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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Dags att summera 

verksamhetsåret 2013 och vi kan 

konstatera att resultatet blev 18,7 

miljoner kronor. Skälen till 

resultatet är flera och några av 

dem är av engångskaraktär men 

utan tvekan så är det ett bra 

resultat. Befolkningsutvecklingen 

i kommunen har varit positiv med 

27 personer. Jag hoppas att detta 

är ett trendbrott som håller i sig.   

En förändring i årets redovisning 

är att den har en mer gemensam 

struktur. Verksamheternas 

måluppfyllelse behöver 

kommenteras med mer ingående 

analyser kring varför uppsatta 

mål inte nås och vad som kan 

göras för att nå dem. Vad gäller 

de finansiella målen så har de till 

stor del uppnåtts.  

Verksamheterna kommenteras 

väl i årsredovisningen men några 

saker vill jag särskilt 

uppmärksamma. Vad gäller våra 

prioriterade målområden 

Attraktiv skola och Attraktiv 

äldreomsorg så kan vi konstatera 

att målen inte nås. Under hösten 

tog bildningsutskottet beslutet 

att starta en arbetsgrupp med 

uppgift att ta fram förslag på 

åtgärder för ökad måluppfyllelse i 

skolan. Sociala utskottets 

verksamheter visar ett underskott 

som man har i uppdrag att 

nedbringa.  

Redan tidigt på året beslutades 

att kommunens helägda bolag, 

Ljusnarsbergs fastighets 

aktiebolag, LFAB, skulle likvideras. 

Beslutet om avyttring av det 

kommunala badet hade som syfte 

att nedbringa kommunens 

driftskostnader samt minska på 

underhållsbehovet.  

Projekt Bergskraft upphörde vid 

årsskiftet 2013/2014. Viktiga 

områden i projektet har varit 

kompetensförsörjning, 

infrastrukturen i Bergslagen och 

att skapa nya arbetstillfällen.  

Efter utredning om framtida 

kostorganisation har beslut 

fattats om en total upprustning 

av centralköket på Treskillingen. 

Vi har även beslutat att 

tillsammans med Statens 

Bostadsomvandling, SBO, 

iordningsställa hyresfastigheten 

Kyrkvägen 11 till ett modernt 

seniorboende som ska vara klart 

sommaren 2014. Resecentrum i 

Kopparberg invigdes i augusti och 

när pendlarparkeringen 

färdigställs i mitten av 2014 får 

området en rejäl 

uppfräschning.     

Under hösten har en framtidsdag 

hållits i syfte att fungera som en 

start inför en eventuell revidering 

av vision 2020. Arbetet har gjorts 

i samarbete med företagare, 

föreningslivet, ambassadörerna 

och organisationer. Kontinuerliga 

träffar kommer hållas 

fortsättningsvis för att säkerställa 

att vi alla styr mot den 

gemensamma visionen och enas 

om prioriterade åtgärder inför 

kommande år.  

På länsnivå har en styrgrupp 

under hösten planerat 

avvecklingen av regionförbundet 

då verksamheten i och med nästa 

årsskifte kommer överföras till 

den nya regionen. Beslut i 

kommunerna kommer fattas 

senvåren 2014. 

Till sist vill jag tacka alla anställda 

för fina arbetsinsatser under året. 

Även tack till alla våra politiker 

som finns i våra nämnder och 

styrelser både inom kommunen 

och inom de andra kommuner 

som vi samverkar med. 

 

Kopparberg 2014-03-31 

Ewa-Leena Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande
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38% 

41% 

21% 

Fördelning av nettokostnaderna 2013 

Skola Vård och omsorg Övriga

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen är 
kommunstyrelsens översikt och 
analys av verksamhetens 
utveckling. Styrelsen har 
uppsiktsplikt över den 
kommunala verksamheten, vilket 
innebär att den ska övervaka den 
ekonomiska förvaltningen, att 
verksamheten bedrivs i enlighet 
med fullmäktiges mål och 
riktlinjer, att lag och förordningar 

efterlevs och att medlen används 
ändamålsenligt. Kommun-
styrelsens uppsiktsplikt omfattar 
hela kommunens verksamhet; de 
kommunala företagen, 
kommunalförbund, de 
gemensamma nämnderna och 
övriga kommunala verksamheter. 

 
I förvaltningsberättelsen 
presenteras den verksamhet som 

har bedrivits under året och hur 
denna har stämt överens med de 
av fullmäktige lämnade 
uppdragen. I kapitlet Finansiell 
analys görs en analys av 
kommunens ekonomiska 
ställning. För att förstå den 
behöver läsaren ha förståelse för 
det som står i de övriga kapitlen i 
förvaltningsberättelsen.

 
 

Förvaltningsberättelsen har följande disposition: 
Avsnitt 1 Ekonomiska förutsättningar och förväntad utveckling 
Avsnitt 2 Koncernen 
Avsnitt 3 Övriga engagemang 
Avsnitt 4 God ekonomisk hushållning 
Avsnitt 5 Driftredovisning per verksamhet 
Avsnitt 6 Personalredovisning 
Avsnitt 7 Finansiell analys 
Avsnitt 8 Räkenskaper 

 
 
 
 
 
 
  

  

50% 

22% 

18% 

5% 

4% 

2% 

Skatter

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

Riktade bidrag (främst från statliga bidrag)

Hyror, arrenden och övrig försäljning

Avgifter (barnomsorg, äldreomsorg, tippavgift)

Finansiella intäkter

Kommunens intäkter 2013 
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Fem år i sammandrag   2009 2010 2011 2012 2013 

Allmänt 

    
  

 
Antal invånare per den 31 december 

 
5 055 4 931 4 870 4 848 4 875 

Skattesats kommunen, kr 
 

21,42 21,42 21,42 21,08 21,08 

Total skattesats, kr   33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 

Resultat 
    

    

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr 
 

241 200 243 236 237 111 238 187 238 613 

Förändring från föregående år, i procent 
 

-0,9% 0,8% -2,5% 0,5% 0,2% 

     
  

 Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivn 

 
238 182 232 692 232 435 225 534 219 083 

Förändring från föregående år, i procent 
 

-1,28% -2,30% -0,11% -2,97% -2,86% 

Nettokostnad per invånare, kr 
 

47 118 47 190 47 728 46 521 44 940 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkt 
 

98,7% 95,7% 98,0% 94,7% 91,8% 

     
  

 Resultat före extraordinära poster, tkr   724 7 669 1 784 11 370 18 724 

Balans 
    

    

Nettoinvesteringar, tkr 
 

6 407 7 922 10 766 7 052 5 296 

Anläggningstillgångar, tkr 
 

159 399 302 000 323 656 317 187 338 299 

per invånare, kr 
 

31 533 61 245 66 459 65 426 69 395 

Omsättningstillgångar, tkr 
 

63 088 68 581 55 979 66 722 85 381 

per invånare, kr 
 

12 480 13 908 11 495 13 763 17 514 

     
  

 Eget kapital, tkr 
 

77 642 79 215 80 676 92 046 110 770 

per invånare, kr 
 

15 359 16 065 16 566 18 986 22 722 

Skulder och avsättningar, tkr 
 

144 844 291 366 298 959 291 863 312 910 

per invånare, kr 
 

28 654 59 089 61 388 60 203 64 187 

     
  

 Soliditet, %, kommunen 
 

35% 21% 21% 24% 26% 

Soliditet, %, koncernen 
 

28% 21% 21% 24% 28% 

     
  

 Kommunens likvida medel, tkr 
 

40 535 38 580 8 792 19 756 33 962 

Långfristig låneskuld, tkr 
 

87 754 189 400 196 294 231 081 245 893 

Pensionsskuld, avsättning, tkr 
 

751 790 1 627 1 487 1 262 

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, tkr   132 370 127 134 140 282 142 354 151 295 

Personal 
    

    

Antal årsarbetare, tillsvidare- och visstidanst 
 

360 302 311 325 324 

Utbetalda löner inkl pensionskostnader, tkr 
 

157 071 148 521 157 340 164 692 165 454 
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Ekonomiska förutsättningar och förväntad utveckling 
 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Enligt en undersökning av 
företagsklimatet i Örebro län och 
Ljusnarsbergs kommun, som 
beställts av Business region 
Örebro (BRO), är Örebro län ett 
tillväxtområde både vad gäller 
antalet nya företag, deras 
förädlingsvärde och antalet 
anställda. Ljusnarsberg har ett bra 
företagsklimat i jämförelse med 
övriga kommuner i länet. De 
flesta företagen återfinns inom 
verkstads- och byggbranscherna. 
Den främsta riskfaktorn avseende 
näringslivet och arbetsmarknaden 
i kommunen är att kommunen 
har två företag som tillsammans 
anställer en stor del av den totala 
arbetskraften. Dessa är 
Kopparbergs Bryggeri med ca 170 
anställda och Ahlstroms i 
Ställdalen som tillverkar fibertyg, 
med ca 120 anställda. Dessa båda 
företag har varit stabila under 
finanskrisen och är än så länge 
mycket konkurrenskraftiga.   
 

Det är viktigt för kommunen med 
ett gott samarbete med de två 
största företagen, men också att 
stödja de många små företagen 
som växer snabbt. Kommunen 
arbetar aktivt med företagsbesök, 
stöd till företag, företagsträffar, 
nyföretagarservice m.m. Genom 
kommunens näringslivsråd 
bedrivs ett aktivt arbete 
tillsammans med kommunens 
företagarföreningar. Rådet har 
bland annat arbetat fram ett 
näringslivsprogram för 
kommunen som antagits av 
kommunfullmäktige för perioden 
2012-2014. Det grundläggande 
syftet är att bidra till en positiv 
näringslivsutveckling genom att 
stödja och stimulera befintliga 
företag, nyföretagande samt att 
attrahera externa företag att 
etablera sig i kommunen.  
 
Kommunen har under året 
antagit en ny detaljplan gällande 
industrimark för området 
Dalskogen i Bångbro. Därigenom 

har kommunen beredskap för att 
vid behov exploatera marken för 
industrier. 
 
Arbetslösheten i kommunen har 
under 2013 minskat med 0,3 %. I 
tabellen nedan återfinns 
arbetslöshetssiffrorna för 2012 
och 2013 på totala antalet av den 
registerbaserade arbetskraften i 
åldern 16-64 år. 
 
Som framgår av tabellen är 
arbetslösheten högre i 
kommunen än i både länet och 
riket. Noteras bör att den öppna 
arbetslösheten minskat mer än i 
länet och riket. 
 
Ungdomsarbetslösheten är 
fortsatt mycket hög. I kommunen 
är den hela 22,5 %. Det är 
betydligt högre än i riket och även 
jämfört med länet. Dock är 
minskningen under året 4 %. 
Arbetslösheten är också mycket 
hög bland utrikes födda invånare i 
kommunen.  

 
  

Arbetslöshetsstatistik 
2013 (%) öppet arbetslösa i program/aktiviteter   

Samtliga 16-64 år 2012 2013 2012 2013 totalt 

Ljusnarsbergs kommun 6,7 5,4 5,1 6,1 11,5 

Örebro län 5,3 4,6 5,0 4,9 9,5 

Riket 4,7 4,6 4,0 4,0 8,6 

  öppet arbetslösa i program/aktivitet   

Ungdomar 18-24 år 2012 2013 2012 2013 totalt 

Ljusnarsbergs kommun 13,1 8,8 13,4 13,7 22,5 

Örebro län 8,0 6,7 13,6 13,1 19,9 

Riket 7,1 6,4 11,4 10,8 17,2 

 
öppet arbetslösa i program/aktivitet   

Utrikes födda 16-64 år 2012 2013 2012 2013 totalt 

Ljusnarsbergs kommun 8,4 11,6 12,7 21,7 33,3 

Örebro län 14,9 13,7 12,4 12,9 26,6 

Riket 12,4 12,3 9,4 9,0 21,3 
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Bostadsmarknad
Bostadsmarknaden har ett större 
utbud än efterfrågan. Detta har 
inneburit låga priser på både egna 
hem, bostadsrätter och 
hyresfastigheter. Nyproduktionen 
i kommunen består av enstaka 
villabyggen.  
 
Det allt äldre beståndet på 
fastighetsmarknaden kräver 
ökade underhållsinsatser. 
Genomgripande renoveringar 
innebär stora kostnader som 
föranleder stor försiktighet hos 
fastighetsägarna eftersom 
marknaden är svag i kommunen. 
Följden blir ett allt sämre 
fastighetsbestånd. Detta är en 
ond spiral som i dagsläget verkar 
vara svår att bryta.  
 

