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Kommunstyrelsens ordförande har ordet  
Återigen har Ljusnarsbergs kommun lagt ett verksamhetsår bakom sig. Ett år blandat med 
många positiva men också en del bekymmersamma händelser. 
 
Bokslutet visar på en ekonomi i balans med ett resultat på 2,5 mkr. I budgeten för året hade 
dock kalkylerats med ett överskott på 5,5 mkr varför budgetutfallet blev ett underskott med 
3,0 mkr. För framtiden är det viktigt att säkerställa att kommunen redovisar ett överskott varje 
år för att skapa en god ekonomisk hushållning. Endast på detta sätt kan kommunen långsiktigt 
klara sina framtida åtaganden. Vissa verksamheter har fortfarande stora problem att klara sin 
budget. Detta måste korrigeras under det kommande året antingen genom 
rationaliseringar/intäktsökningar eller med minskad ambitionsnivå. 
 
Under året har investeringar gjorts för nästan sju miljoner. Huvuddelen har investerats i 
reningsverket i Bångbro. Vi kan med glädje konstatera att utsläppsvärdena från reningsverket 
numera är under kontroll. Utsläppsvärdena har varit ett bekymmer under flera år.  
 
En bred majoritet har stått bakom beslut i flera viktiga och svåra frågor. Politisk enighet om 
ekonomin är en styrka. Inte sällan förs diskussioner i kommunerna i ”stuprör” där all 
verksamhet kommunen bedriver diskuteras var för sig. Ingenting kan vara mer fel. Om inte 
frågor löses i harmoni med varandra och inom de ekonomiska ramar som kommunen har blir 
inte heller slutresultatet bra. Försämrade ekonomiska förutsättningar, som orsakas av den 
successiva befolkningsminskningen, ställer krav på förändringar i verksamheter och en hård 
prioritering av dessa. Vi politiker måste våga prioritera, vägleda och visa både kraft och mod. 
Den befolkningsminskning som pågått under många år har tyvärr fortsatt även under 2005 då 
vi minskat med 72 invånare och vi är nu 5317 invånare i kommunen.  
 
Den nya politiska organisationen, med kommunstyrelsen som enda nämnd och med tre utskott 
synes ha lett till en större helhetssyn och ett gemensamt ansvarstagande. Under 2005 utökades 
antalet ledamöter i utskotten. 
 
Sociala utskottet har till stor del verkställt 2004 och 2005 års budgetbeslut. Fortfarande finns 
ändå större avvikelser inom vissa verksamheter som förvaltningen behöver komma tillrätta 
med. Bildningsutskottets verksamheter redovisar ett överskridande på 5,8 mkr. Underskottet 
består av personalkostnader inom grundskolan samt högre kostnader för både gymnasiet och 
särskolan.  
 
Viktiga  händelser i kommunen under år 2005 
Demografiska förändringar innebär omställningar för skola och barnomsorg. Minskat 
elevunderlag innebär sannolikt både skolnedläggning och sammanslagningar då lokalytorna 
måste anpassas till antalet elever. Detta för att de krympande resurserna i första hand ska gå 
till pedagogisk personal istället för lokalkostnader. 
 
Glädjande är att en samarbetsmodell mellan skolan och IFO, individ och familjeomsorgen, 
som kallas ”Familjeringen” börjat verka. Syftet är att få till stånd en bra utveckling för barn i 
särskilt utsatta situationer genom samverkan mellan vuxna i barnets närhet.  
 
Bredbandsutbygganden är slutförd och är en viktig strategisk satsning för att ge goda 
förutsättningar för framtiden.  
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Under året har en perrong byggts vid  Ställdalens station och tågtrafiken har därigenom 
återuppstått. Till stor glädje visar rapporter om att pendlingen ökar, både in- och 
utpendlingen.  
 
Nytt projekt för året var Bergskraft som har till uppdrag att verka för bergsbrukets återkomst i 
Bergslagen. Under hösten kom aktiviteterna i projektet igång rejält och om man mäter antalet 
undersökningstillstånd som ett mått på aktivitet i bergslagen så har vi haft en rejäl 
aktivitetsökning. 
 
Under hösten bildades ett utvecklingsråd att verka för medskaparanda och utveckling i 
kommunen. Rådet skall vara lyhört för nya ideér, kunna föreslå och verka för konkreta 
åtgärder som kan stärka och utveckla Ljusnarsbergs kommun. Marknadsföring , långsiktighet, 
entreprenörskap och delaktighet krävs i detta arbete för att skapa resultat. Deltagare i rådet är 
bl a kommunen, företag, föreningar, organisationer, arbetsförmedling och skolan. 
 
Ett nytt kommunalförbund SOFINT (Samordningsförbundet Norra T Län) med uppgift att på 
olika sätt samverka med arbetsförmedling, försäkringskassan och landstinget för att 
därigenom nedbringa ohälsotalen i kommunerna.  
 
Projekt Affärsutveckling i Kopparberg har under året fortsatt liksom att göra Treskilling- 
dagen till en attraktiv aktivitet. Kommunen har lämnat stöd till projekt Opera på Skäret som 
utvecklats fantastiskt. De har haft en mycket lyckad spelsäsong med närmare 3000 besökare. 
 
Projekt Campus Kopparberg avslutades såsom projekt den sista december. 250 studerande var 
målet för projektet men det uppnåddes ungefär till hälften. Nu övergår verksamheten till att 
drivas av Örebro Universitet men samarbetet med Universitetet fortsätter bl a avseende 
lokaler.  
 
Under årets sista dagar skrevs historia. Som stiftelsestyrelsens ordförande för 
fritidsanläggningen Gillersklack skrev jag på köpebrev för försäljning av anläggningen. En 
lång och ibland mycket giftig politisk träta ser ut att ha fått sin lösning i och med att en ny 
ägare tillträtt.  Kommunen önskar den nye ägaren framgång med att utveckla verksamheten i 
och kring Gillersklackanläggningen.   
 
Slutord 
Allt det som nämnts ovan sammanfattar ett händelserikt år där fokus satts på bra verksamheter 
och en ekonomi i balans. Att framtiden inte blir enklare kan med säkerhet konstateras. Ett 
bokslut är historia men det kan också, om det används klokt, vara en vägledning inför 
framtiden. 
  
Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till både förtroendevalda, som ägnar mycket av 
sin fritid för att utifrån olika politiska ideér, driva utvecklingen framåt i Ljusnarsbergs 
kommun och alla anställda för ett väl genomfört arbete. 
 
 
       
 
 
Ewa-Leena Johansson   
Kommunstyrelsens ordförande                                                                
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
 
Allmän översikt 
 
Näringsliv 
Ljusnarsbergs kommun har under historisk tid levt av att nyttja de naturtillgångar som 
finns. Under mitten av 1900-talet nådde kommunen sin kulmen, både avseende arbetstill-
fällen och antal invånare. Sedan början av 1960-talet har kommunen genomgått en av de 
kraftigaste strukturomvandlingar som skett i landet. Omvandlingen av näringsgrenar med 
sitt ursprung i skog och malm skedde till störst del under 1960- och 1970-talen. Samtidigt 
ökade antalet anställda i den offentliga sektorn och motverkade därmed effekterna av ned-
dragningarna inom det privata näringslivet. När sedan omstruktureringstrycket även nådde 
den offentliga sektorn på 1990-talet föll befolkningstal och skatteunderlag snabbt. 
 
Flertalet företag är små. Statistik visar att det finns drygt 200 företag inom kommunen. Inte 
mer än ett fåtal av arbetsställena har mer än 50 anställda. De viktigaste större arbetsställena 
inom den privata sektorn är Kopparbergs Bryggeri samt Ahlstroms i Ställdalen. Bland öv-
riga företag är branschbredden stor. 
 
Projektet Affärsutveckling i Kopparberg fortsätter. Syftet är att stärka banden och förståel-
sen mellan kommun och näringsliv. Detta sker bland annat genom ett ömsesidigt mentor- 
skap från båda aktörerna och utbytet sker på de ledande befattningarna inom respektive 
område. Projektet röner stor uppmärksamhet i landet och ses som en förebild för samver-
kan på lokal nivå. 
 
Projekt Campus Kopparberg avslutades vid årsskiftet 2005/06. Verksamheten drivs nu 
vidare av Örebro Universitet. Campus Kopparberg bedriver yrkeshögskoleutbildning för-
lagd till Kopparberg. Med en fortsatt positiv utveckling av Campus Kopparberg finns för-
utsättningar för en gynnsam effekt även för näringslivet i kommunen. Den första utbild-
ningen påbörjades hösten 2003. En utbildning påbörjades hösten 2004 och under hösten 
2005 har ytterligare tre utbildningar/kurser påbörjats. Antalet studerande har under hösten 
2005 uppgått till 102 studenter. Till sommaren 2005 examinerades den första kullen stu-
denter. 
  
Projekt Bergskraft startade under 2004 och har växt i omfattning under 2005. Projektet 
syftar till att bl a sprida information och kunskap om vilka malmer och mineraler som finns 
runtom i Bergslagen. Under de senaste åren har teknikutvecklingen kombinerad med ökad 
efterfrågan av malmer och mineraler gjort att gamla fyndigheter kan visa sig brytvärdiga 
igen. Antalet ansökningar och beviljade undersökningstillstånd har under året ökat kraftigt.  
 
Den största arbetsgivaren återfinns inom den offentliga sektorn och är Ljusnarsbergs 
kommun med ca 385 årsarbetare. Kopparbergs Bryggeri har ca 110 anställda och Ahl-
stroms ca 130 anställda. 
 
Arbetsmarknad 
Regeringen förutspår en minskad arbetslöshet de kommande åren, men med en historiskt 
sett fortsatt hög nivå. För kommunsektorn är skatteunderlagets utveckling av avgörande 
betydelse för dess ekonomi. Skatteunderlaget styrs av antalet arbetade timmar och löneut-
vecklingen för dessa timmar. Kommunens arbetslöshet har under lång tid varit bland de 
högsta i landet. Detta är en spegling av den omstrukturering som pågått. De senaste åren 
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har dock arbetslösheten i övriga delar av landet närmat sig de nivåer Ljusnarsberg ligger 
på.  
 
Uppbyggnaden av det nya moderna näringslivet har kunnat göras genom de fleråriga sats-
ningar som gjorts för att öka kompetensen hos arbetskraften. Viktigaste aktör i detta arbete 
är och har varit arbetsförmedlingen. De olika utbildningarna bedrivs både genom 
kommunen och olika utbildningsföretag. 
 
Den öppna arbetslösheten uppgick i december 2005 till 6,1 %, vilket innebär en ökning 
med 1,2 % eller 40 personer jämfört med motsvarande tid 2004. I olika åtgärdsprogram 
återfanns 2,5 % av arbetskraften. Motsvarande tid 2004 var 3,6 % i åtgärdsprogram. I per-
soner är minskningen 37 stycken. Den sammantagna arbetslösheten har alltså ökat 0,1 %. 
Nedanstående tabell visar fördelningen mellan kön och för ungdom (18-24 år). 
 
 LJUSNARSBERG ÖREBRO LÄN RIKET 
 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Antal öppet arbetslösa 154 194 8 754 9 317 246 351 248 760 
% öppet arbetslösa 4,9 6,1 5,1 5,4 4,3 4,3 
Antal i åtgärdsprogram 115 78 5 400 4 706 122 285 125 701 
% i åtgärdsprogram 3,6 2,5 3,1 2,7 2,1 2,2 
% öppet arbetsl. kvinnor 3,9 5,7 4,3 4,6 3,7 3,8 
% i åtgärdsprog. kvinnor 3,7 2,4 2,8 2,5 1,9 2,1 
% öppet arbetslösa män 5,7 6,5 5,9 6,1 4,9 4,8 
% i åtgärdsprogram män 3,7 2,5 3,4 2,9 2,3 2,3 
% öppet arbetsl. ungdom 9,2 13,9 6,9 8,3 5,9 6,1 
% i åtgärdsprog. ungdom 8,1 5,4 5,2 4,4 3,3 3,1 
 
Arbetslösheten i kommunen har haft en något sämre utveckling än länet och riket totalt. 
Det finns dock en osäkerhet när det gäller antalet arbetslösa som är sjukskrivna. När en 
arbetslös är sjukskriven är denne ej registrerad som arbetslös. Enligt tillgänglig statistik är 
det ca 100 sjukskrivna som dessutom är arbetslösa i kommunen. Hur situationen är i länet 
och riket är oklart. 
 
Ungdomsarbetslösheten är avsevärt högre jämfört med både länet och riket. Tillgången till 
arbete är en viktig faktor avseende rörligheten bland yngre. Saknas möjligheten till ut-
komst ökar risken för en flytt dit arbetstillfällen finns. De kommande åren slutför ett stort 
antal elever sina gymnasiestudier samtidigt som 40-talisterna börjar gå i pension. En stor 
utmaning för utbildningsväsendet och arbetsmarknaden är att ersätta 40-talisterna med per-
soner med rätt kompetens. Konstateras kan att för Ljusnarsbergs kommun såsom arbetsgi-
vare återfinns 47 anställda födda 1946 och tidigare. 
 
Kommuninvånarnas formella utbildningsnivå i åldrarna 20–64 år är lägre än det genom-
snittliga i länet. Utbildningsnivån för kvinnor är högre än för män och det liknar det 
mönster som finns i riket. Av de drygt 350 personer med eftergymnasial utbildning som 
bor i kommunen utgör kvinnornas andel ungefär 57 %. 
 
Befolkning 
Kommunens befolkning uppgick till 5 317 personer den 31 december 2005. Befolkningen 
har minskat kontinuerligt i kommunen sedan 50 år tillbaka. Orsaken är de strukturella för-
ändringar som pågått och pågår. Minskningen under 2005 uppgår till 72 personer och beror 
på ett negativt födelsenetto med –72 personer. Antalet födda uppgick till 39. Årskullar av 
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den storleken leder till stora förändringskrav inom barnomsorg och grundskola, om inte 
födelsetalen kompenseras av kraftig inflyttning av barn (familjer). In- och utflyttningen var 
under 2005 neutral (+0). Av vikt är att närmare analysera flyttströmmarna bl a vad avser 
åldersfördelningen på in- och utflyttade. 
 
Kommunen har färre barn, ungdomar och vuxna i åldrarna upp till 45 år jämfört med riket. 
Antalet personer över 45 år är däremot genomsnittligt fler i samtliga åldersgrupper än riket. 
En viss minskning sker dock bland de äldre, både för gruppen 65-84 år och för 85 år och 
uppåt. Denna trend håller i sig ytterligare några år. Därefter inträder de stora 40-
talskullarna i gruppen 65-84 år.  
 
Nedanstående tabell visar befolkningsutvecklingen sedan 1950.  
 

ÅR ANTAL % 
1950 9 256 --------- 
1955 9 923 7.21% 
1960 9 755 -1.69% 
1965 8 445 -13.43% 
1970 7 442 -11.88% 
1975 7 209 -3.13% 
1980 7 006 -2.82% 

 1985 6 644 -5.17% 
1990 6 488 -2.35% 
1995 6 261 -3.50% 
2000  5 651 -9.74% 
2001 5 539 -1.98% 
2002 5 485 -0.97% 

 2003 5 415 -1.28% 
2004 5 389 -0.48% 
2005       5 317 -1.34% 

 
Med början 2006 kommer kommunens befolkningspyramid att ställa mycket stora krav på 
omställning av kommunala verksamheter. En kraftig minskning av antalet barn och elever 
samtidigt som allt fler blir ålderspensionärer gör att omfördelningen av resurser blir en 
central kommunalekonomisk fråga i Ljusnarsberg. I första skedet krävs en anpassning av 
grundskolan vad avser bemanning och lokalytor. Detta är nödvändigt då resurserna kom-
mer att krävas till gymnasieutbildning för de stora kullar som lämnar grundskolan. Efter att 
de stora årskullarna lämnar gymnasiet kommer samtidigt antalet äldre att öka.  
 
