år sammantaget väntas förbruka 55 miljoner kr mer än sina 
tilldelade medel för den löpande driften.

För helåret 2019 väntas kommunen inte uppfylla det lagstadgade balanskravs-
resultatet. Prognosen pekar på ett balanskravsresultat på -2 miljoner kr, där ett 
redovisat underskott ska återställas med motsvarande överskott inom tre år.

Under resterande del av året finns möjligheter att påverka nämndernas 
prognosticerade kostnadsöverskridande och därmed även undvika det negativa 
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Ludvika kommun
Datum

2019-10-15
Diarienummer

KS 2019/458
Sida

2(3)

balanskravsresultatet. Kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att fortsätta 
arbetet med åtgärder för att få en ekonomi i balans (KS 24 september 2019 § 179).

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten visar översiktligt hur det gick för kommunen och kommun-
koncernen januari−augusti 2019. I koncernen ingår kommunen och de 
kommunala bolagen. Bland annat görs en bedömning av om full-mäktiges 
övergripande verksamhetsmål och finansiella mål kommer att nås 2019.

Kommunens verksamhetsmässiga mål
Delårsuppföljningen av fullmäktiges fem verksamhetsmål pekar på förbättringar 
och en positiv utveckling för vissa av de resultatmått som visar konkreta aspekter 
av målen och som används för att bedöma hur väl de nås. Betygen har förbättrats i 
grundskolans årskurs 9, utbyggnaden av bredband via fiber fortsätter i hela 
kommunen och det har blivit en minskad energianvändning i kommunens lokaler.

Ändå tyder delårsuppföljningen på att endast två av fullmäktiges fem 
verksamhetsmål, En bra kommun att växa upp i och En miljövänlig kommun, kan 
komma att delvis uppnås under 2019. Övriga mål kommer troligen inte att nås.

Kommunens driftverksamhet, ekonomiska resultat och finansiella mål
Resultatet för årets första åtta månader uppgick till 231,4 miljoner kr efter 
finansiella poster, motsvarande 211,8 miljoner kr mer än periodens budgeterade 
nivå 19,7 miljoner kr. För perioden finns även en extraordinär intäktspost på 
11,1 miljoner kr som avser verksamhet tidigare år. Periodens totala resultat var 
alltså 242,5 miljoner kr.

Periodens överskott utgörs framför allt av två engångsbelopp i form av 
reavinster på sammantaget 183,8 miljoner kr, främst en på 176,1 miljoner kr 
efter en aktieöverlåtelse till nybildade koncernbolaget Ludvika Kommun 
Stadshus AB. Även en positiv personalskuldsförändring på 36 miljoner kr 
bidrar till överskottet.

Prognosen för helåret 2019 tyder visserligen på att fullmäktiges enda finansiella 
mål formellt sett kommer att nås, ett resultat för kommunen efter finansiella poster på 
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (32,9 miljoner kr). Men det väntade 
överskottet på 10,2 procent eller 171 miljoner kr beror till fullo på de nämnda 
reavinsterna på totalt 183,8 miljoner kr, som inte härrör från den egentliga 
verksamheten.

Utan dessa reavinster hade det i stället blivit ett negativt prognosresultat med 
2 miljoner kr. Skälet är att nämnderna i år sammantaget väntas förbruka 55 
miljoner kr mer än sina tilldelade medel för den löpande driften, varav 
37 miljoner kr avser social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
social välfärd och 10 miljoner kr vård- och omsorgsnämnden.

För helåret 2019 väntas kommunen inte uppfylla det lagstadgade 
balanskravsresultatet. Prognosen pekar på ett negativt balanskravsresultat på 
2 miljoner kr, där ett redovisat underskott enligt lag ska återställas med 
motsvarande överskott inom tre år. Vid beräkningen av balanskravsresultatet 
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har det prognosticerade resultatet rensats för reavinsterna på 183,8 miljoner kr, 
som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Under resterande del av året finns möjligheter att påverka nämndernas 
prognosticerade kostnadsöverskridande och därmed även undvika det negativa 
balanskravsresultatet. På sitt sammanträde 24 september 2019 § 179 
uppmanade kommunstyrelsen nämnderna att fortsätta arbetet med åtgärder för 
att få en ekonomi i balans. 

Kommunens investeringar
Av årets investeringsanslag på 264,1 miljoner kr har 135,5 miljoner kr bokförts 
under årets första åtta månader. Enligt prognos för helåret väntas nämnderna 
totalt sett använda 249 miljoner kr av anslaget (94 procent).

Koncernens ekonomiska resultat
Kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgick till 306 
miljoner kr, vilket är 260 miljoner kr mer än samma period i fjol.

Prognosen för helåret 2019 är ett resultat på 240 miljoner kr.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikael Müller
Verksamhetscontroller

Christer Karlsson
Redovisningschef

Bilagor
Bilaga Delårsrapport 2019, daterad 15 oktober 2019

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och bolag för kännedom
Kommunchef för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Ekonomienheten för kännedom
Revisorerna
Akten
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KS 2019/458 
Sida 

2(27) 

 

Delårsrapport 2019 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

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

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

unga, arbete och näringsliv samt invånarnas livsmiljö. 

Denna delårsrapport redovisar översiktligt hur det gick för kommunen under 

årets första åtta månader. Därmed kan man också göra en kort avstämning av 

vad som har hänt under början av den nya mandatperioden 2019−2022.  

Kommunen fortsätter utvecklas. I år fortsätter vi exempelvis att bygga nya 

förskolor för att kunna ta emot alla barn som har fötts under senare år. 

Samtidigt har vi redan börjat planera för att de stora barnkullarna inom några år 

kommer upp i skolåldern. Jag vill också nämna att toppmoderna Solviksskolan 

invigdes i början av året, samtidigt som den första fristående grundskolan i 

kommunen etablerades när höstterminen startade.  

Inom miljöområdet tar vi i år ett stort kliv i och med införandet av det nya 

fastighetsnära avfallssystemet, som gör det lättare att sortera rätt redan hemma 

där vi bor. Genom att sortera och återvinna mera gör vi skillnad för miljön och 

klimatet både i dag och i framtiden. 

Ekonomin. Kommunen gjorde överskott 2015, 2016, 2017 och 2018 och nu 

agerar vi för att det ska bli ett plus även innevarande och kommande år. Över-

skott behövs bland annat för att finansiera investeringsbehov och som en buffert 

för att möta konjunktursvängningar och oförutsedda händelser. En fortsatt stark 

ekonomi och god ekonomisk hushållning ger handlingsfrihet och möjligheter till 

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

I år firar vi att Ludvika fyller 100 år. Under detta jubileumsår har det 

arrangerats en mängd evenemang inom bland annat kultur och idrott på olika 

platser i kommunen. Allt från den storslagna invigningen på nyårsafton till 

folkfesten med konserter och uppträdanden under jubileumsdagarna i somras. 

Och fortfarande återstår flera programpunkter under resten av året. Jag är glad 

för att allt detta kan genomföras tack vare ett mycket gott samarbete med de 

lokala företagen och föreningslivet.  

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

vår kommun. 

Ludvika i oktober 2019 

 

Leif Pettersson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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1 Förvaltningsberättelse 
Denna delårsrapport visar översiktligt hur det gick för kommunkoncernen, 

kommunen och de kommunala bolagen, under perioden januari−augusti 2019. 

Bland annat görs en samlad bedömning av om kommunens övergripande 

verksamhetsmål och finansiella mål kommer att nås 2019. Kombinationen av 

verksamhetsmässiga och finansiella mål, som enligt kommunallagen i bägge fallen 

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

förmåga att bedriva verksamheten ändamålsenligt och kostnadseffektivt i enlighet 

med fullmäktiges intentioner och prioriteringar. 

Ett ekonomiskt delårsbokslut har upprättats för perioden januari−augusti 2019. 

En prognos lämnas för helåret 2019. 

1.1 Översikt av kommunens mål för verksamhet och 

ekonomi 

Bedömning av om målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2019 

Verksamhetsmål 

En av landets bästa skolkommuner Nej 

En bra kommun att växa upp i Delvis 

En tillväxtkommun Nej 

En bra kommun att leva i Nej 

En miljövänlig kommun Delvis 

Finansiellt mål Resultat 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag Ja 

Delårsuppföljningen av fullmäktiges fem verksamhetsmål pekar på förbättringar 

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

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

grundskolans årskurs 9, utbyggnaden av bredband fortsätter i hela kommunen och 

det har blivit en minskad energianvändning i kommunens lokaler.  

Uppföljningen tyder på att två av fullmäktiges fem verksamhetsmål, En bra 

kommun att växa upp i och En miljövänlig kommun, kan komma att delvis uppnås 

under 2019. Övriga mål kommer troligen inte att nås.  

Prognosen för helåret 2019 tyder visserligen på att fullmäktiges enda finansiella mål 

formellt sett kommer att nås, ett resultat för kommunen efter finansiella poster på 2 procent 

av skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarande 32,9 miljoner kr. Enligt prognos blir 

det ett resultat på 10,2 procent eller 171 miljoner kr. Men det väntade överskottet 

beror till fullo på två positiva engångsbelopp i form av reavinster på totalt 

183,8 miljoner kr, främst en på aktier på 176,1 miljoner kr, som inte härrör från den 

egentliga verksamheten. Utan dessa reavinster hade det i stället blivit ett negativt 

prognosresultat med 2 miljoner kr, eftersom nämnderna i år sammantaget väntas 

förbruka 55 miljoner kr mer än sina tilldelade driftsmedel. 

En mer utförlig uppföljning av resultatmåtten och verksamhetsmålen redovisas 

i avsnitt 1.2 och i kapitel 2. Det ekonomiska resultatet redovisas i avsnitt 1.3. 
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1.2 Kommunens verksamhetsmål 

Delårsuppföljning av verksamhetsmålen 2019 
 Resultatmått Genom-

förda 

mål-

aktivi-

teter 

Bedöm-

ning av 

om 2019 

års mål-

värde 

kommer 

att nås vid 

årets slut 

 

Utfall Målvärde 

 
2017 2018 

2019 

delår 
2019 2020 

2019 

delår 

En av landets bästa 

skolkommuner 
       

Kommunranking för genomsnittligt 

meritvärde i grundskolans åk 9 (1−290, 

där 1=bästa kommun) 

263 211 198 150 72 − Nej 

Kommunranking för genomsnittlig 

betygspoäng i gymnasiets åk 3 (1−290, 

där 1=bästa kommun) 

173 81 saknas 104 72 − − 

En bra kommun att växa upp i        

Andel ungdomar med framtidstro 89 % 90 % saknas 94 % 95 % 73 % (Ja) 

Andel ungdomar med möjl. att påverka 

dem som bestämmer i kommunen 
21 % 25 % saknas 29 % 35 % 75 % (Ja) 

Andel ungdomar som har upplevt 

otrygga situationer 
31 % 33 % saknas 20 % 10 % − Nej 

Andel öppet arbetslösa unga 18−24 år 7,5 % 6,0 % 6,1 % 5,5 % 4,0 % − Nej 

En tillväxtkommun        

Antal invånare 26 992 26 946 26 974 27 400 28 000 − Nej 

Antal nybyggda bostäder 121 101 71 351 5002 − Nej 

Andel hushåll med tillgång, eller absolut 

närhet, till snabbt bredband 
83 % 87 % 88%3 85 % 90 % − Ja 

Företagens betyg på kommunens 

service (0−100, där 100=bäst) 
76 75 saknas 77 80 57 % (Nej) 

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

En bra kommun att leva i        

Invånarnas betyg på kommunen som en 

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

100=bäst) 

50 53 saknas 57 60 67 % (Nej) 

Invånarnas betyg på kommunens 

bemötande och tillgänglighet (0−100, 

där 100=bäst) 

52 55 saknas 58 60 78 % (Ja) 

Invånarnas betyg på kommunen som en 

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

där 100=bäst) 

49 52 saknas 59 65 − Nej 

En miljövänlig kommun        

Andel hushållsavfall som återvinns 26 % 31 % saknas 45 % 65 % − Nej 

Andel ekologiska livsmedel i kommun-

organisationen 
40 % 42 % 37 % 45 % 60 % − Nej 

Koldioxidutsläpp från kommunorganisa-

tionens bilresor, ton CO2 per årsarbetare 
0,21 0,19 saknas 0,20 0,20 100 % (Ja) 

Energianvändning i kommunorganisa-

tionens lokaler, kWh per m2 
160 162 913 157 139 − Ja 

1. Nybyggda bostäder under året 

2. Nybyggda bostäder under femårsperioden 2016−2020 

3. Första halvåret 
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Målet En av landets bästa skolkommuner kommer troligen inte att uppnås 

2019. Målet har två resultatmått, varav ett redan nu kan följas upp med ett slutgiltigt 

utfall. Årets avgångsbetyg i grundskolan steg för andra året i rad. För tredje året i 

rad förbättrades därmed också kommunens rankingplacering bland landets 

kommuner, men inte tillräckligt för att nå årets målvärde. Avgångsbetygen i 

gymnasiet, och årets kommunranking, publiceras först i december. 

Målet En bra kommun att växa upp i kan komma att uppnås delvis 2019. Ett 

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

vänt upp igen, och årets målnivå kommer troligen inte nås. För övriga mått kan 

bara den osäkrare indirekta uppföljningen göras, via de målaktiviteter som har 

genomförts under året. Att 14 av 19 aktiviteter (75 procent) har genomförts tyder 

på att årets målsättningar kan vara på väg att nås för ungdomars framtidstro och 

deras möjlighet att påverka kommunala beslutsfattare. Trots många genomförda 

aktiviteter är det däremot inte troligt att ungas trygghet kommer förbättras så 

mycket som skulle krävas för att nå årets målvärde. 

Målet En tillväxtkommun kommer troligen inte att uppnås 2019. Fyra av 

de fem måtten följs upp med halvårsutfall. Av dessa kommer troligen bara 

utbyggnaden av bredband via fiber att nå årets målvärde. Tyvärr har 

folkmängden inte ökat som det var tänkt, bostadsbyggandet varit otillräckligt 

och arbetslösheten planat ut på en ungefär oförändrad nivå. Målvärdet för 

företagens betyg på kommunen service verkar inte vara på väg att nås, eftersom 

endast fyra av de sju planerade målaktiviteterna har genomförts. 

Målet En bra kommun att leva i kommer troligen inte att uppnås 2019. De 

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

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

mer trygga. Måtten följs upp via målaktiviteterna. Att totalt drygt två tredjedelar 

av aktiviteterna har genomförts, skulle kunna tyda på att årets målvärden kan 

komma att nås när årets utfall redovisas i december. Störst chans finns för måttet 

om bemötande och tillgänglighet. Men oavsett hur det går med aktiviteterna är 

det i fallet med trygghet inte troligt att måttets målvärde är på väg att nås. För det 

måttet gav nämligen invånarna mycket lägre betyg 2018, jämfört med 2019 års 

målvärde. Det skulle därför krävas en historiskt stor förbättring i år för att 

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

Målet En miljövänlig kommun kan komma att uppnås delvis 2019. Två av 

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

lägre energianvändning i kommunens lokaler, och årets målvärde kan komma att 

nås. Däremot har det blivit mindre ekologiska livsmedel i den mat som 

kommunen serverar, och årets ambitionsnivå kommer troligen inte att nås. Inte 

heller hushållsavfallets återvinningsgrad kommer nå årets målvärde, i avvaktan på 

det nya avfallssystem som införs hösten 2019. För klimatpåverkan av 

kommunorganisationens resor med bil kan bara den indirekta uppföljningen 

göras. Att alla planerade målaktiviteter har genomförts, tyder på att årets 

målvärde kan vara på väg att nås. 

En mer utförlig uppföljning av vissa av resultatmåtten redovisas i kapitel 2. 
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1.3 Kommunens ekonomiska resultat 
För helåret 2019 är det budgeterat ett resultat (överskott) efter finansiella poster 

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

generella statsbidrag på nästan 1,7 miljarder kr. För perioden januari−augusti är 

det budgeterat ett resultat på 19,7 miljoner kr. 

För årets första åtta månader uppgick resultatet efter finansiella poster till 

231,4 miljoner kr, alltså 211,8 miljoner kr mer än periodens budgeterade nivå. För 

perioden finns även en extraordinär intäkt på 11,1 miljoner kr som avser 

verksamhet tidigare år. Periodens totala resultat var alltså 242,5 miljoner kr, det 

vill säga 222,9 miljoner kr mer än budgeterat.  

Kommunens resultat, miljoner kronor 

 Januari−augusti 2019 Helår 2019 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 
Resultat efter 

finansiella poster 
19,7 231,4 +211,8 32,9 171 +138 

Extraordinära poster 0,0 11,1 +11,1 0,0 11 +11 

Årets resultat 19,7 242,5 +222,9 32,9 182 +149 

Resultat efter finans. 

poster. Andel av 

skatteintäkter och gen. 

statsbidrag 

1,8 % 20,6 %  +18,8 2,0 % 10,2 % +8,2 

Hela resultaträkningen redovisas i kapitel 3. 

Periodens överskott utgörs framför allt av två engångsbelopp i form av 

reavinster på totalt 183,8 miljoner kr: den ena på 176,1 miljoner kr efter en 

aktieöverlåtelse till nybildade koncernbolaget Ludvika Kommun Stadshus AB 

och den andra på 7,7 miljoner kr efter fastighetsförsäljningar. Även en positiv 

personalskuldsförändring på 36 miljoner kr bidrar till överskottet. 

Resultatet efter finansiella poster motsvarar 20,6 procent av periodens 

skatteintäkter och generella statsbidrag och ligger därmed över kommunens mål 

på 2 procent för helåret. Generellt har det för kommunsektorn utvecklats en 

tumregel för god ekonomisk hushållning som anger att resultatnivån över tid 

bör ligga kring 2 procent. I en enskild kommun kan dock den eftersträvade nivån 

vara antingen lägre eller högre beroende på de lokala förutsättningarna. 

Enligt prognos kvarstår ett överskott på 171 miljoner kr till årets slut, 

138 miljoner kr mer än budgeterade 32,9 miljoner kr. Prognosens resultat på 

10,2 procent innebär att fullmäktiges mål om 2 procent formellt sett uppnås. 

Men överskottet beror till fullo på de nämnda reavinsterna, främst den på 

176,1 miljoner kr, som inte härrör från den egentliga verksamheten. Utan 

reavinsterna hade det i stället blivit ett negativt prognosresultat med 2 miljoner kr, 

vilket är 35 miljoner kr sämre än budgeterat. Skälet är att nämnderna 

sammantaget prognostiserar att i år förbruka 55 miljoner kr mer än sina tilldelade 

driftsmedel, varav 37 miljoner kr avser social- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde social välfärd och 10 miljoner kr vård- och 

omsorgsnämnden. 
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Nämndernas driftsprognoser inbegriper de förslag till åtgärder, på totalt 

23,6 miljoner kr för att i år nå en budget i balans, som nämnderna rapporterade 

till kommunstyrelsen 24 september 2019 § 179. Bakgrunden är att 

kommunstyrelsen i samband med behandlingen av årets andra 

budgetuppföljning gav nämnderna i uppdrag att ta fram och påbörja 

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

negativt resultat och i stället uppnå kommunens budgeterade resultat på 

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

1.4 Kommunens balanskravsresultat 
För helåret 2019 väntas kommunen inte uppfylla det lagstadgade kravet på ett 

nollresultat. Prognosen pekar på ett negativt balanskravsresultat (underskott) på 

2 miljoner kr, eftersom nämnderna väntas överskrida sina tilldelade driftsmedel 

med 55 miljoner kr. 

Kravet på en budget i balans omfattar alla kommuner och är en del i att ha en god 

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

finanser. Balanskravets tumregel är att inte bedriva mer verksamhet än vad som 

täcks av de löpande intäkterna. Verksamheten ska alltså inte finansieras genom lån 

och skuldsättning. Bakom detta ligger den grundläggande idén om att varje 

generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som den konsumerar. 

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

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

en buffert mot konjunktursvackor och oförutsedda händelser. Ett nollresultat 

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

Enligt lag ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Kommunen har i år budgeterat ett överskott på cirka 33 miljoner kr, 

motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

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

motsvarande överskott inom tre år. Det finns noga angivet hur 

balanskravsresultatet ska beräknas genom så kallade balanskravsjusteringar i en 

balanskravsutredning. Huvudregeln är att rensa det redovisade resultatet från 

sådana poster som inte härrör från den egentliga verksamheten, vilket i 

praktiken oftast handlar om realisationsvinster och realisationsförluster. 

Kommunens balanskravsutredning, miljoner kronor 
 Januari− 

augusti 

2019 

Helår 2019 

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Redovisat resultat 242,5 32,9 182 +149 

Balanskravs-

justeringar 
-183,8 0,0 -184 -184 

Resultat efter balans-

kravsjusteringar 
58,7 32,9 -2 -35 

Resultatutjämnings-

reserv 
0,0 0,0 0 0 

Balanskravs-

resultat 
58,7 32,9 -2 -35 
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Vid beräkningen av kommunens balanskravsresultat 2019 har därför det 

redovisade resultatet rensats för reavinsterna på 184 miljoner kr. Beräkningen 

resulterar i ett prognosticerat underskott med 2 miljoner kr, eller 35 miljoner kr 

mindre än budgeterat. 

Om prognosen slår in skapas i år inte ett önskat överskott och handlingsutrymme 

som är en del av god ekonomisk hushållning. Då krävs dessutom att kommunen 

genom en särskild åtgärdsplan återställer underskottet inom tre år. 

Under resterande del av året finns möjligheter att påverka nämndernas 

prognosticerade kostnadsöverskridande och därmed undvika ett underskott. På 

sammanträdet 23 september 2019 § 179 uppmanade kommunstyrelsen 

nämnderna att fortsätta arbetet med åtgärder för att få en ekonomi i balans. 

1.5 Nämndernas driftverksamhet 
Under årets första åtta månader hade nämnderna sammantaget 2,5 miljoner kr 

lägre driftskostnader netto (kostnader minus intäkter) jämfört med periodens 

budgeterade nivå på drygt 1,1 miljarder kr. 