Enligt avtal med Statens 
Bostadsomvandling AB (SBO) 
renoverar kommunen ett 
hyreshus på Kyrkvägen 11 som 
ska omvandlas till ett 
seniorboende för personer äldre 
än 65 år. Inflyttning beräknas ske 
med början i augusti 2014. Detta 
är ett led i att anpassa 
bostadsmarknaden efter 
demografin och innan 
seniorboendet är klart saknar 
kommunen bostäder som är 
särskilt anpassade för äldre 
personer som inte har behov av 
särskilt boende. 
 

Samhällsekonomisk 
utveckling 
 
Internationell utveckling 
Den svenska ekonomin har ett 
förhållandevis starkt utgångsläge 
jämfört med många andra 
europeiska länder. Osäkerheten i 
omvärlden är fortfarande stor 
vilket även påverkar Sveriges 
ekonomi. Skuldproblematiken i 
omvärlden har i stor utsträckning 
förflyttats från banker och 
finansinstitut till enskilda länders 
statsfinanser. Enorma summor 
har omfördelats från 

kreditvärdiga nationer till utsatta 
länder. Den stora risken är hur 
långivarna bedömer dessa hittills 
kreditvärdiga nationer såsom 
Tyskland och Frankrike om det 
krävs än mer utlåning.  
 
Vad som måste betraktas som en 
fortsatt riskfaktor är de väldiga 
statsskulder som olika länder har 
åsamkat sig. Dessa skulder ska 
återbetalas till långivarna. I den 
flod av ekonomiska prognoser 
som produceras är 
utgångspunkten att de finansiella 
problemen ska lösas under 
ordnade former och att utlovade 
åtgärder ska genomföras. Allt fler 
tecken i ekonomin tyder på en 
ökad stabilitet för de utsatta 
länderna och i de finansiella 
systemen även om 
återhämtningen går långsamt. 
 
Den ekonomiska utvecklingen i 
omvärlden är splittrad. Asien, 
med Indien och Kina i spetsen, 
har fortsatt hög tillväxt om än 
något lägre än förväntat. USA är 
på uppåtgående medan Europa 
har det fortsatt tungt. Europa 
lider av en mycket hög 
arbetslöshet vilket förorsakar 
sämre statsfinanser och låg 
produktion. Dock har BNP vänt 
uppåt i euroländerna under de 
senaste tre kvartalen. Den 
psykologiska effekten av detta 
bedöms vara av stor vikt. 
 
Olika oroshärdar i världen gör 
också att det blir hack i 
utvecklingen. Exempelvis är det 
svårt att i dagsläget bedöma hur 
utvecklingen i Ukraina kan 
påverka den globala ekonomin 
och därmed den svenska 
ekonomin. 
 
Nationell utveckling 
Den svenska ekonomin klarar sig 
förhållandevis bra jämfört med 
omvärlden. BNP ökade under 
2013 med 0,9 % och under 2014 

tror Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) att BNP ökar med 
2,6 %. Under 2013 har exporten 
varit vikande medan den 
inhemska konsumtionen är 
anledningen till utvecklingen av 
BNP. Exportindustrin lider av 
problemen i omvärlden och av en 
högt värderad valuta. 
 
Såväl den inhemska 
konsumtionen som exporten är 
det som förväntas bidra till en 
fortsatt ökad BNP under 2014.  
Landets höga arbetslöshet håller 
dock nere utvecklingen av 
skatteunderlagets tillväxt.  
 
Arbetslösheten spås fortsätta 
vara hög under 2014 men med en 
successiv minskning under året. 
Antalet sysselsatta och antalet 
arbetade timmar har dock 
fortsatt att öka. Löneavtalen är 
för stora delar av 
arbetsmarknaden klara i och med 
att 2013 års avtal för de största 
förbunden blev tvååriga. Avtalen 
innebar för 2013 
reallöneökningar.   
 
För 2013 nåddes ej Riksbankens 
inflationsmål om 2 %. Tvärtom 
var det deflation i Sverige 2013 
med -0,1 %. Riksbanken fortsätter 
ha en historiskt låg reporänta. 
Bedömningarna om den 
närmaste framtiden går isär och 
det diskuteras ytterligare en 
sänkning av räntan. Detta främst 
för att undvika fortsatt deflation. 
Större enighet råder om att 
höjningar av reporäntan kommer 
att skjutas framåt i tiden. 
 
Skatteunderlagets tillväxt under 
2013 bedöms av SKL bli lägre än 
den av regeringen fastställda 
uppräkningen. Anledningen är 
främst att löneökningstakten blev 
lägre än väntat under 2013. 
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Befolkning 
Under 2013 ökade befolkningen 
med 27 invånare till 4 875. Det är 
en betydlig skillnad mot den 
budgeterade befolknings-
minskningen, -75. År 2012 
minskade invånarantalet med 22. 
Antalet födda var 34 (28) och 
avlidna 104 (66). Det innebär ett 
negativt födelsenetto med 70 
invånare.  
 
Inflyttade till kommunen var 
under året 508 (372) personer. 
Utflyttade var 409 (355), ett 
positivt flyttnetto med 99 (17) 
personer. En differens finns med-
2 invånare.  
 
Befolkningsutvecklingen i 
kommunen har under lång tid 
varit negativ. Lägre födelsetal än 
dödstal kombinerat med negativt 
flyttnetto över tid har successivt 
halverat befolkningen sedan 
1960. De senaste åren har dock 
minskningen avtagit och ökningen 
2013 är förhoppningsvis 
trendbrytande. Dock är det 

negativa födelsenettot svårt att 
på kort tid komma till rätta med. 
Nedanstående diagram visar 
utvecklingen. 
 
Den minskande befolkningen 
ställer ständiga krav på 
anpassning av kommunens 
verksamheter. En minskning med 
100 invånare innebär ca 4 900 tkr 
i lägre skatte- och 
statsbidragsintäkter. Även 
åldersstrukturen påverkar 
kommunens verksamheter. En 
allt äldre befolkning kommer att 
ställa ökade krav på 
äldreomsorgen. År 2020 och 
framåt ökar antalet invånare i 
ålderskategorin 80 år och äldre 
betydande. Utifrån dagens sätt 
att bedriva äldreomsorg kommer 
tillskapande av nya platser för 
särskilt boende att behövas, vilket 
innebär ökad resursåtgång. Ökar 
behovet med exempelvis tio 
platser ökar kostnaderna med ca 
5 000-6 000 tkr.  
 
Inom grundskolan minskar 
antalet elever framöver. Främst 

minskar elevantalet inom de 
högre årskurserna på 
Kyrkbacksskolan. Således kommer 
även gymnasiekullarna minska 
med åren. Förutom en generell 
anpassning till minskat elevantal 
utifrån fastställd 
resursfördelningsmodell kan det 
bli svårt att finna behörig 
personal till vissa 
undervisningsämnen.  
 
Ett viktigt instrument för att 
behålla invånare och dessutom 
utveckla näringslivet är väl 
utbyggda och fungerande 
kommunikationer. 
Kommunikationerna till och från 
kommunen har förbättrats 
avsevärt sedan Tåg i Bergslagen 
startade sin trafik och antalet 
resande har successivt ökat. En 
målsättning som uppnåddes i 
slutet av 2011 var att 
”entimmestrafik” infördes till och 
från Kopparberg och Ställdalen. 
Nästa mål är att korta restiderna 
och att möjliggöra utökad 
godstrafik. 
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Koncernen 
 
Koncernen 
I koncernen ingår Ljusnarsbergs 
Fastighets AB i likvidation (LFAB), 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 
och stiftelsen Gillersklacks 
fritidsanläggning. Som juridisk 
person i den kommunala 
organisationen omfattas dessa av 
särskilda regler, t.ex. ska 
fullmäktige alltid utse samtliga 
styrelseledamöter i helägda 
aktiebolag – inte bolagsstämman 
– samt fastställa det kommunala 
ändamålet. Det är trots allt 
kommunen som bestämmer i 
vilken form den vill bedriva sin 
verksamhet.  
 
LFAB 
Kommunens allmännyttiga 
bostadsföretag försattes i frivillig 

likvidation den 30 juni 2013. Den 
28 juni 2013 såldes samtliga 
fastigheter och övriga tillgångar 
till kommunen för belånat värde 
(22 500 tkr). Försäljningen 
innebar en bokföringsmässig 
förlust med 13 021 tkr som 
belastar LFAB:s resultat 2013. 
 
På fastigheterna som såldes finns 
bl.a. 308 lägenheter och 23 
lokaler. De två senaste åren har 
vakansgraden varit 15,3 % av 
utdebiterade hyror, vilket 
motsvarar ungefär 40 outhyrda 
lägenheter varje månad. Av dessa 
är 15 lägenheter i sådant skick att 
de anses outhyrbara (fg år 16 st.). 
En anledning till att avveckla 
bolaget är att de samlade 
resurserna och de besparingar 

som görs i samband med 
integrationen till kommunens 
egen verksamhet, möjliggör 
större utrymme för underhåll av 
beståndet. I LFAB har underhållet 
varit eftersatt och det kommer 
att krävas en del investeringar 
framöver för att göra beståndet 
attraktivt för nya och befintliga 
hyresgäster. Varken bolaget eller 
kommunen kan på egen hand 
finansiera investeringarna. 
 
Eftersom bolaget har sålt sina 
fastigheter har det inte uppfyllt 
det kommunala ändamålet. 
Eftersom bolaget är försatt i 
frivillig likvidation är det inte 
heller relevant att göra en 
uppföljning av de finansiella 
målen enligt ägardirektiven.  

  

Ljusnarsbergs Fastighets AB  

i frivillig likvidation 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 
13 juni 2013 § 48 att försätta LFAB i frivillig likvidation. 
Fr.o.m. den 1 juli har förvaltningen av bolaget skötts av 
en likvidator. Bolaget ska avvecklas under sommaren 
2014. Fastighetsregleringen blev klar i februari 2014. 
Bolaget kommer inte att betala någon skatt på resultatet 
efter försäljningen av fastigheterna. När bolaget 
avvecklats skiftas återstående likvid till ägaren 
Ljusnarsbergs kommun. I bokslutet per den 31 december 
2013 uppgick bolagets likvida medel till 10 224 tkr. 
Kommunen äger 100% av aktierna i bolaget och 
aktiekapitalet uppgår till 11 000 tkr. 
I utredningen som föregick beslutet om likvidation 
framgår att likvidationen leder till de effektiviseringar 
som presenteras här till höger. Ytterligare 
kostnadsbesparingar på 2 410 tkr presenterades också i 
utredningen, men dessa gjordes redan innan år 2013, 
däribland minskad bemanning och lägre 
kapitalkostnader, tack vare samordning med 
kommunen. 
 
Andra halvåret 2013, när förvaltningen av fastigheterna 
övergått till kommunen, gjordes en besparing enligt 
budget med ca: 1 600 tkr. Däri ingår lägre kapital-
kostnader. 

Icke avdragsgill moms på  (per år) 
fakturor mellan kommunen  
och bolaget  390-420 tkr 
 
Revisionskostnader 100-150 tkr 
 
Gemensamt ekonomisystem 15-20 tkr 
 
Gemensam försäkringsmäklare 15 tkr 
 
Gemensam inköpsfunktion 55-95 tkr 
 
Samordnad finansförvaltning 30-80 tkr 

Besparing faktiska kostnader 643-818 tkr 
 
Bokslut, årsredovisning, 
koncernredovisning 130-170 h 
 
Hantering av pappersfakturor 60 h 
 
Kallelser, protokoll, diarieföring  
m.m.  50-60 h 

Besparing faktisk tid 240-290 h 
 

Förväntade effektiviseringar 
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Ljusnarsbergs kommunlager AB 
Bolagets ändamål är att i enlighet 
med kommunallagens 
självkostnadsprincip uppföra och 
uthyra lagerutrymme med syfte 
att främja näringslivets utveckling 
i Ljusnarsbergs kommun. Bolaget 
får anses ha uppfyllt det 

kommunala ändamålet då 
lagerbyggnaden utnyttjas av 
näringslivet i kommunen och 
bidrar till dess 
utvecklingsmöjligheter.  
 
I mars 2011 färdigställde bolaget 
den lagerbyggnad som därefter 
har upplåtits till kommunens 
största privata arbetsgivare, 
Kopparbergs bryggeri AB. För 
detta tog Ljusnarsbergs kommun 
ett lån på 45 000 tkr. Kommunen 
amorterar lånet kvartalsvis och 
fakturerar Ljusnarsbergs 
kommunlager AB ett belopp varje 

kvartal motsvarande amortering 
plus räntekostnader. Bolaget 
erhåller i sin tur motsvarande 
hyresintäkter från Kopparbergs 
bryggeri.  
 