Bostadsmarknaden 
Den långvariga negativa befolkningsutvecklingen har drabbat hela fastighetsmarknaden i 
kommunen. Ett stort antal lägenheter har ställts tomma inom samtliga upplåtelseformer.   
 
För att reglera delar av detta tecknade kommunen under år 2000 ett avtal med staten om att 
totalt 155 lägenheter skulle tas ur bostadsmarknaden under åren 2000–2002. I statens åta-
gande ingick ekonomiskt stöd för den process som krävdes för att detta skulle kunna för-
verkligas. Per sista december 2005 ägde Ljusnarsbergs Fastighets AB 424 bostadslägen-
heter. 
 
Totalt har det antal lägenheter som stipulerats i avtalet tagits från marknaden under åren 
2000 och 2001. Vakansgraden i det kommunala bostadsbolaget har genom dessa åtgärder 
kraftigt minskat. Under 2005 har vakansgraden dock ökat från 35 till 38 outhyrda 
lägenheter. Vakansgraden är därmed 8,96 % vilket är alltför högt. Hyresbortfallet uppgick 
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under året till ca 1,8 mkr. Under början av 2006 har antalet vakanser ökat kraftigt. Bolaget 
arbetar aktivt med att hantera problemet.     
 
Kommunen har borgensåtagande åt bostadsrättsföreningen Hemvreten med 2,6 mkr.  
 
 
Ekonomisk översikt 
 
Internationellt 
Den internationella konjunkturen bromsade in mot slutet av 2004 och inledningen av 2005. 
Detta var dock tillfälligt. Den globala BNP-tillväxten förväntas under 2005 och 2006 bli 
vardera 4,4 % och för 2007 4,3 %. Det är en relativt stark utveckling. Som jämförelse kan 
nämnas att den genomsnittliga globala tillväxten sedan 1985 varit 3,5 %. Skälen till till-
växten förklaras med att resursutnyttjandet ökar bl a som en följd av expansiv ekonomisk 
politik samt den kraftiga utvecklingen och omvandlingen i Asien, främst Kina och Indien. 
Den expansiva ekonomiska politiken kommer till uttryck i hög investeringstillväxt. Inve-
steringar kräver kapital vilket lett till stigande obligationsräntor (långa räntor) från somma-
rens rekordlåga nivåer. 
 
Den höga tillväxten har ännu inte medfört någon påtaglig ökning av det underliggande 
inflationstrycket. Ökning av inflationen i OECD-länderna kan huvudsakligen förklaras av 
stigande energipriser. Oljepriserna förväntas falla ner till 47 $ per fat i slutet av 2007. Pris-
fallet förklaras av minskad efterfrågan, utökad produktionskapacitet samt minskade lager. 
 
Ett problem i den globala ekonomin är obalansen i USA:s bytesbalans. För att komma till 
rätta med obalansen har styrräntan höjts i omgångar och förväntas höjas i ytterligare några 
steg. Det är dock en grannlaga uppgift då en alltför kraftig höjning kan leda till att den 
privata konsumtionen dämpas alltför abrupt och efterfrågan mattas alltför snabbt. Är 
styrräntan för låg kan inflationen ta fart och leda till än större obalanser som på sikt måste 
rättas till och ju längre USA väntar desto kraftigare och kännbarare för världsekonomin 
blir följden. 
 
I  Euroområdet har konjunkturåterhämtningen under hösten 2005 varit stark. BNP växte 
med 0,6 % under tredje kvartalet. För hela 2005 är BNP-tillväxten måttliga 1,5 %. En fort-
satt svag, om än stigande utveckling av BNP förväntas de kommande åren. För 2006 spås 
en tillväxt med 2,0 % och för 2007 med 2,2 %. I Euroområdet har en viss minskning av 
arbetslösheten och viss ökning av sysselsättningen fortsatt under 2005 och den försiktiga 
utvecklingen förväntas fortsätta under de kommande åren. Styrräntan förutspås höjas upp 
till 3,25 % vid slutet av 2007. 
 
Nationellt 
Efter en kortvarig svacka i konjunkturen runt årsskiftet 2004/05 har den svenska ekonomin 
stärkts på en rad punkter. Det tydligaste inslaget är tillväxten av exporten. Den ökade ex-
porten beror främst på det låga ränteläget som i sin tur försvagat den svenska kronan mot 
dollarn, pundet och euron. Vidare har hushållens konsumtion stärkts från andra kvartalet 
2005 och framåt. Investeringsnivån i Sverige är i en stark återhämtningsfas efter att tidi-
gare ha legat på förhållandevis låga nivåer.  BNP väntas växa med 2,7 % 2005 och med 3,6 
respektive 3,1 % de kommande två åren. Sveriges tillväxt är därmed högre än Euroområdet 
i stort.  
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Resursutnyttjandet av arbetskraften är fortsatt lågt. Ett visst ökat nyttjande kan dock note-
ras. Arbetslösheten är fortsatt hög men bedöms minska till ca 4,5 % 2007 som en följd av 
stärkt konjunktur och ökade arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  
 
Inflationen förväntas vara fortsatt låg de kommande åren, men är avhängig bl a kommande 
lönerörelser. Riksbanken har höjt styrräntan två gånger de senaste månaderna. Åsikterna 
om nyttan av höjningarna går isär. Fler höjningar bedöms komma för att vid slutet av 2007 
uppgå till 3,5 %. Detta kommer att påverka kommunsektorn, däribland Ljusnarsbergs kom-
mun.  
 
Löneutvecklingen de kommande åren bedöms som osäker. Eftersom personalkostnaderna 
är den i särklass största utgiftsposten för kommunerna är kommande avtal av stor 
betydelse. En löneutveckling som ökar utgifterna mer än vad kommunens inkomster gör 
leder ofrånkomligen till att effektiviserings- och rationaliseringsbehov uppstår. 
Löneutvecklingen inom offentlig sektor har varit i nivå med den inom näringslivet under 
2005. Kommunförbundet spår en löneutvecklingstakt under 2006 med 3,5 %, vilket är en 
ökning från 2005 då ökningen för hela arbetsmarknaden var 3,2 %. 
 
 
Ljusnarsbergs kommun 
 
Koncernen 
Den kommunala verksamheten i Ljusnarsberg bedrivs både i förvaltnings- och bolagsform. 
Syftet med den kommunala koncernredovisningen är att få en helhetsbild av kommunens 
ekonomi och åtaganden oberoende av hur verksamheten är organiserad. 
 
I koncernredovisningen ingår förutom Ljusnarsbergs kommun även bolagen Ljusnarsbergs 
fastighetsaktiebolag (LFAB), Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB) samt 
Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning. Kommunen äger dessutom mindre andelar i 
Kommuninvest i Sverige AB samt i Länstrafiken i Örebro AB. Kommunens tekniska och 
affärsdrivande verksamheter återfinns sedan den 1 april 2003 i Bergslagens Kommunal-
teknik (BKT). Sedan årsskiftet 2003/04 återfinns miljö- och byggnadsverksamheterna i den 
för de fyra norra kommunerna gemensamma Bergslagens Miljö- och Byggnadsnämnd 
(BMB) som ingår i Lindesbergs kommun. 
 
Ljusnarsbergs Fastighets AB bygger och förvaltar bostäder samt servicebostäder i Ljus-
narsbergs kommun. I december år 2005 hade bolaget 424 bostäder varav ca 38 stycken 
outhyrda. Företagets ekonomi har sanerats och förbättrats genom de stora tillskott som 
getts från staten och som regleras i avtal mellan kommunen och Bostadsdelegationen. För-
utom de ekonomiska regleringar som stipuleras i avtalet har Ljusnarsbergs kommun fått ett 
extra bidrag från staten på 40 mkr för skuldsanering under år 2001. Av beloppet har 25,2 
mkr nyttjats för att lösa in lån som fanns i fastighetsbolaget och som var relaterade till fas-
tigheter som byggts för äldre och handikappade. Tekniskt har överföringen av medel från 
kommunen till bolaget gjorts genom ägartillskott. Bolagets resultat för år 2005 visar på ett 
underskott med 22,3 mkr. I resultatet ingår en extra nedskrivning med 25 mkr, vilket i 
princip motsvarar de lån som lösts. 
 
Trots ovan nämnda åtgärder är vakansgraden allt för hög. Bolaget och kommunen behöver 
kontinuerligt se över fastighetsbeståndet. Stora förhoppningar har knutits till att en ny 
marknad kan växa fram de närmaste åren. Det är behovet av studentlägenheter som kan 
komma att öka som en följd av satsningen på Campus Kopparberg. Hittills har dock antalet 
studenter varit för lågt och alltför många har valt att pendla till studieorten. Under inled-
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ningen av 2006 har antalet vakanser stigit och sker inte en snar förbättring krävs att kon-
kreta åtgärder genomförs. 
  
Fr o m årsskiftet 2003/04 har LFAB övertagit skötsel och underhåll av kommunägda fas-
tigheter. I första hand berör detta skol- och förvaltningslokaler. Genom denna omorganisa-
tion var syftet att samordningsvinster skulle uppstå genom en rationellare vaktmästar- och 
fastighetsskötarorganisation. Samtidigt övertog LFAB ansvaret för vissa skolskjutsar. Efter 
att den samordnade fastighetsförvaltningen pågått i två år har kommunstyrelsen beslutat att 
se över och utvärdera organisationen och som en följd av detta har avtalen med LFAB 
sagts upp. 
 
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB äger och förvaltar industrilokaler i Bångbro och på 
industriområdet Vintersvik. Totalt äger bolaget 25 980 kvadratmeter lokalyta. Bolagets 
ekonomi sanerades under år 2001 genom ett riktat aktieägartillskott från kommunen på 
15,6 mkr. Resurserna för denna rekonstruktion var del av de extra medel på 40 mkr som 
kommunen fick från staten i ett särskilt beslut under 2001. Bolaget uppvisar ett överskott 
för år 2005 med 128 tkr. 
 
Under hösten antog kommunfullmäktige nya bolagsordningar och ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. 
 
Vid årsskiftet 2005/06 genomfördes försäljningen av Stiftelsen Gillersklacks fritidsanlägg-
nings fastighet till ett privat bolag. Försäljningen genomfördes utifrån fullmäktiges beslut. 
Resultatet för Stiftelsen blev under 2005 positivt med 20 tkr. 
 
Årets resultat 
Kravet på kommunen att uppnå ekonomisk balans gäller fr o m år 2000. Ljusnarsbergs 
kommun visade 2005 på ett positivt resultat (förändring av eget kapital) med 2,5 mkr. Det 
är fjärde året i rad som kommunen uppvisar ett positivt resultat. Det budgeterade resultatet 
för 2005 var 5,5 mkr. Underskottet mot budget blev därmed 3,0 mkr. 
 
Verksamheterna uppvisar ett budgetöverskridande med sammanlagt 4,0 mkr.  
Avvikelserna för utskotten är 
 

- sociala utskottet +1,2 mkr 
- bildningsutskottet -5,8 mkr 
- allmänna utskottet +0,6 mkr 
 

För sociala utskottet förklaras överskottet med att individ- och familjomsorgen haft betyd-
ligt lägre kostnader för försörjningsstöd och placeringar än budget (+3,1 mkr). Det innebär 
att LSS (-1,0 mkr) och övrig verksamhet såsom ordinärt och särskilt boende överskred 
budget med 0,9 mkr.  
 
Bildningsutskottets verksamhet har de största avvikelserna inom grundskolan (-3,7 mkr) 
och kostnader för gymnasieutbildning (-2,0 mkr). Underskottet inom grundskolan beror bl 
a på högre kostnader för särskolan i form av interkommunala ersättningar (-1,3 mkr), för 
hög bemanning (-1,4 mkr), fastighetskostnader (-0,4 mkr) och kostnader för skolhälsovård 
och administration (-0,7 mkr).  
 
Vad avser bildningsförvaltningen infördes till 2004 års budget ett resursfördelningssystem 
ämnat att hantera förändringar i elev- och barnantal. Tyvärr har förvaltningen ej lyckats 
hantera minskat elevantal genom motsvarande minskning av personal.    
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Allmänna utskottet redovisar ett överskott med 0,6 mkr. Det finns stora avvikelser inom 
utskottets olika verksamheter. I resultatet återfinns även justerade nedskrivningar med 2,8 
mkr. Största avvikelserna är renhållningen (-1,5 mkr) och VA (-0,6 mkr) vars resultat 
påverkats negativt i och med nedskrivningar, ekonomiavdelningen (+5,3 mkr) varav 2,2 
mkr avser disponibla medel, 2,2 mkr avser rest av lönepott och sjuklönekostnader samt en 
uppskrivning av reningsverket med 0,6 mkr. Personalavdelningen redovisar ett underskott 
med 1,3 mkr beroende på nedskrivning av lönesystemet (1,0 mkr) samt införskaffande av 
självservicemodul (0,2 mkr). 

 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunalskatt (egna skatteintäkter), utjämningsbidrag och generella statsbidrag är kom-
munens viktigaste inkomstkällor. Dessa svarar tillsammans för 86,2 % av kommunens in-
täkter. Återstående 13,8 % utgörs av intäkter som är verksamhetsanknutna. Utdebiteringen 
har varit 21:42 kr under året. 
 
Skatteintäkterna blev lägre än budgeterat med 1,7 mkr. Kommunalskatt uppgick till 155,5 
mkr. Statsbidragen blev 0,5 mkr lägre än budget. Skälen till att statsbidragen gav ett under-
skott var att inkomstutjämningen blev 1,2 mkr lägre än budget och att övriga statsbidrag 
gav ett överskott med ca 0,7 mkr. Statsbidragen uppgick till 67,2 mkr varav ca 60 mkr är  
s  k utjämningsbidrag mellan kommunerna. Finansieringen av den kommunala verksamhe-
ten framgår av nedanstående diagram. 
 
 

FINANSIERING 2005

Utjämningsbidrag+
generella

27% Taxor o avgifter
4%

Statsbidrag mm
8%

Försäljningsmedel
2%

Finansiella intäkter
0%

Hyror och arrenden
2%

Kommunalskatt
59%

 
 
Verksamheternas nettokostnader 
Verksamheternas nettokostnad i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag visar 
hur stor andel av de totala skatteintäkterna som används för att finansiera den löpande 
verksamheten. 
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Under en följd av år var skatteintäkter och statsbidrag inte tillräckliga för att finansiera den 
löpande verksamheten. Dock är de senaste fyra åren undantag från detta. Kravet på balans 
innebär att siffran inte får överstiga 100 %.  
Utvecklingen ser ut enligt följande: 
 

1996 111 % 
1997 106 % 
1998 105 % 
1999 104 % 
2000 115 %   (102 %) 
2001 108 %   (  96 %) 
2002 93 % 
2003 96 % 
2004 100 %    (100 %) 
2005 99 %        

 
Siffrorna inom parentes visar nettokostnadsandelen när kostnader frånräknats som inte 
skall ingå i balanskravet, d v s när synnerliga skäl föreligger. 
 
Verksamheternas nettokostnader fördelas för de olika verksamheterna enligt följande: 

Försäljningsmedel 5530
Hyror och arrenden 6137
Statsbidrag mm 20591
Taxor o avgifter 9413
Kommunalskatt 155500
Utjämningsbidrag+generella 67235
Finansiella intäkter 593,3

 
Eget kapital 
Under en följd av år försämrades det egna kapitalet. För 2005 har det egna kapitalet stärkts 
med 2,5 mkr (årets resultat). För 2002 förstärktes det egna kapitalet med 9,5 mkr och för 
2003 med 8,1 mkr och för 2004 med 0,2 mkr. Sammantaget har de fyra senaste åren det 
egna kapitalet förstärkts med 20,3 mkr. 
Per den sista december 2005 är det egna kapitalet 61,1 mkr. 