En förklaring till den positiva avvikelsen är periodens, för kommunen, 

gynnsamma förändring av personalskulderna till nuvarande anställda på cirka 

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

Nämndernas driftskostnader netto, miljoner kronor 

 

 

 

Januari−augusti 2019 Helår 2019 

Budget Utfall 
Avvik-

else 
Budget Prog-

nos 
Avvik-

else 

Kommunstyrelsen 78,7 72,1 +6,6 122,0 122 0 

Kultur- och fritidsnämnden 27,4 26,3 +1,2 38,1 38 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 89,0 90,3 -1,2 116,8 121 -4 

Social- och utbildnings-

nämnden Utbildning* 
294,6 271,2 +23,5 450,0 445 +6 

Social- och utbildnings-

nämnden Social välfärd* 
91,4 114,0 -22,5 137,9 175 -37 

Vård- och omsorgsnämnden 383,6 383,7 -0,1 573,9 584 -10 

Räddningsnämnden Dala 

Mitt (RDM) 
19,8 24,7 -4,9 29,7 36 -6 

Västerbergslagens 

utbildningsförbund (VBU) 
119,5 119,3 +0,2 179,3 182 -3 

Revisionen 0,4 0,6 -0,2 1,2 1 0 

Totalt 1 104,6 1 102,1 +2,5 1 648,9 1 704 -55 

* Social- och utbildningsnämndens driftsbudget delas upp efter beslut i fullmäktige 

Trots delårsperiodens positiva avvikelse på 2,5 miljoner kr, pekar prognosen för 

helåret på att nämndernas löpande driftskostnader netto blir 55 miljoner kr 

högre än den tilldelade nivån. Detta trots genomförda och planerade åtgärder 

för att få en ekonomi i balans, däribland de som nämnderna rapporterade till 

kommunstyrelsen 24 september 2019 § 179. Att den nämnda positiva 

förändringen av personalskulderna med 36 miljoner kr väntas gå mot noll till 
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årets slut, är en förklaring till att periodens lägre kostnader än budget väntas 

vändas till ett överskridande för helåret. 

Störst negativa avvikelser finns hos social- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde social välfärd, som under årets första åtta månader hade 

22,5 miljoner kr högre driftskostnader netto än budgeterat och som enligt 

prognos väntas överskrida årets driftsbudget med 37 miljoner kr. 

Överskridandet gäller både ekonomiskt bistånd samt placeringar och insatser. 

Social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utbildning har 

däremot positiva avvikelser för både delårsperioden och helåret. Enligt prognos 

blir årets driftskostnader kring 6 miljoner kr lägre än budgeterat. 

Samhällsbyggnadsnämnden förbrukade under januari−augusti 1,2 miljoner 

kr mer än sin tilldelade nettobudget för samma period. Detta till stor del 

beroende på höga kostnader för vinterväghållning, ökade maskin- och 

drivmedelskostnader, minskad kostnadstäckning inom gata-park samt ökade 

nämndkostnader. Årets driftsbudget väntas överskridas med 4 miljoner kr. 

Enligt prognos kommer vård- och omsorgsnämnden överskrida årets 

nettobudget med 10 miljoner kr. Totalt sett är personalkostnaderna högre än 

det budgeterade beloppet. 

Sedan 2019 är kommunen medlem i kommunalförbundet Räddnings-

nämnden Dala Mitt. För perioden januari−augusti rapporteras ett kostnads-

överskridande för Ludvika kommun med 4,9 miljoner kr netto, som enligt 

prognos väntas växa till 6 miljoner kr vid årets slut. Överskridandet beror på att 

årets medlemsbidrag blir högre än den budgeterade nivån, men också på 

kostnader som kan hänföras till Räddningstjänsten Västerbergslagens 

verksamhet 2018.  

Årets budgeterade medlemsbidrag till Västerbergslagens utbildningsförbund 

(VBU) väntas inte räcka till. Enligt prognos kommer Ludvika kommun behöva 

skjuta till ytterligare 3 miljoner kr för 2019. VBU bedrivs som ett 

kommunalförbund tillsammans med Smedjebackens kommun, och de två 

kommunernas kostnader bestäms utifrån respektive kommuns andel av 

eleverna. 

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt revisionen kommer 

enligt prognoser hålla sina årsbudgetar. 

Under resterande del av året finns det möjligheter att påverka nämndernas 

prognosticerade kostnadsöverskridande med totalt 55 miljoner kr. På 

sammanträdet 23 september 2019 § 179 uppmanade kommunstyrelsen 

nämnderna att fortsätta arbetet med åtgärder för att få en ekonomi i balans. 
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1.6 Nämndernas investeringar 
Investeringstakten har tidigare år varit låg under perioden januari−augusti. Men 

2019 har trenden brutits. Av årets totala investeringsanslag på 264,1 miljoner kr 

har 135,5 miljoner kr bokförts under årets första åtta månader. Enligt prognosen 

för helåret 2019 väntas nämnderna totalt sett använda 249 miljoner kr av 

anslagen (94 procent). Resterande 15 miljoner kr väntas inte att tas i anspråk i år. 

Nämndernas investeringar, miljoner kronor 

 

 

 

Januari−augusti 2019 Helår 2019 

Totalt 

anslag 
Utfall 

Avvik-

else 

Totalt 

anslag 
Prog-

nos 
Avvik-

else 

Kommunstyrelsen 17,3 8,0 -9,3 17,3 14 -3 

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

Samhällsbyggnadsnämnden, 

skattefinansierad verksamhet 
102,3 43,8 -58,5 102,3 92 -10 

Samhällsbyggnadsnämnden, 

taxefinansierad verksamhet 
131,7 79,1 -52,7 131,7 130 -2 

Social- och utbildnings-

nämnden 
7,2 3,9 -3,2 7,2 7 0 

Vård- och omsorgsnämnden 1,8 0,3 -1,6 1,8 2 0 

Totalt 264,1 135,5 -128,6 264,1 249 -15 

Årets investeringsanslag på 264,1 miljoner kr utgörs inte bara av 2019 års 

budgeterade investeringsmedel på 192,9 miljoner kr, utan även av de 

72,5 miljoner kr netto som enligt fullmäktiges beslut 3 juni 2019 § 90 har 

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

Merparten av de omfördelade medlen avser samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden som har klart störst investeringsanslag väntas 

enligt prognos upparbeta kring 222 miljoner kr av anslaget på 234 miljoner kr. 

Av de 12 miljoner kr som inte väntas användas kan 9 miljoner kr hänföras till 

verksamhetsområdena planering och gata-park.  

1.7 Kommunens och koncernens resultat och ekonomiska 

ställning 

Ludvika kommun, miljoner kronor              

 

Prognos 

helår 

2019 

Utfall  

jan-aug 

2019 

Helår 

2018 

Helår 

2017 

Helår 

2016 

Helår 

2015 

Intäkter 2 541 1 786 1 437 1 444 1 362 1 228 

Kostnader -2 359 -1 543 -1 391 -1 369 1 280 -1 192 

Resultat 182 243 46 75 82 36 

Soliditet − 45 % 40 % 43 % 45 % 44 % 

Soliditet inkl pensionsförpliktelser − 20 % 12 % 11 % 8 % 2 % 

Investeringar (netto) 249 136 74 75 38 29 

Långfristig låneskuld − 514 566 479 477 510 
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Främst tack vare reavinster vid aktieöverlåtelsen till Ludvika Kommun 

Stadshus AB är kommunens resultat för de åtta första månaderna hela 243 

miljoner kr. Detta ökar soliditeten med 5 procentenheter exklusive 

pensionsåtaganden och med 8 procentenheter inklusive pensionsåtaganden. 

Även det prognostiserade resultatet kommer att ge en positiv påverkan på 

soliditeten. 

Investeringarna har tagit fart och prognosen indikerar på en mer än tre gånger 

så hög investeringsvolym som tidigare år. Några av de större projekten som 

pågått är kärl till fastighetsnära avfallsinsamling 18 miljoner kr, Gonäs 

avloppsreningsverk 15 miljoner k samt 7 miljoner kr i markarbeten vid 

Björnmossevägen. 

Ludvika kommunkoncern, miljoner kronor              

 

Prognos 

helår 

2019 

Utfall  

jan-aug 

2019 

Helår 

2018 

Helår 

2017 

Helår 

2016 

Helår 

2015 

Intäkter 3 170 2 073 1 749 1 730 1 610 1 444 

Kostnader -2 930 1 767 -1 616 -1 599 -1 487 -1 385 

Resultat 240 306 132 131 123 59 

Soliditet − 26 % 26 % 34 % 30 % 36 % 

Soliditet inkl pensionsförpliktelser − 22 % 22 % 28 % 24 % 28 % 

Långfristig låneskuld − 2 014 1 755 1 504 1 354 1 367 

Kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgick till 

306 miljoner kr, vilket är 260 miljoner kr mer än samma period föregående år. 

Förklaringen är kommunens resultat som kommer sig av reavinsten vid 

aktieöverlåtelsen, räknas den bort ligger koncernens resultat i liknande nivå som 

tidigare år. 

Prognosen för koncernen 2019 är ett resultat på 240 miljoner kr.  

Resultat, miljoner kronor 
 Kommunen Koncernen 

Budget 

helår 2019 

Utfall jan-

aug 2019 

Prognos 

helår 2019 

Utfall jan-

aug 2019 

Prognos 

helår 2019 

Resultat  32,9 242,5 182 306,0 240 

Tabellen nedan redovisar de i koncernen ingående bolagens resultat för 

perioden januari−augusti 2019 samt prognos för helåret 2019. Varje bolag 

bidrar till kommunkoncernens resultat i förhållande till kommunens ägarandel. 

I den sammanställda koncernredovisningen ingår bolag med en kommunal 

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

kunna ha ett inflytande.   
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Kommunala bolagens resultat, miljoner kronor 

 Ägarandel 

2019 

Utfall    

jan-aug 

Prognos 

helår 

Ludvika Kommun Stadshus AB 100 % 0 0 

- Ludvika kommunfastigheter AB 100 % 5,4 2 

- LudvikaHem AB 100 % 10,4 8 

- Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB 100 % 1,6 1 

- Stora Brunnsvik AB 100 % 1,0 1 

- Västerbergslagens Kraft AB 100,0 % 6,7 11 

- Wessman Barken Vatten och   

Återvinning AB (WBAB) 
50 % 4,0 0 

- Västerbergslagens Energi AB 28,6 % 20,6 38 

- Västerbergslagens Elförsäljning 28,6 % 3,8 7 

- Västerbergslagens Elnät 28,6 % 52,2 78 

Västerbergslagens utbildnings-

förbund (VBU) 
76 % 19,2 0 

Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av kommunens och 

bolagens resultat- och balansräkningar. Redovisningen har upprättats enligt 

förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att endast 

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

sammanställda redovisningen. 

1.8 Uppföljning av om kommunens utveckling ligger i linje 

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

verksamhet. Kommunen ska ha både verksamhetsmässiga och finansiella mål 

som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

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

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

Därmed tar begreppet god ekonomisk hushållning sikte på kommunens 

förmåga att bedriva verksamheten kostnadseffektivt i enlighet med fullmäktiges 

intentioner och prioriteringar. 

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

fem övergripande verksamhetsmässiga mål och det enda finansiella målet uppnås.  

År 2019 ligger dock kommunens utveckling inte i linje med god ekonomisk 

hushållning. Detta kan konstateras efter en sammanvägd bedömning av 

delårsuppföljningen av fullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål.  

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

Även om vissa aspekter av målen kommer att uppnås 2019 har så här långt 

skattemedlen som helhet inte använts på effektivast möjliga sätt. 

Visserligen kommer enligt prognos det finansiella målet om ett överskott efter 

finansiella poster på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (32,9 miljoner kr) att 

formellt sett uppnås, men med hjälp av engångsbelopp i form av reavinster på 

183,8 miljoner kr. Utan reavinsterna pekar i stället prognosen på ett negativt 
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resultat på 2 miljoner kr, till följd av det prognosticerade kostnadsöverskridandet 

för nämndernas löpande driftverksamhet. Det prognosticeras också ett negativt 

balanskravsresultat på 2 miljoner kr, vilket inte är förenligt med god ekonomisk 

hushållning. Kommunen behöver enligt lag återställa ett redovisat underskott 

med motsvarande överskott inom tre år. 

I och med att kommunen utan reavinsterna prognostiserar högre kostnader än 

årets intäkter, så skapas i år inte ett önskat överskott och handlingsutrymme som 

är en del av god ekonomisk hushållning. Utan ett sådant handlingsutrymme 

minskar förmågan att finansiera investeringar för framtiden och att möta 

konjunktursvängningar och oförutsedda händelser.  

Det är därför viktigt att nämnderna håller de av fullmäktige tilldelade 

driftsramarna. Detta för att klara kommunens överskottsmål och skapa ett 

handlingsutrymme som är en del av god ekonomisk hushållning.  

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

Kommunen har de närmaste åren utmaningar när det gäller just 

investeringsbehoven, hur mycket som kan finansieras utan upplåning samt de 

förändringar i verksamhetsvolymer som väntar genom befolkningsutvecklingen. 

1.9 Händelser av väsentlig betydelse 
Vattenledningen till Spendrups Bryggeri. Enligt de ursprungliga planerna 

skulle en 13 kilometer lång vattenledning från Östansbo vattenverk i Ludvika 

till Grängesberg ha tagits i drift vid årsskiftet 2013/2014. Ledningen ska förse 

Spendrups Bryggeri AB med vatten, men ännu har inget vatten levererats. 

Under våren 2016 beslöt entreprenören, NCC, att lägga om ledningen och 

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

provtryckas med godkänt resultat innan läckage upptäcktes i de senast lagda 

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

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

entreprenaden sedan NCC misslyckats med att få ledningen tät. Kommunen 

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

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

genstämning mot kommunen. Kommunen bestrider NCC:s krav. 

Skriftväxlingen pågår. Ännu har någon förhandling inte hållits. 

Ersättningskrav på kommunen efter fastighetsaffär. År 2012 köpte 

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

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

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

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

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

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

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

det finska bolaget. Tingsrätten ogillade under januari 2019 bolagets 

skadeståndstalan mot kommunen. Bolaget har överklagat domen till hovrätten. 

I beslut den 26 mars 2019 beslöt hovrätten att inte ge OY Sköna Hem Finland 
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AB prövningstillstånd. I beslut den 3 september 2019 beslöt Högsta domstolen 

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

står således fast. 

Bildande av Ludvika Kommun Stadshus AB. Kommunfullmäktige 

beslutade 13 november 2018 § 187 att bilda en aktiebolagsrättslig koncern med 

benämningen Ludvika Kommun Stadshus AB. Fullmäktige beslutade samtidigt 

att överlåta samtliga aktier i Ludvika Kommunfastigheter AB med tillhörande 

dotterbolag samt VB Kraft AB, Wessman Barken Vatten och Återvinning AB 

och VB Energi AB till Ludvika Kommun Stadshus AB. Överlåtelsen gjordes 

för en köpeskilling på 522,8 miljoner kr genom en lånerevers mellan Ludvika 

kommun och Ludvika Kommun Stadshus AB. Ludvika Kommun Stadshus AB 

bildades under våren 2019 och överlåtelsen av aktierna slutfördes i augusti 

2019. Överlåtelsen gav kommunen en reavinst på 176,1 miljoner kr. 

1.10 Redovisningsprinciper 
Delårsrapportens innehåll följer de minimikrav som Rådet för kommunal 

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

Den ekonomiska redovisningen har i stort sett skett i överensstämmelse med 

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

rekommendationer. 

Justering av ingångsbalansräkning enligt RKR:s information i mars 2019 har 

gjorts beträffande tidigare investeringsbidrag från privata aktörer samt tidigare 

års uppskrivning av andelar i Kommuninvest. Justeringen påverkar ingående 

eget kapital med en ökning på 4,4 miljoner kr.                             

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 2018.  
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2 Kommunens verksamhetsmål och resultatmått 

2.1 Fem verksamhetsmål som mäts med 18 resultatmått 

Fullmäktige har angivit mål som ska nås 

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

fem kommunövergripande verksamhetsmål, som gäller sedan 2016.  

Vision, målområden och verksamhetsmål 

Därmed har fullmäktige 

angivit för kommunens 

invånare, ledning och 

personal en ledstjärna 

(visionen), vilka 

områden som prioriteras 

(målområdena) och vad 

som ska uppnås i 

verksamheterna (målen). 

Målen tar sikte på 

resultatet för invånarna av kommunens verksamheter och insatser. 

Kopplat till varje mål finns resultatmått med målvärden som anger den 

politiska ambitionsnivån 

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

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

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

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

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

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

Innebörden av beslutade resultatmått och målvärden 

En av landets bästa skolkommuner 
Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras 

Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras 

En bra kommun att växa upp i 

Ungdomars framtidstro ska öka 

Ungdomar ska kunna påverka kommunen mer 

Ungdomars trygghet ska öka 

Fler unga ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En tillväxtkommun 

Befolkningen ska växa 

Fler bostäder ska byggas 

Fler ska ha tillgång till snabbt bredband 

Företagen ska bli mer nöjda med kommunens service 

Fler vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

En bra kommun att leva i 

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

Kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras 

Invånarna ska känna sig mer trygga och säkra 

En miljövänlig kommun 

Mer hushållsavfall ska återvinnas 

Kommunen ska servera mer ekologisk mat 

Klimatpåverkan från kommunens bilresor ska minska 

Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska 

Vision: Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas 

kommun 

Strategiska målområden Övergripande verksamhetsmål 

Barn och unga 

En av landets bästa skolkommuner 

En bra kommun att växa upp i 

Arbete och näringsliv En tillväxtkommun 

Livsmiljö 

En bra kommun att leva i 

En miljövänlig kommun 
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Målaktiviteter ska bidra till att resultatmåttens målvärden nås 

För vart och ett av resultatmåtten har varje förvaltning angivit målaktiviteter som 

de ska jobba med under 2019. Aktiviteterna ska bidra till att resultatmåttens 

målvärden för 2019 nås, vilket i sin tur ska bidra till att målen nås. 

Målen följs upp via resultatmåtten 

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

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

uppföljning tillämpas. 

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

det vill säga där det finns ett halvårsutfall för 2019. För dessa mått jämförs i 

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

2019. Om ett visst målvärde redan har uppnåtts vid halvårsskiftet eller bedöms 

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

eller bedöms vara väg att nås 2019. I tabellen anges med ett Ja eller ett Nej om 

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

För övriga resultatmått finns inget utfall för halvårsskiftet. Som ett 

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

gått med organisationens målaktiviteter som ska bidra till att respektive måtts 

målvärde 2019 nås. I tabellen på sidan 5 redovisas den procentandel av 

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

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

tyder på att denna aspekt av målet kan vara på väg att nås 2019. I tabellen anges 

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

kommer att nås vid årets slut.  

I den kommande årsredovisningen kommer samtliga resultatmått att följas upp 

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

Resultatmåtten hämtas från öppna källor 

Med ett undantag hämtas resultatmåtten från öppna källor som myndigheter 

eller organisationer publicerar för alla eller åtminstone många av landets 

kommuner. Därmed kan Ludvika kommuns nivå och utveckling jämföras med 

andra kommuner. 

Måtten hämtas från Arbetsförmedlingen, Avfall Sverige, EkoMatCentrum, 

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

Skolverket, Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Ekokommuner samt 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Drygt hälften av måtten publiceras också på kolada.se, som är en öppen databas 

med nyckeltal om landets kommuner och regioner. Kolada drivs av Rådet för 

främjande av kommunala analyser (RKA). 
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2.2 Delårsuppföljning av resultatmåtten 

Grundskoleelevernas kunskaper och betyg ska öka 

I flera års tid har kunskapsresultaten (betygsnivån) 

för avgångselever i kommunens grundskolor varit 

klart lägre än i flertalet andra kommuner. Men 2018 

steg medelbetygen kraftigt och Ludvika kommun 

avancerade i rankingen till plats 211 bland landets 

290 kommuner, där högst nivå ger plats 1. 

Målsättningen för 2019 är att betygen ska fortsätta 

förbättras, så att kommunen avancerar ytterligare i 

rankingen och når en placering bland de 150 

främsta. Till 2020 ska kommunen nå en placering 

bland den främsta fjärdedelen, det vill säga 

rankingplats 72 eller bättre.  

Satsningen på att stärka elevernas kunskapsresultat fortsätter, med ambitionen 

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

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

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

registrerar all undervisande personal kunskapsläget för samtliga elever i alla 

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

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

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

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

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

klassrummen och flexibel möblering som ger nya pedagogiska möjligheter.  

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

har skolstrukturen ändrats och skolan digitaliserats. Det har även skett 

satsningar på nyanländas resultatutveckling samt på kollegialt lärande genom 

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

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

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

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

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

modellen Successful Schools, som baseras på vetenskaplig grund och erfarenheter 

från framgångsrika skolor i andra delar av landet. Genom gemensamma arbetssätt 

och rutiner för undervisning och uppföljning, ska skolorna steg för steg bli bättre 

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

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

Skolverket och visar kommunens 

rankingplacering bland landets 

290 kommuner avseende genom-

snittligt meritvärde (bokstavsbetyg 

omräknat till sifferbetyg) för elever 

som avslutar grundskolan.  

Rankingplaceringen är ett tal 

mellan 1 och 290, där 1 ges till 

kommunen med högst betyg.  

Statistiken avser elever i kommun-

ala och fristående skolor belägna i 

kommunen, oavsett elevernas folk-

bokföringsort (s.k. lägeskommun).  

Maximalt meritvärde är 340 (17 

ämnen à 20 poäng). 

Bedömning av måluppfyllelsen 

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

rad. För tredje året i rad förbättrades Ludvikas placering i rankingen bland landets 

290 kommuner, från 211 i fjol till 198 i år (1=bäst). 

Trots förbättringen nåddes inte årets målvärde, som är rankingplacering 150. 

Denna aspekt av målet En av landets bästa skolkommuner har alltså inte nåtts 2019. 
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Delårsrapport 2019 

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

En sida av en bra uppväxtkommun är att så 

många yngre som möjligt ska kunna jobba, 

studera eller prova olika jobb. Så få som möjligt 

ska behöva vara öppet arbetslösa. 