I bokslutet 2013 har bolaget 
32 588 tkr i skuld till 
Ljusnarsbergs kommun. Det är 
4 500 tkr mindre än föregående 
räkenskapsår. Resultatet i bolaget 
är en vinst med 16 tkr efter skatt 
och får sägas vara i enlighet med 
självkostnadsprincipen enligt det 
kommunala ändamålet. 

 

 
 

 
 
Stiftelsen Gillersklacks 
Fritidsanläggning 
Stiftelsen har till ändamål att äga 
och förvalta tillskjuten egendom i 
en anläggning för turism och 
konferensverksamhet som kan 
nyttjas av kommunens invånare. 
Stiftelsens verksamhet har varit 
mycket begränsad sedan 
fastigheten med tillhörande 
anläggning såldes vid årsskiftet 
2005/2006.  Eftersom köparen 
inte hade tillräckligt med kapital 
för att erlägga hela köpeskillingen 
på en gång, upprättades ett avtal 
mellan köparen och kommunen 
om att betalningen skulle göras 
till stiftelsen enligt en 
avbetalningsplan.  
 

Under år 2012 gjordes många 
avstyckningar av fastigheten som 
köparen sålde vidare, vilket borde 
ha inneburit ett kapitaltillskott för 
köparen som kunde ha använts 
till att amortera resterande del av 
skulden till stiftelsen. Någon 
amortering skedde inte, vilket 
föranledde stiftelsens ordförande 
att ansöka till tingsrätten om 
stämning för den kvarvarande 
skulden (573 341 kr exkl. ränta). 
Under året har 
Kronofogdemyndigheten gjort 
utmätning på egendom för att 
täcka belopp motsvarande 
skulden, men köparen har sålt 
vidare delar av den utmätta 
egendomen. Stiftelsen vill hävda 
anspråk på den tidigare utmätta 

egendomen för sin fordran på 
köparen och har fortsatt 
processen mot 
Kronofogdemyndigheten. Beslut 
från tingsrätten har ännu inte 
kommit.  
 
Inför bokslutet 2013 beslutade 
styrelsen att skriva ned värdet på 
ovanstående fordran. Genom 
utmätningsförfarande via 
Kronofogdemyndigheten har 
dock skulden sjunkit under året 
med 137 tkr. Resterande del 
påverkar stiftelsens resultat som 
en kostnad i form av nedskrivning 
av finansiella anläggnings-
tillgångar. Stiftelsen uppvisar ett 
negativt resultat för år 2013 med 
495 tkr. 

 
 

  

Lagerbyggnad Kopparbergs 

bryggeri AB 
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Övriga engagemang 
 
Inledning 
Kommunfullmäktige har rätt att 
bestämma hur den vill organisera 
den kommunala verksamheten. 
Fullmäktige måste dock se till att 
det blir ett heltäckande 
nämndansvar för de 
”obligatoriska” uppgifterna. 
Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs 
kommun fungerar som 
socialnämnd och bildningsnämnd. 
Kommunstyrelsens allmänna 
utskott fungerar som 
krisledningsnämnd. Men 
kommunen har även valt att 
samordna vissa obligatoriska 
uppgifter med andra kommuner i 
gemensamma nämnder.  
 
De gemensamma nämnderna 
heter Bergslagens Miljö- och 
Byggnämnd, Räddningsnämnden 
Västerbergslagen och Bergslagens 
överförmyndarnämnd. De två 
förstnämnda presenteras i detta 
avsnitt, eftersom de ingår i 
Lindesbergs respektive Ludvika 
kommuns organisationer. 
Bergslagens 
överförmyndarnämnd har 
däremot Ljusnarsbergs kommun 
som ”värdkommun” och bildar en 
egen förvaltning i Ljusnarsbergs 
kommun.  
 
Vissa uppgifter inom det tekniska 
området är också obligatoriska 
för en kommun och dessa har 
fullmäktige valt att överlåta till 
kommunalförbundet Bergslagens 
Kommunalteknik. 
 
Kommunen har även valt att 
samverka privaträttsligt som 
medlem i ekonomiska föreningar 
och i en kooperativ 
hyresrättsförening. Här nedan 
presenteras större engagemang 
som har stor påverkan på 
kommunens samlade ekonomi 
och verksamhet. Det finns dock 
många fler engagemang som det 

inte finns utrymme för att 
beskriva här. 
 
Bergslagens Kommunalteknik 
(BKT) 
BKT är ett kommunalförbund 
med säte i Nora och har de fyra 
kommunerna i norra länsdelen 
som medlemmar. Ändamålet 
med dess verksamhet är att 
tillhandahålla 
medlemskommunerna tjänster 
inom det tekniska området i 
enlighet med respektive 
kommuns ambitionsnivå och 
ekonomiska förutsättningar. Till 
BKT har medlemskommunerna 
överlåtit ansvaret för planering 
och drift av de lagstadgade 
verksamheterna vatten och 
avlopp, avfall och gata. Dessutom 
ansvarar förbundet för 
medlemskommunernas skötsel av 
park, skogsförvaltning, idrotts- 
och fritidsanläggningar samt 
lokalvård i den omfattning som 
anges i den årliga 
verksamhetsplanen. 
 
BKT:s verksamheter delas in i en 
skattefinansierad del, som 
finansieras via driftbidrag från 
medlemskommunerna, och en 
avgiftsfinansierad del, som 
finansieras fullt ut via 
taxeintäkter. Gemensamma 
kostnader ska enligt 
förbundsordningen fördelas i 
proportion till befolkningsantalet 
i respektive kommun. 
 
En viktig händelse under året var 
att BKT avslutade installationen 
av energisnåla lampor till 
gatubelysningen i kommunen 
med pengar från statliga 
Klimatinvesteringsprogrammet 
(KLIMP). Rapportering om hur 
detta har påverkat 
energikostnaderna kommer 
under 2014. 
 

Ett preliminärt resultat för 
Ljusnarsberg från BKT redovisar 
följande för de olika 
verksamheterna: 
 
Skattefinansierad 
verksamhet 

Budgetavvikelse 
(tkr) 

Offentlig belysning +49 
Gator och vägar +726 
Park -104 
Idrott +75 
Lokal- och 
miljöservice 

-38 
 

Totalt +708 
 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

Budgetavvikelse 
(tkr) 

Vatten och avlopp 0 
Avfall och 
återvinning 

+234 

Totalt +234 

 

Bergslagens Miljö- och 
Byggnämnd (BMB) 
BMB är en gemensam nämnd 
mellan de fyra kommunerna i 
norra länet med Lindesberg som 
värdkommun. Nämnden ansvarar 
för bygg- och planfrågor, mät- 
och kartverksamhet, 
miljörådgivning och tillsyn, 
livsmedelsrådgivning och tillsyn, 
trafikplanering, klimat- och 
energifrågor. BMB:s roll och 
uppdrag styrs av reglementet och 
samverkansavtalet som 
beslutades av de fyra 
medlemskommunerna i 
december 2009.  
 
En preliminär resultatrapport från 
BMB redovisar följande 
budgetavvikelser: 
 
Verksamhet Budgetavvikelse 

(tkr) 
Nämnd, admin-
istration mm 

+518 

Mätningskontor -253 
Stadsarkitektkontor +67 
Miljökontor -318 
Trafikenhet -122 
Livsmedelsavd +418 
Totalt +310 

 

Överskottet fördelas mellan 
medlemskommunerna i 
proportion till befolkningsantal. 
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Ljusnarsbergs kommun erhåller 
10,7% av överskottet, d.v.s. 
33 tkr. 
 
Räddningsnämnden 
Västerbergslagen 
Räddningsnämnden är en 
gemensam nämnd med Ludvika 
kommun för samverkan om 
räddningstjänst och sotning. 
Ludvika är värdkommun och 
nämndens ansvar och verksamhet 
bestäms av ett reglemente och 
ett samverkansavtal, utöver 
lagstiftningen (precis som för alla 
gemensamma nämnder). 
 
Räddningstjänsten har under året 
medverkat vid insatser i 
Smedjebacken, vilket underlättas 
då Smedjebackens kommun har 
ett samverkansavtal med 
nämnden om gemensam 
räddningschef i beredskap. Under 
året har gjorts investeringar med 
1 800 tkr. Den större delen av 
summan gick åt till ett nytt 
mindre släckfordon. Antalet 
olyckor/uppdrag i Ljusnarsberg 
var 131 st. totalt under 2013. 
 
Ljusnarsbergs kommuns andel av 
kostnaderna är proportionellt 
utifrån invånarantal multiplicerat 
med 0,86. Resultatet för 
Räddningsnämnden för 2013 ser 
ut enligt nedan: 
 
Verksamhet Budgetavvikelse 

(tkr) 
Kostnader +192 
Intäkter -7 
Totalt +185 

 

Avräkning Belopp 
Inbetalt till 
nämnden från 
Ljusnarsbergs 
kommun 

3 896 
 
 
 
 

Ljusnarsbergs 
kommuns andel 

3 872 
 
 

Återbäring  +24 

 
 

Bergskraft Bergslagen ekonomisk 
förening 
”Bergskraft” är en gemensam 
nämnare för flera organisationer 
och projekt inom gruvnäring och 
miljövård. Ljusnarsbergs kommun 
har en andel i den ekonomiska 
föreningen som är värd 340 tkr. 
Övriga andelsägare i föreningen 
är åtta bolag, elva privatpersoner 
och nio andra kommuner. 
 
Den ekonomiska föreningen 
driver två aktiebolag. Sammanlagt 
har sysselsatts drygt 50 personer 
inom Bergskrafts olika delar. I och 
med avvecklingen av ett 
kommunägt projekt vid namn 
Bergskraft 11-13 avslutades ett 
stort antal anställningar under 
2013. (Läs mer om projektet på 
sidan 23.) Huvuddelen av 
projektet kommer 
fortsättningsvis att drivas av den 
ekonomiska föreningen. 
 
Kommuninvest 
Kommuninvest bildades i Örebro 
län 1986 av nio kommuner med 
ändamålet att gemensamt kunna 
få bättre lånevillkor och öka 
konkurrensen på marknaden för 
kommunal finansiering. Idag 
omfattar samarbetet 278 
kommuner. 
 
Alla medlemmar i Kommuninvest 
har ingått en solidarisk borgen 
som anses vara en mycket stark 
garanti för Kommuninvests 
åtaganden, emedan kommuner 
och landsting aldrig kan försättas i 
konkurs eller på annat sätt 
upphöra att existera.  
 
Ljusnarsbergs kommun lånar 
endast via Kommuninvest. 
Förutom det solidariska 
borgensåtagandet som samtliga 
medlemmar (ägare) i 
Kommuninvest har åtagit sig, har 
samtliga medlemmar också satsat 
kapital i bolaget. Ljusnarsbergs 
kommuns andel i Kommuninvest 

uppgår till 1 891 tkr per den 
31 december 2013.  
 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 
Riksbyggen förvaltar 
hyresrättsföreningens vård- och 
omsorgsboenden Treskillingen, 
Koppargården och 
Solgården/Heden som nyttjas i 
den kommunala verksamheten. I 
styrelsen ingår tre representanter 
från kommunen, tre hyresgäster 
och en representant från 
Riksbyggen. 
 

De senaste årens förlustresultat i 
föreningen (år 2012 var resultatet 
-2 700 tkr) har berott på att 
tidigare ägare (LFAB) eftersatt 
underhållet.  Föreningen 
påbörjade upprustning av 
beståndet, framförallt 
lägenhetsrenoveringar, efter 
övertagandet av fastigheterna år 
2010. Kostnaderna för 
reparationer på fastigheterna har 
dock sjunkit 2013 mot tidigare år 
eftersom föreningen börjar 
komma i fas med underhållet. En 
långsiktig ekonomisk plan för 
verksamheten ger vid handen ett 
ökande årligt resultat framöver. 
Likviditeten i föreningen är god 
och det har avsatts likvida medel 
för underhåll och reparationer i 
fond. 
 