Politisk verksamhet 3561,5
Infrastruktur, skydd mm 15167,3
Fritid och kultur 7452,2
Pedagogisk verksamhet 86032,5
Vård och omsorg 88169,5
Särskilt riktade insatser 2069
Affärsverksamhet 1982,1
Gemensam vht 20364,1

Vård och 
omsorg

39%

Gemensam vht
9%

Politisk 
verksamhet

2%
Affärsverksam-

het
1%

Särskilt riktade 
insatser

1%

Infrastruktur, 
skydd mm

7%

Fritid och kultur
3%

Pedagogisk 
verksamhet

38%
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Det egna kapitalets förändring under de senaste åren är följande: 
ÅR FÖRÄNDRING, Mkr 
2000 -32,9 
2001 -18,8 
2002 9,5 
2003 8,1 
2004 0,2 
2005 2,5 
 
Över tiden bör ett årligt tillskott av det egna kapitalet ske med minst 3-6 mkr. Detta för att 
dels motverka en urholkning via inflationen av det egna kapitalet.   
I not till det egna kapitalet i balansräkningen framgår vilket utfall de affärsdrivande 
verksamheterna som BKT numera driver har haft 2005.  
 
Låneskuld 
Kommunens långfristiga låneskuld har under 2005 minskat med 2 mkr. Minskningen beror 
på amortering av lån.  
 
Kommunens långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 51,5 mkr eller 9 677 
kr/invånare. Förra årsskiftet uppgick låneskulden per invånare till 9 920 kr. De kommunala 
bolagen och Stiftelsen Gillersklack har sammanlagt långfristiga lån uppgående till 107,5 
mkr eller 20 216 kr/invånare (19 984 kr/invånare). Per invånare har låneskulden minskat 
med 243 kr avseende kommunens lån och ökat med 232 kr avseende de kommunala 
bolagen. 
 
Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor 
andel av de totala tillgångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten bör lång-
siktigt inte minska för att en balanserad ekonomi skall upprätthållas. Följande soliditets-
mått har gällt under senare år: 
 

1996 13 % 
1997 22 % 
1998 61 % 
1999 59 % 
2000 35 % 
2001 25 % 
2002 33 % 
2003 40 % 
2004 37 % 
2005 38 % 
 

Soliditetsmåttet är för kommuner ett något vanskligt mått. Detta beror dels på att anlägg-
ningstillgångarnas reella värde ofta understiger det bokförda, dels på att pensionsskulden 
för åtaganden före 1998 ej påverkar balansräkningen.  
 
Likviditet 
Kommunens likviditet har förbättrats något under 2005. Främst beroende på att invester-
ingar i planerad omfattning ännu ej genomförts samt att det blev ett positivt resultat för 
kommunen. De medel som erhölls från kommundelegationen år 2003 har till stor del varit 
placerade med en med tanke på räntenivån god avkastning.  
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Under 2006 kan en något försämrad likviditet förutspås, under förutsättning att invester-
ingsnivån blir enligt den planerade och att verksamheterna håller sina respektive budgetar. 
Detta p g a ett minskat budgeterat resultat. En osäkerhetsfaktor är att det komma att krävas 
stora investeringar för Ljusnarsskolan vilket kan komma att försämra likviditeten. Troligen 
påverkar detta likviditeten inte förrän efter 2006. Likviditeten per den 31/12 har de senaste 
åren utvecklats enligt följande: 
 
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Likvid (tkr) 26 309 4 738 15 511 16 643 20 093 21 191 
 
Måttet är en ögonblicksbild vilket gör informationsvärdet lägre. Nedanstående bild visar 
hur likviditeten utvecklats under 2004 och 2005. I begreppet ingår endast likvida medel, ej 
kortfristiga skulder och fordringar. 

Ljusnarsbergs kommun; Likviditet i veckomedeltal år 2004 och 2005
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Pensioner 
Kommunens pensionsavsättning uppgår vid utgången av 2005 till 0,9 mkr inklusive sär-
skild löneskatt. Pensionsavsättningen har återlånats av kommunen, dvs någon reell avsätt-
ning har ej gjorts. Skulden ökade under 2005 med 0,1 mkr. 
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Ansvarsförbindelser för intjänade pensionsförpliktelser till och med 1997 uppgår till 101,6 
mkr inklusive särskild löneskatt, omräknat 19 116 kr/invånare. Detta är en minskning se-
dan 2004 med 1,2 mkr. Däremot har skulden per invånare ökat med 38 kr. Någon reell 
avsättning har ej gjorts av kommunen.  
 
Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 112,8 mkr vid årets slut, omräknat 21 211 
kr/invånare. 2004 var åtagandena 21 088 kr/invånare. Borgensåtagandena har minskat un-
der det senaste året med 0,8 mkr. Av borgensåtagandena finns 2,6 mkr i åtaganden 
gentemot bostadsrättsföreningar, 2,6 mkr i Stiftelsen Gillersklack och 106 mkr till 
kommunala bolag.  
 
Organisatoriska förändringar 
Sedan den 1 april 2003 har de norra kommunerna i länet överfört sin tekniska verksamhet 
till BKT. De verksamheter som överförts är VA, renhållning och deponi, lokalvård, gator 
och parker. BKT utför drift och skötsel medan kommunerna kvarstår som ägare till 
anläggningarna.  
 
Många frågetecken har rätats ut sedan bildandet av BKT men en del av dem kvarstår. För 
Ljusnarsbergs del säkerställer bildandet av BKT att personal- och kompetensförsörjningen 
inom BKT:s verksamhetsområden stärks.  
 
Sedan årsskiftet 2003/04 har kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) bildat en gemensam 
nämnd för miljö- och byggfrågor, Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB). För Ljus-
narsbergs del innebär detta en försäkran om att kompetens inom dessa områden kommer 
kommunen till del.  
 
Sedan årsskiftet 2004/05 har en gemensam räddningsnämnd bildats tillsammans med Lud-
vika kommun. Det innebär att kommunen får ett större inflytande än tidigare. 
 
Vid årsskiftet 2004/05 sammanfördes Hällefors och Ljusnarsbergs IT-avdelningar till en 
gemensam enhet med Hällefors kommun som arbetsgivare. Syftet är att finna gemen-
samma IT-lösningar som i sin tur kan leda till ett utvecklat samarbete inom andra områden. 
Vidare ges en möjlighet till ökad specialisering hos personalen.  
 
Balanskravet 
Det enligt lag stadgade balanskravet har uppfyllts för 2005. För år 2004 uppnåddes ej 
balanskravet. Detta har i och med 2005 års resultat återställts. 
 
Framtiden 
Kommunens budget för 2006 och verksamhetsplanerna för därpå följande år skall hållas så 
att det ryms inom balanskravet. Kravet på balans är alltså överordnat och det finns flera 
faktorer som kontinuerligt måste avstämmas för att inga överskridanden mot budget upp-
står. 
 
Viktiga faktorer är om större förändringar i befolkningstalen uppstår än vad som tidigare 
förutsetts, vilken inflationsnivå som kan prognostiseras samt effekter i efterfrågan 
beroende på reformer och ny lagstiftning. För Ljusnarsbergs kommun är det av särskild 
vikt att nivåerna på kommande löneavtal och förändrad befolkningsstruktur följs nogsamt. 
Samtliga sådana förändringar, antingen dessa innebär mindre intäkter eller mer kostnader, 
måste följas av anpassningar i de kommunala verksamheterna så att inte underskott 
uppstår. 
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För kommunen är det nu pågående projektet Bergskraft och framskridandet av Campus 
Kopparberg viktiga ingredienser i den fortsatta utvecklingen. Om projekten faller ut i öns-
kad riktning kan framtiden för kommunen underlättas märkbart.  
 
Finansiella mål – uppföljning 
Till budgeten 2005 antog kommunfullmäktige i enlighet med lagstiftningen finansiella 
mål.  Målen delades upp i tre nivåer; inriktningsmål, effektmål och aktivitetsmål, varav de 
två sistnämnda är specifika för 2005.  
 
Målen i sin helhet återfinns i budgeten för 2005. Här redovisas hur effekt- och aktivitets-
målen uppfyllts: 
 
Effektmål 
1. Balanserat resultat 2005 Uppnått 
2. Nettokostnadernas andel av skatter och 
statsbidrag ska vara högst 99 % 

Uppnått 

3. Amortera 3 mkr. Lägga om lån med 13 
mkr. 

Ej uppnått. 2 mkr amorterades. Lån om-
lagda. 

4. Investeringar ej över 5,5 mkr. Självfinan-
siering. 

Ej uppnått. Investeringarna är själv-
finansierade. 

5. Ej nyttja kredit för betalningar. Uppnått 
 
Noterbart är att 3 av 5 mål uppfylldes. Det som ej uppnåddes var att minska låneskulden 
och begränsa investeringsvolymen. Skälet till det förstnämnda var att kommunens likvida 
medel kunde placeras till en bättre ränta än vad som erlades i låneränta.  
 
För att uppnå effektmålen har krävts vissa aktiviteter. Dessa aktiviteter formulerades av 
fullmäktige i form av aktivitetsmål. Uppfyllelsen av dessa framgår nedan. 
  
1. Månadsvisa uppföljningar (10 mån/år) Ej uppnått fullt ut. Översyn pågår för att 

finna bättre former och rutiner för denna 
rapportering till kommunstyrelsen. 

2. Ekonom ska anställas. Uppnått 
3. Investeringar följs upp månadsvis. Ej uppnått  
4. Likviditeten följs upp månadsvis. Uppnått. Månatlig redovisning till kommun-

styrelsen. 
 
Vad som behöver förbättras framgent är utformning och rutiner för den månadsvisa rap-
porteringen. Det pågår en översyn. Anställningen av en ekonom har underlättat detta ar-
bete.  
 
Då detta var första året finansiella mål antagits och använts bör en översyn till kommande 
år göras. 
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Personalekonomisk redovisning 
 
Nedanstående tabell visar antalet anställda i kommunen och förändring över tiden för de 
olika utskotten. 
 
Utskott/ 
verksamhet 

Antal 
anst. 
2002 

Antal 
anst. 
2003 

Antal 
anst. 
2004 

Antal 
anst. 
2005 

Diff % 
02-05 

Antal 
årsarb. 
2002 

Antal 
årsarb. 
2003 

Antal 
årsarb. 
2004 

Antal 
årsarb. 
2005 

Diff % 
02-05 

Allmänna 
utskottet 

76 44 41 43 -43,4 
 

62 37 36 38 -38,7  

Bildnings-
utskottet 

196 188 176 163 -16,8  163 160 141 133 -18,4  

Sociala 
utskottet 

271 267 283 271 0 200 197 206 197 -0,15 

Totalt 543 499 500 477 -12,2  425 394 381 367 -13,6  
Materialet hämtat ur Kommunförbundets personalstatistik november 2005 
 
Som synes en minskning med 13 årsarbetare. Minskningen är huvudsakligen att hänvisa 
till den övergång av personal till BMB och till fastighetsbolaget som gjordes under 2004. 
En minskning av timavlönade har skett. Omräknat i årsarbetare är minskningen 6 st. I ma-
terialet ingår månadsavlönade, timanställda och anställda under Pan-avtalet. Ingår gör där-
emot ej sk helt lediga dvs personer som är 100 % tjänstlediga eller där månadslön är lika 
med 0. I den sistnämnda gruppen ingår bl a långtidssjukskrivna. Nedanstående tabell visar 
fördelningen över sk helt lediga. 
 
Ledighetsorsak Antal Andel av helt lediga

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 Länet;2005
Föräldraledigt 12 9 9 7 16 13 18 14 25
Sjukdom 30 30 21 28 41 43 40 56 35
Sjukbidrag 6 9 11 0 8 20 20 0 14
Utbildning 6 7 2 3 8 10 4 6 9
Annat arb i kommun 9 0 0 0 12 0 0 0 0
Övrigt 10 10 9 12 14 14 18 24 17
Total 73 65 52 50 100 100 100 100 100
 
Vid en jämförelse med 2004 framgår att både andel och antal helt lediga pga sjukdom ökat. 
Sammanräknat med de som uppbär sjukbidrag har dock en minskning skett, både i antal 
och andel. Vid jämförelse med Örebro län framgår att andelen sjukskrivna är tydligt högre 
än länet i övrigt. Det innebär att kommunen har en relativt hög andel sjukskrivna i förhål-
lande till totala antalet lediga. 
 
Som en viktig del i att minska antalet långtidssjukskrivna har grunden för ett systematiskt 
rehabiliteringsarbete genomförts under 2003-04. Den rehabiliteringshandläggare som ar-
betat med detta har nu slutat och arbetet kommer att drivas vidare av berörda arbetsledare 
samt, vid behov, med stöd av företagshälsovården. 
 
Sjukfrånvaron har diskuterats livligt i samhällsdebatten de senaste åren. Som en följd av 
detta har lagstiftaren krävt en redovisning av sjukfrånvaron i årsredovisningen. Nedan föl-
jer denna redovisning. Första tabellen avser sjukfrånvaron fördelad per kön. Tyvärr är ma-
terialet för 2004 endast för perioden 1/5 till 31/12 p g a byte av lönesystem. Därför har vi 
valt att ej redovisa detta i denna tabell utan endast för åren 2003 och 2005. 
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KVINNOR MÄN TOTAL
2003 2005 2003 2005 2003 2005

TILLGÄNGLIG 726 946 599 119 140 080 94 044 867 026 693 163
ARB.TID I TIM.
TOTAL 92 942 69 281 6 804 8 088 99 746 77 369
SJUKFRÅNVARO
% AV TILLG. 12,79 11,56 4,86 8,60 11,5 11,16
ARBETSTID  
 
Den totala frånvaron p g a sjukdom har minskat något mellan 2003 och 2005. För kvinnor, 
som är den klart största könsgruppen, sker en minskning med 1,2 %.  
 
Tabellen nedan visar antal sjukskrivningsdagar, antal sjukskrivningsdagar överstigande 59 
dagar samt procentuella andelen sjukskrivningsdagar som överstiger 59 dagar. 
 

KVINNOR MÄN TOTAL
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

ANTAL Uppg 21 116 16 883 Uppg 2 535 1 929 Uppg 23 651 18 812
SJUKSKRIVN.DAG saknas saknas saknas
ANTAL Uppg 15 755 12 328 Uppg 1 923 1 157 Uppg 17 678 13 485
SJUKSKRIVN.DAG saknas saknas saknas
59 DAGAR>
VARAV % 80,86 74,61 73,02 67,34 75,86 59,98 79,94 74,75 71,68
SJUKTILLFÄLLEN
59 DAGAR>  
 
Uppgifter saknas för 2003 då det i det gamla systemet mättes utifrån antalet tillgängliga 
arbetstimmar. För 2004 avses endast tiden 1/5 till 31/12. Det är m a o en haltande tabell. 
 
Vad som bör noteras är att andelen sjuktillfällen överstigande 59 dagar minskat något och 
andelen har sjunkit med ca 3 %.  
 
Tabellen nedan visar hur sjukskrivningarna är fördelade efter ålder. Även här är underlaget 
för 2004 endast från 1/5 och framåt. 
 