Åren 2014− 2016 steg arbetslösheten bland unga 

i kommunen, främst eftersom många i gruppen 

nyanlända hade svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Från 2016 sjönk dock 

arbetslösheten, särskilt bland utrikes födda. Vid 

utgången av 2018 var 6,0 procent i åldersgruppen 

18−24 år utan sysselsättning (årsgenomsnitt). 

Målet för 2019 är att högst 5,5 procent i åldersgruppen 18−24 år ska vara öppet 

arbetslösa (årsgenomsnitt). Till 2020 ska nivån sjunka till 4 procent eller lägre. 

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

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

åtminstone gymnasieutbildning. 

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

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

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

kommun och näringsliv. Arbetslösheten bland yngre inrikes födda är nere på låga 

nivåer, men är fortfarande betydligt högre i gruppen utrikes födda. Enligt 

arbetsförmedlingen förklaras den något ökade arbetslösheten sedan sommaren 

2019 av ett svagare konjunkturläge och färre statligt subventionerade 

anställningar. Detta visar att kommunen inte på egen hand rår över frågan. 

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

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

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

Exempelvis erbjuder Jobbslussen personer med försörjningsstöd ett personligt stöd 

för att motivera till jobb eller studier, där fokus kan ligga på att återuppta en 

avbruten gymnasieutbildning för att längre fram kunna nå egen försörjning. 

I de fortsatta ansträngningarna att nå kommunens arbetslöshetsmål till 2020 

kan man inte räkna med samma draghjälp av konjunkturen som tidigare. Enligt 

SKL:s Ekonomirapport maj 2019 väntas högkonjunkturen försvagas i år och gå 

mot sitt slut nästa år, med en viss nedgång i sysselsättningen som följd. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Ungdomsarbetslösheten fortsatte sjunka i början av 2019, men i långsammare takt 

än tidigare, för att under sommaren först plana ut och sedan till och med öka en 

aning. Vid halvårsskiftet 2019 var 5,8 procent i åldersgruppen 18−24 år öppet 

arbetslösa (årsgenomsnitt), en nedgång sedan årsskiftet med 0,2 procentenheter. 

Nivån har sedan stigit till 6,1 procent i augusti (årsgenomsnitt). 

Därmed tycks årets målvärde, som är högst 5,5 procent öppet arbetslösa ungdomar 

som ett årsgenomsnitt, vara mycket svårt att uppnå. Det tyder på att denna aspekt 

av målet En bra kommun att växa upp i inte är på väg att nås 2019. 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

arbetsförmedlingens månads-

statistik avseende öppet arbets-

lösa i åldersgruppen 18−24 år. 

Öppet arbetslösa saknar betalt 

arbete och deltar inte i något 

arbetsmarknadspolitiskt program. 

Måttet avser den procentuella 

arbetslösheten som en trend-

siffra, i form av det säsongs-

rensade och utjämnade s.k. 12-

månadersgenomsnittet. 
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Delårsrapport 2019 

Befolkningen ska växa 

Fler invånare ökar ortens attraktivitet, underlättar etableringar och ger nya 

möjligheter för framtiden. Det är också gynnsamt för näringsliv och 

arbetsmarknad och skapar utveckling och tillväxt. 

Antalet folkbokförda invånare ökade kraftigt åren 

2014−2016, från cirka 26 000 till närmare 27 000. 

Men sedan avstannade den positiva 

befolkningsutvecklingen och folkmängden har  

under senare år stabiliserats kring 27 000. I slutet 

av 2018 hade kommunen 26 946 invånare. Målsättningen för 2019 är att antalet 

ska öka till 27 400 till årets slut. Till 2020 ska antalet invånare öka till 28 000. 

Ett ökat barnafödande har bidragit till de senaste årens positiva utveckling. Men 

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

Asylsökande som får uppehållstillstånd och antingen placeras eller själva 

bosätter sig i Ludvika kommun, blir folkbokförda och ingår i kommunens 

officiella folkmängd. 

För att nå det långsiktiga målet 28 000 invånare år 2020 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 är 

viktigt både för befintliga invånare och för att attrahera nya. 

En osäkerhet om folkmängden på sikt rör flyttmönstret hos den stora grupp 

utlandsfödda som under senare år har asylinvandrat och blivit folkbokförda i 

kommunen. Det har visat sig att många i denna grupp efter en tid väljer att flytta 

vidare till andra delar av landet. Det är en viktig förklaring till att antalet invånare i 

Ludvika kommun har legat i stort sett oförändrad sedan 2016.  

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under årets första sex månader ökade antalet folkbokförda invånare med 28 

personer, från 26 946 vid utgången av 2018 till 26 974 i juni 2019. 

Ökningstakten under första halvåret var dock betydligt lägre än den som på årsbasis 

krävs för att målsättningen 27 400 ska kunna nås vid årets slut. Och sedan 

halvårsskiftet har folkmängden preliminärt fallit tillbaka till omkring 26 930, vilket 

totalt för perioden januari−augusti ger en något minskad folkmängd. 

Det kan därför bli mycket svårt att nå målvärdet 27 400 invånare vid årets slut, så 

vida det inte blir en stark ökning under årets avslutande fyra månader. Denna aspekt 

av målet En tillväxtkommun ser alltså inte ut att kunna nås 2019. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

SCB:s officiella 

befolkningsstatistik avseende 

folkbokförda personer. 
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Delårsrapport 2019 

Fler bostäder ska byggas 

I kommunen finns ett uppdämt behov av fler 

bostäder och efterfrågan på attraktiva 

boendemiljöer är redan stor och väntas öka 

ytterligare. Fler bostäder behövs för att 

motverka bostadsbristen, men också för att 

kommunen ska kunna växa ytterligare och 

fortsätta att utvecklas. 

Målsättningen är att det 2016−2020 ska färdig-

ställas åtminstone 500 inflyttningsklara bostäder 

i kommunen, varav 35 eller fler under 2019.  

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

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

har ett mål för byggandet för en längre period. Hittills har tyvärr byggandet 

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

till 2020. Men under 2018 har några projekt med flerbostadshus påbörjats och 

kommande år kommer ytterligare flera större projekt kunna påbörjas och 

slutföras. Därför kan nivån 500 bostäder komma att nås med några års 

fördröjning. 

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

en beredskap som möjliggör och underlättar för byggprojekt. Färdiga planlagda 

områden utarbetas efterhand för att kunna användas för byggnation av både 

flerfamiljshus och småhus, bland annat för förtätning och ytterligare byggnation 

i centrala staden. Efterfrågan är stor på byggbar mark för villor, och 

småhustomter i attraktiva lägen säljs etappvis. Bygglovsärenden handläggs 

mycket snabbt. Kontakter tas löpande med externa aktörer för att 

marknadsföra kommunen som byggort. 

Kommunens helägda bostadsföretag LudvikaHem AB bygger och projekterar 

främst lägenheter. I slutet av 2018 startades två projekt, varav ett för drygt 50 

lägenheter i centrala Ludvika med inflyttning 2020 och ett för 14 lägenheter i 

Grängesberg (seniorboende) med inflyttning vintern 2019−2020. Ytterligare 

projekt planeras kommande år. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under första halvåret 2019 har preliminärt 7 nya bostäder (villor) färdigställts i 

kommunen. Troligen kommer ytterligare omkring 10 bostäder att färdigställas 

under andra halvåret. 

Årets målvärde 35 nya bostäder kommer därmed inte att nås. Denna aspekt av 

målet En tillväxtkommun kommer inte att nås 2019. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttets helårsutfall häm-

tas från SCB:s officiella statistik 

över nybyggda (färdigställda) 

bostäder i landets kommuner. 

Måttet avser både småhus och 

lägenheter i flerbostadshus, men 

däremot inte fritidshus. 

Statistiken baseras på uppgifter 

som landets kommuner 

rapporterar in.  

Halvårsutfallet avser 

kommunens egen mätning. 
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Delårsrapport 2019 

Fler ska ha tillgång till snabbt bredband 

Driftsäker internetuppkoppling med hög 

kapacitet är en del av infrastrukturen och en 

drivkraft för tillväxt och jobb. Också i övrigt 

innebär bredbandsutbyggnaden och digitali-

seringen nya möjligheter för privatpersoner, 

företag och offentlig sektor i hela kommunen. 

De senaste åren har det skett en mycket snabb 

expansion i kommunen, och andelen hushåll 

och företag med tillgång till snabbt fiberbaserat 

eller trådlöst bredband är numera större än på 

många andra liknande orter. 

Kommunens långsiktiga målsättning till 2020 är 

att åtminstone 90 procent av hushållen ska 

kunna ansluta sig till bredband med en 

överföringshastighet om minst 1 000 megabit 

per sekund. Målsättningen för 2019 är att 

åtminstone 85 procent ska kunna ansluta sig. 

Detta ska jämföras med 72 procent 2017, som var den mest aktuella uppgift 

som fanns tillgänglig då målvärdet bestämdes i oktober 2018. I maj 2019 antog 

kommunstyrelsen en revidering av mätserien från och med 2017, som innebär 

en anpassning till det sätt att mäta utfallet som tillämpas av både regeringen, 

Region Dalarna och alla Dalarnas kommuner. Med det nya sättet att mäta 

nådde utbyggnaden 83 procent av hushållen 2017 och 87 procent 2018. 

Revideringen påverkar däremot inte kommunens antagna målvärden. 

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

Under 2016−2018 gav satsningen goda resultat främst på mindre orter och i 

byarna, men det sker också en fortsatt utbyggnad i mer tätbebyggda områden. 

Ytterligare utbyggnad kommer ske de närmaste åren. 

Marknadskrafterna klarar att täcka stora delar av centralorten och andra 

tätbebyggda områden. Kommunen jobbar aktivt tillsammans med partners för att 

sprida bredband också till mer glesbefolkade delar. För att nå utbyggnadsmålet till 

2020 satsar kommunen cirka 30 miljoner kr i investeringsmedel 2016−2020, och 

till det kommer omkring 10 miljoner kr från EU samt statligt stöd. 

Kommunens bredbandsstrateg samordnar och driver på utbyggnaden, i 

samarbete med främst partnern IP-Only och det lokala energibolaget 

VB Energi som kommunen är delägare i.  

Bedömning av måluppfyllelsen 

Under första halvåret 2019 tros andelen hushåll med tillgång eller absolut närhet till 

snabbt fiberbaserat eller trådlöst bredband ha ökat från 87 procent till omkring 

88 procent. Utbyggnaden fortgår även om den nu går lite långsammare än tidigare. 

Därmed kommer årets målvärde – 85 procent täckningsgrad – att nås. Denna 

aspekt av målet En tillväxtkommun kommer därför att nås 2019. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttets helårsutfall 

hämtas från Post- och 

telestyrelsens (PTS) årliga 

bredbandskartläggning 

avseende situationen 1 oktober. 

Kartläggningen avser andelen 

hushåll som har tillgång eller 

absolut närhet till snabbt 

bredband, dvs som har anslutit 

sig eller som kan ansluta sig. 

Andelen som faktiskt har anslutit 

sig är mindre. 

Uppgifterna avser trådbundet 

eller trådlöst bredband med en 

överföringshastighet om minst 

100 megabit/sekund. Kommun-

ens egen ambition avser den tio 

gånger högre hastigheten 1 000 

megabit/sekund. 

Halvårsutfallet avser 

kommunens egen uppskattning. 

 

Halvårsutfallet avser 

kommunens egen bedömning. 
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Delårsrapport 2019 

Fler vuxna ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning 

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

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

som möjligt ska behöva vara öppet arbetslösa. 

Åren 2015−2017 steg den öppna arbetslösheten 

något i Ludvika kommun, när många i den 

ökande gruppen nyanlända utrikes födda hade 

svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Men 

under 2018 sjönk arbetslösheten tillbaka igen. Vid 

utgången av 2018 var 4,7 procent i åldersgrupp-

en 25−64 år utan sysselsättning (årsgenomsnitt). 

Målet för 2019 är att högst 4,3 procent i 

åldersgruppen 25−64 år ska vara öppet 

arbetslösa (årsgenomsnitt). Till 2020 ska arbetslösheten sjunka till 3 procent. 

Trots en i stort sett oförändrad arbetslöshet i år har konjunkturen och 

arbetsmarknaden varit fortsatt stark, med stor efterfrågan på arbetskraft med 

främst yrkesinriktad utbildning och låg arbetslöshet bland inrikes födda. Men nu 

pekar arbetsförmedlingen på ett svagare konjunkturläge och färre statligt 

subventionerade anställningar, vilket bedöms ge en ökad arbetslöshet framöver. 

Kommunen bedriver flera insatser, ofta i samarbete med arbetsförmedlingen, för 

att få personer att gå från arbetslöshet till egen försörjning eller utbildning. Dessa 

insatser bidrar till att hålla nere arbetslösheten, som annars skulle ha varit på en 

högre nivå. Extratjänster samt praktik och handledning på företag är två exempel. 

Ett annat är Jobbslussen, där personer med försörjningsstöd får ett personligt stöd 

i form av exempelvis praktik men också handledning och coachning för att 

motivera till jobb eller studier. Kommunen har också egna verksamheter, som 

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

Insatser görs också för att ta till vara nyanländas kompetens och 

yrkeserfarenhet. Exempelvis matchas högutbildade direkt mot bristyrken i 

kommunens organisation. Ett annat exempel är nyanlända som praktiserar 

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

vård- och omsorgscollage. 

I de fortsatta ansträngningarna att nå kommunens arbetslöshetsmål till 2020 

kan man inte räkna med samma draghjälp av konjunkturen som tidigare. Enligt 

SKL:s Ekonomirapport maj 2019 väntas högkonjunkturen försvagas i år och gå 

mot sitt slut nästa år, med en viss nedgång i sysselsättningen som följd. 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Så här långt under 2019 har det inte skett några större förändringar av den öppna 

arbetslösheten i åldersgruppen 25−64 år. Vid halvårsskiftet var 4,6 procent arbets-

lösa (årsgenomsnitt), alltså en smärre nedgång sedan årsskiftet med 0,1 procent-

enheter. Nivån har sedan återgått till 4,7 procent i augusti (årsgenomsnitt). 

Därmed tycks årets målvärde, som är högst 4,3 procent öppet arbetslösa som ett 

årsgenomsnitt, vara mycket svårt att uppnås. Det tyder på att denna aspekt av målet 

En tillväxtkommun inte är på väg att nås 2019. 

 

Definition och källa 

Resultatmåttet hämtas från 

arbetsförmedlingens månads-

statistik avseende öppet arbets-

lösa i åldersgruppen 25−64 år.  

Öppet arbetslösa saknar betalt 

arbete och deltar inte i något 

arbetsmarknadspolitiskt program. 

Måttet avser den procentuella 

arbetslösheten som en trend-

siffra, i form av det säsongs-

rensade och utjämnade s.k. 12-

månadersgenomsnittet. 
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Delårsrapport 2019 

Kommunen ska servera mer ekologisk mat 

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

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

exempelvis kemiska bekämpningsmedel inte 

används. En större biologisk mångfald och högre 

ambition för djurens välfärd är andra faktorer 

som talar för ekologisk produktion. 

Precis som kommunsektorn som helhet har 

Ludvika kommun över tid ökat andelen 

ekologiskt i den mat som serveras inom främst 

förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg. 

Under flera år har kommunen haft en större 

ekoandel, jämfört med genomsnittet för övriga 

kommuner som har gjort samma mätning. 

Målet för 2019 är att det ska vara minst 

45 procent ekologiska livsmedel i den mat som kommunen serverar, mot 

42 procent 2018. Till 2020 ska andelen ekologiskt öka till minst 60 procent. 

Att kommunens förhållandevis stora ekoandel tydligt minskade första halvåret i 

år har med ekonomi att göra. Livsmedelspriserna har generellt stigit kraftigt 

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

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

prisskillnaden stor. För att hålla årets inköpsbudget – och därutöver bidra till att 

stärka hela kommunens ekonomiska ställning – har det bedömts nödvändigt att 

under 2019 minska på de ekologiska råvarorna. I den ekonomiskt ansträngda 

situationen kan man inte räkna med att helårets mål om ökad ekoandel kommer 

att nås. 

Det kan också bli svårt att nästa år påtagligt öka ekoandelen i kommunens 

serveringar. Detta främst till följd av de ökade livsmedelspriserna, men också 

eftersom det bedöms vara svårt att, till rimligt pris, konvertera in ytterligare 

ekologiska alternativ i inköpsavtalen. Andra insatser krävs därför för att nivån 

60 procent ska nås till 2020. Om kommunen också ska kunna handla mer 

närodlat behöver betydligt fler närliggande jordbrukare och andra producenter 

ställa om till ekologisk produktion. 

Definition och källa 

Resultatmåttet baseras på en 

egen mätning i kommunen, som 

rapporteras till EkoMatCentrum.  

Måttet beräknas som kostnaden i 

kronor för inköpta ekologiska 

livsmedel dividerat med 

kostnaden för totala mängden 

inköpta livsmedel. 

Måttet avser ekologiska livsmedel 

enligt KRAV-märkning, EU:s miljö-

symbol för ekologiska livsmedel 

eller andra likvärdiga symboler 

där det finns en erkänd certifier-

ing som garanterar produktens 

ekologiskt producerade innehåll. 

 

 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Andelen ekologisk mat som serveras i kommunens verksamheter har minskat från 

42 procent under helåret 2018 till 37 procent under första halvåret 2019. 

Ekoandelen för helåret väntas inte nå upp till årets målvärde 45 procent. Denna 

aspekt av målet En miljövänlig kommun kommer alltså troligen inte att nås 2019. 
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Delårsrapport 2019 

Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska  

En stor del av koldioxidutsläppen i Sverige 

kommer från fastigheter. En minskad 

energianvändning i kommunens lokaler bidrar 

till att uppfylla de nationella miljömålen, där 

exempelvis fossila bränslen ska fasas ut. 

År 2018 var energianvändningen i 

kommunorganisationens lokaler 

162 kilowattimmar (kWh) per kvadratmeter (m²). 

Målsättningen för 2019 är att 

energianvändningen ska vara högst 

157 kWh/m². Till 2020 ska det ske en minskning till högst 139 kWh/m².  

Den minskade energianvändningen förklaras främst av att den energieffektiva 

nya Solviksskolan togs i bruk i början av 2019. Samt att den gamla 

Marnässkolans lokaler inte används i samma utsträckning som tidigare. 

  

Definition och källa 

Resultatmåttet baseras på en 

egen mätning i kommunen. 

Mätningen avser mängden 

inköpt energi till lokaler (fjärr-

värme, olja, naturgas, biobränsle, 

biogas, fjärrkyla samt el) i kWh 

dividerat med lokalytan. 

Energianvändningen avser både 

uppvärmning och verksamhetsel. 

Mätningen avser både 

kommunens egna lokaler och 

lokaler i majoritetsägda bolag. 

Bedömning av måluppfyllelsen  

Under första halvåret 2019 var energianvändningen i kommunens lokaler 

91 kWh/m², jämfört med 95 kWh/m² motsvarande period i fjol. Det är främst 

energianvändningen för uppvärmning som har minskat, men även användningen av 

verksamhetsel har sjunkit.  

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

4 kWh/m² jämfört med motsvarande period i fjol. Det tyder på att målsättningen för 

helåret 2019, som motsvarar en minskning med 5 kWh/m² jämfört med 2018, kan 

nås. Denna aspekt av målet En miljövänlig kommun kan alltså komma att nås 2019. 
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Delårsrapport 2019 

3 Kommunens och koncernens resultaträkning 
Resultaträkning, miljoner kronor 

 

Kommunen Koncernen 

Utfall jan-

aug 2018 

Utfall jan-

aug 2019 

Budget 

helår 

2019 

Prognos 

helår 

2019 

Utfall jan-

aug 2018 

Utfall jan-

aug 2018 

Prognos 

helår 

2019 

Verksamhetens 

intäkter 
292,5 442,5 614,2 636 602,4 727,7 1 256 

Verksamhetens 

kostnader 
-1 338,6 -1 489,0 -2 205,7 -2 272 -1 508,7 -1 657,5 -2 757 

Avskrivningar -47,9 -48,6 -83,3 -78 -91,4 -93,3 -146 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-1 094,0 -1 095,2 -1 674,8 -1 714 -997,7 -1 023,1 -1 647 

Skatteintäkter 816,6 835,5 1 246,2 1 251 816,6 835,5 1 251 

Generella statsbidrag 

och utjämning 
277,9 290,6 437,0 433 278,0 290,7 433 

Verksamhetens 

resultat 
56,1 30,8 8,4 -30 96,9 103,1 37 

Finansiella intäkter 50,0 206,2 36,5 210 51,6 208,3 213 

Finansiella kostnader -4,7 -5,6 -12,0 -9 -16,3 -16,4 -27 

Resultat efter 

finansiella poster 
46,1 231,4 32,9 171 132,2 295,0 223 

Extraordinära poster 0,0 11,1 0,0 11 0,0 11,0 17 

 Årets resultat 46,1 242,5 32,9 182 132,2 306,0 240 

 

Resultat efter 

finansiella poster/ 

skatter, generella 

statsbidrag o utjämning 

1,8 % 20,6 % 2,0 %  10,2 %    
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Delårsrapport 2019 

4 Kommunens och koncernens balansräkning 
Balansräkning, miljoner kronor 

 

Kommunen Koncernen 

31 dec 2018 31 aug 2019 31 dec 2018 31 aug 2019 

TILLGÅNGAR     

A...Anläggningstillgångar 1 692,0 1 938,8 3 115,1 3 204,3 

- Immateriella 

anläggningstillgångar 
- - - - 

- Materiella anläggningstillgångar 1 323,6 1 393,0 2 990,1 3 147,4 

- Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
1 253,3 1 321,0 2 578,4 2 749,7 

- Maskiner och inventarier 70,3 71,9 411,7 397,7 

- Övriga materiella 

anläggningstillgångar 
- - - - 

- Finansiella anläggningstillgångar 368,4 545,8 125,0 56,9 

B...Bidrag till infrastruktur 10,1 9,8 10,1 9,8 

C...Omsättningstillgångar 463,7 570,6 618,6 627,5 

- Förråd m.m. 5,7 5,8 9,2 10,7 

- Kortfristiga fordringar 197,3 254,0 293,9 290,7 

- Kortfristiga placeringar - - - - 

- Kassa och bank 260,7 310,7 315,5 326,1 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 165,8 2 519,2 3 743,8 3 841,6 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER 
    

A...Eget kapital 873,7 1 120,4 962,6 1 044,8 

- Årets resultat 22,7 242,5 35,6 306,0 

- Resultatutjämningsreserv - - - - 

- Övrigt eget kapital - - - - 

B...Avsättningar 121,9 116,0 246,1 191,0 

- Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser 
91,3 87,2 108,5 104,3 

- Andra avsättningar 23,8 28,8 137,6 86,7 

C...Skulder 1 170,2 1 282,9 2 535,0 2 606,0 

- Långfristiga skulder 474,2 513,5 3 115,0 2 013,7 

- Kortfristiga skulder 696,0 769,4 1 455,0 592,1 

SUMMA EGET KAPITAL, AV-

SÄTTNINGAR OCH SKULDER 
2 165,8 2 519,2 3 743,8 3 841,6 

     

PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER 
    

Panter och därmed jämförliga 

säkerheter 
1 260,7 909,8 1 260,7 909,8 

Ansvarsförbindelser 639,7 645,1 639,7 645,1 

- Pensionsförpliktelser 634,5 640,0 634,5 640,0 

- Övriga ansvarsförbindelser 5,2 5,0 5,2 5,0 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 199 Dnr 2019/78

Befolkningsprognos 2019-2035 för Ludvika kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fullmäktige fastställer befolkningsprognos för Ludvika kommun 

2019−2035, enligt bilaga daterad 20 maj 2019.