Hyresrättsföreningens totala 
skuld till kommunen uppgår till 
122 250 tkr. Kommunen står alla 
ekonomiska risker i 
hyresrättsföreningen. Egentligen 
skiljer sig inte åtagandena åt från 
det scenariot att kommunen 
skulle äga och förvalta 
fastigheterna själv, men fördelen 
med att bedriva verksamheten i 
en hyresrättsförening är att 
hyresgästernas 
påverkansmöjligheter blir fler och 
därmed uppstår också ökat 
engagemang, både från 
hyresgästerna, kommunen och 
fastighetsförvaltaren.  
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God ekonomisk hushållning 
 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I detta kapitel redovisas hur väl 
verksamheterna har uppfyllt 
fullmäktiges mål angående god 
ekonomisk hushållning. Denna 
uppföljning är ett viktigt led i den 
politiska styrningen och en 
möjlighet för medborgarna att 
följa den politiska verksamheten. 
 
Enligt kommunallagen ska särskilt 
anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en ”god ekonomisk 
hushållning”. Begreppet innebär 
att ha balans mellan inkomster 
och utgifter över tid, samt att 
bedriva en effektiv organisation. 
Den allmänna utgångspunkten för 
en långsiktig ekonomisk planering 
i kommuner är att varje 

generation själv ska bära 
kostnaderna för den service som 
den konsumerar. Detta innebär 
att resultatet i kommunen måste 
vara tillräckligt stort för att 
servicenivån ska kunna 
garanteras för kommande 
generationer utan att behöva 
höja den kommunala 
skattesatsen. 
 
Det s.k. balanskravet regleras i 
kommunallagen och innebär att 
den budget som antas av 
kommunfullmäktige ska ha balans 
mellan intäkter och kostnader; 
intäkterna ska vara högre än 
kostnaderna. Om årets resultat är 
ett underskott, ska underskottet 

regleras och det egna kapitalet 
återställas inom tre år.  
 
Den obligatoriska 
balanskravsavstämningen 
presenteras i det följande. Enligt 
praxis och rekommendationer bör 
inte realisationsvinster 
medräknas då avstämning mot 
balanskravet görs. 

 
Avstämning av balanskravet (tkr) 
Årets resultat  18 724 
Avgår realisationsvinst -302 
Resultat enligt balanskrav 18 422 

 
 

 
 
Finansiella mål 
De finansiella målen ska 
säkerställa förmågan att i 
framtiden producera service på 
nuvarande nivåer. Som 
komplement till uppföljningen 

nedan finns ett kapitel med en 
finansiell analys av kommunens 
ekonomiska ställning på sidorna 
34-39. Kommunens räkenskaper 

för år 2013 återfinns sist i 
årsredovisningen. 
 

 
Finansiella mål 

 Kortsiktigt (2013) Långsiktigt Måluppfyllelse 2013  

Skuldbördan/invånare ska 
minskas till 40 000 kr till 
2018. Per år ska 7,5 mkr 
amorteras. 

Amortering med 7,5 
mkr (1565 kr/invånare) 

Amortering med i 
snitt 7,5-8 mkr/år t 
o m 2018 beroende 
på befolkningsför-
ändringar.  

Uppnås ej. Kommunen 
övertog lån från LFAB i 
samband med beslut om 
likvidation med 22,5 
mkr.  

 
 
 

↓ 

Resultatmål 4,5 mkr= ca 2,0 % av 
verksamhetens 
nettokostnader 

Årligt resultat med 
4-6,5 % av 
verksamhetens 
nettokostnader 
(10-15 mkr) 

Uppnås. 2013 års 
resultat 18,7 mkr. Det är 
8,3 % av verksamhetens 
nettokostnader. 

 
 

↑ 

Investeringsnivå högst 8-13 
mkr årligen 

11,5 mkr år 2013 8-13 mkr årligen Uppnås. 2013 års 
investeringar var 5,3 
mkr. 

 
↑ 

Likviditeten bör uppgå till 
minst 5 % av kommunens 
årliga bruttokostnader, dvs 
ca 13 mkr 

13 mkr 13 mkr Uppnås. Likviditeten var 
vid årsskiftet 34 mkr. 

 
 

↑ 
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Verksamhetens mål 
I Ljusnarsbergs kommun har 
upprättats övergripande mål 
inom åtta olika områden, som 
starkt bidrar till kommunens 
utveckling. För året 2013 
prioriteras målområdena 
Attraktiv skola och Attraktiv 

äldreomsorg med fem 
resultatmål. Inom övriga 
målområden pågår ett 
utvecklingsarbete utifrån antagna 
program och planer. 
 

Nedan görs en uppföljning av 
måluppfyllelsen 2013. En pil som 
pekar upp i kolumnen längst till 
höger betyder att målet är 
uppnått. En pil som pekar ner 
betyder att målet inte är uppnått.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål Måluppfyllelse Åtgärder 

Attraktiv äldreomsorg 

Personer som är medicinskt 
färdigbehandlade på sjukhus 
men i behov av kommunal vård 
och omsorg, ska erbjudas detta.  
 
Målvärde: Maximalt betalda 
dagar för färdigbehandlade ska 
vara 45. 

Målet ej uppnått.  
Betalda dagar för medicinskt 
färdigbehandlade var 56 år 2013. 

Tillfälliga platser inom 
äldreomsorgen och grupp-
boendena har nyttjats när behov 
förelegat av korttidsplatser. I 
samband med minskad 
efterfrågan av särskilt boende 
ska översyn göras av möjligheten 
att tillskapa fler korttidsplatser. 

↓ 

Andelen nöjda brukare enligt 
nöjd-kund-index ska öka. 
 
Målvärde: En årlig 
enkätundersökning ska visa 90% 
nöjda brukare. 

Målet ej uppnått. 
Nöjda-kund-index 2013 var 89% 
på särskilt boende och 73% i 
hemtjänsten. 
 
Redovisningen från Social-
styrelsen anger från och med 
2013 andelen som svarat 
”Mycket nöjda” eller ”Ganska 
nöjda” på frågorna ”hur nöjd 
eller missnöjd är du 
sammantaget med din hemtjänst 
du har/ditt äldreboende?” 
 

Handlinsplan för nyttjande av 
prestationsersättningar inom 
äldreomsorgen 2014 med syfte 
att höja kvaliteten innebärande 
bland annat kompetenshöjande 
utbildning av personalen, inköp 
av utrustning i förebyggande 
syfte och höjning av trivseln har 
antagit av sociala utskottet i 
mars 2014. 
 
Handlings- och kommunikations-
plan för framtagande av nytt 
ledningssystem för kvalitets-
arbete har antagits av sociala 
utskottet i mars 2014. 
 
Tillämpning av datorsystemet 
Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES) 
skall starta under hösten 2014. 

↓ 
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Mål Måluppfyllelse Åtgärder 

Attraktiv skola 

Alla elever ska vara behöriga till 
gymnasieskolan. 
 
Målvärde: 95% 

Målet ej uppnått. 
77,5% var behöriga till 
gymnasieskolan år 2013. 

1. Lärare observerar varandras 
lektioner i syfte att hjälpa 
varandra utveckla 
undervisningen och få alla 
elever delaktiga. 
2. Göra målen tydliga för 
eleverna och utveckla 
bedömningen för att stödja 
inlärningen. 
3. Öka föräldrarnas delaktighet 
i sina barns skolarbete. 
4. Utveckla användningen av IT 
som kompensatoriskt verktyg 
för de elever som p.g.a. 
funktionsnedsättningar har 
svårt att nå målen. 
5. Sätta in adekvata åtgärder 
för de elever som inte hänger 
med i skolarbetet och vidta 
individuella åtgärder för 
eleverna i högre årskurser som 
skolan bedömer riskerar att 
inte nå målet. 
6. Bildningsutskottet tillsatte i 
januari 2014 en arbetsgrupp 
för att utarbeta förslag till 
insatser för att öka 
måluppfyllelsen. 

↓ 

Alla elever ska känna sig trygga i 
skolan. 
 
Målvärde: 100% 

Målet ej uppnått. 
92% av eleverna i årskurs 3-9 
kände sig trygga i skolan enligt 
en enkätundersökning. 

Andelen elever som känner sig 
trygga i skolan har sjunkit något i 
jämförelse med föregående år. 
Att eleverna känner sig trygga i 
skolan är en förutsättning för att 
de lyckas i skolan. Kommunen 
måste därför fortsätta att 
utveckla det förebyggande 
arbetet. 
 
Resultaten av de analyser som 
görs av de årliga elev- och 
föräldraenkäterna utgör 
underlag för revidering av 
skolornas planer mot kränkande 
behandling. 

↓ 

Det genomsnittliga meritvärdet 
i åk 9 ska överstiga 210. 
 
Målvärde: 202 

Målet ej uppnått.  
Det genomsnittliga meritvärdet 
2013 var 177. 

Samma som målet om 
behöriga till gymnasieskolan. 
 
Bildningsutskottet tillsatte i 
januari 2014 en arbetsgrupp 
för att utarbeta förslag till 
insatser för att öka 
måluppfyllelsen. 

↓ 
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Nedan redovisas ett antal indikatorer som särskilt ska följas upp enligt budget 2013 och som kan hänföras till god 
ekonomisk hushållning. 

 
Målvärde Bokslut 2012/Standardkostnad 2012 

Nyckeltal 

Årskostnad per barn inskrivet i förskolan. 111 218 kr per barn/117 780 kr per barn 
 

Årskostnad per barn i grundskolan exklusive 
lokalkostnad. 

76 700 kr per elev/66 882 kr per elev 

Årskostnad per invånare, äldreomsorg. 
 

16 732 kr per invånare/18 757 kr per invånare 

Årsnettokostnad per invånare, individ- och 
familjeomsorg 
 

3 277 kr per invånare/2 776 kr per invånare 

Årskostnad per invånare, ekonomiskt 
bistånd. 

1 121 kr per invånare/949 kr per invånare 

 
Standardkostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare har beräknats utifrån standardkostnad relativt faktisk kostnad 
för individ- och familjeomsorg. Detta p.g.a. att standardkostnad för enbart ekonomiskt bistånd inte anges. 
 
Källor för kolumnen med rubrik Bokslut 2012/Standardkostnad 2012 är följande: 

- Årskostnad per barn inskrivet i förskolan: ”Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2012”, tabell 7, SKL 
samt Statistiska centralbyrån (SCB) 

- Årskostnad per barn i grundskolan exklusive lokalkostnad: ”Kommunbladet 2012”, Skolverket och SCB. 
- Årskostnad per invånare, äldreomsorg, ”Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2012”, tabell 9, SKL 

och SCB. 
- Årsnettokostnad per invånare, individ- och familjeomsorg: ”Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 

2012”, tabell 9, SKL och SCB. 
- Årskostnad per invånare, ekonomiskt bistånd: ”Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2012”, tabell 

9, SKL och SCB. 
 
Standardkostnad är en strukturårsjusterad standardkostnad för år 2012. Den anger en kostnadsnivå som kommunen 
borde ha efter justering för strukturkostnader enligt det statliga kostadsutjämningssystemet, d.v.s. för kostnader som 
den kommunala verksamheten inte kan påverka. Exempel på strukturkostnader är åldersstruktur, kommuninvånarnas 
sociala bakgrund och kommunens geografiska struktur. Årets standardkostnad presenteras i Vad kostar verksamheten i 
din kommun? Bokslut 2013, den 3 juni 2014.  
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Driftredovisning per verksamhet 
 
I tabellen nedan görs en budgetuppföljning av respektive verksamhet i kommunen. På följande sidor görs en 
kortfattad presentation av verksamheterna – väsentliga händelser under året, kommentarer till det 
ekonomiska utfallet samt eventuella framtida utmaningar. 
 