 

-29 30-49 50- TOTAL
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

TILLGÄNGLIG 84 247 24 411 26 962 417 250 225 960 312 727 365 530 239 530 353 474 867 026 489 901 693 163
ARB.TID I TIM.
TOTAL 1 940 1 276 619 39 704 26 116 29 937 58 102 36 632 46 813 99 746 64 025 77 369
SJUKFRÅNVARO
% AV TILLG. 2,3 5,2 2,3 9,5 11,6 9,6 15,9 15,3 13,2 11,5 13,1 11,2
ARBETSTID
VARAV Uppg 77 0 Uppg 6 359 4 581 Uppg 11 242 8 904 79 736 17 678 13 485
SJUKSKRIVN.DAG saknas saknas saknas
59 DAGAR>
VARAV % 23,8 20,8 0,0 75,8 69,7 64,7 84,6 79,5 76,7 79,9 74,8 71,7
SJUKTILLFÄLLEN
59 DAGAR>

 
Som tabellen visar ökar mängden sjukskrivningar i förhållande till ålder. Detta gäller både 
långa och korta sjukskrivningar. Den totala sjukfrånvaron minskar i kommunen och är 
lägre än 2003. Mellan 2004 och 2005 har det skett en minskad frånvaro p g a sjukdom från 
13,1 % till 11,2 %. 
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Av de anställda över 50 år tillhör 76,7 % av sjuskrivningarna kategorin långtidssjukskrivna 
(60 dagar eller fler under ett och samma år). Detta är dock en minskning från föregående år 
med 2,8 % och i förhållande till 2003 med 8,1 %.  Även i ålderskategorin 30-49 har det 
skett en tydlig minskning.  
 
Nedan redovisas löneutvecklingen för kommunens anställda. I redovisningen ingår endast 
månadsavlönade: 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 Diff % 04/05 
Medellön 
kr/månad 

17 296 18 068 18 498 19 756 20 454 3,5 

 
Den procentuella ökningen mellan 2004 och 2005 var 3,5 %. Det speglar väl de löneavtal 
som slutits samt viss löneglidning i samband med personalomsättning. 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 

2005 2004 2003 2002 2001

Antal invånare per den 31 december 5 317 5 389 5 415 5 482 5 536

Skattesats kommunen, kr 21,42 21,42 21,42 21,42 21,42

Skattesats totalt, kr 33,58 33,58 33,58 33,58 33,33

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 222 735 216 774 225 644 204 861 202 248
Förändring från föregående år 3% -4% 10% 1% 6%

Verksamhetens nettokostnader inkl 
avskrivningar 219 829 215 764 215 861 192 230 219 161
Förändring från föregående år 2% 0% 12% -12% -1%

Nettokostnad per invånare, kr 41 345 40 038 39 864 35 066 39 588

Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkt 99% 100% 96% 94% 109%

Resultat före extraordinära poster,
tkr 2 471 204 8 078 9 695 5 456

Nettoinvesteringar, tkr 6 755 5 846 5 318 3 851 2 062

Anläggningstillgångar, tkr 114 069 115 759 116 366 122 706 125 426
per invånare, kr 21 454 21 481 21 490 22 383 22 656

Omsättningstillgångar, tkr 46 395 42 464 30 590 30 318 39 276
per invånare, kr 8 726 7 880 5 649 5 530 7 095

Eget kapital, tkr 61 062 58 591 58 387 50 309 40 739
per invånare, kr 11 484 10 872 10 782 9 177 7 359

Skulder, tkr 98 506 98 786 87 510 101 559 122 569
per invånare, kr 18 527 18 331 16 161 18 526 22 140

Soliditet, %, kommunen 38% 37% 40% 33% 25%
Soliditet, %, koncernen 29% 29% 29% 25% 27%



DRIFTREDOVISNING   2005   tkr

2005 Netto
Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt avvikelse

Allmänt utskott 72 104 19 773 52 331 66 730 13 778 622
varav      
Politisk 2 823 75 2 747 3 494 0 747
Infrastruktur 15 975 822 15 154 15 099 834 -888
Fritid och kultur 4 223 0 4 223 2 743 0 -1 480
Administration/IT, pensutb, polvht, mm 39 668 12 423 27 245 37 739 5 675 4 819
Arbetsmarknadspol åtgärder 3 368 1 737 1 631 4 000 2 450 -81
VA/Avlopp 589 0 589 -12 0 -601
Avfallshantering -27 0 -27 -1 508 0 -1 481
Kostverksamhet 5 484 4 716 769 5 174 4 819 -414

Socialt utskott 97 435 11 551 85 885 97 209 10 115 1 209
varav

Individ- och familjeomsorg 11 933 1 009 10 924 14 337 281 3 132
Insatser enligt LSS 18 499 3 587 14 912 17 229 3 308 -992
Särskilt boende 40 854 2 259 38 595 39 849 2 144 -890
Ordinärt boende 18 383 491 17 892 17 275 683 -1 300
Övr verksamhet, socialt utskott 7 767 4 205 3 562 8 519 3 699 1 259

   
Bildningsutskott 96 902 10 354 86 548 88 238 7 496 -5 806
varav

Grundskola 46 147 3 448 42 699 40 259 1 275 -3 714
Gymnasieskola 18 428 432 17 996 16 364 357 -1 988
Komvux 4 100 2 020 2 080 3 821 1 450 290
Barnomsorg 17 641 3 754 13 887 17 117 3 515 -286
Skolbarnsomsorg 3 212 2 3 210 3 309 0 99
Förskoleklass 1 434 1 1 433 1 450 0 17
Övr verksamhet bildningsutskott 5 940 697 5 243 5 918 899 -223

  
SUMMA VERKSAMHETER 266 441 41 677 224 764 252 177 31 389 -3 975
Finansiering -2 710 224 525 -227 235 9 616 235 939 911
KOMMUNTOTAL 263 731 266 202 -2 471 261 793 267 328 -3 064

 
 

REDOVISNING   BUDGET
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INVESTERINGSREDOVISNING 2005
Redovisning 2005 Budget Netto 

Projekt Utgift Inkomst Netto netto avvikelse

Allmänt utskott 7 926 0 6 724 7 420 -696
varav 
varav administration/IT/Gemensam vht 488 0 488 1 133 -645
Gata/park VA/Renh 7 438 1 202 6 236 6 287 -51

Socialt utskott 0 0 0 300 -300

Bildningsutskott 31 0 31 1 125 -1 094

Totalt investeringar 2005 7 957 1 202 6 755 8 845 -2 090

I ovanstående redovisning ingår endast påbörjade och/eller avslutade projekt. Ett antal
projekt påbörjades under 2005 av olika anledningar. Ett flertal av dessa överförs till 2006
som tilläggsanslag. Nedanstående redovisning gäller samma princip.

Redovisning 2005 Budget Netto 
Projekt Utgift Inkomst Netto netto avvikelse

Fastighetet och anläggningar 7 590 1 202 6 387 8 108 -1 721
Brandstation 87 0 87 197 -110
Campus Kopparberg 0 0 0 550 -550
Renov hemkunskap, Ljusnarsskolan 31 0 31 500 -469
Renov fönster, Ljusnarsskolan 25 0 25 500 -475
Utrymningsvägar Ställdalen 0 0 0 75 -75
Trp.uppfart Bergsgården 0 0 0 50 -50
Upprustning av broar 150 0 150 150 0
Asfaltering av vägar 1 403 0 1 403 803 600

Kata Dalströmsväg 950 0 950 950 0
Vägbelysning energisnålare 100 0 100 100 0
VA-investeringar 249 0 249 1 040 -791
Uppsnyggning centr parkmiljö 150 0 150 300 -150
Mindre ledningsarbeten 0 0 0 800 -800
Dagvattenledningar 0 0 0 400 -400
Driftövervakning 0 0 0 400 -400
VA-anläggningar diverse 0 0 0 400 -400
Kommunens vattentäkter 0 0 0 180 -180
Utbyggnad reningsverk 4 445 1 202 3 243 714 2 529

Inventarier 361 0 361 737 -376
IT-skolportal 225 0 225 170 55
Kommun web hårdvara 0 0 0 30 -30
Nya bryggor Djäkensbadet 50 0 50 50 0
Driftövervakning 84 0 84 0 84
Exchangelicenser 0 0 0 54 -54
UPS Batteribackup 0 0 0 40 -40
Leverantörsreskontra 1 0 1 80 -79
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Spolon Sjukhemmet 0 0 0 200 -200
Omb pers.rum Sjukhemmet 0 0 0 50 -50
Möbler pers.rum Sjukhem 0 0 0 50 -50
Utbyggnad brandlarm 0 0 0 13 -13

Totalt investeringar 2005 7 950 1 202 6 748 8 845 -2 097
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RESULTATRÄKNING  tkr

Kommun Koncern Kommun Koncern
2005 2005 2004 2004

Verksamhetens intäkter Not 1 35 149 55 131 43 930 66 177
Verksamhetens kostnader Not 2 -246 534 -257 547 -253 370 -268 743
Avskrivningar Not 3 -8 444 -36 591 -6 324 -9 295

    
Verksamhetens nettokostnader Not 4 -219 829 -239 007 -215 764 -211 861

Skatteintäkter Not 5 155 500 155 500 150 159 150 159
Generella statsbidrag o utjämning Not 6 67 235 67 235 66 616 66 616
Finansiella intäkter Not 7 599 736 490 1 315
Finansiella kostnader Not 8 -1 034 -4 181 -1 297 -5 410

Resultat före extraordinära poster 2 471 -19 717 204 819

Extraordinära intäkter 21 650
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Årets resultat Not 9 2 471 -19 696 204 1 469
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BALANSRÄKNING   tkr

Kommun Koncern Kommun Koncern
TILLGÅNGAR 2005 2005 2004 2004
Anläggningstillgångar
Immateriella  anläggningstillgångar 0 9 0 9
Materiella anläggningstillgångar:
     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 1 90 038 215 668 90 508 241 826
     Maskiner och inventarier Not 1 648 2 750 1 867 4 605
Finansiella anläggningstillgångar Not 2 23 383 467 23 383 450
Långfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 114 069 218 894 115 758 246 890

Omsättningstillgångar
Förråd m m 0 836 0 1 071
Kortfristiga fordringar Not 3 25 204 25 699 22 371 22 069
Kassa och bank Not 4 10 992 27 437 12 093 26 241
Kortfristig placering Not 5 10 199 10 199 8 000 8 000
Summa omsättningstillgångar 46 395 64 171 42 464 57 381

SUMMA TILLGÅNGAR 160 464 283 065 158 222 304 271

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital Not 6 61 062 66 648 58 591 86 756
Därav årets resultat 2 472 -19 696 204 1 423

Avsättningar
Avsättningar för pension och liknande
     förpliktelser Not 7 896 896 846 846

Skulder
Långfristiga skulder Not 8 51 455 158 946 53 455 161 149
Kortfristiga skulder Not 9 47 051 56 575 45 330 55 520
Summa skulder och avsättningar 98 506 216 417 98 785 217 515

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 160 464 283 065 158 222 304 271

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
     bland skulder och avsättningar Not 10 103 270 101 638 102 810 102 810
Övriga ansvarsförbindelser   
     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 11 112 779 9 866 113 645 9 977

SUMMA PANTER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER 216 049 111 504 216 455 112 787
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FINANSIERINGSANALYS   tkr

Kommun Kommun Koncernen
2005 2004 2005

Den löpande verksamheten  
Verksamhetens intäkter + 35 149 43 930 55 131

Verksamhetens kostnader - -246 534 -253 370 -257 547

Just. Pga förändring pensionsavsättning 50 -213 50

Ej rörelsekapitalpåverkande kostn/intäkter +'/'-'

Verksamhetens nettokostnader = -211 335 -209 653 -202 366

Skatteintäkter och generella statsbidrag + 222 735 216 775 222 735

Finansiella intäkter + 599 490 736

Finansiella kostnader - -1 034 -1 297 -4 181

Extraordinära intäkter 21

Justering för rörelsekapitalets förändring  -1 112 4 718 -2 810

Verksamhetsnetto 9 853 11 033 14 135

Investeringsverksamhet   

Inköp av materiella tillgångar -6 755 -5 717 -8 537

Avyttrade materiella tillgångar 0 0 0

Investeringsnetto -6 755 -5 717 -8 537

Finansieringsverksamheten   

Upptagna lån

Avsättning pensioner

Amortering av skuld -2 000 -1 866 -2 203

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 000 -1 866 -2 203

Förändring av likvida medel 1 098 3 450 3 395

spec. till förändring av rörelsekapital

Förändring av förråd -235

Förändring av kortfristiga fordringar (ökat) -2 833 -8 432 -3 630

Förändring av kortfristiga skulder (ökat) 1 721 13 150 1 055

Summa förändring -1 112 4 718 -2 810

spec. till förändring av likvida medel

ökn/minskn kassa o bank 1 098 3 450 3 395

Förändring av likvida medel 1 098 3 450 3 395
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING (Kommunen)

  
2005 2004

Not 1 Verksamhetens intäkter
enligt driftredovisningen 41 677 50 678
varav
Barnomsorgsavgifter 1 523 1 578
Äldreomsorgsavgifter 4 610 4 887
Skolmåltider 2 449 2 599
Övriga avgifter 831 1 087

Hyror och arrenden 6 137 5 827
Försäljning 5 489 8 017
Bidrag 20 591 26 160
Övriga intäkter 41 523

Av dessa avgår interna transaktioner -6 520 -6 748
Summa 35 149 43 930

Not 2 Verksamhetens kostnader   
enligt driftredovisningen 266 444 271 422
varav
Material och varor 10 421 9 001
Löner 102 433 104 953
Sociala avgifter enligt lag och avtal 44 320 45 962
Pensionsutbetalningar och ökning 1 523 1 486
Hyror, Energi och vattenavgifter 16 731 19 020
Köp av verksamhet och övriga tjänster 53 870 52 563
Bidrag och transfereringar 12 944 16 017
Transporter och resor samt övr kostnader 10 811 11 116
Kapitalkostnader 13 390 11 307

Avgår kapitalkostnader -13 390 -11 307
Av dessa avgår interna transaktioner -6 520 -6 748

Summa 246 534 253 370

Not 3 Avskrivningar
Inventarier 346 514
Fastigheter och anläggningar 5 297 5 152
Nedskrivningar 2 801 658

Summa 8 444 6 324
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2005 2004

Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam-
hetens nettokostnader
Nedskrivningar netto 2 801 0
Utdelning konkurs Brf Gästgivaren 0 0

Summa 2 801 0

Not 5 Skatteintäkter
Prel. kommunalskatt 159 089 154 091
Slutavräkning 2004/2003 -1 766 -2 323
Preliminär avräkning 2005/2004 -1 824 -1 609

Summa 155 500 150 159

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
Generellt statsbidrag 0 21 447
Generellt sysselsättningsstöd 2 979 2 160
Ersättning för befolkningsminskning 0 1 616
Inkomstutjämning 41 147 20 122
Kostnadsutjämning 19 530 18 551
Utjämningsbidrag LSS 907 1 680
Strukturbidrag 3 862 0
Införandetillägg 0 2 061
Regleringsavgift -1 191 -1 022

Summa 67 235 66 615

Not 7 Finansiella intäkter
Räntor medelplacering 348 380
Räntor kundfordringar 235 76
Övriga finansiella intäkter 16 35

Summa 599 490

  
Not 8 Finansiella kostnader

Räntor på anläggningslån 715 730
Upplupna räntor 317 567
Ränta pensionsavsättning 0 0
Övriga finansiella kostnader 2 0

1 034 1 297

Not 9 Avstämning av balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkningen 2 471 204
Reavinst (Mark) 0 -523
Justerat resultat 2 471 -319
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Kommun Kommun
2005 2004