2. Den fastställda befolkningsprognosen ska användas i kommunens nämnder 
och helägda bolag som underlag för strategiskt planeringsarbete.

3. Den fastställda befolkningsprognosen bör beaktas som underlag för 
strategiskt planeringsarbete även i kommunkoncernen utöver nämnder och 
helägda bolag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens stab har hos Statistikmyndigheten SCB beställt en 
befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019−2035. Prognosen levererades 
7 maj 2019.

Staben föreslår att fullmäktige fastställer prognosen och anger att den ska 
användas i kommunen som underlag för strategiskt planeringsarbete samt att 
den i samma syfte även ska användas i de helägda bolagen.

Enligt prognosen kommer kommunens folkmängd att stiga med omkring 
800 personer under perioden, från utgångslägets knappt 27 000 invånare till 
nära 27 800 för slutåret 2035. Sett över hela perioden väntas det bli fler barn 
och unga och fler äldre pensionärer, men bara obetydligt fler i arbetsför ålder. 
De allra närmaste åren väntas det bli fler i skolåldern, men samtidigt färre 
småbarn, färre äldre pensionärer och färre personer i aktiv ålder.

Befolkningsförändringar i olika åldrar ger en god bild av de ökade respektive 
minskade behov av olika välfärdstjänster som över tid kan komma att riktas 
mot kommunen och kommunkoncernen. Prognosen ska därför användas som 
planeringsunderlag för bland annat förskola, skola och äldreomsorg, men även 
för exempelvis bostadsbyggande.

Prognosen ska även användas som planeringsunderlag för de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen och koncernen. Både kostnader och intäkter 
påverkas av hur antalet invånare och ålderssammansättningen utvecklas. En 
förändrad åldersfördelning ställer också krav på att resurser över tid fördelas om i 
takt med volym- och behovsförändringar för olika verksamheter.
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelser från kommunstyrelsens förvaltning daterad 17 oktober 

2019.
2. Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019−2035, bildspel daterat 20 

maj 2019 
______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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Datum

2019-10-17
Diarienummer

KS 2019/78

Kommunstyrelsens stab
Mikael Müller, 0240-860 49
mikael.muller@ludvika.se

Fullmäktige

Befolkningsprognos 2019−2035

Förvaltningens förslag till beslut
1. Fullmäktige fastställer befolkningsprognos för Ludvika kommun 

2019−2035, enligt bilaga daterad 20 maj 2019.

2. Den fastställda befolkningsprognosen ska användas i kommunens nämnder 
och helägda bolag som underlag för strategiskt planeringsarbete.

3. Den fastställda befolkningsprognosen bör beaktas som underlag för 
strategiskt planeringsarbete även i kommunkoncernen utöver nämnder och 
helägda bolag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens stab har hos Statistikmyndigheten SCB beställt en 
befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019−2035. Prognosen levererades 
7 maj 2019.

Staben föreslår att fullmäktige fastställer prognosen och anger att den ska 
användas i kommunen som underlag för strategiskt planeringsarbete samt att 
den i samma syfte även ska användas i de helägda bolagen.

Enligt prognosen kommer kommunens folkmängd att stiga med omkring 
800 personer under perioden, från utgångslägets knappt 27 000 invånare till 
nära 27 800 för slutåret 2035. Sett över hela perioden väntas det bli fler barn 
och unga och fler äldre pensionärer, men bara obetydligt fler i arbetsför ålder. 
De allra närmaste åren väntas det bli fler i skolåldern, men samtidigt färre 
småbarn, färre äldre pensionärer och färre personer i aktiv ålder.

Befolkningsförändringar i olika åldrar ger en god bild av de ökade respektive 
minskade behov av olika välfärdstjänster som över tid kan komma att riktas 
mot kommunen och kommunkoncernen. Prognosen ska därför användas som 
planeringsunderlag för bland annat förskola, skola och äldreomsorg, men även 
för exempelvis bostadsbyggande.

Prognosen ska även användas som planeringsunderlag för de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen och koncernen. Både kostnader och intäkter 
påverkas av hur antalet invånare och ålderssammansättningen utvecklas. En 
förändrad åldersfördelning ställer också krav på att resurser över tid fördelas om i 
takt med volym- och behovsförändringar för olika verksamheter. 
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Beskrivning av ärendet

SCB:s regionala befolkningsprognos för Ludvika kommun 
2019−2035
Som underlag för planering av verksamhet och ekonomi i kommunkoncernen 
har kommunstyrelsens stab hos SCB beställt en regional befolkningsprognos 
för Ludvika kommun 2019−2035. Prognosen levererades av SCB den 7 maj 
2019. I bilagan presenteras en bearbetning av SCB:s prognos och där anges 
även det scenario och de antaganden som prognosen vilar på.

De senaste årens befolkningsutveckling
Antalet folkbokförda kommuninvånare ökade kraftigt 2014−2016 i samband 
med det stora flyktingmottagandet. Därefter avstannade tillväxten och 
befolkningen har de senaste åren legat på en nivå strax under 27 000. Totalt för 
perioden 2014−2018 har folkmängden ökat med fler än 1 200 personer, varav 
drygt 800 barn i åldrarna 0−15 år.

Ett ökat barnafödande har bidragit till de senaste årens befolkningsökning. Men 
huvudförklaringen är invandringen av personer som har fått asyl i Sverige och 
blivit folkbokförda i Ludvika kommun. 

De kommande årens befolkningsutveckling enligt prognosen
Enligt prognosen kommer kommunens folkmängd att stiga med omkring 
800 personer under perioden, från utgångslägets knappt 27 000 invånare till 
nära 27 800 för slutåret 2035. 

Folkmängd. Prognos 2019−2035 Antalsförändringar. Prognos 2019−2035

Sett över hela perioden väntas det bli fler barn och unga och fler äldre 
pensionärer, men bara obetydligt fler i arbetsför ålder. De allra närmaste åren 
väntas det bli fler i skolåldern, men samtidigt färre småbarn, färre äldre 
pensionärer och färre personer i aktiv ålder.
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Folkmängd. Utfall 2008−2018. Prognos 2019−2035

År

Folk-
mängd vid 

årets 
början

Födda Avlidna
Inflyttade 

från övriga 
Sverige

Utflyttade 
till övriga 
Sverige

Inflyttade 
från 

utlandet

Utflyttade 
till 

utlandet

Folk-
mängd vid 
årets slut

Folk-
ökning

2008 25 425 231 335 1 059 1 016 215 68 25 522 97

2009 25 522 251 339 992 948 245 71 25 650 128

2010 25 650 254 338 1 066 986 231 70 25 810 160

2011 25 810 266 364 914 1 092 135 84 25 586 -224

2012 25 586 297 332 1 044 1 126 257 88 25 639 53

2013 25 639 295 366 989 1 073 315 89 25 712 73

2014 25 712 302 303 1 072 1 115 444 87 26 030 318

2015 26 030 319 366 1 097 1 163 517 81 26 362 332

2016 26 362 339 342 1 009 1 221 872 91 26 933 571

2017 26 933 339 315 1 117 1 477 438 68 26 992 59

2018 26 992 292 331 1 088 1 325 332 98 26 946 -46

2019 26 946 313 316 1 030 1 247 267 79 26 914 -32

2020 26 914 298 314 1 069 1 177 254 85 26 959 45

2021 26 959 284 312 1 098 1 166 247 90 27 020 61

2022 27 020 287 311 1 116 1 164 242 96 27 094 74

2023 27 094 290 310 1 124 1 173 239 101 27 163 69

2024 27 163 292 309 1 132 1 181 241 107 27 230 67

2025 27 230 292 309 1 139 1 188 244 111 27 297 67

2026 27 297 293 309 1 146 1 196 250 115 27 366 69

2027 27 366 294 310 1 153 1 203 253 120 27 433 67

2028 27 433 295 311 1 160 1 210 251 122 27 496 63

2029 27 496 294 313 1 166 1 216 249 123 27 552 57

2030 27 552 294 314 1 171 1 222 247 125 27 603 51

2031 27 603 294 316 1 177 1 228 245 126 27 649 46

2032 27 649 294 318 1 182 1 233 244 127 27 691 42

2033 27 691 295 319 1 187 1 238 242 128 27 729 38

2034 27 729 296 321 1 191 1 243 241 129 27 765 35

2035 27 765 297 322 1 195 1 247 240 130 27 798 33

Prognosen som planeringsunderlag
Kommunstyrelsens stab föreslår att fullmäktige fastställer prognosen och anger 
att den ska användas i kommunen som underlag för strategiskt planeringsarbete 
samt att den i samma syfte även ska användas i de helägda bolagen.

Prognosen ska användas som planeringsunderlag för bland annat förskola, 
skola och äldreomsorg, men även för exempelvis bostadsbyggande. En stor del 
av kommunens tjänster riktas till specifika åldersgrupper. Därför ger 
prognosens befolkningsförändringar i olika åldrar en god bild av de ökade 
respektive minskade behov av olika välfärdstjänster som över tid kan komma 
att riktas mot kommunen och kommunkoncernen.

Prognosen ska även användas som planeringsunderlag för de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen och koncernen. Både den löpande 
verksamheten och investeringar påverkas när befolkningen väntas öka snabbast 
i de mest kostnadskrävande åldrarna. Även hur mycket skatt, statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning som kommer in till kommunen påverkas av 
hur antalet invånare och ålderssammansättningen utvecklas. Det kommer 
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innebära finansiella utmaningar för kommunen och koncernen när de samlade 
behoven av kommunal service väntas öka snabbare än intäkterna. En förändrad 
åldersfördelning ställer också krav på att resurser över tid fördelas om i takt med 
volym- och behovsförändringar för olika verksamheter.

Kortfattat om vad prognosen baseras på
Prognosen för Ludvika kommun baseras på SCB:s senaste 
befolkningsframskrivning för riket, Sveriges framtida befolkning 2019−2070, som 
publicerades 12 april 2019. Utifrån gjorda antaganden redovisas där för varje år 
antalet kvinnor och män som föds samt antalet i varje ettårsklass som avlider, 
flyttar till Sverige från utlandet respektive emigrerar. 

Utifrån denna framskrivning för riket görs i Ludvika-prognosen anpassningar 
till Ludvika kommuns historiska och aktuella utveckling i de antagande om 
barnafödande, dödsfall och in- och utflyttning som används. I stora drag 
innebär prognosens scenario att Ludvika kommuns befolkningsutveckling 
återgår till en situation som rådde åren före det stora flyktingmottagandet.

En arbetsgrupp med representanter för kommunens förvaltningar har 
medverkat vid framtagandet av det scenario och de antaganden som prognosen 
vilar på. Kommunstyrelsens stab har samordnat arbetet och har haft en nära 
dialog med SCB om antagandena.

Ekonomiska konsekvenser
Prognosen kommer användas som underlag för strategiskt planeringsarbete för 
både verksamhet och ekonomi. Därför kommer den få konsekvenser för såväl 
kostnader som intäkter. Den kommer också medföra att resurser över tid 
fördelas om i takt med volym- och behovsförändringar för olika verksamheter.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikael Müller
Verksamhetscontroller

Bilagor
Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019−2035, bildspel daterat 20 maj 
2019

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och helägda bolag för verkställighet
Samtliga delägda bolag, kommunalförbund och gemensamma nämnder för 
verkställighet
Ludvika kommun Stadshus AB
Kommunchefen
Kommunstabens verksamhetscontroller
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Ekonomienheten
Akten
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Befolkningsprognos för Ludvika 

kommun 2019−2035

Kommunstyrelsens stab

Gäller 
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förda

Leverer-

ades maj 

2019

20 maj 2019
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Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019−2035

Lever-

erades av 

SCB i maj 

2019
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Sida 3

Totalbefolkningen väntas växa … 

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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… men inte tillräckligt för att nå 28.000 invånare 2020

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler barn och ungdomar (0−19 år) …

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)2019-05-20 79
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… och samtidigt fler äldre-äldre (85+ år) …

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)2019-05-20 80
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… men knappt några fler i aktiv ålder (20−64 år)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)2019-05-20 81
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Prognosen baseras på SCB:s riksprognos, som anpassas

Steg 1: SCB:s riksprognos
Ludvika-prognosen 2019−2035 baseras på SCB:s senaste 

befolkningsframskrivning för riket, Sveriges framtida 

befolkning 2019−2070, som publicerades 12 april 2019.

Steg 2: Lokala anpassningar via antagandena
Anpassningar till Ludvikas historiska och aktuella utveckling 

görs i de antaganden som behövs för varje prognosår:

− Antalet som föds

− Antalet som avlider

− Antalet som flyttar in från andra kommuner

− Antalet som flyttar ut till andra kommuner

− Antalet som flyttar in från andra länder

− Antalet som flyttar ut till andra länder 

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)2019-05-20 82
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Årets prognos ger långsammare ökning än tidigare prognoser

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognoser för Ludvika kommun. 2016−2030 (maj 2016), 2017−2030 (maj 2017), 2018−2030 (maj 2018), 2019−2035 

(maj 2019)
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Långsammare folkökning i Ludvika enligt årets prognos

1. Årets riksprognos ger en något långsammare 

folkökning för Sverige − och därmed även för 

Ludvika − jämfört med den som SCB gjorde 2018

− Framför allt lägre invandring de närmaste 5 åren

− Något lägre barnafödande

2. Även förändringar i antaganden i årets Ludvika-

prognos ger en långsammare folkökning för 

Ludvika jämfört med den som gjordes 2018

− Ludvikas barnafödande är fortsatt förhöjt jämfört 

med riket, men inte lika mycket som i fjol

− Något mindre inrikes inflyttning till Ludvika

− Något större inrikes utflyttning från Ludvika särskilt 

de närmaste 3 åren
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Befolkningsprognos som planeringsunderlag …

Kostnader och verksamhet
Hur mycket verksamhet kommer behövas jämfört 

med i dag – och vad kommer det kosta?

Förskola, skola, äldreomsorg … 

Behövs investeringar? Minskad kapacitet?

Intäkter
Hur mycket skatt och statsbidrag kommer in till 

kommunen i framtiden?

Bostadsbyggande
Hur många bostäder behöver byggas?

Antal 

invånare

Ålders-

samman-

sättning
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… inför strategiska beslut

Driftsbudgetar
− intäkter

− kostnader

Investeringsbudgetar

Resultatbudgetar
− intäkter

− kostnader

Mål och målvärden

Bostadsbyggande

osv …
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Så här beräknas prognosen år för år

Folk-

mängd 

vid 

årets 

början

31 dec 2018

Födda Avlidna Inflytt-

ade

från 

övriga 

Sverige

Utflytt-

ade till 

övriga 

Sverige

Inflytt-

ade

från 

utlandet

Utflytt-

ade till 

utlandet

Folk-

mängd 

vid 

årets 

slut

31 dec 2019

Folk-

ökning

26 946 +313 −316 +1 030 −1 247 +267 −79 26 914 −32

Exempel 2019

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Alla 

beräkningar 

görs per 

kön och 

ettårsklass
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Bruttoförändringar under prognosperioden

Under prognosperioden 2019−2035 ökar 

kommunens befolkning med drygt 800 personer, 

från knappt 27.000 till nära 27.800

− Varje år under perioden föds i genomsnitt närmare 300 

barn och drygt 310 personer avlider

− Varje år under perioden flyttar i genomsnitt cirka 1 150 

personer in från andra kommuner och drygt 1 200 flyttar 

ut

− Varje år under perioden invandrar i genomsnitt cirka 250 

personer och 110 emigrerar
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Negativt födelsenetto hela perioden

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Nettoutflyttning till övriga Sverige hela perioden

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Nettoinvandring hela perioden (men minskande)

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Invandring driver folkökningen

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2008−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Totalbefolkningen väntas växa

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Ludvika växer, men inte alls lika snabbt som riket

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019) och SCB:s befolkningsframskrivning för riket (april 2019)
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Gruppen män växer snabbare än gruppen kvinnor

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Särskilt skolbarn och äldre pensionärer blir fler till 2035

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Särskilt skolbarn och äldre pensionärer blir fler till 2035

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Både barn och unga samt äldre pensionärer blir fler

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Både barn och unga samt äldre pensionärer blir fler

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Både barn och unga samt äldre pensionärer blir fler

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler barn i skolåldern, men färre i förskola

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler barn i skolåldern, men färre i förskola

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler skolklasser kommer behövas, men färre förskoleavd.

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler barn i skolåldern, men färre i förskola

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Förskoleåldrarna toppar 2018−19 och faller sedan tillbaka

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2000−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Skolåldrarna fortsätter öka till 2025 och faller sedan tillbaka

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2000−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1−5 7−9 10−12 13−15

2018 290 342 350 346 329 325 367 323 306 282 294 315 283 297 273 286 1 692 911 892 856

2019 312 294 340 349 344 331 329 370 328 309 285 298 316 286 294 277 1 658 1 006 899 857

2020 298 316 296 341 348 345 335 334 373 330 312 290 300 319 284 298 1 646 1 038 901 901

2021 286 303 317 299 340 349 350 340 339 375 332 316 292 304 316 288 1 609 1 054 940 908

2022 288 292 306 320 300 342 353 354 345 341 375 336 317 296 301 319 1 559 1 041 1 028 916

2023 291 294 295 308 320 304 346 357 358 347 343 377 337 320 294 304 1 520 1 063 1 057 918

2024 293 297 297 298 309 322 310 350 362 360 349 346 377 339 317 297 1 522 1 072 1 072 954

2025 293 299 299 300 299 312 327 316 355 363 361 352 347 379 335 320 1 508 1 034 1 060 1 034

2026 294 299 301 302 301 302 318 333 321 357 364 364 352 349 373 338 1 506 1 011 1 080 1 060

2027 295 300 302 304 303 304 309 323 338 324 358 367 364 355 345 374 1 513 986 1 089 1 074

2028 296 301 303 305 305 306 311 315 329 340 327 361 367 366 350 347 1 519 984 1 055 1 063

2029 295 302 303 305 305 308 313 317 321 332 342 331 362 369 361 352 1 524 969 1 034 1 082

2030 295 301 304 306 306 308 314 319 323 324 334 346 332 364 364 362 1 526 965 1 011 1 090

2031 295 301 304 307 307 309 315 320 324 326 326 337 347 335 359 365 1 528 970 1 010 1 058

2032 296 302 304 307 308 310 315 321 326 327 328 330 339 349 331 360 1 530 974 997 1 040

2033 296 302 304 307 308 311 316 321 327 329 330 332 332 341 345 333 1 531 977 993 1 019

2034 297 303 305 307 308 311 317 322 327 329 331 333 333 334 337 346 1 532 979 998 1 018

2035 298 304 305 307 308 311 317 323 328 330 332 335 335 336 331 339 1 535 981 1 001 1 006

Ålder

Sida 33

Småbarn, förskolebarn och barn i grundskoleåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler ungdomar i gymnasieåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)

2019-05-20 108



Sida 35

Fler ungdomar i gymnasieåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler ungdomar i gymnasieåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler ungdomar i gymnasieåldern

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2000−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler äldre pensionärer

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Först mindre sedan större behov av äldreomsorg

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Fler äldre pensionärer

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Först mindre sedan större behov av äldreomsorg

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2000−2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Pensionärer i de åldrar där flest behöver äldreomsorg

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100+ 80+ 85+ 90+ 95+

2018 138 119 131 107 88 97 81 57 44 36 16 15 13 10 4 7 1 790 963 380 65

2019 111 125 106 116 93 75 81 66 46 34 28 12 11 9 7 6 1 730 926 375 72

2020 122 101 112 94 101 79 63 66 54 36 26 21 8 8 6 7 1 764 904 374 76

2021 118 111 90 99 82 86 66 52 54 42 27 20 15 6 5 8 1 773 881 381 80

2022 127 108 100 80 87 70 72 55 43 42 32 20 14 10 4 7 1 821 871 370 88

2023 139 116 97 89 70 74 59 60 45 33 32 24 14 10 7 6 1 877 875 365 94

2024 167 126 104 86 78 60 63 49 49 35 26 24 17 10 7 8 1 939 908 347 91

2025 148 152 114 92 76 67 51 52 40 38 27 20 17 12 7 8 2 021 921 338 90

2026 177 135 137 101 81 65 57 42 43 31 30 20 14 12 8 8 2 102 963 330 92

2027 182 162 122 122 89 70 55 47 35 33 24 22 14 10 8 9 2 178 1 006 328 88

2028 189 166 147 109 107 77 59 46 39 27 26 18 16 10 7 10 2 254 1 053 334 87

2029 206 174 150 131 96 92 65 49 38 31 21 20 13 11 7 9 2 323 1 112 356 81

2030 209 189 157 134 115 83 78 54 40 30 24 16 14 9 8 9 2 369 1 169 365 80

2031 209 192 171 141 118 100 70 65 45 32 23 18 11 10 6 9 2 403 1 219 390 78

2032 213 192 174 153 124 102 85 59 54 35 25 18 13 8 7 9 2 427 1 268 412 79

2033 212 196 174 156 135 108 86 71 48 43 27 19 13 9 5 9 2 454 1 310 437 82

2034 198 195 178 156 138 117 92 72 59 38 33 21 13 9 6 8 2 452 1 332 467 90

2035 195 183 177 160 138 119 100 77 59 46 30 25 15 9 6 8 2 461 1 347 494 93

År
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De i yrkesverksam ålder behöver försörja allt fler

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019) och SCB:s befolkningsframskrivning för riket (april 2019)
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Både fler yngre och äldre som ska försörjas

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Källa 2018: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2019−2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (maj 2019)
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Några fakta om prognosen

Beställning, leverans, kostnad
Av SCB beställde Ludvika kommun i jan 2019 en befolknings-

prognos 2019−2035 för kommunen som helhet. (Inga 

prognoser för kommunens delområden beställdes.)