 

  

Utfall Budget Avvikelse 

2012 2013 2013 2013 

Gemensam administration -18 559 -13 117 -28 228 15 111 

Kostverksamhet -3 965 -3 667 -2 862 -805 

Politisk verksamhet -5 029 -4 913 -5 226 313 

Överförmyndarverksamhet -657 -487 -597 110 

Infrastruktur, skydd mm -17 248 -15 097 -16 180 1 083 
plan-och bygglovsverksamhet -1 150 -1 085 -1 016 -69 

markförsörjning -270 -259 -160 -99 

näringslivsbefrämjande åtgärder -544 25 -802 827 

turism -472 -482 -489 7 

gator, vägar, parker, utemiljö -10 714 -9 080 -9 400 320 

räddningstjänst och krisberedskap -4 098 -4 217 -4 313 96 

Fritid och kultur -6 840 -7 550 -6 781 -769 
kulturverksamhet -1 055 -1 204 -1 148 -56 

bibliotek -1 463 -1 580 -1 427 -153 

musikskola -1 193 -1 254 -1 257 3 

fritidsverksamhet -3 129 -3 512 -2 949 -563 

Pedagogisk verksamhet -82 203 -84 581 -82 482 -2 099 
förskola -12 004 -12 769 -12 249 -520 

skolbarnomsorg -1 524 -1 775 -1 651 -124 

förskoleklass -948 -1 080 -1 099 19 

grundskola -39 540 -42 907 -39 911 -2 996 

särskola -5 292 -5 760 -5 985 225 

gymnasieskola -19 889 -17 179 -17 851 672 

kommunal vuxenutbildning -3 006 -3 111 -3 736 625 

Vård och omsorg -90 705 -90 317 -88 332 -1 985 
gem admin enl SOL och HSL -4 249 -4 717 -4 303 -414 

ordinärt boende -16 042 -15 398 -15 789 391 

särskilt boende -38 591 -38 316 -38 460 144 

insatser enligt LSS och LASS -16 022 -17 164 -15 902 -1 262 

färdtjänst -1 275 -1 155 -1 224 69 

individ- och familjeomsorg -4 357 -4 842 -4 720 -122 

missbruksvård och övrig vård vuxna -2 905 -2 044 -2 011 -33 

barn- och ungdomsvård -3 351 -3 783 -2 174 -1 609 

ek bistånd och familjerätt -3 913 -2 898 -3 749 851 

Flyktingmottagande -115 680 652 28 

Arbetsmarknadsåtgärder -2 763 -3 736 -3 534 -202 

Affärsverksamhet -1 107 213 1 134 -921 
näringsliv och bostäder -136 -299 1 301 -1 600 

kommunikationer -1 026 352 -167 519 

vatten och avlopp 46 160 0 160 

avfallshantering 9 0 0 0 

Finansiering 240 560 241 296 237 068 4 228 

Totalt kommunen 11 370 18 724 4 632 14 092 
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Gemensam administration m.m. 
 

Gemensam administration 
Verksamheten redovisar ett 
anmärkningsvärt resultat för året. 
Den främsta anledningen är en 
återbetalning av AFA-premier 
med 4 464 tkr, avseende för högt 
inbetalda sjukförsäkringspremier 
under åren 2005 och 2006. 
Dessutom har medel från 
Naturvårdsverket för skötsel av 
naturreservatet Finnkullberget 
resultatförts med 2 419 tkr. 
Medlen utbetalades i samband 
med bildandet av reservatet för 
ett antal år sedan och bokfördes 
då på balansräkningen, d.v.s. de 
påverkade inte kommunens 
resultat. Nu har kommunen 
beslutat resultatföra den summa 
som var bokförd eftersom 
medlen inte antogs komma att 
användas i den omfattningen som 
beloppet motsvarar.  
 
En ytterligare förklaring till 
överskottet är att kommunen, 
som följer SKL:s 
rekommendationer om 
arbetsgivaravgiftens storlek, har 
redovisat 1 694 tkr i för höga 
arbetsgivaravgifter under 2013. 
SKL:s beräkning av arbetsgivar-
avgifterna baseras på ett 
genomsnitt för landet och 
eftersom Ljusnarsbergs kommun 
har relativt få arbetstagare med 
högre lön än motsvarande 7,5 
basbelopp, blir beloppet som 
kommunen är ålagd att betala för 
den förmånsbestämda 
ålderspensionen lägre än SKL:s 
rekommendation. Vidare var 

kommunens utbetalningar av 
tidigare intjänade pensioner till 
f.d. anställda 1 458 tkr lägre än 
budgeterat. 
 
Eftersom kommunchefen under 
större delen av året var 
tjänstledig och därefter avslutade 
sin anställning, sparade 
kommunen kostnader på att inte 
tillsätta en ny kommunchef. 
Utifrån en utredning om hur den 
administrativa organisationen i 
kommunen framgent ska 
bedrivas, beslutade 
kommunstyrelsen låta 
ekonomichefstjänsten införlivas i 
kommunchefstjänsten. Den 
besparing som gjordes genom 
beslutet har till viss del tillkommit 
skolans ledningsorganisation för 
att öka måluppfyllelsen inom 
skolan. 
 
Även kommunstyrelsens 
disponibla löner redovisar ett 
överskott mot budget med 2 052 
tkr. Budgeten för löneökningar 
var tilltagen i överkant 2013 
eftersom få centrala avtal var 
klara inför 2013 och det var 
mycket svårt att göra en 
uppskattning av den totala 
löneökningen. Kommunstyrelsens 
avsatta medel för oförutsedda 
utgifter (1 250 tkr) utnyttjades 
inte under året. 
 
En viktig händelse under året var 
att Nora kommun sa upp avtalet 
om gemensamma arkivtjänster. 
Innan beslut om en permanent 

lösning behöver Ljusnarsbergs 
kommun hantera arkivtjänsten i 
egen regi. Förhoppningen är dock 
ett samarbete med en eller flera 
grannkommuner eftersom 
ämneskompetensen saknas i 
kommunen. Det finns fler 
områden där samarbete mellan 
kommuner är en lämplig lösning 
för att klara kompetens-
försörjningen inom den 
gemensamma administrationen 
framöver. Kommuncheferna i 
norra Örebro län har fått i 
uppdrag att under 2014 
undersöka alternativa och 
ytterligare samarbeten. 
 
Kommunens telefonväxel har 
minskat sina öppettider. Växeln 
är bemannad tre dagar i veckan 
mellan kl. 8-12 och två dagar i 
veckan mellan kl. 8-16.30. 
Kommunen har, som 
komplement, uppdaterat sin 
hemsida med information om 
sina olika enheter och deras 
telefonnummer. 
 

Kostverksamhet 
Det har på många sätt varit ett 
händelserikt år för 
kostorganisationen. Efter 
påtryckningar från såväl 
arbetsmiljöverket som BMB har 
arbetet inom kostens enheter 
genomgått stora förändringar. 
Garhytteskolans kök har gått från 
tillagningskök till mottagningskök. 
Vidare har arbetet i 
Koppargårdens kök anpassats för 
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att tillgodose krav från 
Arbetsmiljöverket och BMB.  
 
I början av 2012 togs ett beslut av 
kommunstyrelsen att genomföra 
en omfattande utredning av 
verksamheten. Uppdraget gick till 
Storköksbyrån AB, som påbörjade 
utredningsarbetet i januari 2012.  
I den färdiga utredningen, som 
presenterades under 2013, 
redovisades bl.a. brister i såväl 
lokaler som kompetens, kapacitet 
och kostnader. Utifrån 
informationen presenterades fyra 
alternativ till organisation inom 
kostenheten. Alternativen 
analyserades och utifrån 
kommunens förutsättningar 
föreslogs en centralisering av 
organisationen. Kommun-
styrelsen beslutade i november 
om att centralisera 
organisationen samt att 
genomföra och investera i en 
ombyggnation av centralköket. 
Uppdraget att ta fram planskisser, 
utrustning såväl som att bistå 
med expertis inom området, gick 
återigen till Storköksbyrån AB. 
Arbetet med planskisser, 
upphandlingsunderlag och 
lösningar under ombyggnationen 
är i full gång. Ombyggnationen 
beräknas pågå i tre till sex 
månader och eventuell 
produktion som verksamheten 
inte själva klarar av att hantera 
under byggperioden behöver 
förläggas på annan producent, 
troligtvis utanför kommunen. 
 
Parallellt med utredningsarbetet 
har kostorganisationen fokuserat 
på arbetet med att utveckla en 
gemensam och enhetlig matsedel 
för kommunens enheter. 
Kommunens ambition är att laga 
mat från grunden och under året 
ökade antalet måltider lagade 
från grunden med ca 25 %. 
 
Kostverksamheten uppvisar ett 
underskott mot budget som 
förklaras av låga intäkter från 
bland annat skolan och 

hemtjänsten på grund av färre 
antal sålda portioner. Vidare är 
kostnaderna högre inom vissa 
områden såsom livsmedel och 
personal. Livsmedelskostnaderna 
har dock sjunkit från 2012 till följd 
av att mer mat lagas från grunden 
men också därför att färre 
portioner lagas. Förklaringen till 
att verksamheten har för höga 
personalkostnader är att 
verksamheten har räknat med att 
finansiera en tjänst via ett bidrag 
från Arbetsförmedlingen, men 
istället tagit in en vikarie på den 
tjänsten som medfört ökade 
lönekostnader samtidigt som 
budgeterad intäkt från 
Arbetsförmedlingen saknas. 

 
Politisk verksamhet 
Den av kommunfullmäktige 
utsedda finansierings- och 
investeringsgruppen, bestående 
av politiker och tjänstemän, 
presenterade sin rapport om 
kommunens framtida 
investeringsbehov och hur detta 
ska finansieras på 
kommunstyrelsen den 25 
september 2013. Rapporten 
belyste ett mycket stort 
investeringsbehov på mellan 200-
330 mkr på 10-20 års sikt. För att 
klara av att finansiera 
investeringarna diskuterade 
budgetberedningen 
resultatmålen i kommunen 
framöver. Att låna upp till 
nämnda investeringsbehov 
bedömdes som otänkbart. 
 
Under 2014 kommer att 
genomföras val till 
Europaparlamentet och allmänna 
val i september. Sannolikt blir det 
även en folkomröstning om byte 
av kommunnamn.  
 
Budgetöverskottet förklaras av 
att sammanträdes-
administrationen minskade sin 
tjänstgöringsgrad under delar av 
året med 20% samt att en 100% 
tjänst var vakant i slutet av året. 

Därutöver har inte 
kommunstyrelsen utnyttjat hela 
sin budget. 

 
Överförmyndarverksamhet 
Kommunen har en gemensam 
överförmyndarnämnd med 
Hällefors, Lindesberg och Nora 
kommuner, som är stationerad i 
Ljusnarsbergs kommun. 
Verksamheten utövar granskning 
av ca: 450 godmanskap, 50 
godmanskap åt ensamkommande 
barn, 50 förvaltarskap och 100 
förmynderskap. Sammantaget 
omfattade verksamheten ca: 700 
huvudmän under 2013.  
 
Under året utökades 
förvaltningen med 0,5 
årsarbetare. Under året 
beslutades vidare att respektive 
kommuns bidrag till 
verksamheten skulle baseras på 
befolkningsunderlaget och inte 
som tidigare på antalet ärenden 
per kommun. Detta för att 
underlätta planeringen och för att 
göra en så rättvis fördelning av 
driftskostnaderna som möjligt 
över tid. Överförmyndar-
förvaltningen uppvisar ett litet 
överskott mot budget som kan 
förklaras av att en vakant tjänst 
under delar av året. Delar av 
denna besparing användes till 
extra datorbehandlingskostnader 
i samband med en uppgradering 
av verksamhetssystemet, som 
kommer höja kvalitén i 
verksamheten. Dessutom är 
arvodesutbetalningarna till gode 
män något lägre än budgeterat. 
 
I framtiden kan verksamheten 
komma att öka antalet ärenden 
då även Nora och Lindesbergs 
kommuner har tecknat avtal med 
Migrationsverket om mottagande 
av ensamkommande barn, samt 
att Hällefors kommun planerar 
att utöka sitt mottagande.
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Pedagogisk verksamhet 
 
 
Förskola 
Kommunen har två förskolor och 
pedagogisk omsorg 
(dagbarnvårdare). Under en följd 
av år har antalet barn i 
förskoleverksamheten minskat 
men verkar nu ha stabiliserats på 
en nivå på ca: 140 barn. Till detta 
kommer ca: 15-20 barn i 
fristående förskolor och i andra 
kommuner, vilket skulle innebära 
ytterligare en förskoleavdelning 
om verksamheten hade bedrivits i 
kommunal regi. I genomsnitt har 
det fötts 25-35 barn per år i 
kommunen de senaste åren och 
dessutom har det flyttat in 
familjer med barn i förskoleåldern 
till kommunen.  
 
Volymtimmeantalet (den samlade 
vistelsetiden på förskolan 
dividerat med antal årsarbetare) 
över året uppgick till i genomsnitt 
196 timmar per årsarbetare per 
vecka. Förskolan har en budget 
för bemanningen på 210 
volymtimmar fr.o.m. 1 augusti 
2013 (tidigare 220 volymtimmar). 
Trots detta överskrids budgeten 
för personalkostnader till följd av 

mycket höga vikariekostnader, 
kostnader för fyllnadstid, samt 
utökning av personalstyrkan till 
följd av högre beläggning under 
januari-april på Åstugans förskola 
samt ett par inkonverterade 
tjänster som rymts inom budget 
under endast en del av perioden 
(budgeten för personalkostnader 
överskrids med 1 378 tkr). 
Resultatet på verksamheten 
förbättras genom att statliga 
intäkter överskrider budget med 
99 tkr samt att kostnaden för 
måltider i förskolan varit 414 tkr 
lägre än budgeterat. 
 