Not 1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde 90 508 91 070
Förändringar mellan inventarier och byggnader IB -91 0
Nyanskaffningar 6 395 5 249
Årets avskrivningar -5 298 -5 153
Återföring nedskrivning 2004 658
Nedskrivningar -2 134 -658

Summa 90 038 90 508

Not 1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Markreserv 5 093 5 093
Verksamhetsfastigheter 33 779 37 067
Fastigheter för affärsverksamhet 29 420 27 724
Publika fastigheter 20 495 19 187
Fastigheter för annan verksamhet 1 251 1 436
Övriga fastigheter 0 0

Summa 90 038 90 508

Not 1 Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 1 867 1 913
Förändringar mellan inventarier och byggnader IB 91 0
Nyanskaffningar 361 469
Årets avskrivningar -346 -514
Nedskrivningar -1 325 0
Utgående bokfört värde 648 1 867

Not 2 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier 21 127 21 127
Ljusnarsbergs Fastighets AB 11 000 11 000
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB 10 000 10 000
Länstrafiken i Örebro AB 127 127
Andelar 185 185
HSB (1 kr) 0 0
Föreningsbanken (1 kr) 0 0
Kommuninvest 160 160
Ljusnarshälsan 25 25
Bostadsrätter 41 41

NOTER TILL BALANSRÄKNING
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HSB Nyrågen 16 16
Brf Centrum 0 0
Brf Centrum 0 0
Kopparbergshus 4 25 25
Grundfondskapital 2 030 2 030
Västerbergslagens Teknik- o Utvecklingscentrum 30 30
Stiftelsen Gillersklack 2 000 2 000

Summa 23 383 23 383

Not 3 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 458 7 789
Fordringar hos staten 0 1 493
Interimsfordringar 4 886 3 703
Momsfordran 3 116 2 208
Upplupna skatteintäkter 0 0
Fordran BKT 0 -170
Övrigt 7 744 7 348

Summa 25 204 22 371

Not 4 Kassa och bank
Kassa  13 21
Postgiro 10 586 11 872
Bank 393 200

Summa 10 992 12 093

Not 5 Kortfristig placering
Kaupting Bank 10 199 8 000

Summa 10 199 8 000

Not 6 Eget kapital
 Ingående eget kapital 58 591 58 387

Årets resultat 2 472 204
Summa 61 063 58 591

Specifikation av eget kapital
Kommunen 58 342 56 432
VA-kollektivet (ackumulerat över-underskott) 395 661
VA-kollektivet, 2004 års resultat 0 -266
VA-kollektivet, 2005 års resultat 589 0
Renhållning/deponi (ackumulerat över-underskott) 1 764 1 121
Renhållning/deponi,  2004 års resultat 0 643
Renhållning/deponi,  2005 års resultat -27 0

Summa 61 063 58 591
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Not 7 Avsättningar
Avsättningar för pensioner 721 681
Löneskatt avsättning för pensioner 175 165

Summa 896 846

Likvidmässigt är avsatta medel för pensioner återlånade av 
kommunen. Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning

Not 8 Långfristiga skulder
Låneskuld
Ingående låneskuld 53 455 55 321
Nya lån/övertagna lån
Årets amorteringar/Inlösta lån -2 000 -1 866
Kortfristig del 0 0

Summa 51 455 53 455

Kreditgivare
Kommuninvest 51 455 53 455
SBAB 0 0

Summa 51 455 53 455

Not 9 Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinst 0 0
  varav nästa års amortering 0 0

Leverantörsskulder 15 131 12 009

Personalens skatter och avgifter 16 313 16 631
  varav källskatt anställda 2 642 2 745
  varav arbetsgivaravgifter anställda 2 682 2 712
  varav semesterlöneskuld 10 159 10 873
  varav retroaktiva löner 0 0
  varav upplupna avgifter/skulder lönekostn 830 302

Interimsskulder 3 899 2 841

Upplupna kostnader 5 705 6 771
  varav upplupna räntor 317 567
  varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner 233 594
  varav upplupna pensionskostnader, individuell del 4 149 4 515
  varav löneskatt pensionskostnader, individuell del 1 006 1 095

Kortfristiga skulder staten 3 592 4 001
  varav momsskuld 3 69
  varav skatteskuld 3 590 3 932
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Erhållna medel för rivningar av fastigheter 0 0
Övrigt 2 411 3 077

Summa 47 051 45 330

 
Not 10 Pensionsförpliktelser

Pensionsåtaganden, intjänade före år 1998 81 795 82 738
Särskild löneskatt 19 843 20 072
Förpliktelse, f.d. kommunchef 2006-2008 1 152 0
Po-pålägg 41,66 % 480 0

Summa 103 270 102 810

Likvidmässigt är avsatta medel för pensioner återlånde av 
kommunen. Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning

Not 11 Ansvars- och borgensförbindelser
Ljusnarsbergs Fastighets AB 94 637 94 703
LIFAB 10 376 11 065
BKT 1 740 1 740
Stiftelsen Gillersklack 2 600 2 600
Bostadsrättsföreningar 2 601 2 698
Lån småhus 825 830
Övriga förbindelser 0 9

Summa 112 779 113 645

Ljusnarsbergs kommun har i oktober 1991, KF § 57, ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den 
låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet
2002 uppgick detta lånebelopp till 157,2 mkr.
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ALLMÄNNA UTSKOTTET 
 
Ansvar 101 och 102 Kommunchef 
 
Verksamhet  
Nedan redovisas ansvarsområde 101 och 102, kommunchef, som omfattar kommunled-
ning, stab, näringsliv, persontrafik, Lärcentrum, räddningstjänst och civilförsvar, företags-
hälsovård och facklig verksamhet samt Kopparbergs marknad. De verksamheter som berör 
Bergslagens bygg- och miljöförvaltning finns inom ansvar 101. 
 
Ekonomiskt resultat (tkr)  
 
 Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse Bokslut 2004 
Kostnader 16540,4 16630,8 90,4 16 837 
Intäkter -1388,9 -1595,7 -206,8 -2 353 
Netto 15151,5 15035,1 -116,4  14 484 
 
Analys av verksamhetsutfallet  
Trots att avvikelsen mellan tilldelad ram och bokslut är marginell förekommer en del större 
avvikelser inom några verksamheter. 
 
Nettokostnaden för Kopparbergs marknad avviker med 109 tkr beroende på ett behov av 
renovering av marknadsbord samt komplettering av elskåp. 
 
Kostnaderna för räddningstjänst har varit 255 tkr högre än beräknat bl a beroende på ca 
190 tkr i högre kostnader till förbundet Räddningstjänsten Västerbergslagens. En 
omräkning är beslutad för år 2006 som innebär att Ljusnarsbergs kommun ska betala en 
lägre andel av förbundets kostnader. Kostnaden för SOS Alarm har varit ca 40 tkr högre än 
budgeterat. 
 
Inom Lärcentrum har nettokostnaden varit 72 tkr lägre än budgeterat. Antalet uppdragsut-
bildningar har ökat under året och ett stort antal studerande i kommunen har läst mot uni-
versitet och högskolor. Vidare har även programvaror samt utrustning för distansstude-
rande införskaffats. Under 2005 har bl a utbildningar i produktutveckling och arbetsmark-
nadsteknik med personaladministration samt utbildning till apotekstekniker genomförts. 

Försäljning av tomtmark renderade ett underskott på intäktssidan med 98 tkr. Försäljningen 
av tomter har inte nått upp till förväntningarna. 
 
Kostnaderna för kommunhuset och Tingshuset har klarats inom budgeterad ram. 
 
Kostnaderna för företagshälsovård har varit lägre än beräknat trots ökade insatser för lång-
tidssjukskriva personer. 
 
Kostnader för facklig verksamhet visar ett underskott mot budget med 94 tkr bl a beroende 
på ökad facklig medverkan i arbetet med ny skolorganisation. 
 
Planerat tjänsteköp under verksamheten ”personalavveckling” har inte tagits i bruk, varför 
verksamheten har ett överskott på 498 tkr. 
 
Semesterlöneskuldens förändring resulterade i en påförd kostnad med 287 tkr.  
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Förväntad utveckling 
Under år 2006 kommer utredningar att genomföras avseende kostorganisationen och 
vuxenutbildningen. 
 
En gemensam upphandling av företagshälsovård med Lindesbergs kommun, Hällefors 
kommun, Nora kommun och Bergslagens kommunalteknik kommer att genomföras under 
2006. 
 
Inom Lärcentrum kommer utbildningar att bedrivas under 2006 mot bl a universiteten i 
Örebro, Karlstad och Umeå samt Mälardalens högskola med inriktning mot företagseko-
nomi och språk samt utbildning till lärare och receptarie. 
 
Campus Kopparberg har stor betydelse för Ljusnarsbergs kommuns framtid. Flera  
utbildningar kan komma att starta till hösten 2006, beroende på efterfrågan. 
 
Projektet Bergskraft pågår tom 2006-12-31. Förhoppningar om en fortsättning finns med 
tanke på det intresse som visas från prospekteringsindustrin, forskningen och offentliga 
aktörer. 
 
Projektet Affärsutveckling i Kopparberg avslutas 2006-12-31. Utifrån marknadsförings-
planen kommer utvecklingssekreteraren tillsammans med utvecklingsrådet att fortsätta 
arbetet med att utveckla kommunens möjligheter för näringsliv och turism. 
 
 
Ansvar 110-111 Ekonomichef 
 
Verksamhet 
Ansvar 110-111 är Ekonomichef under vilken ekonomiavdelningen, kommunstyrelsens 
disponibla medel, leasingbilar, försäkringar, BKT, pensionsutbetalningar, inköp och upp-
handlingar, hem-PC, tekniska anläggningar mm redovisas.  
 
Ekonomiskt resultat ( tkr)  
 
 Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse Bokslut 2004 
Kostnader 28 227 30 941 2 714 26 388 
Intäkter -3 853 - 3 965 -112 -4 424 
Netto 24 374 26 976 2 602 21 964 
 
Analys av verksamhetsutfallet 
Anledningen till överskottet har flera orsaker. Dels lägre pensionsutbetalningar än budgete-
rat (1 535 tkr). Det uppstår en differens mellan det av Svenska Kommunförbundet re-
kommenderade och kalkylerade PO-påslaget och det verkliga utfallet vad avser avsätt-
ningen för den individuella delen. Av PO-påslaget utgörs en del av den individuella delen. 
Eftersom Ljusnarsbergs kommun har förhållandevis få anställda vars årslöner överstiger 
7,5 basbelopp blir den individuella delen lägre än kalkylerat påslag. Dock kommer pen-
sionskostnaderna att stiga konstant de närmaste åren, med undantag för 2006. 
  
Det andra skälet är att kommunstyrelsens konto för disponibla medel visar ett överskott 
med 2 225 tkr. De medel som använts (775 tkr) är bl a till för att täcka 
nedskrivningskostnader avseende IT och sjukhemmet (390 tkr), nytt stängsel vid stationen 
(140 tkr), fotodokumentation (30 tkr) och bredbandsutbyggnaden (180 tkr). 
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Vidare har anslaget för sjuklönekostnader lämnat ett överskott med 779 tkr. Skälet är att 
antalet sjukskrivningar som överstigit 14 dagar ej haft befarad omfattning. Verksamheterna 
har tilldelats extra anslag under året för att täcka ca 50 % av den påförda kostnaden för 
sjukskrivningar. 
 
Överskott återfinns även för verksamheten bostadsanpassningsbidrag uppgående till 29 tkr. 
Detta är andra året i rad som verksamheten uppvisar ett överskott. Huruvida det beror på 
ändrade rutiner eller om det är tillfälligheter återstår att se. 
 
Inköp redovisar ett överskott med 103 tkr. Anledningen är främst de avtalsenliga bonusar 
kommunen erhåller. Oftast erhålls 1 % av leverantören i efterskott baserat på inköpt mängd 
i kronor räknat. Köptrohet mot ingångna avtal ger därmed ytterligare en effekt. 
 
Större överskott återfinns även vad avser leasingbilar (263 tkr). Den främsta anledningen 
är höjd avgift per kilometer vid interndebiteringen samt viss eftersläpande internfakture-
ring avseende 2004. 
 
Kommunens försäkringar lämnar ett överskott med 194 tkr. Bl a beror det på en för kom-
munen lyckosam upphandling av olycksfallsförsäkringar. 
 
De största underskotten återfinns hos de avgiftsfinansierade verksamheterna renhållning 
och VA. Dessa har ett underskott mot budget med 1 481 tkr respektive 623 tkr.  Detta är 
preliminära resultat som kan komma att justeras när BKT:s slutliga bokslut är klart. Skälen 
till renhållningens underskott är bl a lägre intäkter än planerat och högre OH-kostnader än 
vad kommunen budgeterat. VA-verksamhetens underskott består av extra nedskrivningar. 
Underskottet belastar kommunens egna kapital och innebär således inget återställningskrav 
för VA. 
 
Inomhusbadet har skrivits ned med 1 500 tkr, vilket belastar resultatet.  
 
Ett annat område som belastar 2005 års resultat är skötseln av kommunens fastigheter. De 
oklarheter om gränsdragning och överförda medel till LFAB har slutligt reglerats i 2005 
års bokslut. Beloppet, som avser 2004 och 2005, är 747 tkr. Som en konsekvens av 
nämnda oklarheter är avtalen med LFAB uppsagda. 
  
Viktigare händelser under året  
Under 2005 har flera steg tagits mot en bättre styrning av den kommunala ekonomin. Det 
kanske mest påtagliga är de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen för kommu-
nen. Målen är indelade i inriktningsmål, effektmål och aktivitetsmål. Måluppfyllelsen re-
dovisas på annan plats i årsredovisningen. 
 
Vid årsskiftet 2004/05 byttes det mailbaserade fakturahanteringssystemet ut mot ett webba-
serat. En effekt av detta är att det blir lättare med t ex kontroll av köptrohet mot avtal. Sy-
stemet går även att utveckla vad avser beloppsgränser mm. Det ger även möjlighet att från 
vilken uppkopplad dator som helst granska och godkänna ”sina” fakturor. Från årsskiftet 
2005/06 har konteringen av fakturor åter börjat hanteras av kommunen. Detta i sig ger en 
besparing med ca 100 tkr/år. 
 
Ekonomiavdelningen har under året utökats med en tjänst. Tjänsten är inriktad mot bud-
getarbetet i kommunen. 
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Nya rutiner har framtagits under 2004/05 för hanteringen av bostadsanpassningsbidrag. 
Om det är dessa som lett till lägre kostnader eller om det är lägre efterfrågan av bostadsan-
passning återstår att se. Givetvis kan det vara en kombination av detta. 
 
Arbetet med månadsrapportering till kommunstyrelsen har fortsatt sporadiskt under året. 
Här bör dock både rutiner och innehåll utvecklas. Arbete har påbörjats för att utveckla rap-
porteringen.   
 
I slutet av 2005 införskaffades en sk löneknapp till ekonomisystemet. Syftet är att under-
lätta för verksamhetsansvariga att följa och följa upp sina personalkostnader.  
 
Kodplanen har avseende verksamhetskoder omarbetats inför 2006. Detta för att bättre 
överensstämma med SCB:s krav på den information som lämnas till dem. 
 
Förväntad utveckling 
Från den 1 mars 2006 har ekonomi- och personalavdelningen slagits samman. En poäng 
med detta är att kunna förbättra samarbetet avdelningarna emellan. Avdelningen kommer 
att utarbeta gemensamma mål för verksamheten med specifika aktivitetsmål för ekonomi 
respektive personal. 
 
Utvecklingen av månadsrapporteringen till kommunstyrelsen är under 2006 ett prioriterat 
område.  
 