Prognosen levererades 7 maj 2019. Kostnad 12.000 kr.

Endast folkbokförda, ej asylsökande
Prognosen gäller dem som är folkbokförda i Ludvika 

kommun (26.946 vid årsskiftet 2018/2019)

Personer som söker asyl är inte folkbokförda. Asylsökande 

blir folkbokförda i kommunen först då de får 

uppehållstillstånd och antingen placeras eller själva 

bosätter sig här. Det fanns cirka 85 asylsökande i Ludvika 

kommun vid årsskiftet 2018/2019.
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Antaganden som särskilt har diskuterats

Invandring. 2014−2017 hade Ludvika en större relativ immi-

gration än riket (asylsökande). Varför? Kommer det hålla i sig?

Barnafödande. Särskilt 2012−2017 födde kvinnor i Ludvika 

betydligt fler barn än kvinnor i riket i motsvarande åldrar. 

Varför? Kommer det hålla i sig?

In- och utflyttning. Det finns en stark urbaniseringstrend i 

Sverige. Kommer den hålla i sig? Hur påverkas Ludvika?

Utflyttning av nyinvandrade. Särskilt 2016−2017 hade Ludvika 

en mycket stor nettoutflyttning av nyanlända till andra 

kommuner. Varför? Kommer mönstret hålla i sig?

Arbetsmarknadens utveckling. Hur ska vi tänka kring 

ABB/Hitachi och ev. kommande gruvetableringar?

Bostadsbyggande. Vad tror vi om byggandet i Ludvika?
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Prognosens scenario: invandring inkl. asylsökande

Åren 2014−2017 hade Ludvika kommun en större 

immigration än den som motsvarar kommunens relativa 

befolkningsstorlek i riket.

Vi tror att den jämförelsevis stora invandringen till kommunen 

dessa år till betydande del hänger ihop med att det 2015 och 

2016 öppnades flera privata asylboenden här, där många 

nyanlända asylsökande placerades. I förlängningen ledde detta 

till att jämförelsevis många av dem som senare fick 

uppehållstillstånd blev folkbokförda i Ludvika kommun.

I SCB:s riksprognos förväntas en lägre framtida (asyl-)invandring 

till Sverige, jämfört med 2014−2018. Vi tror inte att kommunen 

kommer ha en förhöjd invandring under prognosperioden. 

Tvärtom antas en något lägre relativ invandring, på den nivå som 

gällde innan det stora flyktingmottagandet.
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Prognosens scenario: barnafödande

Varje år 2008−2018, särskilt 2012−2017, födde kvinnor i 

Ludvika kommun fler barn än kvinnor i riket i motsvarande 

åldrar. 

Vi tror att det förhöjda barnafödandet till betydande del, men 

inte enbart, hänger ihop med de senaste årens jämförelsevis 

stora invandring som skett till kommunen. I landet i stort har 

invandrade kvinnor – särskilt från de senaste årens stora 

invandringsländer – ofta ett högt barnafödande de första åren i 

Sverige, som sedan sjunker successivt.

I kombination med en lägre förväntad (asyl-)invandring räknar vi 

därför med ett lägre barnafödande i kommunen under prognos-

perioden. Detta jämfört med den höga nivån 2012–2017. Fort-

farande antas en viss förhöjd fruktsamhet jämfört med riket, men 

nu åter på den nivå som gällde innan det stora flyktingmottagandet.
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Prognosens scenario: inrikes in- och utflyttning

Under flera årtionden har det nästan varje år skett en 

nettoutflyttning från Ludvika kommun till andra kommuner.

Vi tror att urbaniseringstrenden i Sverige som helhet kommer 

hålla i sig och fortsatt påverka Ludvika kommun. Konkret väntas 

det även under prognosperioden flytta ut fler personer till andra 

kommuner jämfört med antalet som flyttar in från övriga 

Sverige. Detta bl.a. eftersom många efter avslutad 

gymnasieutbildning flyttar till jobb eller högre studier. Ovanpå 

detta väntas en viss utflyttning av nyinvandrade som efter en tid 

som folkbokförda i kommunen väljer att flytta vidare till andra 

delar av landet.

Under prognosperioden antas såväl inflyttningen till – som 

utflyttningen från – kommunen vara på den nivå som gällde 

innan det stora flyktingmottagandet.
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Prognosens scenario: arbetsmarknadens utveckling

Under den senaste 10-årsperioden har det i Ludvika kommun 

stadigt skapats nya arbetstillfällen (netto) i det privata 

näringslivet och allt fler jobbpendlar hit från andra kommuner.

Starka företag och en stark jobbtillväxt i alla sektorer gynnar 

kommunens befolkningssiffror, både för att det ger möjligheter 

för befintliga invånare och för att attrahera nya.

Vi tror att de stora företagen på orten kan fortsätta växa och 

påverka kommunens folkmängd positivt, även om 

befolkningsprognosen inte uttryckligen förutsätter en viss tillväxt 

av arbetstillfällen.

Prognosen förutsätter därmed inte heller att det blir några större 

nytillskott av jobb genom nyetableringar (gruvor eller liknande) i 

kommunen eller i dess närhet. Skulle större nyetableringar ske 

kan man räkna med en positiv påverkan på antalet invånare.
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Prognosens scenario: bostadsbyggande

Under den senaste 10-årsperioden har bostadsbyggandet i 

Ludvika kommun inte hängt med i samma takt som tillväxten i 

jobb och invånare.

Under 2019–2020 kommer det färdigställas kring 75 nya 

bostäder i kommunen, varav flertalet är lägenheter i 

flerbostadshus. Därutöver diskuteras och förbereds andra större 

projekt som kan innebära både fler småhus och lägenheter 

längre fram. Samtidigt finns en osäkerhet kring större 

byggprojekt som ofta är komplexa, tidskrävande och ibland även 

beroende av omständigheter som är svåra att påverka lokalt. 

Vi tror att det långsiktigt kommer byggas bostäder i den mån att 

kommunens befolkning växer, men befolkningsprognosen 

förutsätter inte uttryckligen att det byggs ett visst antal bostäder 

under perioden.
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Antaganden för prognosen 2019−2035

Komponent Huvudsakligt antagande för Ludvika kommun Riket=1,00

Födda Utgår från kvinnors fruktsamhet i olika åldrar för olika prognosår enligt 

SCB:s senaste riksprognos (apr 2019). Dock uppjusterad för Ludvika 

m.h.t. att fruktsamheten under många år varit högre i Ludvika än i riket. 

2019: Ludvika=1,18

2020: Ludvika=1,12

2021−2035: Ludvika=1,06

Avlidna Utgår från köns- och åldersspecifika dödsrisker för olika prognosår

enligt SCB:s senaste riksprognos (apr 2019). Dock uppjusterad för 

Ludvika i 3 av 4 delgrupper m.h.t. att dödligheten i dessa grupper 

2009−2018 var högre i Ludvika än i riket.

Ludvika: Kvi 20−64 år=0,99

Ludvika: Män 20−64 år=1,03

Ludvika: Kvi 65−90 år=1,06

Ludvika: Män 65−90 år=1,04

Inflyttade från 

övriga Sverige

Knyts till rikets totalbefolkning olika prognosår enligt SCB:s senaste 

riksprognos (apr 2019). Inflyttningen till Ludvika antas vara den andel 

(knappt 0,011%) av rikets totalbefolkning, som gällde i genomsnitt 

2009−2013. En tillkommande kalibrering görs för 2019−2021.

−

Utflyttade till 

övriga Sverige

Knyts till rikets totalbefolkning olika prognosår enligt SCB:s senaste 

riksprognos (apr 2019). Utflyttningen från Ludvika antas vara den andel 

(0,011%) av rikets totalbefolkning, som gällde i genomsnitt 2009−2013. 

En tillkommande kalibrering görs för 2019−2021.

−

Inflyttade från 

utlandet

Knyts till immigrationen till riket olika prognosår enligt SCB:s senaste 

riksprognos (apr 2019). Immigrationen till Ludvika antas vara den andel 

(0,22%) av immigrationen till riket som gällde i genomsnitt 2010-2013.

−

Utflyttade till 

utlandet

Knyts till emigrationen från riket olika prognosår enligt SCB:s senaste 

riksprognos (apr 2019). Emigrationen från Ludvika antas vara den andel 

(0,16%) av emigrationen från riket som gällde i genomsnitt 2010-2013.

−
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Prognosen i detalj

SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019-2035 (maj 2019)

Prognos

År

Folk-

mängd vid 

årets 

början

Födda Avlidna

Inflyttade 

från övriga 

Sverige

Utflyttade 

till övriga 

Sverige

Inflyttade 

från 

utlandet

Utflyttade 

till 

utlandet

Folk-

mängd vid 

årets slut

Folk-

ökning

2008 25 425 231 335 1 059 1 016 215 68 25 522 97

2009 25 522 251 339 992 948 245 71 25 650 128

2010 25 650 254 338 1 066 986 231 70 25 810 160

2011 25 810 266 364 914 1 092 135 84 25 586 -224

2012 25 586 297 332 1 044 1 126 257 88 25 639 53

2013 25 639 295 366 989 1 073 315 89 25 712 73

2014 25 712 302 303 1 072 1 115 444 87 26 030 318

2015 26 030 319 366 1 097 1 163 517 81 26 362 332

2016 26 362 339 342 1 009 1 221 872 91 26 933 571

2017 26 933 339 315 1 117 1 477 438 68 26 992 59

2018 26 992 292 331 1 088 1 325 332 98 26 946 -46

2019 26 946 313 316 1 030 1 247 267 79 26 914 -32

2020 26 914 298 314 1 069 1 177 254 85 26 959 45

2021 26 959 284 312 1 098 1 166 247 90 27 020 61

2022 27 020 287 311 1 116 1 164 242 96 27 094 74

2023 27 094 290 310 1 124 1 173 239 101 27 163 69

2024 27 163 292 309 1 132 1 181 241 107 27 230 67

2025 27 230 292 309 1 139 1 188 244 111 27 297 67

2026 27 297 293 309 1 146 1 196 250 115 27 366 69

2027 27 366 294 310 1 153 1 203 253 120 27 433 67

2028 27 433 295 311 1 160 1 210 251 122 27 496 63

2029 27 496 294 313 1 166 1 216 249 123 27 552 57

2030 27 552 294 314 1 171 1 222 247 125 27 603 51

2031 27 603 294 316 1 177 1 228 245 126 27 649 46

2032 27 649 294 318 1 182 1 233 244 127 27 691 42

2033 27 691 295 319 1 187 1 238 242 128 27 729 38

2034 27 729 296 321 1 191 1 243 241 129 27 765 35

2035 27 765 297 322 1 195 1 247 240 130 27 798 33
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Kontakt:

Mikael Müller

Verksamhetscontroller, KS stab

0240-860 49

mikael.muller@ludvika.se
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 201 Dnr 2019/468

Finansiering av fordon och arbetsmaskiner

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fullmäktige fastslår att huvudprincipen är att Ludvika kommun ska 

anskaffa fordon och maskiner genom att leasa via kommunens 
upphandlade finansbolag.

2. Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att årligen upprätta en fordons- och 
maskinplan inför budgetprocessen, och att det i denna plan tas i beaktning 
att fordon och arbetsmaskiner ska införskaffas till den mest ekonomiskt 
fördelaktiga finansieringsformen. 

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har idag många leasingavtal på små belopp till en 
förhållandevis dyr finansiering. Kommunen anlitar idag ett företag för att ha full 
kontroll på kommunens leasingåtaganden och kostnaden för denna 
finansiering. 

Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare enligt avtalade villkor 
under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte 
mot betalningar.

När det gäller personbilar och lätta lastbilar har kommunen rätt att dra av 
50 procent av momsbeloppet för leasingavgiften.

Gällande arbetsfordon, traktorer, gräsklippare, lastbilar, sopmaskiner etc finns 
inte samma fördel som vid leasing av personbilar. Från en finansiell synpunkt är 
det då billigare att köpa fordonet, för att slippa betala ränta, interimsavgifter 
samt även kostnader för att administrera leasingfakturorna etc.

Finansiering
Finansiering kan ske på följande sätt:

 Köp
 Finansiering via lån
 Leasing efter godkännande av ekonomichefen eller chef för stöd- och 

styrning
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Upphandling av ramavtal hanteras av upphandlingscenter, förvaltningarna 
avropar under ramavtal. Finansieringen följer i övrigt regelverket för 
investeringar.

Leasing- och förmånsbilar
Ludvika kommun leasar personbilar/lätta lastbilar mot ett upphandlat ramavtal 
mot SEB Finans. Tydliga, förmånliga och kontrollerbara avtalsvillkor innebär 
en ekonomiskt fördelaktig finansieringslösning för dessa fordon.

Även finansiering av andra fordon såsom arbetsfordon/maskiner kan avropas 
mot samma ramavtal genom leasing, i de fall som det bedöms vara ekonomiskt 
fördelaktigt för Ludvika kommun.

Investeringsobjekt 
Inför varje budgetprocess ska varje förvaltning upprätta en fordons- och 
maskinplan, dvs en plan för utbyte/nyanskaffning av befintlig fordons- och 
maskinpark. Huvudregeln är att samtliga anskaffningar inom denna kategori ska 
finansieras via leasing. Om frågan uppstår att finansiering kan göras genom köp 
kan detta ske först efter ekonomisk beräkning av den mest ekonomiskt 
fördelaktiga finansieringsformen. Budgetmässigt kommer denna kostnad att 
finnas i respektive förvaltnings driftsbudget, oavsett om det är investering eller 
leasing.

Detta kommer även att ge förutsättningar för utveckling av kommunens 
bilpool. 

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser är att kommunen kommer få en bättre kontroll på anskaffning 
av fordon och maskiner. Det ger även en bättre hantering utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 4 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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1(2)
Datum

2019-10-04
Diarienummer

KS  2019/468

Kommunstyrelsens förvaltning
Åsa Grans, Telefon arbete
asa.grans@ludvika.se 

Ert datum Er referens

 

Fullmäktige

Finansiering av fordon och arbetsmaskiner

Förvaltningens förslag till beslut
1. Fullmäktige fastslår att huvudprincipen är att Ludvika kommun ska 

anskaffa fordon och maskiner genom att leasa via kommunens 
upphandlade finansbolag.

2. Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att årligen upprätta en fordons- och 
maskinplan inför budgetprocessen, och att det i denna plan tas i beaktning 
att fordon och arbetsmaskiner ska införskaffas till den mest ekonomiskt 
fördelaktiga finansieringsformen. 

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har idag många leasingavtal på små belopp till en 
förhållandevis dyr finansiering. Kommunen anlitar idag ett företag för att ha full 
kontroll på kommunens leasingåtaganden och kostnaden för denna 
finansiering. 

Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare enligt avtalade villkor 
under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte 
mot betalningar.

När det gäller personbilar och lätta lastbilar har kommunen rätt att dra av 
50 procent av momsbeloppet för leasingavgiften.

Gällande arbetsfordon, traktorer, gräsklippare, lastbilar, sopmaskiner etc finns 
inte samma fördel som vid leasing av personbilar. Från en finansiell synpunkt är 
det då billigare att köpa fordonet, för att slippa betala ränta, interimsavgifter 
samt även kostnader för att administrera leasingfakturorna etc.

Finansiering
Finansiering kan ske på följande sätt:

 Köp
 Finansiering via lån
 Leasing efter godkännande av ekonomichefen eller chef för stöd- och 

styrning

Upphandling av ramavtal hanteras av upphandlingscenter, förvaltningarna 
avropar under ramavtal. Finansieringen följer i övrigt regelverket för 
investeringar.
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Leasing- och förmånsbilar
Ludvika kommun leasar personbilar/lätta lastbilar mot ett upphandlat ramavtal 
mot SEB Finans. Tydliga, förmånliga och kontrollerbara avtalsvillkor innebär 
en ekonomiskt fördelaktig finansieringslösning för dessa fordon.

Även finansiering av andra fordon såsom arbetsfordon/maskiner kan avropas 
mot samma ramavtal genom leasing, i de fall som det bedöms vara ekonomiskt 
fördelaktigt för Ludvika kommun.

Investeringsobjekt 
Inför varje budgetprocess ska varje förvaltning upprätta en fordons- och 
maskinplan, dvs en plan för utbyte/nyanskaffning av befintlig fordons- och 
maskinpark. Huvudregeln är att samtliga anskaffningar inom denna kategori ska 
finansieras via leasing. Om frågan uppstår att finansiering kan göras genom köp 
kan detta ske först efter ekonomisk beräkning av den mest ekonomiskt 
fördelaktiga finansieringsformen. Budgetmässigt kommer denna kostnad att 
finnas i respektive förvaltnings driftsbudget, oavsett om det är investering eller 
leasing.

Detta kommer även att ge förutsättningar för utveckling av kommunens 
bilpool. 

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser är att kommunen kommer få en bättre kontroll på anskaffning 
av fordon och maskiner. Det ger även en bättre hantering utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv.

Jan Lindström
Kommunchef

Åsa Grans
Ekonomichef

Beslut skickas till
Samtliga nämnder
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 204 Dnr 2019/171

Ansökan om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken 
för Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att ansöka om att få överta tillsynen över Krokåsens 
avfallstipp i Fredriksberg enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § och 2 kap. 
29 §.

Beskrivning av ärendet
Myndighetsnämnden miljö och bygg beslutade den 20 mars 2019 § 45 om att 
föreslå fullmäktige att hos Länsstyrelsen i Dalarna ansöka om att få överta 
tillsynen över Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg enligt 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § och 2 kap. 29 §. 

Tippen består till stor del av hushållsavfall men också avfall från pappersbruket 
i Fredriksberg transporteras hit. Myndighetsnämnden  miljö och bygg har 
hittills hanterat tillsynen över tippen men Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn över 
pappersbruket. 

Enligt miljötillsynsförordningen, 2 kap. 2 §,  om två eller fler myndigheter har 
tillsyn över ett objekt så får myndigheterna komma överens om tillsynen, därav 
ansökan hos Länsstyrelsen om att få överta tillsynen. En ansökan om ett 
övertagande om tillsynen ska komma från fullmäktige, enligt 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 §. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens förvaltning har fört en dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomienheten ang. ekonomiska 
konsekvenser. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att det inte finns någon 
fast avgift utan det handlar om timavgift efter behov. Vidare uppskattar 
förvaltningen att det troligtvis kommer handla om tiotal timmar á 1000 kronor 
de närmsta åren. Kostnaden kommer att tas inom den ordinarie driften hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområde planering. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

133



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 september 

2019.
2. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 107.
3. Myndighetsnämnden miljö och bygg 20 mars 2019 § 45.
______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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Kommunstyrelsens förvaltning
Malin Ekholm, 0240 861 82
malin.ekholm@ludvika.se 

Datum

2019-09-03
Diarienummer

KS  2019/171

Fullmäktige 

Svar på ansökan om övertagande av tillsyn enligt 
miljöbalken för Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg 

Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att ansöka om att få överta tillsynen över Krokåsens 
avfallstipp i Fredriksberg enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § och 2 kap. 
29 §.

Beskrivning av ärendet
Myndighetsnämnden miljö och bygg beslutade den 20 mars 2019 § 45 om att 
föreslå fullmäktige att hos Länsstyrelsen i Dalarna ansöka om att få överta 
tillsynen över Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg enligt 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § och 2 kap. 29 §. 

Tippen består till stor del av hushållsavfall men också avfall från pappersbruket 
i Fredriksberg transporteras hit. Myndighetsnämnden  miljö och bygg har 
hittills hanterat tillsynen över tippen men Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn över 
pappersbruket. 

Enligt miljötillsynsförordningen, 2 kap. 2 §,  om två eller fler myndigheter har 
tillsyn över ett objekt så får myndigheterna komma överens om tillsynen, därav 
ansökan hos Länsstyrelsen om att få överta tillsynen. En ansökan om ett 
övertagande om tillsynen ska komma från fullmäktige, enligt 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 §. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens förvaltning har fört en dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomienheten ang. ekonomiska 
konsekvenser. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att det inte finns någon 
fast avgift utan det handlar om timavgift efter behov. Vidare uppskattar 
förvaltningen att det troligtvis kommer handla om tiotal timmar á 1000 kronor 
de närmsta åren. Kostnaden kommer att tas inom den ordinarie driften hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområde planering. 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Malin Ekholm
Utredare
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Bilagor
Protokollsutdrag från myndighetsnämnden, daterad den 20 mars 2019 § 45.

Beslut skickas till
Miljönämnden miljö och bygg för verkställighet 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 205 Dnr 2019/392

Överföring av investeringsmedel för Björnmossevägen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett 

tilläggsanslag av 2019 års investeringsmedel på 11 miljoner kr.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna minskning av 
investeringsramen 2020 med motsvarande belopp för 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har ont om industrimark och iordningställer därför ett nytt 
område mellan Lyviksberget och Gonäs, kallat Björnmossevägen. Området är 
beräknat att kosta 14,5 miljoner kr, varav 3,5 miljoner kr berör 2019 års 
investeringsbudget och 11 miljoner 2020 års investeringsbudget. Situationen har 
ändrats för iordningställandet av Björnmossevägen sedan beslut togs om 
finansiering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver därför anslag om 11 miljoner 2019 för 
att kunna tidigarelägga färdigställandet av Björnmossevägen 2019. 