Skolbarnsomsorg 
Kommunen har tre fritidshem. 
Underskottet mot budget beror 
främst på köp av 
fritidshemsplatser i andra 
kommuner. Det är barn i norra 
delen av kommunen som valt att 
gå i fritidshem i Ludvika kommun. 
En analys visar att det är flera 
familjer som har flyttat över 
gränsen till Ljusnarsbergs 
kommun men som låter sina barn 
stanna kvar i skolan i Ludvika där 
de har sina kamrater. Detta gäller 

naturligtvis även förskole- och 
grundskoleverksamheten för barn 
i den åldern. Kommunens köp av 
platser i andra kommuner, för 
såväl skolbarnsomsorg, 
förskoleplatser och 
grundskoleplatser, har ökat de 
senaste åren och bedömningen är 
att ökningen kommer att 
fortsätta. Andelen barn i 
fristående skolor är däremot 
ganska oförändrad. 
 

Förskoleklass 
Kommunen har en förskoleklass 
med ca: 30 elever. Verksamheten 
håller sig inom budgetramen för 
året. Antalet barn i 
förskoleklassen beräknas vara 
oförändrat de närmaste åren. 

 
Grundskola 
Skolan på nationell nivå är för 
tillfället utsatt för ett stort 
medieintresse, bl.a. mot 
bakgrund av de försämrade 
resultaten inom läsförståelse, 
matematik och naturvetenskap 
för svenska elever som 
redovisades under året i 
internationella undersökningar 
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som TIMMS och PISA. Under året 
förändrades även 
bestämmelserna om kompetens 
för lärare inom grundskolan 
samtidigt som staten beslutade 
inrätta nya statsbidrag för 
införande av karriärtjänster inom 
skolan. 
 
Under året utökades 
verksamheten med 0,5 IT-
pedagog som arbetar i grundskola 
och förskola samt 0,5 psykolog till 
grundskolans elevhälsa. 
Kostnaderna för de nya tjänsterna 
täcks av statliga bidrag. Under 
året har det även arbetats med 
att öka skolans måluppfyllelse 
genom ett projekt som 
finansieras av Örebro läns 
landsting. Se mer om IT i skolan 
på sida 30. 
 
Antalet barn i årskurs 1-2 
beräknas vara oförändrat de 
närmaste åren. Sammanlagt finns 
i förskoleklass upp till årskurs 2 
ca: 90 elever. Minskningen av 
antalet elever i årskurs 3-9 antas 
dock fortsätta ett tag till och 
beräknas minska från dagens ca: 
265 elever till ca: 230 elever till 
läsåret 2017-2018. Ett ökat 
flyktingmottagande och en ökad 
inflyttning av barnfamiljer kan 
dock göra att minskningen blir 
mindre dramatisk. Till detta 
kommer även asylsökande elever 
i förberedelseklass, där antalet 
varierar kraftigt från månad till 
månad och det därför är svårt att 
göra en prognos för framtiden. 
 
Grundskolan uppvisar ett stort 
underskott mot budget för året. 
Till största del beror underskottet 
på en nedskrivning av 
Garhytteskolan med 2 279 tkr. 
Det är den gamla skolan som 
skrivits ned och nedskrivningen 
gjordes därför att den långsiktiga 
planen är att så småningom 
bedriva all grundskole-
undervisning på Kyrkbacksskolan 
och tömma Garhytteskolan på 
elever. Underskottet beror även 

på för höga el- och 
fjärrvärmekostnader (-753 tkr) då 
effekten av de 
energieffektiviseringsåtgärder 
som planerats av kommunen ej 
genomförts. Även skolmåltider 
och köp av grundskoleplatser 
överskrider budget. Däremot 
erhålls statliga medel för 
asylsökande barn och intäkterna 
ger ett visst tillskott till 
kommunen som förbättrar 
resultatet för verksamheten. 
 

Särskola 
Särskolan uppvisar ett positivt 
resultat mot budget för året och 
det beror på att antalet köp av 
gymnasiesärskoleplatser har varit 
lägre än budgeterat. Kostnaden 
för köp av platser i autistklass 
beräknas öka kommande år. 
Fr.o.m. höstterminen 2014 räknar 
kommunen med att flytta den 
särskolegrupp som under 2013 
fanns på Garhytteskolan till 
Kyrkbacksskolan. 
 

Gymnasieskola 
Kommunen har ingen egen 
gymnasieskola. Barnen i dessa 
ålderskategorier pendlar till 
närliggande kommuner. 
Kommunens prognos för antalet 
elever i gymnasieåldern säger att 
elevantalet minskar de närmaste 
åren, från dagens ca: 160 elever, 
för att sedan tillfälligt plana ut 
läsåret 2016-2017 till ca: 150 
elever. Därefter fortsätter 
minskningen eftersom 
kommunens årskullar i de yngsta 
åldrarna i dagsläget är ca: 30 barn 
per år. 
 

Kommunal vuxenutbildning 
Kommunen erbjuder 
undervisning i svenska för 
invandrare (SFI), grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna 
(särvux) samt yrkesutbildning för 
vuxna (yrkesvux). Även studie- 
och yrkesvägledning samt 
uppföljning av ungdomar som 

inte fullföljt ett nationellt 
gymnasieprogram erbjuds.  
 
Den 8 juli 2013 fattades beslut 
om extra statsbidrag gällande 
yrkesvux. Det innebar finansiering 
av ytterligare tio platser juli-
december. Största delen av 
bidraget användes till vård- och 
omsorgsutbildning. Vård- och 
omsorgsverksamheten i 
kommunen har ett stort behov av 
utbildad personal. Kommunen 
har beviljats statsbidrag inom det 
s.k. ”Omvårdnadslyftet” även för 
2014 och fortsätter att utbilda 
kommunens personal. För 2014 
får kommunen statsbidrag inom 
yrkesvux för 6,1 utbildnings-
platser samt ytterligare 1,9 
platser som tilldelades 
kommunen tack vare att många 
andra kommuner tvingats lämna 
tillbaka outnyttjade medel. 
 
År 2013 tog SFI för första gången 
emot utrikesfödda elever som är 
berättigade till etablerings-
insatser. Kraven på 
undervisningen ökade och SFI 
erbjöd extra studier under 
sommaren. Under andra hälften 
av nästkommande år kan det 
dock ske en minskning av elever 
som väntar på kommunplacering. 
De elever som har fått 
uppehållstillstånd men som inte 
har fått kommunplacering kan 
studera på SFI t.o.m. 30 juni 2014. 
 
Den kommunala 
vuxenutbildningen i kommunen 
uppvisar ett stort överskott mot 
budget 2013. Det beror bl.a. på 
att kommunen så långt möjligt 
försökt anordna utbildning i egen 
regi och inte utnyttjat anslaget 
för köp av platser i andra 
kommuner, samt ovan nämnda 
statsbidragsintäkter. 
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Satsning på IKT i Ljusnarsbergs 
kommun 
Att nå en högre måluppfyllelse inom skolan och att 
uppfylla förskolans och skolans kompensatoriska 
uppdrag att stödja olika former av 
funktionsnedsättningar är syftet med satsningen på IKT 
i Ljusnarsbergs kommun. Genom IKT (en förkortning för 
informations- och kommunikationsteknologi) vill 
kommunen också ge barn och elever möjlighet att öka 

det kritiska tänkandet i en värld med ett allt större 
informationsflöde. Personalen behöver ha mycket goda 
kunskaper i användandet av IKT. 

 
Kommunen anställde under 2013 0,5 IT-pedagog, 
som till 2014 har utökats till 1,0, som ska arbeta 
med att fortbilda personal och visa på arbetssätt 
som grundar sig i användandet av digital teknik. Det 
handlar om att bredda den pedagogiska 
verktygslådan så att IKT blir en naturlig och 
integrerad del av undervisningen. 

 
En IKT-plan är upprättad och arbetet med att fortbilda 
pedagogerna i förskolan och grundskolan pågår. 
Läsplattor har introducerats som ett hjälpmedel. Vissa 
pedagogiska program har köpts in. 
 
Det kommer alltid att finnas ett behov av att öka 
kunskaperna och tillgången till teknik. Arbetet pågår 
hela tiden med att öka den pedagogiska användningen 
av teknik, för att alla barn och elever ska få med sig 
digitala kompetenser och kunskaper för framtiden. 
 
Kommunen har avsatt 200 tkr årligen 2013-2014 för 
inköp av teknik. Kommunen har även fått 500 tkr i 
statligt bidrag för att utveckla ett skoldatatek och 
bidraget får användas till en tjänst som 
datateksansvarig.

 
Infrastruktur, skydd m.m. 
 
Näringslivsbefrämjande 
åtgärder m.m. 
Kommunens näringslivsarbete 
tillsammans med föreningarna 
Företagarna Bergslagen och 
Ljusnarsbergs Industri- och 
hantverksförening samt Business 
Region Örebro (BRO) har haft en 
positiv utveckling under 2013. 
Enligt Svenskt näringslivs mätning 
av företagsklimatet hamnade 
kommunen på plats 122 av 290 
kommuner år 2013, vilket är en 
positiv ökning med 91 platser 
jämfört med 2012. I INSIKTs-
mätningen, som mäter 
kommunens myndighetsutövning 

mot näringslivet, fick kommunen 
den högsta ökningen av alla 
kommuner i länet med 69 poäng 
(genomsnittet i landet var 67 
poäng).  
 
BRO har skapat en Internet-sida 
där bl.a. kommunens mark- och 
fastighetsinnehav för 
industrietableringar 
marknadsförs. Genom ett 
uppdrag till BKT ska 
industriområdet Dalskogen 
projekteras under vintern-våren 
2014 för att attrahera företag 
som är i behov av industrimark 
för etablering. Syftet med 

projekteringen är att området 
snabbt ska kunna iordningsställas 
utifrån köparens behov. 
 
Under året har de lokala 
ordningsföreskrifterna reviderats 
och kommunfullmäktige 
beslutade revidera taxan för 
prövning av tillsyn inom 
miljöbalkens område. 
 
Verksamheten Infrastruktur, 
skydd m.m. uppvisar totalt ett 
överskott med 1 083 tkr. Det 
stora överskottet för näringslivet 
återfinns framförallt inom det 
kommunägda projektet 

Garhyttans förskola 
använder det nya 
hjälpmedlet läsplattan. 
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Bergskraft 11-13 (ca: 700 tkr). 
Totalt sett över de tre åren som 
projektet har bedrivits har det 
redovisat noll-resultat. Projektet 
har haft en budget på ca: 
30 000 tkr under åren 2011-2013 
med ett stort antal 
medfinansiärer, däribland EU:s 
regionalfond som stått för ca: 
40% av finansieringen. 
 
Förutom Bergskraft redovisar 
verksamheten 435 tkr i överskott 
för kommunens vägunderhåll, 
framförallt p.g.a. att BKT, som 
sköter förvaltningen åt 
kommunen, haft många vakanta 
tjänster under året. 
 

Turism 
Bra evenemang i kommunen är 
viktigt för antalet besökanden 
och 2013 hade kommunen 1,19% 
fler besökare än föregående år till 
Turistbyrån. Av samtliga besök 
utgör svenska besökare 80%. De 
flesta besökare från utlandet 

kommer från Holland och 
Tyskland. Kommunen har under 
2013 fortsatt stödja en rad olika 
evenemang, däribland Opera på 
Skäret, Kulturglimtar, 
Valborgsmässofirande, 
Nationaldagsfirande, Ställbergs 
kulturscen samt 
”Gammelmarken” under 
Kopparbergs marknad.  
 
Genom ett samarbete med 
framförallt Kopparbergs 
Guldvaskarförening kommer 
evenemanget GULDRUSH med 
VM i Guldvaskning att äga rum, 
med arena i Rydbergsdal, den 11-
17 augusti 2014. Förhoppningsvis 
får kommunen därav ca: 500 
tävlanden som tävlar om guldet 
och 5 000 besökare som fyller 
läktarna, från 20 olika länder. 
 

Räddningstjänst och 
krisberedskap 
Kommunen erhöll inte hela 
statsbidraget för 

krisberedskapsarbetet under året 
som den annars varit berättigad 
till. Detta beror på att arbetet 
eftersatts p.g.a. flera byten av 
beredskapssamordnare under 
mycket kort tid. En plan för 
förbättringar under 2014 finns 
och en krisövning avhölls i 
krisledningsnämnden i februari 
2014. 
 