Ett steg till att underlätta uppföljningen för verksamheterna kommer under året att tas i och 
med att semesterlöneskuldens förändring månadsvis kommer att kostnadsföras. Med detta 
följer bl a att någon osäkerhet vid årets slut om hur semesterlöneskuldsförändringen kom-
mer att påverka slutresultatet inte längre är påkallad. 
 
 
Ansvar 120-121 Administrativ verksamhetsutvecklare 
 
Verksamhet 
Under detta ansvar återfinns IT, turism samt projekten Campus Kopparberg och Bergs-
kraft.  
 
Ekonomiskt resultat (tkr)  
 
 Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse Bokslut 2004 
Kostnader 9 886 2 240 7 646 11 249 
Intäkter -7 010 0 7 010  -9 213 
Netto 2 876 2 240 -636 2 036 
 
Analys av verksamhetsutfallet 
Som synes är det kraftiga avvikelser mot budget på både intäkts- och kostnadssidan. Detta 
beror på projekten Campus och Bergskraft.  
 
Bland budgetavvikelserna kan följande poster nämnas: 
 

• IT-verksamheten lämnade ett underskott med 709 tkr. Anledningen är främst att ex-
tra tjänster köpts från Hällefors för arbete med kommunens hemsida, ca 25 %, samt 
att investeringar direktavskrivits. Vidare har en förväntad intäkt bokförts först 
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2006. Den avser återköp av utrustning från den leasingfirma kommunen har avtal 
med. 

 
• Projekten håller sig sammantaget inom de beviljade ramar som tilldelats dem. 
 

Viktigare händelser under året 
Viktiga händelser under året är att Campus Kopparberg som projekt upphörde vid sistlidna 
årsskifte. Verksamheten fortsätter dock men med Universitetet i Örebro som huvudman. 
Den utbildning som har flest studerande är behandlingsassistentutbildningen. Nya utbild-
ningar är planerade att påbörjas hösten 2006. 
 
IT-avdelningen sammanfördes med Hällefors kommuns IT-avdelning. Syftet är att bredda 
och fördjupa kompetensen, minska sårbarheten och uppnå samordningsvinster. Personalen 
är numera anställd av Hällefors kommun. 
 
Kommunens datorer leasas i allt högre grad. Allt efter som datorer byts ut övergår kom-
munen till leasing. Samarbetet med uthyraren fungerar bra. 
 
Under året har projekt Bergskraft utvecklats och tagit sig en tydligare form. Ett syfte med 
projektet är att synliggöra för potentiella investerare de möjligheter till brytning av malm 
och mineraler som återfinns bl a inom Ljusnarsbergs kommun.  
 
Turistbyråns verksamhet handlades under året upp då nuvarande entreprenörsavtal löpte ut. 
Avtal slöts med samma entreprenör. 
 
Turistbyråns verksamhet har redovisats till kommunstyrelsen av entreprenören. Noteras 
bör dock att en kraftig ökning av antalet besökare (till turistbyrån) skett under 2005.  
 
Förväntad utveckling 
Projekt Bergskraft fortsätter och kommer eventuellt att utvidgas. Intresset är stort från 
branschen. 
 
Den sammanslagna IT-verksamheten förväntas under 2006 leda till bättre support åt sko-
lorna samt att kommunens hemsida och intranätet förbättras. 
 
 
Ansvar 122 Kommunsekreterare (politisk verksamhet) 
 
Verksamheter 
Under ansvaret återfinns kostnaderna för den politiska verksamheten i form av arvoden och 
ersättningar, förtroendemannautbildning, partistöd, överförmynderiet, revision och anord-
nandet av allmänna val. 
 
Ekonomiskt resultat ( tkr) och förväntad utveckling 
 
 Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse Bokslut 2004 
Kostnader 2 369 2 752 383 2 451 
Intäkter -75 0 75 6 
Netto 2 294 2 752 458 2 445 
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Analys av verksamhetsutfallet 
Överskottet i verksamheten beror på dels lägre kostnader än budget för kommunstyrelsen 
och dess allmänna utskott (386 tkr) samt för kommunfullmäktige och dess beredningar 
(149 tkr), dels ej utnyttjat utbildningsanslag utifrån partistödet (57 tkr). Vidare har 
kostnaderna för revision varit 27 tkr lägre än budget. Underskott redovisas för 
överförmyndarverksamheten med 197 tkr.  
 
Viktigare händelser under året 
Demokratiberedningens förslag utmynnade konkret i bl a att kommunstyrelsen har öppna 
sammanträden och social- och bildningsutskotten utökades med två ledamöter i vardera 
utskottet. Vidare har fullmäktige numera sina sammanträden i Kristinasalen. 
 
 
Ansvar 123 Personalhandläggare (kansli, växel, löner) 
 
Verksamheter 
Under detta ansvar återfinns kommunkansliet, växel och reception, löneavdelning, rehabi-
litering och arkivhanteringen. 
 
Ekonomiskt resultat (tkr) och förväntad utveckling 
 
 Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse Bokslut 2004 
Kostnader 6 197 4 992 -1 205 5 232 
Intäkter -958 -948 10 -1 462 
Netto 5 239 4 044 -1 195 3 770 
 
 
Analys av verksamhetsutfallet 
Det underskott som redovisas beror i huvudsak på två saker; bokförda värdet på lönesy-
stemet (806 tkr) är nedskrivet till 0 samt införskaffande av självservicemodulen till nämnda 
lönesystem, 206 tkr.   
 
Viktigare händelser under året 
Arbetet med att få ned sjukskrivningstalen har fortsatt under året. Redovisad statistik pekar 
på att arbetet burit frukt. Sjukskrivningstalen sjunker. Dock har kommunen förhållandevis 
höga sjukskrivningstal vilket innebär att arbetet fortsätter med oförminskad styrka. 
 
Arkivarien, vars tjänster köps från Nora kommun, har under året bl a utarbetat nya doku-
menthanterings- och gallringsplaner för verksamheterna. Införandet av självservice avse-
ende lönerapportering har planerats under året. Införandet sker successivt med början 
2006. 
 
Förväntad utveckling 
Inom det närmsta året är målsättningen att anställda och verksamhetsansvariga i betydligt 
högre grad ska hantera inrapportering till lönesystemet på egen hand. Dock är strategin att 
skynda långsamt. I början av 2006 har försök med självservice påbörjats. 
 
Arbetet med att få ned sjuktalen kommer att fortsätta. Företagshälsovården deltar på 
centrala samverkansgruppens samtliga sammanträden. Därigenom sätts fokus på detta för 
vår kommun stora problem. 
 
Upphandling av företagshälsovårdstjänster pågår för närvarande. 
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Ansvar 130 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder mm 
 

Verksamheter 
Följande verksamheter lyder under detta ansvar: 
 
 Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) 
- Sysselsättning av 14 personer 

Föreningsbidrag 
- Verksamhetsbidrag 
- Lokalbidrag 
- Aktivitetsbidrag 
- Övriga bidrag 

Bidrag samlingslokaler 

Lotteritillstånd  
 
 

Ekonomiskt resultat ( tkr) samt analys av verksamhetsutfallet och förväntad utveckling 
 
 

 Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse Bokslut 2004 
Kostnader 3 368 4 000 632 3 595 
Intäkter -1 737 -2 450 -713 -2 075 
Netto 1 631 1 550 -81 1 520 

 
Hälften av de som arbetar som OSA arbetar i servicegruppen. Denna har fått uppgifter och 
arbetsledning genom Bergslagens Kommunalteknik och dess enhet för gator, grönytor mm 
i kommunen. Resterande personal är utspridda på olika verksamheter i kommunen och 
dess bolag. Nettokostnaden har varit 139 tkr högre än budgeterat. Huvudskäl är att intäkter 
avseende 2005 kommer att bokföras 2006.  
 
Av bidragen till föreningar och samlingslokaler återstår 40 tkr.  
 
 
Ansvar 140 Kostverksamhet 
 
Ekonomiskt resultat ( tkr) samt analys av verksamhetsutfallet och förväntad utveckling 
 
 Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse Bokslut 2004 
Kostnader 5 484 5 174 -310 5 294 
Intäkter -4 716 -4 819 -103 4 978 
Netto 768 355 -413 316 
 
Kostverksamheten genererar ett budgetunderskott med 413 tkr. 405 tkr beror på nedskriv-
ning av inventarier. I övrigt kan noteras att intäkterna för såld mat till skolorna är 141 tkr 
lägre än budgeterat. Kan ses som en följd av minskat antal sålda portioner eftersom elev-
antalet minskar. De lägre intäkterna matchas av lägre kostnader för livsmedel. 
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SOCIALA UTSKOTTET 
 
Sociala verksamheten omfattar administration, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, 
handikappomsorg (psykiatri och omsorg för funktionshindrade) samt kommunal hälso- och 
sjukvård. 
 
Verksamhetens mål 
Socialtjänstens övergripande mål anges i socialtjänstlagens kap 1§1. De övergripande må-
len har sedan brutits ner i mål för respektive verksamhet. 
 
Ekonomiskt resultat (tkr) 
 
 Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse Bokslut 2004 
Kostnader 97 435 97 209 -226 104 999 
Intäkter -11 551 -10 115 1 436 -13 935 
Netto 85 885 87 094 1 210 91 064 
 
Ekonomiskt resultat per ansvarsområde 
FC ansvar 410 Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse Bokslut 2004 
Kostnader 13 524 13 469 -55 9 699 
Intäkter -5 153 -5 567 -414 -5 322 
Netto 8 371 7 902 -469 4 377 
 
 
IFO ansvar 420 Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse Bokslut 2004 
Kostnader 11 933 14 337 2 404 15 126 
Intäkter -1 009 -281 728 -1 588 
Netto 10 924 14 056 3 132 13 538 
 
LSS, ansvar 430 Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse Bokslut 2004 
Kostnader 16 921 17 153 232 40 854 
Intäkter -3 692 -3 385 307 -5 483 
Netto 13 229 13 768 539 35 371 
 
Särskilt boende, 
ansvar 440 

Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse Bokslut 2004 

Kostnader 32 599 32 509 -90 39 254 
Intäkter -1 418 -821 597 -1 542 
Netto 31 181 31 688 507 37 712 
 
 
Ordinärt boende, 
ansvar 450 

Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse 

Kostnader 22 458 19 742 -2 716 
Intäkter -279 -61 218 
Netto 22 179 19 681 -2 498 
Nytt ansvar sedan 2005 
 



 40 

Analys av verksamhetsutfallet 
 
Ansvar 410 Socialchef 
 
Inom ansvar 410 finns ett underskott med 422 tkr på verksamheten färdtjänst/riksfärdtjänst, 
p g a ökade kostnader till Länstrafiken (som ej budgeterats i samma takt av kommunen).  
 
Kostnaderna för medicinskt utskrivningsklara har uppgått till ca 300 tkr mot budgeterade 
500 tkr. Ett skäl som hållit nere kostnaderna är att överinskrivning på sjukhemmet före-
kommit under året.  
 
I och med förändringar inom förvaltningens organisation har semesterlöneskuldens föränd-
ring påverkat resultatet påtagligt sinsemellan för de olika ansvarsområdena. Ansvar 410 
har belastats med 376 tkr, i huvudsak beroende av att sjuksköterskeverksamheten är flyttad 
till detta ansvar. 
 
Ansvar 420 Enhetschef 
 
Individ och familjeomsorgen, IFO,  (ansvar 420) har gjort ett stort överskott med 3 132 tkr 
på i huvudsak minskade kostnader för placerade barn (1 809 tkr) och familjehem för vuxna 
(200 tkr). Vidare har kostnaderna för försörjningsstödet understigit budget med 631 tkr.  
 
De minskade kostnaderna inom IFO beror främst på ett systematiskt arbete med öppen-
vårdsalternativ och rutiner kring försörjningsstödet. 
 
Ansvar 430 Enhetschef 
 
Inom handikappomsorgen (ansvar 430) finns en budgetavvikelse på totalt –1 070 tkr ex-
klusive semesterlöneskuldsförändringen. Semesterlöneskuldsförändringen gav ett positivt 
utfall med 1 609 tkr. Enskilt största avvikelsen gäller verksamheten personlig assistans 
enligt LSS och LASS på tillsammans -655 tkr.  
 
I övrigt har övriga avvikelser inom denna verksamhet sin grund i större personalkostnader 
än vad som budgeterats, ex. saknas budget för jourersättning/beredskap, extra tillägg för 
personal med särskilda uppgifter osv. I samband med omorganisationen av gruppboendena 
behövdes dessutom en tillfällig förstärkning.  
 
Ansvar 440 Enhetschef   
 
Ansvar 440 med verksamheterna Solgården, Heden och Sjukhemmet uppvisade ett positivt 
resultat med 506 tkr. Överskottet består av lägre kostnader för lokaler på Heden med 101 
tkr, högre hyresintäkter med 160 tkr än budget samt lägre personalkostnader med 138 tkr. 
 
Sjukhemmet redovisar ett underskott med 67 tkr. Detta förklaras av att inventarieinköp 
med 200 tkr direktavskrivits samt att hyresintäkter influtit mer än budgeterat med 372 tkr. 
Vidare har lokalhyran varit lägre än budgeterad med 562 tkr. Personalkostnaderna 
överskreds med 958 tkr. 
 
Ansvar 450 Enhetschef 
 
Inom del av äldreomsorgen (hemtjänst ansvar 450) är avvikelsen totalt –1 487 tkr exklu-
sive semesterlöneskuldsförändringen (-983 tkr). Hemtjänsten står för huvuddelen på -1 113 
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tkr, analyserat enl följande: -133 tkr sjuklön, -115 tkr ej effektuerat sparbeting om 33%, - 
300 tkr högre utfall på semesterlöner jämfört om schablon på semesterlön om 13%, 
leasingfordon –315 tkr, Avistasystemet –90 tkr, personal som tagit ut innestående semes-
terdagar i pengar då de avslutat sina anställningar –100 tkr 
 
Treskillingens bokslut uppgick till –388 tkr p.g.a. -42 tkr för låg budgeterad ob-ersättning, 
ej budgeterad kostnad för en personlig assistent –70 tkr, -180 tkr för lågt budgeterat mot 
faktiskt löneutfall gällande nattjänster. 
 
Viktiga händelser 
 
Individ- och familjeomsorg 
Inom individ- och familjeomsorgen har det öppenvårdsteam som startades för snart två år 
sedan (avser stöd till vuxna personer med missbruksproblem) gett ett klart positivt resultat. 
Antalet personer vårdade på institution har markant minskat. 
  
Under 2005 har ett samarbete med skolan startats för barn och unga upp tom 15 år. Arbetet 
har sitt ursprung i en modell som Strömstads kommun arbetat fram under en tioårsperiod. 
Studiebesök har genomförts i Strömstad. 
 
Personal inom skolan och socialtjänsten har haft en tvådagars utbildning i nätverksarbete. 
Ledare för denna har varit personal från Strömstads kommun. Arbetet har sedan resulterat i 
att ”Familjeringen” bildats i kommunen. Arbetet kommer att fortsätta och utvecklas under 
2006. 
 
Likaså har även det ekonomiska försörjningsstödet minskat ytterligare. 
 
Äldreomsorg 
Inom äldreomsorgen har sedan mars 2004 och hela 2005 en organisationsförändring prö-
vats, där syftet varit och är att utveckla system och struktur för styrning och ledning, (b la 
teamledarskap). I arbetet ingår även att arbeta med målprocesser m.m. 
 
En del av detta arbete har tidigare finansierats med EU-medel. En utvärdering kommer att 
presenteras under mars månad för kommunens politiker som ett underlag till beslut om ev. 
permanentande av denna organisation. 
                                                                             
Inom hemtjänsten har under året hemtjänstens två grupper (centrala och Bångbro) förts 
samman till en grupp som utgår från Treskillingen. Hemtjänstpersonalens arbetsrum på 
Treskillingen har byggts om för att fungera mer ändamålsenligt, och utifrån de av arbets-
miljöverket påpekade brister. Personalen har också erhållit handledning av personal från 
företagshälsovården. 
 