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvensen för 2020 års investeringsbudget blir att den minskar med 11 
miljoner kr för projekt Björnmossevägen. Inför budget 2019 beslutades om en 
budgetram på 193 mnkr, vilken baserades på ett ekonomiskt överskott på 2 
procent, samt en upplåning på 173 mnkr. I och med tidigareläggandet av detta 
projekt på 11 miljoner kr 2019 kommer kommunen att behöva låna ytterligare 
2019. Detta kan komma att finansieras genom att kommunen nyttjar check-
räkningskrediten vilken för närvarande har en ränta på 0 procent, dock en årlig 
avgift på 0,8 procent. Samhällsbyggnadsnämnden ska justera investeringsplanen 
för 2020 så att lånebehovet minskar med 11 miljoner kr 2020.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 107. 
2. Tjänsteskrivelser från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 september 

2019.

139



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3. Protokollsutdrag från myndighetsnämnden, daterad den 20 mars 2019 § 45.
______

Beslut skickas till
Fullmäktige 
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Datum

2019-09-11
Diarienummer

KS  2019/392

Kommunstyrelsens förvaltning
Åsa Grans 

Ert datum Er referens

 

Fullmäktige

Överföring av investeringsmedel för Björnmossevägen

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett 

tilläggsanslag av 2019 års investeringsmedel på 11 miljoner kr 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna minskning av 
investeringsramen 2020 med motsvarande belopp för 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har ont om industrimark och iordningställer därför ett nytt 
område mellan Lyviksberget och Gonäs, kallat Björnmossevägen. Området är 
beräknat att kosta 14,5 miljoner kr, varav 3,5 miljoner kr berör 2019 års 
investeringsbudget och 11 miljoner 2020 års investeringsbudget. Situationen har 
ändrats för iordningställandet av Björnmossevägen sedan beslut togs om 
finansiering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver därför anslag om 11 miljoner 2019 för 
att kunna tidigarelägga färdigställandet av Björnmossevägen 2019. 

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvensen för 2020 års investeringsbudget blir att den minskar med 11 
miljoner kr för projekt Björnmossevägen. Inför budget 2019 beslutades om en 
budgetram på 193 mnkr, vilken baserades på ett ekonomiskt överskott på 2 
procent, samt en upplåning på 173 mnkr. I och med tidigareläggandet av detta 
projekt på 11 miljoner kr 2019 kommer kommunen att behöva låna ytterligare 
2019. Detta kan komma att finansieras genom att kommunen nyttjar check-
räkningskrediten vilken för närvarande har en ränta på 0 procent, dock en årlig 
avgift på 0,8 procent. Samhällsbyggnadsnämnden ska justera investeringsplanen 
för 2020 så att lånebehovet minskar med 11 miljoner kr 2020.

Jan Lindström
Kommunchef

Åsa Grans
Ekonomienheten

Bilagor
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 28 augusti 2019 § 82.
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Beslut skickas till
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 207 Dnr 2019/416

Antagande av bolagsordning för Stora Brunnsvik AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige antar bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 
oktober 2019. 

Beskrivning av ärendet
Den 1 oktober inkom Bolagsverket med ett föreläggande om Stora Brunnsvik 
AB:s bolagsordning. För att Bolagsverket ska kunna godkänna bolagsordningen 
måste följande ändras: 

- Skillnaden mellan lägsta och högsta gränsen för aktiekapitalet och antal 
aktier får inte vara mer än fyra gånger. Det ska vara samma förhållande 
mellan det lägsta och det högsta aktiekapitalet som mellan lägsta och högsta 
antalet aktier. Företaget måste därför ändra bolagsordningen. 

Ansvarig utredare har varit i kontakt med berörda tjänstepersoner för dialog 
kring frågan och vidare hantering. Förslaget är att ändra följande i 
bolagsordingen:

 § 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 500 000 kr.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 500 000 aktier. 

Till 

 § 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att anta 
bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 oktober 2019. Förlängd 
svarstid har begärts och godkänts av Bolagsverket.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 14 oktober 

2019. 
2. Bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 oktober 2019. 
3. Föreläggande från Bolagsverket, daterad den 1 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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Kommunstyrelsens förvaltning
Malin Ekholm, 0240 861 82
malin.ekholm@ludvika.se 

Datum

2019-10-14
Diarienummer

KS  2019/416

Fullmäktige 

Antagande av bolagsordning för Stora Brunnsvik AB

Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige antar bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 
oktober 2019. 

Beskrivning av ärendet
Den 1 oktober inkom Bolagsverket med ett föreläggande om Stora Brunnsvik 
AB:s bolagsordning. För att Bolagsverket ska kunna godkänna bolagsordningen 
måste följande ändras: 

- Skillnaden mellan lägsta och högsta gränsen för aktiekapitalet och antal 
aktier får inte vara mer än fyra gånger. Det ska vara samma förhållande 
mellan det lägsta och det högsta aktiekapitalet som mellan lägsta och högsta 
antalet aktier. Företaget måste därför ändra bolagsordningen. 

Ansvarig utredare har varit i kontakt med berörda tjänstepersoner för dialog 
kring frågan och vidare hantering. Förslaget är att ändra följande i 
bolagsordingen:

 § 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 500 000 kr.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 500 000 aktier. 

Till 

 § 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att anta 
bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 oktober 2019. Förlängd 
svarstid har begärts och godkänts av Bolagsverket.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Jan Lindström 
Kommunchef 

Malin Ekholm
Utredare

Bilagor
1. Bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 oktober 2019. 
2. Föreläggande från Bolagsverket, daterad den 1 oktober 2019.

Beslut inkl. bilaga skickas till
Bolagsverket
Stora Brunnsvik 
VD för Stora Brunnsvik
Styrdokument för publicering
Akten 
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Kanslienheten

Bolagsordning
Stora Brunnsvik AB
Org. nr 559005-4911

Dokumentnamn
Bolagsordning Stora Brunnsvik AB

Dokumenttyp
Bolagsordning

Omfattning
Bolaget

Dokumentägare
Kommunchef

Dokumentansvarig
Ekonomichef

Publicering
Internt och externt

Författningsstöd
Kommunallag och aktiebolagslag

Utfärdade och fastställda av:
KF 2019-03-04 § 33
Antagna vid: 
Bolagsstämma 2019-04-
08

Bör revideras senast
Vid behov, med årlig 
översyn

Beslutsinstans
Fullmäktige

Diarienummer
KS 2017/387

Revideringar
KF 2019-06-03 § 99

Vad revideringen avsett
Förtydligande av paragraf 11. 

Diarienummer vid revideringen
KS 2019/271

KF 2019-09-02 § 115 Förtydligande av paragraf 8 och 10 KS 2019/326
Förtydligande i paragraf 6 och 7 KS 2019/416
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Bolagsordning för Stora Brunnsvik AB
§ 1 Firma
Bolagets firma är Stora Brunnsvik AB.

§ 2 Säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Ludvika kommun, Dalarnas län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun äga, 
avyttra, bebygga och förvalta Brunnsviksfastigheterna 1:68 och 3:27 och därtill 
hörande kollektiva anordningar. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda lokaler för kommunens 
samtliga verksamheter. Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen 
genom att aktivt medverka till att dess lokalbehov tillgodoses samt medverka till 
att öka företagandet och antalet arbetstillfällen. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda fullmäktige i Ludvika kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av 
störres vikt fattas.                                                                                                                                                                                                                                                                 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier. 

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter utan 
suppleanter. Styrelsen utses av fullmäktige i Ludvika kommun för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättas intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. 

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

§ 9 Revisorer 
Bolaget ska ha av bolagsstämman utsedd auktoriserad revisor och en 
revisorssuppleant. 

Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att 
val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som 
inträffar närmast efter följande val till fullmäktige.
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§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som bolagets revisor ska fullmäktige i Ludvika 
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant. 

Första gången val sker väljs lekmannarevisorn från beslutsdatum vid extra 
bolagsstämma till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter 
följande val till kommunfullmäktige.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse och handlingar till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller 
per e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före 
stämman. Därutöver läggs kallelse och handlingar ut i kommunens 
webbapplikation för möten. 

Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post. 
Meddelandena läggs även ut i kommunens webbapplikation för möten.

§ 12 Närvarorätt vid bolagsstämma
Representanter som utses av fullmäktige i Ludvika kommun har yttrande- och 
närvarorätt vid bolagsstämman. Med representanter avses kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare.

§ 13 Ärendena på årsstämma 
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och 
lekmannarevisorns granskningsrapport.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultat – och balansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören.

9. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor 
samt övriga valärenden.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn

11. Val av revisor och suppleant 

12. Notering av ägardirektiv
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13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligen fastställande av rullande affärsplan för de närmaste tre 
räkenskapsåren. Fastställande av budget för verksamheten.

- Ram för upptagande av krediter

- Ställande av säkerheter och eventualförpliktelser

- Bildande av bolag

- Köp eller försäljning av bolag eller andelar i sådant

- Köp eller försäljning/investering av fast egendom till ett belopp av 
högst 10 miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle,

- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts till ett värde av 
högst 10 miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle.

- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Firmateckning
Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av 
styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande 
direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande 
förvaltningen. 

§ 17 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas till Ludvika 
kommun. 

§ 18 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Ludvika kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamheter. Detta 
gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

§ 19 Offentlighetsprincipen
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 

§ 20 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige 
i Ludvika kommun.
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851 81  Sundsvall 
0771-670 670 
Bolagsverket.se

Föreläggande
2019-09-17 12:33 304263/2019

Ärendenummer 1 (2)

LENA KARLMATS
LUDVIKAHEM AB
BOX 13
771 21 LUDVIKA

Stora Brunnsvik AB, 559005-4911Företagsnamn:
Ändring av företagsuppgiftÄrende:
304263/2019Ärendenummer:
2019-06-05Ärendet kom in:

Svaret ska ha kommit in: 2019-10-08
Jenny Lindegod, 060-184002Handläggare:

Vi behöver fler uppgifter för att kunna behandla ärendet

Bolagsordningens gränser för aktiekapital eller antal aktier stämmer inte
Skillnaden mellan den lägsta och högsta gränsen för aktie-
kapitalet och antalet aktier får inte vara mer än fyra gånger.
Det ska vara samma förhållande mellan det lägsta och det högsta
aktiekapitalet som mellan det lägsta och det högsta antalet
aktier. Företaget måste därför ändra bolagsordningen.

Skicka in en ny kopia av bolagsordningen.

Gör så här
Skicka uppgifterna med post och kom ihåg att skriva ärendenumret. Svaret ska 
ha kommit in senast den 8 oktober 2019. 

Vi tar normalt hand om uppgifterna inom tre arbetsdagar. På bolagsverket.se kan 
du se hur det går med ditt ärende. Där kan du också se våra aktuella 
handläggningstider. 

Vad händer om du inte svarar på föreläggandet?
Om du inte svarar i tid, eller om du inte skickar in de uppgifter vi begärt, kan vi 
komma att skriva av ärendet helt eller delvis. Det innebär att vi avslutar ärendet 
utan att pröva hela eller delar av din anmälan eller ansökan.
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Ärendenummer 2 (2)

153



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 208 Dnr 2019/411

Antagande av reglemente för den gemensamma 
servicenämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige antar förslag till reglemente för gemensamma servicenämnden 
daterat den 16 september 2019 inklusive tillägg.

Reglementet träder i kraft 1 januari 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår ett tillägg i punkt 3 under § 2 på sidan 3: 
”Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering 
inom IT-driften samt bidra till ökad kostnadseffektivisering.”

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 62, att bilda en gemensam nämnd 
inom verksamhetsområdet IT mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Kommunstyrelsen fick då uppdraget att ta fram ett reglemente som ska 
fastställas i båda kommunerna och ska gälla från 1 januari 2020. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 110. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 

2019.
3. Reglemente för den gemensamma servicenämnden daterat 16 september 

2019.

Behandling
Leif Pettersson (S) föreslår ett tillägg i punkt 3 under § 2 på sidan 3: 
Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering 
inom IT-driften……samt bidra till ökad kostnadseffektivisering.” 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot eget tilläggsförslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsförslaget.

______
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Beslut skickas till
Fullmäktige
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Kommunstyrelsens förvaltning
Gunilla Andersson
gunilla.andersson@ludvika.se 

Fullmäktige

Reglemente för gemensamma servicenämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige antar förslag till reglemente för gemensamma servicenämnden 
daterat den 16 september 2019. 

Reglementet träder i kraft 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 62, att bilda en gemensam nämnd 
inom verksamhetsområdet IT mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Kommunstyrelsen fick då uppdraget att ta fram ett reglemente som ska 
fastställas i båda kommunerna och ska gälla från 1 januari 2020. 

Jan Lindström
Kommunchef

Gunilla Andersson
Projektkoordinator

Bilagor
Reglemente för gemensamma servicenämnden daterat 16 september 2019.

Beslut skickas till
Kommunchef Ludvika kommun
Kommunstyrelsens förvaltning, stöd- och styrningschef och IT-chef
Smedjebackens kommun
Styrdokument
Akten
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Reglemente för gemensamma servicenämnden

Ikraftträdande
Ludvika kommun och Smedjebackens kommun har kommit överens om att 
från och med 2020-01-01 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd. 

Reglementet gäller från om med 1 januari 2020. 

Allmänna bestämmelser
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller detta 
reglemente mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden. 

Värdkommun och organisation 
§ 1

Ludvika kommun är värdkommun för den gemensamma servicenämnden. 
Nämnden har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i 
värdkommunens organisation. 

Organisationens beslutande organ är den gemensamma servicenämnden. 

Nämndens uppgift 
§ 2 

Servicenämnden ansvarar för:

 Drift av IT-infrastrukturen i respektive kommun samt bolag och 
kommunalförbund.

 Medverka till att effektivisera kommunens administration och 
verksamhet med hjälp av IT (exempelvis, e-förvaltning)

 Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och 
standardisering inom IT-driften.

 Vara stöd i kommunernas, bolagens och kommunalförbundets digitala 
utveckling.

Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande 
kommunerna.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
§ 3

Den gemensamma servicenämnden ska ansvara för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med lagar och förordningar och föreskrifter, de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente. Servicenämnden 
har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av IT och telefoni i enlighet 
med tecknat samarbetsavtal.
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Servicenämnden ska till respektive styrelse/fullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 

Nämnden utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom sitt 
verksamhetsområde.

Utifrån sitt uppdrag ska nämnden tillse att intern kontroll och uppföljning 
fungerar tillfredställande.

Sammansättning 
§ 4

Den gemensamma nämnden består av två ledamöter och två ersättare, varje 
kommun utser en ledamot och en ersättare.

Fullmäktige i Ludvika kommun ska bland nämndens ledamöter utse en 
ordförande och en vice ordförande. 

Ersättarnas tjänstgöring
§ 5 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör.

Ersättning till ledamot och ersättare
§ 6

Arvoden till ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden betalas av 
den kommun som valt dem enligt respektive kommuns ersättningsregler för 
förtroendevalda.

Inkallande av ersättare eller anmälan av förhinder
§ 7

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, 
som är IT-center, som kallar in ersättare som står i tur att tjänstgöra och som 
inte redan kallats in.
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Ersättare för ordförande
 § 8

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller del av sammanträde fullgör den åldern äldste ledamoten ordförandes 
uppgifter. 

Om ordförande är förhindrad att kunna fullgöra sitt uppdrag under längre tid 
får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

Sammanträden
§ 9 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i Ludvika kommun om inte nämnden själv bestämmer annat. 

Kallelse
§ 10

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdats till sammanträden. Kallelsen ska 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde. 

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och skickas till ledamöterna och 
ersättare samt berörda genom brev med post, eller via e-post senast fyra dagar 
innan sammanträdesdagen. Kallelsen ska även skickas respektive kommun för 
kännedom.

Kallelsen ska innehålla föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska 
den ledamot som har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika 
tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är till åldern äldst.

Justering av protokoll 
§ 11

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. 

Nämnden kan besluta om att justera en paragraf i protokollet omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Anslagsbevis 
samt protokoll skickas via myndighetsbrevlåda till värdkommunen efter 
justering för direkt anslag. 

Protokollen ska skickas båda samverkande kommunerna och de samverkande 
kommunernas revisorer.
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Reservation 
§ 12

Om en ledamot reserverat sig mot beslutet och ledamoten vill motivera 
reservationen, kan ledamoten välja att göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas före den tidpunkt som fastställs för justering av protokollet. Om 
nämnden beslutar att omedelbart justera en paragraf som reservationen avser 
ska reservationen lämnas så fort som möjligt. 

Särskilt yttrande 
§ 13

Ledamot som vill lämna yttrande till protokollet ska anmäla detta innan 
sammanträdet avslutas och lämnas inom den tid som gäller för reservation.

Undertecknande av handlingar 
§ 14 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid frånvaro för denne av vice ordföranden 
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer 
nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

MBL
§ 15

Vid beslut om verksamhetsförändringar som påverkar kommunstyrelsens 
förvaltnings organisation ska nämnden före beslut informera kommunstyrelsen.

Personuppgiftsansvarig
§ 16

Servicenämnden ansvarar för de personuppgifter de behandlar för egen eller 
annans räkning enligt vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

 Det åligger den gemensamma servicenämnden att efterleva 
dataskyddsförordningen (EU 2016/679) tillsammans med 
kompletterande svensk lag 2018:218 och vid var tid gällande praxis och 
dataskyddsbestämmelse.

 En registerförteckning ska föras över alla typer av 
personuppgiftsbehandlingar.

 Den gemensamma servicenämnden åläggs att fastställa roller och ansvar 
tillsammans med medlemskommunen(kommunerna) inför varje typ av 
personuppgiftsbehandling samt dokumentera detta i någon form av 
rättsakt.
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Reglemente för gemensamma servicenämnden

De roller som kan förekomma är: 

A.) Ensamt personuppgiftsansansvarig. 

B.) Gemensamt personuppgiftsansvarig med andra nämnder/bolag. 

C.) Personuppgiftsbiträde

Revision
§ 17

Revisorerna i värdkommunen är ansvarig för revisionsgranskning samt att 
rapport skickas till medlemskommunerna.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 210 Dnr 2019/382

Antagande av informationssäkerhetspolicy

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fullmäktige antar informationssäkerhetspolicy daterad 20 september 2019. 

Policyn ersätter den tidigare informationssäkerhetspolicyn, antagen av 
fullmäktige den 19 februari 2009 § 17. 

2. Fullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att ta fram konkretiserande 
dokument till informationssäkerhetspolicyn.

Beskrivning av ärendet
Informationssäkerhet är en del av kommunens säkerhetsarbete. Information är 
värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhets-
arbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. Detta 
skapar förtroende både inom och utanför organisationen. 

Arbetet med informationssäkerhetspolicyn har gjorts i samarbete med 
Smedjebacken för att underlätta arbetet i den framtida IT-organisationen och 
den gemensamma nämnden. Tanken är att samarbetet kring informations-
säkerhet ska fördjupas och utökas.

Informationssäkerhetspolicyn har skickats på remiss tillsamtliga förvaltningar. 
Alla förvaltningar har inkommit med synpunkter, en sammanställning av svar 
på yttrandena finns i bilaga 2.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 § 113. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 20 september 

2019. 
3. Informationssäkerhetspolicy, daterad den 20 september 2019.
4. Svar på yttranden, daterad den 20 september 2019.
______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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Kommunstyrelsens stab
Anette Andersson, 0240-869 66
anette.andersson@ludvika.se 

Ert datum Er referens

 

Fullmäktige

Antagande av informationssäkerhetspolicy

Förvaltningens förslag till beslut
1. Fullmäktige antar informationssäkerhetspolicy daterad 20 september 2019. 

Policyn ersätter den tidigare informationssäkerhetspolicyn, antagen av 
fullmäktige den 19 februari 2009 § 17. 

2. Fullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att ta fram konkretiserande 
dokument till informationssäkerhetspolicyn.

Beskrivning av ärendet
Informationssäkerhet är en del av kommunens säkerhetsarbete. Information är 
värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhets-
arbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. Detta 
skapar förtroende både inom och utanför organisationen. 

Arbetet med informationssäkerhetspolicyn har gjorts i samarbete med 
Smedjebacken för att underlätta arbetet i den framtida IT-organisationen och 
den gemensamma nämnden. Tanken är att samarbetet kring informations-
säkerhet ska fördjupas och utökas.

Informationssäkerhetspolicyn har skickats på remiss tillsamtliga förvaltningar. 
Alla förvaltningar har inkommit med synpunkter, en sammanställning av svar 
på yttrandena finns i bilaga 2.

Ekonomiska konsekvenser
I tjänstemannaremissen efterfrågades förvaltningarnas syn på ekonomiska 
konsekvenser. Kommunstyrelsens förvaltning håller med dom synpunkter som 
inkommit. De ekonomiska konsekvenserna är beroende av ambitionsnivån. 
Nedan beskrivs vilka kostnader som kan förutses i nuläget.

I ett första skede:
 Personalresurser och kompentens för framtagande av konkretiserande 

dokument, uppföljning och rapportering av informationssäkerhetsarbetet 
och incidenter. 

I nästa steg, när utförligare vägledande dokument är klara:
 Hård- och mjukvaror för att höja den digitala informationssäkerheten kring 

e-post, verksamhetssystem med mera. 
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 Kostnader kring hanteringen av information på papper kan komma att öka, 
såsom förbättrat passagesystem på arkivlokaler, låsbara dokumentskåp i 
kontor och korridorer.

 Destruktion av information på papper

 Kostnader för kompetensutveckling och vikarier. 

Jan Lindström
Kommunchef

Anette Andersson
Samordnare

Bilagor
1. Informationssäkerhetspolicy, daterad den 20 september 2019.
2. Svar på yttranden, daterad den 20 september 2019.

Beslut inkl. bilaga skickas till
Samtliga nämnder
Kommunchef för verkställighet
Styrdokument
Akten 
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Datum

2019-09-20
Diarienummer

KS 2019/382

Kommunstyrelsens förvaltning

Informationssäkerhetspolicy

Dokumentnamn
Informationssäkerhetspolicy

Dokumenttyp
Policy

Omfattning
Samtliga nämnder

Dokumentägare
Kommunchef

Dokumentansvarig
Säkerhetschef

Publicering
Kommunala författningssamlingen

Författningsstöd
Gällande lagstiftning som berör informationssäkerhetsområdet.