Kommunen har en gemensam 
nämnd med Ludvika kommun för 
att bedriva räddningstjänst. 
Nämnden redovisar ett överskott 
för året med 125 tkr vilket härrör 
från år 2012 då lägre 
personalkostnader genererade 
ett bättre utfall än budgeterat. 
2013 års resultat i nämnden 
kommer istället att påverka 2014 
års resultat i kommunen, vilket 
blev ett överskott med 24 tkr. 
 
 

 

2013 var sista året för Bergskraft- 
Bergslagen 11-13; för hållbar 
bergsbruksrelaterad tillväxt  
Det dagliga arbetet har bl.a. inriktats mot att skapa nya 
arbetstillfällen och bevara befintliga i gruvrelaterade 
företag och forskningsmiljöer inom anläggnings-, 
tillverknings- och kunskapssektorerna. Ett viktigt 
forskningsområde är att ta fram lämpliga sätt att ta 
hand om gruvavfallet. Under projekttiden har 
utvecklats en resurseffektiv ny teknik som möjliggör 
efterbehandling av syrabildande historiskt gruvavfall 
(även i fornminnesskyddade områden) och 
fallande/modernt gruvavfall. Då metoden även leder 
till kemisk stabilitet kan nya utökade möjligheter för 
markanvändning utvecklas för tidigare svårt 
förorenade deponiområden. 
 
Projektet har skapat en arbetsgrupp för 
kompetensförsörjning, vilken har tilldelats medel från 
regeringen för fortsatt arbete. Infrastrukturfrågan har 
hanterats av Trafikverket och projektet har, 
tillsammans med andra aktörer, lyckats få regeringen 
att satsa resurser på Bergslagens järnvägar, med 
särskild hänvisning till behovet för gruvindustrin.  
 

 
Projektet har i samarbete 
med externa 
organisationer 
bemannats med 
människor i utanförskap 
med mycket gott resultat. 
Det har även skapats ett 
nätverk för att stödja kvinnors 
arbeten i den 
mansdominerade 
gruvindistrin. En omfattande 
informationskampanj har bedrivits för projektets 
räkning och Bergskraft 11-13 har förekommit i ett stort 
antal tidningsartiklar och reportage på Internet, i radio 
och TV. 
 
Huvuddelen av verksamheten kommer att fortsätta i 
Bergskraft Bergslagen ekonomisk förening efter  
projekttidens slut. En viktig uppgift är att skapa en 
långsiktig nationell basfinansiering, vilken stöds genom 
flera avsiktsförklaringar från viktiga nationella och 
regionala organisationer. I och med projektet har 
bergsbruket, som en del av samhällsutvecklingen, 
inkluderats i kommunens översiktsplanering och ingår 
numera som parameter i många länsorganisationers 
långsiktiga planering. Under projektperioden har 
fattats beslut om tio nya gruvor. 
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Flyktingmottagande 
 
Mycket händer i omvärlden som 
påverkar kommunens 
integrationsarbete. Sverige tog 
emot 50 000-60 000 
asylsökanden under 2013. 
Därutöver sökte ca: 
4 000 ensamkommande 
ungdomar asyl i Sverige. De 
största grupperna kommer från 
Syrien, Eritrea, Afghanistan och 
Somalia.  
 
Ljusnarsberg har ca: 450 
asylsökande boende i 
Migrationsverkets tillfälliga 
förläggningar. Kommunens eget 
boende Bergsgården kan ta emot 
tio nyanlända flyktingar och 18 
ensamkommande barn, enligt 
avtal med Länsstyrelsen och 
Migrationsverket. Bergsgården 
bedrivs fr.o.m. 2013 enligt en tre-
stegs-modell, där ungdomarna 
först bor på boendet, sedan får 
träna att bo i en form av 
studentlägenhet där de ska klara 
av att själva ta hand om ekonomi, 
matlagning, inköp tvätt och 
städning. I steg tre får de bosätta 

sig i en egen lägenhet med eget 
hyreskontrakt och stöd från 
kommunens personal ungefär en 
gång per vecka. Vidare har under 
året samtliga ungdomar erbjudits 
tre till åtta veckors avlönad 
praktik. 
 
Verksamheten har haft för höga 
personalkostnader under året. 
Inom en period av sex till åtta 
månader minskades 
bemanningen till den 
budgeterade. Merkostnader har 
tillkommit för OB-tid under vaken 
natt och beredskapstid 
tillkommer utöver budget samt 
höga utbetalningar av 
semesterersättning och 
innestående komp-tid efter att 
sju tjänster avslutats i 
verksamheten. De höga 
personalkostnaderna vägs dock 
upp av låga fastighetskostnader 
jämfört budget (440 tkr lägre). 
Byggnaden värms upp av olja och 
kommunen bokför inte inköpt 
olja på lager utan redovisar 
kostnaden när olja köps in i 
enlighet med inköpspris. Detta 
innebär att kostnaden inte alltid 
fördelas rättvist mellan olika år. 

 
Enligt avtalet med 
Migrationsverket kan 
Bergsgården ta emot högst 18 
ensamkommande barn. Under 
året har dock endast åtta 
ungdomar bott på Bergsgården 
och det har varit låg omsättning 
på de tre platserna för 
asylsökande barn. Underskottet i 
verksamheten täcks av intäkter 
från Migrationsverket. 
 
Härnäst har påbörjats ett arbete 
mellan alla myndigheter som är 
involverade i mottagandet av 
nyanlända flyktingar, att ta fram 
en överenskommelse och ett 
flödesschema för samverkan 
mellan de olika parterna och 
tydliggöra vem som har ansvar för 
vad i kedjan. En färdig 
överenskommelse tros kunna 
presenteras år 2014. Samverkan 
är mycket viktig på området och 
kommunen är representant i ett 
pilotprojekt i Örebro län för 
förbättrat mottagande, som 
Sveriges kommuner och landsting 
anordnar. 

 

 
Arbetsmarknadsåtgärder 
 
Verksamheten sysselsätter en 
servicegrupp, personal på 
kommunens idrottsplatser, en IT-
grupp, ett byggteam och en 
syateljé. Arbetsmarknadsenheten 
har ett nära samarbete med den 
ideella föreningen Navet som 
arbetar med re-design och med 
Bergskraft service AB. Enhetens 
anställda är till största delen 
sådan arbetskraft som är 
hänvisade dit från individ- och 
familjeomsorgen eller 
Arbetsförmedlingen. Antalet 
anställda har varierat mellan 55-
70 personer under året. 
 

Med hjälp av bidragsformen 
”Utvecklingsanställning” kommer 
enheten fortsätta anställa 
personer som är beroende av 
försörjningsstöd och även 
preventivt försöka så långt möjligt 
att anställa personer som närmar 
sig bidragsberoende. Detta har 
visat sig minska kommunens 
kostnader för utbetalt 
försörjningsstöd 
 
Verksamheten uppvisar för året 
ett negativt resultat med 
sammanlagt 202 tkr. Det beror på 
att fler personal i olika åtgärder 
har anställts på enheten och att 

lönebidrag från 
Arbetsförmedlingen inte har täckt 
de extra kostnaderna.  
 
År 2014 erhåller inte 
arbetsmarknadsenheten i 
kommunen längre några intäkter 
från Samordningsförbundet i 
norra Örebro T-län (SOFINT), som 
bl.a. har använts till att täcka 
lönekostnaderna för en 
samordnare. Detta kommer att 
innebära att enheten inte längre 
kan erbjuda den bredd av 
uppdrag som kunnat ske tidigare. 
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Vård och omsorg 
 
 
Gemensam administration 
SOL och HSL 
Hela Örebro län arbetar efter ett 
gemensamt beslutsstöd fr.o.m. 
2013, för att patienter från 
slutenvården ska få vård på rätt 
nivå och i möjligaste mån undvika 
återläggningar. Kommunen har 
fått tillgång till NPÖ (Nationell 
patientöversikt) som innebär att 
legitimerade sjuksköterskor och 
arbetsterapeuter kan ta del av 
utvalda journalanteckningar i 
landstingets journalföring, om det 
finns en vårdrelation till patienten 
och patienten ger kommunens 
personal sitt samtycke till detta. 
Detta gör att kommunens 
personal snabbare och effektivare 
blir uppdaterade om patientens 
behov, underlättar bedömningar 
och skapar trygghet i olika 
vårdsituationer. NPÖ ingår i en 
nationell satsning som kallas 
”e-hälsa” varifrån kommunen 
erhåller ett statligt bidrag. 
 
Under året har startats en enklare 
form av vårdplaneringsteam för 
att följa upp och säkra 
patienternas hemkomst från 
sjukhuset. I teamet ingår 
arbetsterapeut, sjuksköterska och 
biståndsbedömare. 
 

Under 2013 har det funnits 
svårigheter att bemanna samtliga 
sjukskötersketjänster, vilket har 
inneburit att enheten har behövt 
prioritera det direkta 
patientarbetet. Det förebyggande 
arbetet samt stöd till 
omvårdnadspersonalen har fått 
stå tillbaka. Det fanns stor 
efterfrågan på sjuksköterskor 
under året men i slutet av 2013 
och början av 2014 var 
bemanningen fulltalig. Ett sätt att 
rekrytera och behålla personal 
som enheten utövar, är att 
försöka schemalägga utifrån 
personalens önskemål så långt 
det är möjligt. Sjuksköterske-
verksamheten uppvisat ett 
positivt ekonomiskt resultat för 
året med 483 tkr i överskott mot 
budget. 
 
Verksamheten uppvisar dock 
totalt ett underskott mot budget 
och det beror bl.a. på för höga 
personalkostnader men också på 
lägre intäkter för trygghetslarm 
än budgeterat.  
 

Särskilt boende 
Kommunen har tre särskilda 
boenden som förvaltas av en 
kooperativ hyresrättsförening (se 
mer under avsnittet om Övriga 

engagemang). Under året har 
Koppargården haft besök av 
socialförsäkringsminister 
Ulf Kristersson samt 
representanter från Gagnef, 
Hofors och Leksands kommuner 
som tittat på de nya lokalerna och 
fått information om hur det 
fungerar att driva fastighets-
förvaltningen i en kooperativ 
hyresrättsförening. 
 
Ett kvalitetsregister vid namn 
”Senior Alert” används på 
kommunens samtliga särskilda 
boenden och i viss utsträckning 
även för personer med stort 
omvårdnadsbehov i ordinärt 
boende. Det är till som stöd i 
arbetet med funktionshindrade 
och personer som är äldre än 65 
år. I registret finns checklistor 
som prickas av minst en gång per 
år, om fall, nutrition, trycksår och 
munhälsa. Genom kvalitets-
registret ska vårdtagarna få rätt 
insatser från kommunen utifrån 
sina individuella behov. 
Vårdtagarna avgör själva om 
deras hälsa ska registreras i 
registret eller inte. 
 
Verksamheten uppvisar ett stort 
överskott mot budget för året. 
Det beror på högre taxeintäkter 
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och lägre kostnader för köp av 
tjänster från annan utförare, t.ex. 
Samhall. 
 

Ordinärt boende 
För att få bättre kontinuitet har 
verksamheten minskat antalet 
personal som varje brukare 
möter. Fr.o.m. april 2013 tog 
Samhall över biståndsbeslutad 
månadsstäd. Samarbetet med 
Samhall har fungerat bra.  
 
Januari-april beviljades fler 
hemtjänsttimmar än budgeterat 
för att sedan minska under 
resterande delen av året. 
Verksamheten hade för många 
anställda i förhållande till beviljad 
tid maj-december. Totalt 
överskrider personalkostnaderna 
budget med 317 tkr. Planerings-
systemet TES (Trygghet, enkelhet, 
säkerhet) förväntas bidra till en 
bättre uppföljning av insatstiden. 
Därigenom ska det enkelt gå att 
se behovet av personal under dag 
och kväll och se till att den 
ekonomiska styrningen av 
verksamheten förbättras. 
 
Verksamheten uppvisar ändå ett 
överskott i förhållande till budget 
och det beror på högre 
taxeintäkter än budgeterat. 
 
Under året upptäcktes att 
verksamheten har larm som inte 
uppfyller kvalitetskraven. 
Kommunen behöver därför 
investera i nya larm år 2014. År 
2015 ska samtliga larm 
digitaliseras som ett led i 
kvalitetssäkringen.  
 