Inom kommunens nattpatrull konverterades 2,4 underskötersketjänster till 2,0 sjuksköters-
ketjänster. Målsättningen med detta har varit att öka vårdkvaliteten nattetid, samt att upp-
fylla de krav på adekvata resurser som finns i avtal mellan länets kommuner och Örebro 
läns landsting (vilket kommunerna årligen ersätts för). 
                                                                                                                                                
Vad gäller servicehuset Treskillingen har förändring skett genom att personalen nu enbart 
har i uppdrag att ge vård och service till personer som bor på servicehuset. Tidigare be-
sökte personalen även boende på adresser i nära anslutning till servicehuset. 
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På arbetsterapin och dagrehabiliteringen har det under året funnits en förstärkning med 50 
% arbetsterapeut, vars uppgift i första hand varit att få korttidsboendet på sjukhemmet att 
fungera. Vissa mål har uppfyllts (se särskild bilaga), men verksamheten har inte fungerat 
fullt ut som tanken var då neddragningar av 7 vårdplatser på sjukhemmet inte gått att ef-
fektuera vilket i sin tur lett till överbeläggning på korttidsboendet. 
 
På sjukhemmet har man under året arbetat med 3-3-schema (ej avdelning D) vilket gjort att 
vikarieintaget minskat avsevärt, trots att man haft en överbeläggning om 7 platser och 2,75 
årsarbetare mer än budget. 
 
På servicehuset Solgården har en terapilokal iordningställts av personalen avsedd att 
användas av de boende i huset. 
                                                                                                                                                        
Personalen på Solgården har också påbörjat ett försök med 3-3-schema, vilket varit mycket 
positivt. 
 
På gruppboendet Heden har två årsarbetande nattpersonal tagits bort. 
 
På Solgården, Heden och Sjukhemmet har sjukskrivningarna minskat. 
 
 
Verksamhetsöversikter 
 
Individ och familjeomsorg 
Individ och familjeomsorgen arbetar huvudsakligen individuellt inriktat och vänder sig till 
enskilda och familjer som har svårigheter av skiftande slag. De dominerande inslagen är 
ekonomiska problem, missbruksproblem, barn och ungdomar som på olika sätt far illa, 
samt familjerätt. 
 
Nyckeltal/kostnader 2005 2004 2003 

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 157 163 194 

Antal biståndsmånader per hushåll 3,8 3,7 4,0 

Totalt förbrukad summa, mkr 2117,3 2136,2 2913,5 

Placerade barn i familjehem 11 11 9 

Placeringsdygn, antal 3574 2928 1793 

Placerade barn på institution 3 9 6 

Placeringsdygn 780 1598 1975 

Vuxna placerade på institution 8 18 12 

Placeringsdygn 459 751 1992 

Faderskapsärenden 30 38 26 

 
Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård 
Äldre- och handikappomsorgen inklusive kommunal hälso- och sjukvård omfattar 
särskilda boendeformer och stöd i hemmet, sjukvård i hemmet samt rehabilitering. 
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Nyckeltal 2005 20004 2003 
Hemtjänst (antalet hushåll)  285 289 231 

Färdtjänst 300 323 321 

Matservice 132 141 169 

Trygghetslarm 164 200 200 

Antal utskrivningsklara från slutenvård 307 273 298 

Besök på dagrehabilitering 2635 2534 2489 

Personer som erhållit arbetsterapeut- 425 484 418 
insatser 
 
Nyckeltal/kostnader 
 
Heden  2005 2004 2003 
Antal platser 8 8-16 16 
Kostnad per dygn 875 1128 959 
Antal årsarbetare 5,33 8,59 11,59 
Antal årsarbetare per plats 0,67 0,72 0,73 
 
Solgården  2005 2004 2003 
Antal platser 19 19 19 
Kostnad per dygn 1111 1290 1238 
Antal årsarbetare 14,31 17,28 17,28 
Antal årsarbetare per plats 0,75 --- --- 
 
Sjukhemmet  2005 2004 2003 
Antal platser 67 67 67 
Kostnad per dygn 864 871 906 
Antal årsarbetare 43,68 43,68 47,43 
Antal årsarbetare per plats 0,73 0,73 0,71 
 
Omsorger om personer med fysiska och psykiska funktionshinder 
I kommunen finns tre bostäder med särskild omsorg och service för vuxna utvecklings-
störda och hjärnskadade som har bemanning dygnet runt. Kommunen bedriver också dag-
lig verksamhet, där även personer utanför de särskilda boendena deltar. 
 
Tillsammans med Stiftelsen Activa bedrivs också en verksamhet inriktad mot arbetsträning 
för bl a psykiskt långtidssjuka. 
 
Ett kommunalpsykiatriskt stödteam (1,4 årsarbetare) finns även med utgångspunkt från 
gruppboendet ”Kata”, därifrån psykiskt sjuka personer kan erhålla boendestöd. Teamet 
stöder mellan 10 och 15 personer. ”Röda stugan” finns fortfarande kvar som öppet hus 1 
g/v. 
 
Nyckeltal 2005 2004 2003 
Antal personer med personlig assistans 13 13 11 
Antal personer med LASS-beslut 5 5 7 
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BILDNINGSUTSKOTTET 
 
Verksamhet 
Bildningsverksamheten fullgör kommunens uppgifter beträffande förskola, förskoleklass 
och skolbarnsomsorg, grundskola, särskola samt kommunal vuxenutbildning. Ansvaret 
omfattar även musikskola, kultur, bibliotek och fritidsverksamhet. 
 
Verksamheten hade i november 2005 totalt 122 årsarbetare (125 föreg. år) exkl. måltids-
personal. Av dem fanns 68 årsarbetare ( föreg. år 70). i grundskolan och på komvux medan 
förskolan hade 47 årsarbetare (föreg. år.49). 
 
Bibliotek 
Kommunbiblioteket erbjuder ett brett utbud av böcker till utlåning. Här finns också ljud-
böcker och barnfilm. Man kan läsa tidningar samt har tillgång till datorer. Låskort till cam-
pus och träningslokalen lämnas ut på biblioteket. 
 
Musikskolan  
Mot en terminsavgift erbjuds elever i grundskolan undervisning i ett flertal instrument både 
enskilt och i ensemble. Undervisningen sker i huvudsak dagtid ute på skolorna. Musiksko-
lan hade under höstterminen totalt 217 elever varav 120 i ämneskurser, 70 i ensembleverk-
samhet såsom kör, orkester, och mindre ensembler samt 27 elever i 3-ans musikprojekt.  
 
Förskola 
Alla barn i åldern 1-5 år erbjuds plats i förskolan. Inom 1-2 månader från anmälningsdagen 
har plats erbjudits. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds plats i för-
kolan 3 tim/ dag. De flesta 4-5 åringar går i allmän förskola 3 tim per dag utan avgift. 
Asylsökande barn finns i 4-5 årsgrupperna. Förskolorna är i regel öppna mellan 06.30 och 
17.30.  8 förskoleavdelningar med ca 200 barn är fördelade på 3 förskolor..  
 
Skolbarnsomsorg och förskoleklass 
Fritidshemmen har tagit emot ca 120 barn i åldrarna 6-12 år, som behövt tillsyn före och 
efter skolan samt under skollov. Alla som haft behov av skolbarnsomsorg har fått plats. 
Skolbarnsomsorg erbjuds generellt mellan 06.30 och 17.30. 
  
Grundskola 
Ca 95 % av lärarna i grundskolan har pedagogisk utbildning. 
3 skolenheter har skolår F-6 och fritidshem Ljusnarsskolan har skolår 7-9 och fritidsgård. 
Asylsökande elever finns i alla grundskolor. Höstterminen 2005 fanns 625 elever i skolår 
F-9. Fritidsgården är öppen dagtid samt två kvällar i veckan. 
För de 12 särskoleeleverna köper kommunen platser i Lindesberg eller Ludvika.  
 
Elevvården omfattar skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagoger. Till-
sammans med skolledarna utgör de lokala stödteam. Arbetet är i första hand konsultativt 
och personalstödjande, men kan även riktas direkt mot barn och familj. Stödteamen arbetar 
mot förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola. 
Inom skolhälsovården finns skolläkare och skolsköterska. Verksamheten riktas mot både 
förskoleklass och grundskola. Skolläkartjänst har köpts 9 x 4 timmar per år. 
 
Skolskjutsar planeras gemensamt i förvaltningen och olika skolskjutsentreprenörer anlitas 
för genomförandet. Två vaktmästare från fastighetsbolaget kör kommunens bussar.  
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Gymnasieskola 
117 gymnasieelever gick på Lindeskolan under hösten.. 85 elever hade valt program som 
inte finns i Lindesberg medan 3 elever finns i gymnasiesärskola. Ca 10 IV-elever får sedan 
höstterminen sin utbildning på komvux i Kopparberg. 
  
Vuxenutbildning 
Komvux erbjuder särvux, sfi, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, 
yrkesutbildning inom bygg och omvårdnad, arbetsmarknadsprogram, kommunalt ung-
domsprogram, ungdomsgarantin samt feriearbete för gymnasieelever. Under året hade man 
i genomsnitt 10 studerade på sfi, 13 på grundläggande vuxenutbildning, 2 på särvux samt 
70 på gymnasial vuxenutbildning.  
 
Insatser enligt LSS och LASS  
Biståndsbedömning för barn till och med 21 år omfattar olika former av stöd, avlastning 
och boenden för de barn som tillhör den personkrets som omfattas av lagen on särskilt stöd 
(LSS) 
 
Ekonomiskt resultat (tkr) för den samlade verksamheten 
 
Bildningsverksamheten 
totalt 

Bokslut 
2005 

Budget 2005 Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2004 

Kostnader 96 902 88 239 -8 663 95 334 
Intäkter -10 354 - 7 496 2 858 -12 571 
Netto 86 548 80 743 -5 805 82 763 
 
Ekonomiskt resultat per ansvarsområde 
Bildningschef  
Ansvar 510 

Bokslut 
2005 

Budget 2005 Avvikelse. 
mot budget 

Bokslut 
2004 

Kostnader 32 244 27 761 -4 483 32 146 
Intäkter -1 946 -1 644 302 -3 046 
Netto 30 298 26 117 4 181 29 100 
 
Föreståndare Linåkern 
Ansvar 521 

Bokslut 
2005 

Budget 2005 Avvikelse. 
mot budget 

Bokslut 2004 

Kostnader 4 369 4 361 -8 3 946 
Intäkter -12 0 12 -11 
Netto 4 357 4 361 4 3 935 
 
 
Föreståndare Åstugan 
Ansvar 522 

Bokslut 
2005 

Budget 2005 Avvikelse. 
mot budget 

Bokslut 2004 

Kostnader 3 719 3 700 -19 4 104 
Intäkter -13 0 13 -15 
Netto 3 706 3 700 -6 4 089 
 
 
Föreståndare Bergsgården 
Ansvar 523 

Bokslut 
2005 

Budget 2005 Avvikelse. 
mot budget 

Bokslut 2004 

Kostnader 7 291 7 017 -274 6 503 
Intäkter -457 -5 452 -350 
Netto 6 834 7 012 178 6 153 
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Förskolesamordnare 
Ansvar 530 

Bokslut 
2005 

Budget 2005 Avvikelse. 
mot budget 

Bokslut 
2004 

Kostnader 3 407 3 649 242 4 966 
Intäkter -3 272 -3 510 -238 -3 368 
Netto 135 139 4 1 598 
 
 
Rektor Bångbro skola  
Ansvar 541 

Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse. 
mot budget 

Bokslut 2004 

Kostnader 6 668 5 663 -1 005 6 503 
Intäkter -151 0 151 -412 
Netto 6 517 5 663 -854 6 091 
 
 
Rektor Kopparbergs skola 
Ansvar 542 

Bokslut 
2005 

Budget 2005 Avvikelse. 
mot budget 

Bokslut 2004 

Kostnader 11 375 10 262 -1 113 10 527 
Intäkter -1 863 0 1 863 -1 526 
Netto 9 512 10 262 750 9 001 
 
Rektor Ställdalens skola 
Ansvar 543 

Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse. 
mot budget 

Bokslut 2004 

Kostnader 4 968 4 961 -7 4 945 
Intäkter -28 0 28 -6 
Netto 4 940 4 961 21 4 939 
 
 
Rektor Ljusnarsskolan 
Ansvar 544 

Bokslut 
2005 

Budget 2005 Avvikelse. 
mot budget 

Bokslut 
2004 

Kostnader 16 406 14 402 -2 004 15 263 
Intäkter -137 -26 111 -826 
Netto 16 269 14 376 -1 893 14 437 
 

 

 
 
 

Rektor Komvux 
Ansvar 550 

Bokslut 2005 Budget 2005 Avvikelse. 
mot budget 

Bokslut 2004 

Kostnader 5 108 5 183 75 5 246 
Intäkter -2 345 -2 195 150 -2 883 
Netto 2 763 2 988 225 2 363 

Rektor Musikskolan 
Ansvar 560 

Bokslut 
2005 

Budget 2005 Avvikelse. 
mot budget 

Bokslut 2004 

Kostnader 1 348 1 279 -69 1 228 
Intäkter -128 -116 12 -129 
Netto 1 220 1163 -57 1 099 
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Investeringsredovisning (tkr) 
Till personalens stora besvikelse uppsköts upprustningen av Ljusnarsskolans hemkun-
skapslokaler i väntan på beslutet om ny skolorganisation.  
En transportuppfart vid Smaragden färdigställdes under året. 
 
 Analys av verksamheten 

 
Ansvar 510 Bildningschef 
 
Inom bildningsförvaltningen beror underskottet i huvudsak på högre interkommunala er-
sättningar för gymnasieskolan (- 1 939 tkr) och särskolan (- 1 281 tkr) än beräknat. 
 
5 anställda inom Kommunals avtalsområde varslades under året. På grund av långa upp-
sägningstider var två av dem fortfarande i tjänst vid årsskiftet. Den fördröjda effekten in-
nebar ett överskridande avseende elevassistentverksamheten med 165 tkr. I stället för 
elevassistenter har behöriga lärare anställts för att undervisa mindre grupper av elever som 
har behov av särskilt stöd. 
 
På biblioteket var personalkostnaden högre än beräknat, eftersom den beslutade neddrag-
ningen med 25 % av en biblioteksassistenttjänst ännu inte genomförts. Enligt LAS-reglerna 
måste vi erbjuda den anställde andra arbetsuppgifter inom kommunen. Trots många för-
frågningar har vi ännu inte lyckats hitta någon lämplig kompletterande tjänst ( - 152 tkr). 
 
LSS har kostat 267 tkr mer än beräknat. Främst beroende av att medel ej funnits budgeterat 
för personliga assistenter. 
 
Byte av skolsköterska samt ny kuratorstjänst kostade 375 tkr. Full finansiering finns för 
detta i 2006 års budget. 
 
Ansvar 521-530 Föreståndare 
 
Ett extra statsbidrag till personalförstärkning inom förskolan har hjälpt förskolan att klara 
sin budget, trots höga kostnader för långtidssjukskrivna, en obudgeterad vaktmästare och 
lägre statsbidrag för maxtaxan än beräknat. Intäkterna från barnomsorgsavgifterna över-
ensstämde med budget tack vare att enhetstaxa infördes, trots att barnantalet minskade.    
  