Beslutad
Skriv datum då beslut 
tagits av t.ex. KF; KF

Bör revideras senast
2024

Beslutsinstans
KF

Diarienummer
2019/382

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen

Skriv datum och § Klicka eller tryck här för att ange text. 2019/382
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Informationssäkerhetspolicy

1 Inledning 
Denna informationssäkerhetspolicy gäller för informationssäkerhet inom 
Ludvika kommun. Informationssäkerhet omfattar hela organisationens 
verksamhet och all information oavsett om den finns i datorer eller på papper. 
Alla kommunens verksamheter omfattas av policyn, vilket medför att det inte 
finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från denna.  

Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande dokument som redovisar 
fullmäktiges viljeinriktning och mål för informationssäkerhetsarbetet samt hur 
ansvaret i dessa frågor är fördelat. Underliggande styrdokument konkretiserar 
denna informationssäkerhetspolicy.  

2 Informationssäkerhet 
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör, 
exempelvis om vår personal, våra tjänster, vår ekonomi och det omgivande 
samhället med medborgare, företag och föreningar. Information är därför en av 
kommunens viktigaste tillgångar.  

Informationssäkerhet omfattar information i alla dess former och oavsett hur 
information lagras, bearbetas och kommuniceras. Information kan till exempel 
vara i form av text, ljud, bilder och film, och kan hanteras med stöd av IT, 
papper eller direkt av oss människor i form av tal.  

Informationssäkerhet handlar om att ge informationen rätt skydd och omfattar:

 Konfidentialitet
Att informationen skyddas mot obehörig insyn

 Riktighet
Att informationen skyddas mot oönskad förändring

 Tillgänglighet
Att information görs åtkomlig för behörig personal vid rätt tillfälle.

3 Syfte 
Syftet med informationssäkerhetspolicyn är att skydda kommunen mot förlust 
av information och oavsiktlig eller obehörig förändring av den. Syftet är också 
att säkra tillgängligheten av informationen för behöriga användare när de 
behöver den. Många kommunala verksamheter hanterar exempelvis 
information som rör enskilda människors sociala, medicinska eller andra 
personliga förhållanden. Felaktig hantering av denna typ av information kan 
orsaka mycket stora skador för enskilda medborgare och organisationen som 
helhet. 
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Informationssäkerhetspolicy

4 Mål
Målet för ett aktivt, systematiskt och ständigt pågående 
informationssäkerhetsarbete är att:

- Upprätta ett högt förtroende hos medborgarna samt skydda den 
personliga integriteten

- Säkerställa att rätt information finns tillgänglig för rätt person vid rätt 
tillfälle

- Förhindra eller minska effekter av störningar och skador samt skydda 
informationen och system mot bedömda hot

- All personal har skyldighet att uppmärksamma och rapportera händelser 
som kan påverka säkerheten för kommunens information.

5 Ansvar
Ansvaret för utvecklingen av informationssäkerhetsarbetet ligger hos 
kommunstyrelsen. Respektive nämnd har ansvar för 
informationssäkerhetsarbetet inom eget verksamhetsområde.

Ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie verksamhetsansvaret. 
Kommunens informationssäkerhetsansvarige fungerar som stöd till 
kommunens verksamheter att fullfölja informationssäkerhetsansvaret. Roller 
och ansvar beskrivs utförligare i riktlinjer för informationssäkerhet. 

6 Uppföljning och rapportering 
Respektive nämnd/styrelse ska följa upp informationssäkerhetsarbetet inom 
egen verksamhet. 

Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer för 
informationssäkerhet ska följas upp och vid behov revideras.  

Informationssäkerhetsansvarig ska i början av varje år rapportera föregående 
års läge och status gällande informationssäkerhet till kommunchefen och 
kommunstyrelsen. Särskilda skäl, som exempelvis allvarliga incidenter, brister 
eller behov, kan motivera ytterligare rapporteringar. 
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anette.andersson@ludvika.se 

Svar på yttranden

Social- och utbildningsförvaltningen
Synpunkt 1
För avvikelserapportering och uppföljning kan förvaltningen se 
nödvändigheten av ett digitalt system som medför kostnader av olika slag.

Svar: I nuläget är det oklart hur uppföljning ska hanteras. Synpunkten kommer 
att beaktas i det framtida arbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt 1
Det skulle behöva en förtydligande av om policyn gäller för de kommunala 
helägda bolagen eller inte.

Svar: Informationssäkerhetspolicyn gäller för Ludvika kommun, vilket kommer 
att framgå på policyns förstasida.

Synpunkt 2
Kap 6 Uppföljning och rapportering: Den sista formuleringen att den som 
använder information på ett sätt som strider mot policyn kan bli föremål för disciplinära 
åtgärder känns malplacerad.

Svar: Kommunstyrelsens förvaltning håller med och har valt att ta bort 
meningen från policyn.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Synpunkt 1
Behöver det framgå om det finns andra styrdokument som denna ersätter, 
berör/ kompletterar? 

Svar: Den uppgiften kommer att stå i tjänsteskrivelsen

Synpunkt 2
Samordningen med nya dataskyddsförordningen? Stå något om 
lagar/förskrifter?

Svar: Då det är många lagar som berörs kommer de inte specificeras i 
informationssäkerhetspolicyn. 
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Synpunkt 3
Under konfidentialitet; Beskriva att information i dokument, system och 
handlingar med lagkrav om sekretess eller motsvarande inte görs tillgängliga 
eller avslöjas för obehörig

Under riktighet; Beskriva att information inte kan förändras av obehöriga, av 
misstag eller på grund av störningar i funktion/system. Informationen ska vara 
tillförlitlig, korrekt och fullständig. 

Under tillgänglighet; Beskriva att information är tillgänglig i skälig och 
förväntad utsträckning och inom rimlig tid

Svar: Kommunstyrelsens förvaltning anser att innebörden under de olika 
punkterna finns i policyn, därför görs ingen ändring.

Synpunkt 4
Saknar något om spårbarhet; dvs Beskriva att i efterhand kunna härleda 
specifika aktiviteter eller händelser till ett identifierat objekt ex handling, 
användare, dator, skrivare eller system/program

Svar: Kommunstyrelsens förvaltning menar att spårbarheten är till för att 
kontrollera att punkterna om konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet 
uppfylls och att det blir viktigt att ha med i något av de underliggande 
konkretiserande dokumenten.

Synpunkt 5
Går det att uttrycka syftet mer i punktform vad policyn främjar (typ som MSB 
uttrycker det)

 kommunens effektivitet och kvalitet i informationshantering
 kommunens brottsbekämpning och beredskap mot allvarliga störningar och 

kriser
 kommuninnevånares fri- och rättigheter samt personliga integritet
 kommuninnevånares och verksamheters förtroende för 

informationshantering och IT-system.

Svar: Innebörden i dessa punkter anser kommunstyrelsens förvaltning framgår 
av dokumentets mål, varför ingen ändring görs.

Synpunkt 6

Målen bra beskrivna eftersom det går att sätta ett HUR till dem sedan till 
riktlinjer och/eller rutiner. Kan kanske framgå tydligare att det krävs ett 
systematiskt arbetssätt.  Ska det framgå något om att klassificera information?

Svar: Det systematiska arbetssättet och klassificering av information kommer 
att finnas med i underliggande dokument.

Synpunkt 7
Behövs något stå om delegationsordningen?
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Svar: Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att ansvaret för 
informationssäkerheten tydliggörs i policyn och att något om 
delegationsordningen inte behöver finnas med.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 211 Dnr 2019/193

Revidering av reglemente för social- och 
utbildningsnämnden från och med 1 januari 2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige antar förslag till revidering av reglemente som avser social- och 
utbildningsnämndens paragraf 1 och ändringarna börjar gälla den 1 januari 
2020. 

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden har den 6 februari 2019 § 19 har initierat en 
översyn av sitt reglemente och föreslår att paragraf 1 får följande lydelse: 

§ 1
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, särskola 
och fritidshem.

Paragraf 1 i nu gällande reglemente har följande lydelse:
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskoleklassen, grundskolan och obligatoriska 
särskolan. Nämnden har även ansvar för läromedelscentralen, 
förskoleverksamheten samt skolbarnomsorg.

Förslaget är tydligare kring vilka verksamheter som avses utgöra social- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde, och läromedelscentral finns inte längre. 

Fullmäktige har även under året 2019 fattat beslut om att överföra ansvaret för 
samhällsbetalda resor från social- och utbildningsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden, och att dessa förändringar börjar gälla den 1 januari 
2020. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning av detta att även 
de förändringar som social- och utbildningsnämnden föreslår ska börja gälla 
samtidigt. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till ändringar medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Arbetsutskottets behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 114. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 

2019.
______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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Fullmäktige

Revidering av reglemente för social - och 
utbildningsnämnden från och med 1 januari 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige antar förslag till revidering av reglemente som avser social- och 
utbildningsnämndens paragraf 1 och ändringarna börjar gälla den 1 januari 
2020. 

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden har den 6 februari 2019 § 19 har initierat en 
översyn av sitt reglemente och föreslår att paragraf 1 får följande lydelse: 

§ 1
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, särskola 
och fritidshem.

Paragraf 1 i nu gällande reglemente har följande lydelse:
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskoleklassen, grundskolan och obligatoriska 
särskolan. Nämnden har även ansvar för läromedelscentralen, 
förskoleverksamheten samt skolbarnomsorg.

Förslaget är tydligare kring vilka verksamheter som avses utgöra social- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde, och läromedelscentral finns inte längre. 

Fullmäktige har även under året 2019 fattat beslut om att överföra ansvaret för 
samhällsbetalda resor från social- och utbildningsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden, och att dessa förändringar börjar gälla den 1 januari 
2020. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning av detta att även 
de förändringar som social- och utbildningsnämnden föreslår ska börja gälla 
samtidigt. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till ändringar medför inte några ekonomiska konsekvenser. 
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Jan Lindström
Kommunchef

Jessica Hedlund
Utredare

Beslut skickas till
Styrdokument
Handläggare
Social- och utbildningsnämnden för kännedom
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-22

Kommunstyrelsen

§ 213 Dnr 2019/189

Avveckling av jämställdhetskommittén med 
tillhörande organisation

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fullmäktige upphäver instruktion för jämställdhetskommitté, - ansvarig och 

–ombud beslutad den 29 april 1994 § 49 och avvecklar jämställdhets-
kommittén, jämställdhetsansvarig och jämställdhetsombud.  

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ansvara för och bevaka 
jämställdhetsarbetet i kommunen.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslöt den 29 april 1994 § 49 att anta instruktion för jämställdhets-
kommitté, -ansvarig och – ombud samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
inrätta en jämställdhetskommitté och utse en jämställdhetsansvarig. Alla 
nämnder fick även i uppdrag att utse jämställdhetsombud och varje nämnd 
skulle från och med 1994 upprätta sin egen handlingsplan för det lokala 
jämställdhetsarbetet enligt §§ 10 och 11 i jämställdhetslagen (1991:433). 
Jämställdhetslagen ersattes år 2008 med diskrimineringslagen (2008:567) och 
1 januari 2017 trädde revideringar i kraft som gör att arbetsgivare istället för 
jämställdhetsplaner ska jobba fortlöpande med aktiva åtgärder för att förebygga 
diskriminering. 

Jämställdhetskommittén har haft få uppdrag de senaste åren och denna 
mandatperiod tillsattes inte kommittén. Istället gav kommunstyrelsen på sitt 
sammanträde den 19 mars 2019 § 88 kommunchefen i uppdrag att se över 
jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag, samt hur den bör vara sammansatt. 

Kommunstyrelsens förvaltnings utredning finns bilagd denna tjänsteskrivelse. 
Utredningen ger vid handen att det ursprungliga uppdraget och syftet inte 
längre existerar. Kommittén med tillhörande organisation runtomkring 
grundades för att skapa de organisatoriska förutsättningarna för att säkerställa 
att kommunen efterlevde jämställdhetslagens intentioner. 

Förvaltningen ser två möjliga scenarion. Ett är att avveckla kommittén med 
tillhörande jämställdhetsansvarig och – ombud. Det andra är att avveckla 
kommittén och istället bilda ett nytt likabehandlingsutskott. Förvaltningens 
rekommendation är en avveckling av jämställdhetskommittén med tillhörande 
jämställdhetsombud och –ansvarig. Förvaltningen föreslår att ansvaret för och 
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bevakningen av frågorna ges till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan 
nyttja personalutskottet i beredningen av dessa frågor, då personalutskottet 
redan i idag har som första punkt i sin instruktion att verka för mångfald, 
jämställdhet och integration och bereda dessa frågor inför kommunstyrelsen. 
Fördelarna med detta scenario är bland annat att enbart en instans har att 
hantera jämställdhetsfrågor, inte två som fallet är idag. Likaså undviks att 
samma ärende ska beredas och presenteras i flera politiska instanser. Vidare kan 
kommunstyrelsen delegera ner beslutanderätt i dessa frågor, om 
kommunstyrelsen så önskar. Övergripande frågor som berör medborgare och 
inte enbart personal bör beslutas av kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 117. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 september 

2019. 
3. Utredningen ” En analys av jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag”, 

daterad 15 augusti 2019.

Behandling
Lars Handegard (V) yrkar på att kommunstyrelsen ger uppdraget att bilda ett 
likabehandlingsutskott.

Ordföranden ställer de föreliggande förslag mot Lars Handegards förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

______

Beslut skickas till
Fullmäktige
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Fullmäktige upphäver instruktion för jämställdhetskommitté, - ansvarig 

och –ombud beslutad den 29 april 1994 § 49 och avvecklar 
jämställdhetskommittén, jämställdhetsansvarig och jämställdhetsombud.  

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ansvara för och bevaka 
jämställdhetsarbetet i kommunen.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslöt den 29 april 1994 § 49 att anta instruktion för 
jämställdhetskommitté, -ansvarig och – ombud samt ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att inrätta en jämställdhetskommitté och utse en jämställdhetsansvarig. 
Alla nämnder fick även i uppdrag att utse jämställdhetsombud och varje nämnd 
skulle från och med 1994 upprätta sin egen handlingsplan för det lokala 
jämställdhetsarbetet enligt §§ 10 och 11 i jämställdhetslagen (1991:433). 
Jämställdhetslagen ersattes år 2008 med diskrimineringslagen (2008:567) och 1 
januari 2017 trädde revideringar i kraft som gör att arbetsgivare istället för 
jämställdhetsplaner ska jobba fortlöpande med aktiva åtgärder för att förebygga 
diskriminering. 

Jämställdhetskommittén har haft få uppdrag de senaste åren och denna 
mandatperiod tillsattes inte kommittén. Istället gav kommunstyrelsen på sitt 
sammanträde den 19 mars 2019 § 88 kommunchefen i uppdrag att se över 
jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag, samt hur den bör vara sammansatt. 

Kommunstyrelsens förvaltnings utredning finns bilagd denna tjänsteskrivelse. 
Utredningen ger vid handen att det ursprungliga uppdraget och syftet inte 
längre existerar. Kommittén med tillhörande organisation runtomkring 
grundades för att skapa de organisatoriska förutsättningarna för att säkerställa 
att kommunen efterlevde jämställdhetslagens intentioner. 

Förvaltningen ser två möjliga scenarion. Ett är att avveckla kommittén med 
tillhörande jämställdhetsansvarig och – ombud. Det andra är att avveckla 
kommittén och istället bilda ett nytt likabehandlingsutskott. Förvaltningens 
rekommendation är en avveckling av jämställdhetskommittén med tillhörande 
jämställdhetsombud och –ansvarig. Förvaltningen föreslår att ansvaret för och 
bevakningen av frågorna ges till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan 
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nyttja personalutskottet i beredningen av dessa frågor, då personalutskottet 
redan i idag har som första punkt i sin instruktion att verka för mångfald, 
jämställdhet och integration och bereda dessa frågor inför kommunstyrelsen. 
Fördelarna med detta scenario är bland annat att enbart en instans har att 
hantera jämställdhetsfrågor, inte två som fallet är idag. Likaså undviks att 
samma ärende ska beredas och presenteras i flera politiska instanser. Vidare kan 
kommunstyrelsen delegera ner beslutanderätt i dessa frågor, om 
kommunstyrelsen så önskar. Övergripande frågor som berör medborgare och 
inte enbart personal bör beslutas av kommunstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser
Om fullmäktige beslutar avveckla jämställdhetskommittén minskar anslagen för 
utbetalning av arvoden något, då jämställdhetskommittén inte längre 
sammanträder och arvoden till förtroendevalda därmed inte utgår. Minskningen 
är dock liten, då kommittén de senaste åren enbart haft två möten per år och i 
snitt har tre ledamöter deltagit. 

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
Utredningen ” En analys av jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag”, 
daterad 15 augusti 2019.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga förvaltningars jämställdhetsombud för kännedom
Styrdokument för borttagning av tidigare instruktion
Förtroendemannaregistret
Akten
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1 Inledning och bakgrund
Fullmäktige beslöt den 29 april 1994 § 49 att anta instruktion för 
jämställdhetskommitté, -ansvarig och – ombud samt ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att inrätta en jämställdhetskommitté och utse en jämställdhetsansvarig. 
Alla nämnder fick även i uppdrag att utse jämställdhetsombud och varje nämnd 
skulle från och med 1994 upprätta sin egen handlingsplan för det lokala 
jämställdhetsarbetet enligt §§ 10 och 11 i jämställdhetslagen (1991:433). Vidare 
framgår det att målet var att skapa de organisatoriska förutsättningarna för att 
planeringen för kommande år skulle kunna fungera i enlighet med 
jämställdhetslagens intentioner. Kommunstyrelsen inrättade 
jämställdhetskommittén den 9 augusti 1994 § 123 och utsåg då även 
kommunchefen till jämställdhetsansvarig. 

Bakgrunden till organiseringen av jämställdhetsarbetet 1994 hittas i dåvarande 
lagstiftning, nämligen jämställdhetslagen. Jämställdhetslagen ställde krav på årlig 
lönekartläggning och årlig handlingsplan för jämställda löner. Därtill ställde 
lagen krav på arbetsgivare att ta fram en årlig plan för sitt jämställdhetsarbete. 
Lagen sade även att arbetsgivaren genom utbildning, kompetensutveckling och 
andra lämpliga åtgärder skulle främja en jämn fördelning mellan kvinnor och 
män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 
Jämställdhetslagen från 1991 upphörde att gälla år 2009, då den ersattes med 
diskrimineringslagen (2008:567). Den 1 januari 2017 trädde en revidering av 
lagen i kraft. Kravet på årliga handlingsplaner för jämställdhetsarbetet finns inte 
längre kvar. Diskrimineringslagen ställer istället krav på arbetsgivare att arbeta 
fortlöpande med aktiva åtgärder, för att undvika all typ av diskriminering, inte 
enbart mellan män och kvinnor. Det finns heller inte kvar ett krav på 
arbetsgivaren att jobba med utbildning eller kompetensutveckling för att främja 
fördelningen mellan män och kvinnor i skilda typer av arbete, även om arbetet 
med de aktiva åtgärderna även inkluderar utbildning och kompetensutveckling. 
Kravet på årliga lönekartläggningar finns fortfarande kvar. 

De krav som ställdes i den dåvarande jämställdhetslagen utgjorde grunden för 
vad jämställdhetskommittén skulle ägna sig åt. Detta märks i instruktionen, som 
tar fasta på de tre ovannämnda områdena. 
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2 Uppdrag och syfte
Instruktionen för kommittén har inte reviderats sedan 1994. 
Jämställdhetskommittén har i perioder inte varit speciellt aktiv; år 2016 hade 
kommittén inte ett enda möte. Det har varit svårt att hitta uppdrag till 
kommittén då krav på årliga jämställdhetsplaner inte längre förekommer. 
Kommunstyrelsen gav därför på sitt möte den 19 mars 2019 § 88 
kommunchefen i uppdrag att se över jämställdhetskommitténs syfte och 
uppdrag, samt hur den bör vara sammansatt. 
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3 Beskrivning av nuläge
Jämställdhetskommittén har inte blivit tillsatt denna mandatperiod, så 
kommittén är för närvarande inaktiv. En granskning av kommitténs aktivitet 
förra mandatperioden ger vid handen att kommittén inte hade något möte alls 
år 2016. Under 2017 hade kommittén två möten, med två respektive tre 
närvarande ledamöter (av fem). Under 2018 hade kommittén också två möten, 
med en respektive tre närvarande ledamöter. Därtill har två eller tre 
personalrepresentanter varit närvarande på samtliga möten, med undantag för 
det sista mötet 2018 då ingen deltog. 

Enligt instruktionen för jämställdhetskommittén är kommitténs huvuduppgifter 
följande: 

 svara för den övergripande jämställdhetsplaneringen i frågor som 
nämnderna i har beslutanderätt i (lönefrågor o dyl),

 följa nämndernas arbete med handlingsplaner för jämställdhetsarbetet 
och samordna planeringen på lokal och central nivå före avrapportering 
till kommunfullmäktige,

 i samråd med jämställdhetsansvarig anordna utbildningar för 
kommunens personal och förtroendevalda och andra 
kommunövergripande satsningar i jämställdhetsfrågor som anses 
behövliga. 

Utmaningen med jämställdhetskommittén har de senaste åren varit att hitta 
tydliga uppdrag för kommittén. I och med att diskrimineringslagens ändringar 
trädde i kraft 1 januari 2017 försvann de naturliga uppdrag som kommittén 
tidigare haft. Kommittén har primärt ägnat sig åt att gå igenom de olika 
nämndernas jämställdhetsplaner och diskutera dem. Detta uppdrag är inte 
längre aktuellt i och med att nämnderna inte längre behöver ta fram egna 
jämställdhetsplaner, istället jobbar kommunen med aktiva åtgärder mot 
diskriminering. 

Kommittén har fått en genomgång av lönekartläggningen, men har i övrigt inte 
under de senaste åren ägnat sig åt lönefrågor och dylikt. Idag har 
förhandlingsutskottet beslutanderätten i lönefrågor. Utbildningsinsatserna 
verkar ha lyst med sin frånvaro sedan 2013, då utbildningen ”Leda och styra för 
hållbar jämställdhet” ordnades. 