Ansvar 541-544 Rektorer 
 
Grundskolorna hade ett underskott på 1 976 tkr. Det härrör i huvudsak från högre personal-
kostnader på Ljusnarsskolan och Bångbro skola. På Bångbro skola varierar storleken på 
årskullarna med mellan 6 och 16 elever, vilket gör det svårt att göra rationella gruppsam-
mansättningar. Ett av Skolverkets kritikområden vid inspektionen var att eleverna i skolår 
5 inte haft hemkunskap. Det medförde extra personalkostnader i bl.a. Bångbro.  
 
På Ljusnarsskolan har man tvingats anställa lärare på heltid för att över huvud taget få lä-
rare i vissa ämnen, även om det inte behövts för att täcka undervisningsbehovet. För att 
hålla nere personalkostnaderna har Ljusnarsskolan inte anställt vikarier de två första sjuk-
dagarna. Tyvärr har vissa lektioner då blivit lärarlösa. 
 
Kopparbergsskolan och Ställdalens skola klarade den budgeterade lärartätheten Detta var 
möjligt därför att de har jämnstora grupper i hela åldersspannet.  
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Ansvar 550 Rektor 
 
Komvux gjorde ett överskott på 226 tkr beroende på att man under 2004 haft fler stude-
rande än beräknat och att bidraget betalas i efterskott.  
 
Ansvar 560 Musikledare 
 
Musikskolan fick ett underskott på 57,3 tkr p.g.a. en långtidssjukskrivning.  
 
 
 Viktiga händelser under året 
 
Skolverkets inspektion 
I november godkände Skolverket kommunens åtgärder inom de områden man vid inspek-
tionen 2004 riktat kritik mot. Hösten 2006 ska kommunen redovisa hur man arbetar med 
ytterligare några förbättringsområden. 
 
Kulturverksamhet 
Kommunen har bidragit till olika kulturevenemang såsom valborg, nationaldagen, mid-
sommar, bergslagskvällar samt fyra musikföreläsningar för Ljusnarsskolans elever. 
 
Organisationsförändringar 
Det står nu klart för de flesta inom bildningsverksamheten att elevtalen kommer att minska 
avsevärt de närmsta åren. Förskolornas och grundskolornas personal har oroats en hel del 
över hur den framtida skolorganisationen kommer att se ut. Olika arbetsgrupper och bered-
ningar har lagt ner mycket tid och energi på att utarbeta olika förslag. Flera informations-
möten har också hållits, där allmänheten varit inbjuden. Förslagen har också funnits till-
gängliga på kommunens hemsida.  
 
Under sommaren flyttade förskoleklass och fritidshem på Åstugan till Ställdalens skola 
samt förskoleklass och fritidshem på Bergsgården till Kopparbergsskolan.  
Samverkan mellan Åstugan och dagmammorna i Ställdalen har utökats sedan dagmam-
morna tagit över förskoleklassens gamla lokaler.  
 
På Ljusnarsskolan startade under hösten en särskild undervisningsgrupp för elever med 
inlärningssvårigheter som ett alternativ till särskoleplacering.  
 
I augusti kom en ny skolsköterska och i september anställdes en skolkurator.  
Skolpsykologen slutade i augusti. Därefter köptes nödvändiga utredningar per timme. 
 
Skolledartjänsten på Komvux  köps till 40% från Masugnen i Lindesberg.  
 
Fortbildning 
Bångbro skola och Ljusnarsskolan har med hjälp av EU och Växtkraft mål 3 arbetat med 
arbetslagsutveckling. 
 
Två rektorer slutförde sin rektorsutbildning liksom de tre förskollärare som gått den sär-
skilda lärarutbildningen (SÄL). 
 
Komvux och Lärcentrum har utvecklat sitt samarbete till att också omfatta fortbildning. 
 



 49 

Utvecklingsprojekt 
Föreläsningar, studiebesök i Strömstad samt en tvådagarsutbildning för skolledare, elev-
vårds-personal och socialsekreterare ledde till bildandet av Familjeringen, ett samarbete 
mellan bildningsförvaltningen och socialtjänsten för att ge stöd åt barn som riskerar att fara 
illa.  
 
Affärsutveckling i Kopparberg och Ljusnarsskolan har utarbetat en gemensam målbe-
skrivning, som innebär att alla elever får ökade kontakter med kommunens näringsliv  
och arbetsplatser genom studiebesök, företagsforskning  och prao. 
 
I samverkan mellan grundskolan och idrottsföreningar i kommunen genomfördes projektet 
Handslaget, då eleverna bl.a. fick prova på golf, fotboll, orientering och cykel. 
 
På Kopparbergsskolan pågår ett musikskoleprojekt med instrumentalundervisning för 
samtliga elever i skolår 3. 
 
Gymnasieutbildning 
Den gemensamma gymnasienämnden i Lindesberg upphörde. Kommunen tecknade avtal 
om gymnasiesamverkan dels med Lindeskolan dels med regionen. 
För att elever som bor i Högfors ska kunna gå på gymnasiet i Lindesberg har särskilda 
skjutsar anordnats. 
Under hösten började en samverkan med Lindeskolan gällande elever på det individuella 
programmet. I december studerade och praktiserade12 IV-elever vid komvux.  
 
IT- i skolan 
Tyvärr infriades inte skolan förväntningar på att IT-stödet skulle förbättras genom samar-
betet med Hällefors kommun. Under inledningen av 2006 har dock en konstruktiv dialog 
inletts där fokus är att finna lösningar på de problem som finns. 
 
Lokalvård 
Ljusnarsskolan är mycket nöjd med Samhall som lokalvårdare. 
 
Hyrda lokaler och vaktmästeri 
I alla verksamheter finns ett stort missnöje med Ljusnarsbergs Fastighetsbolag AB som 
hyresvärdar och ansvariga för vaktmästeriet. Förhoppningen är att uppsägningen av avtalen 
ska ge större klarhet i ansvarsfördelningen framgent. 
 
 Förväntad utveckling   
Den särklassigt största frågan att hantera och lösa är anpassningen av verksamheten till 
vikande elevunderlag. Anpassningen avser såväl lokaler som personal och kringverksam-
heter. Anpassningen måste, vad avser personal, ske kontinuerligt. 
 
För att realisera intentionerna med Familjeringen kommer utbildningsinsatser riktad till all 
personal inom förskolan och skolan att genomföras under det närmaste året. Målet är att 
alla som arbetar med barn i Ljusnarsberg ska utgå från samma värdegrund i mötet med 
elever och föräldrar och att de elever som riskerar att fara illa fångas upp och får stöd på ett 
tidigt stadium. 
 
Med stöd av de arbetslagsutbildningar som flera av skolorna genomfört förväntas alltfler 
pedagoger känna säkerhet i att arbeta i arbetsenheter med gemensamt ansvar för en grupp 
elever. 
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Med en numera mer genomarbetat budget och budgetuppföljningar finns bättre förutsätt-
ningar för verksamheterna att hålla sig inom de ekonomiska ramarna. 
 
 Verksamhetsöversikter 
 
BARNOMSORG NYCKELTAL PER FÖRSKOLA  2005 
 Antal barn/ 

avdelning 
Antal personal 
/avdelning 

Antal barn 
/personal 2005 

Antal barn 
/personal 2004 

Åstugan Nyckelpi-
gan 1-3 år 

11 3 3,67 4 

Åstugan Delfinen  
4-5 år 

16 2,75 5,82 6,4 

Linåkern 18 3 6 6,67 
Stenen 1-5 år 18 3 6 6,25 
Pärlan 1-5 år 15 3 5 6,25 
Maskrosen  22 4 5,5 5,7 
 
Noteras bör att antalet personal är oförändrat i förhållande till 2004. Detta har möjliggjorts 
genom de riktade statsbidrag till förskolan för personalförstärkning som kommunen erhål-
lit. Därav en högre personaltäthet/barn än föregående år. 
 
 
STUDERANDE VID KOMVUX 
 
 

Antal stude-
rande  2003 

Antal stu-
derande 

2004 

Antal stu-
derande 

2005 
Dyslexihjälp 10  3 
Byggnadsvårdskurs  5 5 
Omvårdnads program på distans 34 40 45 
Svenska för invandrare 15  10 
Grundskolekurser och gymnasiekurser   48 
Särvux 2 2 2 
Totalt antal elever 125 119 113 
 
 
UNGDOMAR I OLIKA KOMMUNALA UNGDOMSPROGRAM 
 
 antal 

2003 
antal 
2004 

antal  
2005 

Ungdomar i kommunalt feriearbete  55 53 54 
Ungdomar i kommunalt program  
för arbetslösa ungdomar 18-20 år 

 
          5 

 
10 

 
10 

Ungdomar i ungdomsgaranti 20-25 år 13 23         28 
Gymnasieskolans individuella program   12 
 
 
Nyckeltal för musikskolan 
Inskrivna elever 200 
Kostnad, kr/elev 5000 
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ORD OCH UTTRYCK 
 

 
 
Anläggningstillgång  är fast 
och lös egendom avsedd för 
stadigvarande innehav, t ex 
fordon, maskiner och 
fastigheter. 
 
 
Avskrivning är en 
planmässig värdenedsättning 
av anläggningstillgång. 
 
 
Avsättningar är ekonomiska 
förpliktelser som är säkra men 
ovissa till belopp eller till den 
tidpunkt då de skall infrias.  
 
 
Balansräkningen visar  de 
tillgångar och skulder 
kommunen har på boksluts- 
dagen. Man kan också säga att 
den visar hur kapitalet använts 
(tillgångar) och hur det har 
skaffats fram (eget kapital och 
skulder). 
 
 
Eget kapital visar skillnaden 
mellan tillgångar och skulder, 
dvs hur mycket av 
tillgångarna som finansierats 
av egna medel. 
 
 
Finansieringsanalysen visar 
hur kommunen fått in pengar 
och hur de har använts under 
året. Här behandlas ut- och 
inbetalning till skillnad från 
resultaträkningen som inne- 
håller kostnader och intäkter. 
Skillnaden mellan tillförda 
och använda medel ger 
förändringen av rörelse-  

 
 
kapitalet vilket också kan 
utläsas ur balansräkningen om 
man minskar omsätt- 
ningstillgångarna med de 
kortfristiga skulderna och 
jämför med föregående år. 
 
 
Kapitalkostnad är en årlig 
ersättning mellan 
finansförvaltningen och 
verksamheterna. Utgör 
ersättning för nedlagt kapital i 
de anläggningstillgångar som 
nyttjas av verksamheten. 
 
 
Nettoinvesteringar är inves-
teringstutgifter efter avdrag 
för investeringsbidrag mm. 
 
 
Nettokostnader är drift-
kostnader efter avdrag för 
avgifter, driftbidrag och 
ersättningar. Finansieras med 
skattemedel. 
 
 
Omsättningstillgångar är 
summan av likvida medel, 
kortfristiga fordringar 
(kortare än ett år) och förråd. 
Dessa tillgångar kan på kort 
tid omsättas till likvida medel. 
 
 
Resultaträkning visar årets 
resultat och hur det upp- 
kommit. Den visar även för- 
ändringen av det egna 
kapitalet, något som också 
kan utläsas genom att jämföra 
balansräkningen för de två  
senaste åren. 

 
 
Rörelsekapitalet är 
skillnaden mellan kortfristiga 
omsättningstillgångar och 
skulder. Rörelsekapitalet 
avspeglar kommunens 
finansiella styrka på kort sikt. 
 
 
Skulder är dels kortfristiga 
(skall betalas inom ett år) dels 
långfristiga. 
 
 
Soliditet beräknas som 
andelen eget kapital av de 
totala tillgångarna. Dvs 
graden av egna finansierade 
tillgångar. 
 
 
Skattesats anger hur stor del 
per intjänad hundralapp som 
skall erläggas i skatt. 
 
 
Skattesats totalt består av 
skatt till kommunen, 
landstinget och kyrkan. 
 
 
Tillgångar är dels omsätt-  
ningstillgångar (t.ex 
kontanter, kortfristiga ford- 
ringar och förråd) dels 
anläggningstillgångar (t.ex  
fastigheter, inventarier,  
aktier och långfristiga 
fordringar). 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

 
 
 
Redovisningen har 
huvudsakligen skett enligt 
god redovisningssed, i 
överensstämmelse med 
kommunal redovisningslag. 
De avvikelser som 
förekommer kommenteras 
särskilt nedan.  
 
Anläggningstillgångar 
Upptas till anskaffningsvärdet 
minus eventuella 
investeringsbidrag. 
Avskrivningar sker således 
inte på tillgångarnas 
bidragsfinansierade del. 
 
Arbetsgivaravgifter och 
preliminärskatt som betalas 
2006 men avser 2005 har 
skuldbokförts och påverkar 
årets resultat. 
 
Avskrivningar sker med ett 
års eftersläpning. Dvs de 
investeringar som gjorts 2005 
tas med i 2006 års bokföring 
för första gången. Beräknas 
på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde minus 
eventuella investeringsbidrag. 
 
Avsättningar för pensioner 
intjänade from 1998 redo-  
visas som en avsättning i  
balansräkningen. Pensioner 
intjänade före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse i 
enlighet med den kommunala 
redovisningslagen. Korri- 
gering av denna förändring av 
redovisningsprincip har inte 
gjorts för tidigare år. 
Pensionsåtagandet beräknas 
av Kommunernas 
Pensionsanstalt (KPA). 

Kapitalkostnader består av 
avskrivningar och intern 
ränta. Avskrivningarna har 
beräknats efter nominell 
metod. Avskrivning påbörjas 
året efter avslutad investering. 
(tidigare två års eftersläpning) 
Internräntan har under året 
uppgått till 5,0 %. 
 
Kostnadsräntor hörande till 
redovisningsåret men där 
betalning sker efter årsskiftet 
har skuldbokförts. 
 
 
Leverantörsfakturor 
inkomna efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisnings- 
året har i huvudsak bokförts 
och belastat årets redovisning. 
 
 
Sammanställd redovisning 
(koncernredovisning) är 
upprättad efter bolagens 
preliminära bokslut. 
Eliminering har gjorts för 
interna mellanhavanden 
mellan kommunen och 
respektive företag samt 
mellan de olika företagen. 
Vid upprättande av 
koncernredovisningen har 
kommunens redovisnings-
principer varit vägledande. 
Någon justering för olikheter 
i avskrivningsprinciper har 
inte gjorts utan respektive 
företags principer är i detta 
sammanhang rådande. 
 
Statsbidrag hänförliga till 
redovisningsåret men ännu ej 
influtna har fordringsförts. 
 
 
 

Semesterlöneskuld samt 
avsättningar för outtagen 
semester och övertid har 
redovisats som kortfristig 
skuld. Förändringen mellan 
2004 och 2005 har redovisats 
som kostnad/minskad kostnad 
i driftredovisningen för 
respektive verksamhet. 
 
Skatteintäkter innehåller 
slutavräkning för år 2004 och 
prognostiserad slutavräkning 
för 2005. Detta följer 
redovisningsrådets 
rekommendationer. 
 
Särskild löneskatt på 
pensionsåtaganden ingår i 
resultatet.  
 
Utställda fakturor efter  
Årsskiftet, men hänförliga till 
redovisningsåret har i flertalet 
fall fordringsförts och 
tillgodogjorts årets 
redovisning. 
 
Redovisning av leasingavtal  
En översyn av kommunens 
leasingavtal har påbörjats för 
att anpassas till 
rekommendation nr 13.  
 
Avsättning deponi enligt 
Rådets rekommendation nr 10 
har ej gjorts, däremot finns en 
specifikation i noten till eget 
kapital.  
 
En översyn kommer att göras 
under 2006 för att ytterligare 
anpassa redovisningen till 
väsentliga uttalanden från 
rådet för kommunal 
redovisningen.  