Parallellt med kommittén lyfter även instruktionen upp två övriga roller; 
jämställdhetsombud och jämställdhetsansvarig tjänsteperson. Av instruktionen 
framgår att jämställdhetsansvarig tjänsteperson ska vara sekreterare för 
kommittén, samt vid sidan av det bland annat vara kontaktperson gentemot 
förvaltningarnas jämställdhetsombud och gentemot myndigheter, följa och 
samordna kommunens jämställdhetsarbete och initiera utbildningar och övriga 
satsningar som jämställdhetskommittén ska anordna. Idag finns det ingen 
tjänsteperson som är jämställdhetsansvarig i den bemärkelsen. En av kansliets 
utredare har fungerat som sekreterare, men har inte haft de andra uppgifterna 
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på sitt bord, och personalenheten har heller inte haft någon person med de 
arbetsuppgifterna.

Slutligen en kort beskrivning av jämställdhetsombuden. År 2017 skickade 
sekreteraren för kommittén en förfrågan till förvaltningarna om vilka deras 
jämställdhetsombud var. En del förvaltningar hade jämställdhetsombud, andra 
hade inget eller jobbade i en annan form med jämställdhetsplanerna. Det fanns 
inga uppstyrda träffar för ombuden och det finns det inte idag heller i och med 
att det saknas jämställdhetsansvarig tjänsteperson.

Enligt instruktionen är det ombudens roll att bland annat delta i arbetet med de 
förvaltningsvisa handlingsplanerna, medverka vid rekrytering och utbildning 
samt anordna studiecirklar om jämställdhet och uppmuntra ökat uttag av 
pappaledighet. 

3.1 Omvärldsanalys
En granskning av kommunerna i Dalarna ger vid handen att enbart Falun har 
någon form av jämställdhetskommitté. De har en likabehandlingskommitté som 
är knuten till kommunstyrelsen och som har huvudansvaret för kommunens 
likabehandlingsarbete enligt kommunens likabehandlingsplan. 
Likabehandlingskommittén ska initiera arbete för likabehandling inom 
kommunorganisationen, bereda ärenden inför kommunstyrelsen och följa upp 
lönekartläggningar. Därutöver ska likabehandlingskommittén initiera 
jämställdhetsarbete enligt CEMR-deklarationen vilken Falu kommun 
undertecknat. 

I Borlänge finns det ingen specifik instans som enbart arbetar med 
jämställdhetsfrågor, dock har utskottet för social hållbarhet till uppgift att bland 
annat arbeta med frågor som rör diskriminering och jämställdhet. Utskottet 
ligger under kommunstyrelsen. 

På de övriga tolv dalakommunernas hemsidor hittas ingen information om att 
de skulle ha någon specifik instans som arbetar med jämställdhetsfrågor eller 
likabehandling. Inte heller har de omnämnt dessa frågor specifikt, så som 
Borlänge gjort i fallet med utskottet för social hållbarhet. 

En googling på orden jämställdhetskommitté + kommun, 
likabehandlingskommitté + kommun, jämställdhetsutskott + kommun, 
likabehandlingsutskott + kommun och jämställdhetsråd den 12 augusti 2019 
antyder att enbart ett fåtal kommuner i Sverige har en separat politisk instans 
för dessa frågor. Stockholm och Nyköping har ett personal- och 
jämställdhetsutskott under kommunstyrelsen, Umeå ett jämställdhetsutskott 
och Solna en likabehandlingskommitté. I Uppsala finns ett jämställdhetsråd. 
Fler kommuner kan givetvis ha någon form av instans, men relevanta sökträffar 
har inte dykt upp bland de främsta sökträffarna. 

3.2 Övriga instanser som arbetar med liknande frågor i 
kommunen

Punkt ett i personalutskottets instruktion från 2004 lyder som följande: 
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Verka för mångfald, jämställdhet och integration och bereda dessa frågor inför 
kommunstyrelsen.

Därtill har personalutskottet i uppgift att följa lönekostnadsutvecklingen och 
hur löne- och personalpolitiska riktlinjer omsätts. 

Tittar man vidare på förhandlingsutskottets (år 2004 hette den 
förhandlingsdelegation) instruktion står det att utskottet ska arbeta utifrån givna 
policyer och riktlinjer i löne- och pensionsfrågor, utarbeta löneboxar för 
lönesättning och samordna löneöversynsförhandlingar. 

Det här betyder att det idag finns tre politiska instanser som ska arbeta med 
lönefrågor på olika sätt: jämställdhetskommittén, personalutskottet och 
förhandlingsutskottet. Vidare ska både jämställdhetskommittén och 
personalutskottet arbeta med jämställdhetsfrågor. 

187



Ludvika kommun
Datum

2019-08-15
Diarienummer

KS 2019/189
Sida

8(14)

En analys av jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag

4 Analys och tolkning
Analysen av jämställdhetskommitténs arbete är att nuvarande instruktion för 
kommittén är förlegad och kommittén saknar idag ett tydligt syfte och uppdrag. 
Diskrimineringslagen ställer inte samma krav på jämställdhetsplaner eller 
utbildning som jämställdhetslagen gjorde. Istället ska arbetsgivare jobba 
löpande med aktiva åtgärder för att förebygga all typ av diskriminering, inte 
enbart mellan könen. 

Jämställdhetskommittén fick möjlighet att komma med synpunkter på 
dokumentet ”Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering” på sitt möte i 
september 2017. Kommunstyrelsen är dock den instans som har det 
övergripande ansvaret för att ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering 
bedrivs. Dokumentet har ännu inte samverkats. De aktiva åtgärderna tar fasta 
på fler perspektiv än kön, bland annat lyfts utbildning för medarbetare och 
chefer inom systematiskt arbetsmiljöarbete och information om riktlinjer mot 
diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier upp. Med nuvarande 
uppdrag har jämställdhetskommittén ingen särskild roll i arbetet med att följa 
upp de aktiva åtgärderna, inte heller utifrån förslaget till aktiva åtgärder.

Eftersom det inte finns någon jämställdhetsansvarig tjänsteman finns det idag 
ingen tjänsteperson som har tid att driva jämställdhetsfrågor specifikt eller ägna 
sig åt att planera utbildningar, som sedan kommittén skulle kunna vara delaktig 
i att ordna. Det här gör även kommitténs arbete mera svårarbetat. Kommittén 
har ställt in flera möten på grund av brist på ärenden och uppdrag. 
Kommunstyrelsen ger sällan uppdrag till kommittén och de olika nämnderna 
skickar heller inga ärenden till kommittén idag. Jämställdhetskommittén 
fungerade också som beredande instans vid framtagandet av 
likabehandlingspolicyn vårvintern 2018, men sedan dess har kommittén inte 
haft ett uppdrag. 

Avseende lönefrågor kan kommittén få en presentation av lönekartläggningen 
också framöver. Det fick kommittén år 2018. Dock fick också personalutskottet 
den presentationen och även förhandlingsutskottet, vilket betyder att tre 
politiska instanser gått igenom samma kartläggning. Det bör även vara tydligt 
vilken politisk instans som har ansvar för att följa upp en dylik kartläggning och 
initiera nödvändiga åtgärder, vilket inte är självklart utifrån dagens instruktioner.

Sammantaget visar genomgången av jämställdhetskommitténs instruktion och 
hur arbetet fungerat i praktiken att en förändring måste till. Att fortsätta med 
nuvarande instruktion är inte ett alternativ. Ludvika kommun har även två 
politiska instanser som ska hantera jämställdhetsfrågor, varav ena – 
personalutskottet – även har att verka för mångfald och integration. Det är 
enligt förvaltningen onödigt, då det kan leda till oklarheter i fråga om vilken 
instans som ska bereda vilka frågor. 
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4.1 Två möjliga scenarion

4.1.1 Jämställdhetskommittén avvecklas och frågorna hanteras av 
kommunstyrelsen främst via personalutskottet

Eftersom både jämställdhetskommittén och personalutskottet idag har till 
uppgift att bereda frågor kopplade till jämställdhet inför kommunstyrelsen är ett 
möjligt scenario att jämställdhetskommittén, inklusive organisationen 
runtomkring med jämställdhetsombud och jämställdhetsansvarig tjänsteperson, 
avvecklas.

Idag har personalutskottet inte arbetat aktivt med mångfald, jämställdhet och 
integration, men utskottet skulle kunna göra det. Mycket av det som 
instruktionen för jämställdhetskommittén, jämställdhetsansvarig och 
jämställdhetsombud fokuserat på är direkt kopplat till personal, därför vore det 
logiskt att personalutskottet skulle hantera dessa frågor. Fokus idag bör även 
ligga på annat än jämställdhet mellan könen, då diskrimineringslagen tar fasta på 
de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder. Alla diskrimineringsgrunder kan sammanfattas i 
ordet mångfald, något som personalutskottet redan idag har till uppgift att 
verka för enligt första punkten i utskottets instruktion. 

En lösning där jämställdhetskommittén läggs ner och frågorna huvudsakligen 
sköts av personalutskottet har flera fördelar. Dels kan utskottet få delegation på 
att fatta vissa beslut inom utskottets ansvarsområde. Jämställdhetskommittén 
har inte haft beslutanderätt idag, vilket gjort den enbart beredande. Dels blir det 
tydligare för alla, såväl medborgare som politiker och tjänstemän, om endast en 
politisk instans har till uppgift att hantera jämställdhetsfrågor och 
mångfaldsfrågor. En fördel här är även att samma ärenden inte behöver upp i 
alltför många instanser, så som i fallet med lönekartläggningen. 
Personalutskottet är även tätt sammankopplat med personalenheten. Många av 
de frågor jämställdhetskommittén skulle kunna följa upp framöver är sådana 
som hanteras av personalenheten. Personalutskottet har även till uppgift att 
följa hur löne- och personalpolitiska riktlinjer omsätts, något som kan vara en 
fördel då personalpolitiska riktlinjer ofta sätter en grund för arbetet med 
likabehandling och jämställdhet. Rent ekonomiskt innebär en nedläggning av 
jämställdhetskommittén en liten besparing, då det blir lite färre möten för vilka 
arvode till de förtroendevalda ska utgå. 

De ärenden inom jämställdhetsområdet som är av karaktären att de berör 
medborgarna kan med fördel hanteras av kommunstyrelsen. Sådana ärenden är 
till exempel styrdokument där jämställdhet och likabehandling ur ett 
medborgarperspektiv är aktuellt. Det övergripande ansvaret för frågorna skulle 
kommunstyrelsen ha.

Utifrån jämställdhetskommitténs uppdrag ser förvaltningen huvudsakligen bara 
fördelar med att hantera frågorna huvudsakligen i personalutskottet och låta 
utskottet fokusera mera på att verka för mångfald och jämställdhet. Möjligen 
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kunde en nackdel vara att frågorna får dela utrymme med andra frågor, dock 
går de ofta hand i hand. En annan nackdel är att personalrepresentanterna inte 
skulle erbjudas samma insyn och påverkan längre, då utskottet inte inkluderar 
personalrepresentanter. Dock bör här tilläggas att enbart ett fåtal fack valt att 
utse någon personalrepresentant till jämställdhetskommittén. Fackliga 
företrädare får information om delvis samma frågor via de ordinarie formerna 
för samverkan och planen för de aktiva åtgärderna ska enligt 
diskrimineringslagens 3 kapitel 11 § samverkas, varmed facken kan vara med 
och påverka innehållet i planen.

Sedan återstår frågan om jämställdhetsansvarig och jämställdhetsombud. Idag 
finns det ingen jämställdhetsansvarig tjänsteperson, vilket betyder att de 
uppgifter den har enligt instruktionen inte görs. Ingen koordinerar därmed 
heller jämställdhetsombudens arbete ute på förvaltningarna. Här bör man dock 
komma ihåg att alla förvaltningar inte utsett jämställdhetsombud eller jobbar på 
det sätt som finns angivet i instruktionen heller. Det stora arbetet med att delta 
i framtagandet av nämndernas jämställdhetsplaner har även försvunnit, då 
nämnderna inte längre behöver anta årliga jämställdhetsplaner. Tittar man på 
ombudens roll kopplat till diskrimineringslagen kunde man tänka sig att 
ombuden skulle ha ett större ansvar att motverka diskriminering och lyfta det 
ifall det förekommer. Enligt kommunens riktlinjer mot diskriminering, 
trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier framgår det dock klart att 
alla medarbetare har ett ansvar att uppmärksamma och motverka 
diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling och stödja den som är 
utsatt. Inga särskilda ombud behövs ur den aspekten. 

Att fokusera på enbart jämställdhet, vilket man gjorde 1994 då kommittén 
bildades och man beslöt tillsätta en jämställdhetsansvarig och 
jämställdhetsombud, känns lite förlegat idag. Fortfarande är jämställdhet viktigt, 
men lagstiftningen stödjer inte ett ensidigt fokus på skillnaden mellan könen, 
istället ska all diskriminering motverkas. Därför ersattes det gamla 
jämställdhetsprogrammet även med en likabehandlingspolicy år 2018. Chefer 
har ett ansvar att säkerställa att medarbetare, både i kontakten med 
kommuninvånare och på arbetsplatsen, lever upp till ett bemötande fritt från 
diskriminering. Arbetet med aktiva åtgärder ställer andra krav och 
diskrimineringslagen likaså. Chefer och medarbetare har ansvar att motverka 
diskriminering på olika sätt enligt kommunens riktlinjer mot diskriminering, 
trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier. Personalenheten 
behöver ha personal som arbetar med dessa frågor och följer upp arbetet med 
de aktiva åtgärderna. 

4.1.2 Jämställdhetskommittén ändrar karaktär och blir ett 
likabehandlingsutskott

Att ha kvar jämställdhetskommittén med nuvarande instruktion är inte ett 
alternativ som kommunstyrelsens förvaltning förespråkar. Om fullmäktige vill 
ha kvar en specifik politisk instans som hanterar enbart jämställdhetsfrågor, bör 
instansen utvidgas till att hantera alla typer av likabehandlingsfrågor och inte 
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enbart jämställdhet. Utskottet skulle kunna fokusera på frågor som knyter an till 
de sju diskrimineringsgrunderna som lyfts i diskrimineringslagen och tillhöra 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning har även fått ett uppdrag att 
utreda nomenklaturen kring politiskt tillsatta instanser i kommunen, och i den 
utredningen föreslår förvaltningen att kommittéer som instans upphör att 
existera. Därför föreslår förvaltningen, om fullmäktige vill ha kvar en specifik 
instans för dessa frågor, att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inrätta 
ett utskott för att hantera dessa frågor, förslagsvis ett likabehandlingsutskott. 

Om fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att bilda ett 
likabehandlingsutskott föreslår förvaltningen att även personalutskottets 
instruktion görs om, så att det inte finns två instanser som ska ansvara för och 
bereda samma typ av ärenden. Dock kommer det troligen att kvarstå en del 
frågor som presenteras/hanteras i bägge utskotten, då förvaltningen förmodar 
båda har ett intresse att följa arbetet med de aktiva åtgärderna inklusive 
lönekartläggningen. Därmed kvarstår visst dubbelarbete eller 
dubbelinformation. 

Även i detta fall ser inte förvaltningen vilken roll eventuella ombud skulle ha, 
varmed förvaltningen föreslår att systemet med jämställdhetsombud också i 
detta scenario avvecklas. Däremot kommer utskottet att behöva ha en 
tjänsteperson som ansvarar för beredning av ärenden till utskottet. Utifrån de 
frågor som utskottet främst skulle kunna hantera vore det troligt att 
personalchefen vore bäst lämpad att fungera som ansvarig tjänsteperson 
gentemot utskottet, med sekreterarstöd från kanslienheten. 

Fördelen med ett likabehandlingsutskott är att likabehandlingsfrågorna ges 
politisk tyngd och att alla typer av ärenden som handlar om likabehandling, 
även sådana som inte berör personal, kan hanteras i utskottet. Till nackdelarna 
hör att svårigheten med att få ärenden till utskottet antagligen skulle kvarstå. 
Likaså kommer en del frågor att behöva lyftas i såväl personalutskottet som i ett 
eventuellt likabehandlingsutskott, vilket gör att viss otydlighet för vilken instans 
som ansvarar för vad kan kvarstå. Bildandet av ett specifikt utskott för just 
detta ämnesområde kan även komma att väcka frågan varför kommunstyrelsen 
inte har utskott som jobbar explicit mot de tre kommunala övergripande 
målområdena, men tillsätter ett utskott för detta ändamål. Därtill kommer 
personalenheten troligen behöva hantera även detta utskott, så det blir delvis 
dubbelarbete för deras del om ärenden ska presenteras i två instanser. Slutligen 
leder detta alternativ inte till någon besparing, då det är en separat instans som 
skulle behöva hålla regelbundna möten och arvode skulle behöva utgå. 
Kostnaden skulle de facto öka, då kommunens arvodesregler säger att 
ledamöter i kommunstyrelsens utskott får 1 170 kronor per sammanträde. 
Detta oavsett sammanträdets längd. För jämställdhetskommittén har normalt 
timarvode utgått och i regel har mötena varit två timmar.  
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5 Slutsatser och rekommendationer
Det ursprungliga syftet med jämställdhetskommittén och organisationen runt 
den var att skapa de organisatoriska förutsättningarna för att säkerställa att 
kommunen levda upp till jämställdhetslagen. Sedan revideringen av 
diskrimineringslagen den 1 januari 2017 trädde i kraft har det ursprungliga syftet 
med jämställdhetskommittén till stora delar upphört. Nämndernas 
jämställdhetsplaner, som kommittén huvudsakligen ägnade sig åt att diskutera, 
är ett minne blott då diskrimineringslagen istället ställer krav på ett arbete med 
aktiva åtgärder där hänsyn tas till samtliga sju diskrimineringsgrunder. 
Förvaltningen har ingen jämställdhetsansvarig tjänsteperson och syftet med 
jämställdhetsombuden har även delvis försvunnit, då en av deras viktiga 
uppgifter var att delta i framtagandet av jämställdhetsplanerna. 

Kommunstyrelsens förvaltning har under flera års tid sett att det varit svårt att 
få uppdrag och ärenden till jämställdhetskommittén. Jämställdhetskommittén 
hade inga möten år 2016 och år 2017 och 2018 har kommittén sammanträtt två 
gånger årligen, även om ambitionen var fyra möten per år. Möten har ställts in 
på grund av avsaknad av ärenden. Idag finns inget tydligt uppdrag för 
kommittén. Kommunstyrelsens förvaltning ser att de ärenden kommittén skulle 
kunna hantera och bereda till stor del är ärenden som även personalutskottet 
hanterar. Därtill ska poängteras att personalutskottet i sin instruktion har som 
första punkt att verka för mångfald, jämställdhet och integration och bereda 
dessa frågor inför kommunstyrelsen. Idag finns två instanser med delvis samma 
uppdrag. 

Kommunstyrelsen förvaltning rekommenderar fullmäktige att avveckla 
jämställdhetskommittén och upphäva instruktionen från 1994. Det betyder 
samtidigt att förvaltningarna inte längre kommer att ha några 
jämställdhetsombud. Istället rekommenderar förvaltningen fullmäktige att 
uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för och bevaka jämställdhetsfrågor. 
Kommunstyrelsen har redan en instans med uppdrag att verka för mångfald, 
jämställdhet och integration, nämligen personalutskottet. Denna kunde primärt 
hantera frågorna och är de av mera övergripande karaktär och berör 
medborgarna kan kommunstyrelsen hantera dem. 

Det finns flera synergieffekter med att låta personalutskottet jobba fullt ut med 
beredning och hantering av mångfaldsfrågor. I begreppet mångfald inkluderar 
förvaltningen de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av 
diskrimineringslagen. Det är naturligt att skifta fokus från enbart jämställdhet 
och kön till samtliga diskrimineringsgrunder, innefattande kön. 
Omvärldsbevakningen ger även vid handen att få kommuner idag har specifika 
politiska instanser för att hantera jämställdhet eller likabehandling. I Dalarna är 
det enbart Falun som har en likabehandlingskommitté. I Borlänge lyfts 
ämnesområdet i utskottet för social hållbarhet. Förvaltningen tror på en lösning 
där personalutskottet hanterar jämställdhets- och likabehandlingsfrågor och 
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övrigripande frågor som även berör medborgarna beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Mikaela Nordling
Utredare
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Bilagor

Bilaga 1 – Instruktion för jämställdhetskommitté, -ansvarig 
och –ombud

Bilaga 2 – Instruktion för personalutskott och instruktion för 
förhandlingsdelegation
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Avdelning
Vicktoria Sjöström, 0240-86327
vicktoria.sjostrom@ludvika.se 

Bilaga meddelande november

Beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandena.

a) KS 2019/432 – 00
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020.

b) KS  2019/458 – 00
Bedömning avseende delårsrapport 31 augusti 2019.

c) KS 2019/500 – 73
Revisionsrapport - Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning - samgranskning Dalarna

d) KS 2019/501 – 02
Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och 
löneutbetalningsprocessen.

e) KS  2018/470 – 11
Ny ledamot och ersättare efter Hans Esselöv (V) blir Sten G Johansson och 
Tommy Håkansson (V).

f) KS 2019/473 – 00
Motion Karl Gustav Nilsson (KP), Lokal kommunal mat i våra kök. 
Motionen daterad 9 oktober 2019.

g) KS 2019/474 – 51
Motion Karl Gustav Nilsson (KP), Inför avgiftsfri kollektivtrafik och bygg 
ut den. Motionen daterad 9 oktober 2019.

h) KS 2019/475 – 00
Motion Karl Gustav Nilsson (KP), Medborgarförslag till 
kommunfullmäktige. Motionen daterad 9 oktober 2019.

i) KS 2019/476 – 00
Motion Karl Gustav Nilsson (KP), Webbsändningar. Motionen daterad 9 
oktober 2019.

j) KS 2019/477 – 00
Motion Karl Gustav Nilsson (KP), Kommunupproret. Motionen daterad 9 
oktober 2019.

k) KS 2019/484 – 00
Motion Fredrik Trygg (SD), Webbsändningar. Motionen daterad 14 oktober 
2019.

l) KS 2019/440 - 00
Ludvika kommuns integrationspris 2019 tilldelas Ludvika fotbollsklubb.
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