Insatser enligt LSS och LASS 
Inom verksamhetsområdet finns 
tre gruppbostäder, en daglig 
verksamhet, stödteam för 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning (insatser 

enligt SoL), personlig assistans, 
kommunal ledsagning, 
kontaktpersonsverksamhet, 
korttidsvistelse för barn m.m. En 
långsiktig plan för att utveckla 
verksamheten i linje med 
framtida behov har gjorts under 
året avseende anpassat 
boende/framtida boendestruktur. 
Under året hade i genomsnitt elva 
personer per månad personlig 
assistans från kommunen, 
beläggningen på gruppboendena 
var 14 personer och antalet vuxna 
med boende utanför kommunen 
var i genomsnitt tre per månad. 
 
Under året var kostnaderna för 
institutionsplaceringar inom LSS 
och kostnader för personlig 
assistans betydligt högre än 
budgeterat. Kostnaderna för 
personlig assistans vuxna har en 
negativ budgetavvikelse med 
164 tkr, korttidsvistelse barn med 
253 tkr och övriga LSS-insatser 
1 188 tkr. 
 

Färdtjänst 
Behovet av färdtjänst och 
riksfärdtjänst har under året varit 
relativt konstant för att sjunka 
kraftigt under september-oktober 
2013. Kostnaden för färdtjänst 
har sjunkit ca: 100 tkr mellan åren 
2012-2013. 
 

Individ- och familjeomsorg 
Underskottet förklaras bl.a. av 
kostnader utanför budget såsom 
jourverksamhet efter kontorstid 
genom avtal med Örebro 
kommun, kostnader för budget- 
och skuldrådgivning, 
tolkkostnader och extern 
handledning/konsult. 
 
 
 
 
 

Missbruksvård 
Under året har kommunen haft 
tillgång till en läkare knuten till 
Beroendecentrum i Örebro. 
Läkaren har haft mottagning en 
dag per månad på vårdcentralen i 
Kopparberg och syftet har varit 
att få en bättre kontinuitet i 
behandlingsprocessen för den 
enskilde. Verksamhetens 
underskott på 33 tkr förklaras av 
en dyr placering för 
institutionsvård vuxna utöver 
budget. 
 

Barn- och ungdomsvård 
Under året har det varit dyra 
placeringar på institution för barn 
och unga. Det har tillkommit 
insatser i form av placeringar där 
asylsökande barn och förälder 
placerats tillsammans eller där 
asylsökande barn har placerats 
utan vårdnadshavare. Ett 
utvecklingsarbete pågår inom 
området då både tyngd och 
dignitet på ärendena ökar. De 
ärenden som behandlas har ofta 
en mycket komplex problembild. 
Kraven från lagstiftaren har också 
ökat. 
 

Ekonomiskt bistånd och 
familjerätt 
Försörjningsstödet har minskat 
med 843 tkr som är en följd av 
det samarbete som kommunen 
har med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, primärvård 
och den enskilde. 
Arbetsmarknadsenheten i 
kommunen sysselsätter till viss 
del sådana personer som annars 
hade varit i behov av 
försörjningsstöd. Sett över en 
fyraårsperiod har stödet från 
kommunen minskat med 33% 
vilket naturligtvis är en mycket 
positiv utveckling.  
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Fritid och kultur 
 

Kulturverksamhet 
Kommunen har medfinansierat 
installation av digital utrustning 
för filmvisning på biografen i 
Kopparberg. Premiär för 
bioföreställningar avhölls i 
februari 2014. Stjernfors 
golfklubb beviljades stöd med 
50 tkr för att kunna bedriva 
verksamhet efter driftbolagets 
konkurs. Anledningen till 
verksamhetens underskott är 
diverse kostnader som 
överskrider budget under året.  
 

Bibliotek 
En bibliotekstjänst delas mellan 
huvudbiblioteket och 
Kyrkbacksskolans skolbibliotek 
och en tjänst är endast förlagd till 
huvudbiblioteket med särskilt 
ansvar för barnverksamheten. 
Anledningen till underskottet på 
verksamheten är att en tjänst 
som biblioteksassistent inte 
funnits budgeterad. Med start 
den 1 januari 2014 finns 
kommunens konsument-
rådgivning i bibliotekets lokaler i 
Kopparberg. En förmiddag i 

veckan kan medborgarna 
kontakta biblioteket för 
konsumentrådgivning via telefon. 
 

Musikskola 
Bidrag från kulturdepartementet 
har använts inom projektet 
Skapande skola, till att elever i 
grundskolan fått uppleva teater, 
musik, dans och workshops i olika 
konstformer. I kommunens 
budget för år 2014 finns ett 
beslut om att utreda 
möjligheterna för kommunen att 
starta kulturskola. Förhoppningen 
är att detta ska locka fler elever 
till den kommunala skolan. 

 
Fritidsverksamhet 
Inomhusbadet på Gillersklack 
såldes under året till en privat 
näringsidkare. Kommunen 
fortsätter att nyttja anläggningen 
för elevernas simskole-
undervisning. I och med 
försäljningen minskar 
kommunens kostnader med ca 
1 000 tkr. 
  

Bowlinghallen har under sitt 
andra år fortsatt locka till hög 
aktivitet. Under 2014 införskaffas 
en modernare 
banbehandlingsmaskin som 
kommunen betalar. 
 
Anledningen till underskottet på 
verksamheten härrör framförallt 
från det numera sålda 
inomhusbadet. I samband med 
ägarbyten av konferensdelen på 
Gillersklacks fritidsanläggning 
bestämdes att elkostnaderna 
skulle ligga utanför 
entreprenadersättningen för 
driften av inomhusbadet. En 
utredning visade att kostnaderna 
för att separera ställverken skulle 
bli mycket höga. Utan att kunna 
komma överens om hur 
elkostnaderna skulle delas upp, 
såldes konferensanläggningen till 
en tredje person, som även köpte 
inomhusbadet av kommunen. 
Delar av elförbrukningen som den 
tidigare ägaren av konferens-
anläggningen skulle bekosta är 
ännu ej reglerad med kommunen 
men dialog pågår.  

 
 

”Framtidstro, hälsa, delaktighet ” – ett 
utvecklingsarbete för att stärka barn och unga 
Detta är ett treårigt kommunövergripande projekt som 
finansieras av Örebro läns landsting. Insatser görs på 
tre arenor där barn och unga vistas, nämligen hemmet, 
förskolan/skolan och fritiden.  
 
För att öka antalet fritidsaktiviteter i kommunen har 
projektet samarbetat med föreningen Komiken, IOGT-
NTO och fritidsgården för att starta ett ungdomshus. 
Underlag för beslutet om att starta ett ungdomshus var 
en inventering i högstadiet kring vad ungdomarna 
själva önskade. I ungdomshuset kommer att finnas 
aktiviteter som läxhjälp, bakning, LAN m.m. 
 
Projektet har fortlöpande gett ungdomarna möjlighet 
att vara delaktiga i projektet och hjälpt dem som vill att 
starta egna föreningar. En förening i form av en 
tjejgrupp drevs under ett år, med syfte att uppfylla 

drömmen om att åka till London, vilket medelemmarna 
i föreningen gjorde under sommaren 2013. 
Tjejgruppen blev även vald till årets 
ungdomsentreprenör 2013 i Ljusnarsbergs kommun.  
 
Ett samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Örebro 
läns idrottsförbund ska öka 
fritidsaktiviteten bland 
nyanlända ungdomar och 
dessutom ska ett 
dansprojekt för flickor i 
årskurs 8 till gymnasiet 
påbörjas under 2014. 
 
 
 

 

Två ”sommarlovsentreprenörer” presenterar 
sin affärsidé i Ljusnarsbergs version av 
”Draknästet” (en del av projektet för att 
stärka barn och unga i Ljusnarsberg. 
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Affärsverksamhet 
 
 

Näringsliv och bostäder 
Ovan är en bild från 
ombyggnationen av en 
hyresfastighet på Kyrkvägen 11. 
Fastigheten Nyrågen 7 övertogs 
av Norecic AB (ett dotterbolag till 
Statens bostadsomvandling AB) 
med befintliga inventarier av 
dåvarande ägaren LFAB den 
4 juni 2013. Enligt avtal ansvarar 
kommunen för planering, 
projektering och utförande av 
ombyggnationen och 
samordningen av byggnationen 
sköts av en totalentreprenör som 
kommunen anlitar. Totalt 
renoveras 18 lägenheter som 
kommer att hyras ut till 
hyresgäster enligt 
behovsprövning. Ett färdigt 
seniorboende förväntas stå klart 
sommaren 2014. Norecic AB står 
för kostnaderna för byggnationen 
och kommunen kommer att 
blockhyra tillbaka fastigheten när 
lägenheterna är färdiga att hyras 
ut. 
 
Verksamheten för näringsliv och 
bostäder uppvisar ett stort 
underskott och det beror på att 
kommunens allmännytta, som 
tagits över från det kommunala 
bolaget LFAB, redovisar ett stort 
underskott. Kommunen började 
betala leverantörsfakturorna 
innan hyresintäkterna började 

inflyta till kommunen och därför 
bör resultatet för året ses 
tillsammans med resultatet för 
LFAB från det att bolaget trädde i 
likvidation (för 2013 totalt 
resultat ett underskott med 
10 515 tkr). Som nämndes redan i 
avsnittet om koncernen har 
kommunen gjort stora 
besparingar i verksamheten 
hittills och i.o.m. kapitaltillskottet 
när väl bolaget är avvecklat 
förväntas mer pengar läggas på 
renovering och underhåll av 
befintligt bestånd. 

 
Kommunikationer 
Mellankommunal utjämning i 
Örebro län till följd av att 
kollektivtrafiken har bytt 
huvudman genererar höga 
intäkter till verksamheten. 
Dessutom har kommunen sparat 
kostnader genom att ingen hyra 
för väntsalen på Kopparbergs 
resecentrum har erlagts under 
året. 

 
Vatten och avlopp 
Verksamheten förvaltas av 
kommunalförbundet BKT (se mer 
om BKT i avsnittet Övriga 
engagemang). Under året har 
skrivits ned två anläggningar inom 
vatten-och avloppsverksamheten 
som belastar verksamhetens 
resultat, men precis som för 

affärsverksamheten i övrigt 
bokförs förluster och vinster 
antingen som fordringar eller 
skulder på skattekollektivet över 
balansräkningen och belastar inte 
årets resultat. Nedskrivningarna 
på sammanlagt 2 456 tkr påverkar 
framtida resultat för 
verksamheten positivt och 
innebär att de kalkylerade 
kapitalkostnaderna blir lägre.  

 
Avfallshantering 
Även kommunens 
avfallshantering ombesörjs av 
BKT och det har i kommunens 
balansräkning gjorts en 
avsättning för att återställa 
deponin på Skäret, vilket enligt 
kalkyl beräknas uppgå till 
sammanlagt 15 900 tkr. Under 
året utnyttjades en del av 
avsättningen (1 810 tkr) för att 
täcka en första etapp av deponin. 
Arbetet med återställandet av 
deponin beräknas pågå till år 
2021. Vid årets slut finns 5 632 tkr 
avsatta för arbetet. Årets 
avsättning uppgår till 234 tkr, 
vilket är detsamma som årets 
vinst i verksamheten. 
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Investeringsverksamheten 
(se tabell på nästa sida) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resecentrum 
Resecentrum i Kopparberg 
(bilden ovan) invigdes i augusti 
2013. Resecentrum i Kopparberg 
har en ny väntsal som är 
arkitektoniskt anpassad till 
samhällsbebyggelsen i övrigt. Det 
har iordningsställts hållplatslägen 
för bussarna, cykelparkering med 
väderskydd, upprustning av 
gångbana och parkering med 
kompletterande belysning. 
Kostnaderna för resecentrum i 
Ställdalen (som avslutades hösten 
2012) uppgick till 377 tkr och för 
resecentrum i Kopparberg till 
3 153 tkr. Kommunen finansierar 
halva investeringen och 
resterande del finansieras med 
bidrag från Trafikverket. 
 
I anslutning till resecentrum i 
Kopparberg finns en 
pendlarparkering på en fastighet 
som kommunen förvärvade med 
anledningen av byggnationen av 
resecentrum. Denna investering 
finansieras i sin helhet med 
medel från Länstrafiken i Örebro 

län och innebär bl.a. rivning av ett 
gammalt mejeri som fanns på 
tomten samt iordningställande av 
själva anläggningen med bl.a. 
motorvärmare.  
 

Investeringar i övriga 
fastigheter och inventarier 
Förprojektering av sjönära tomter 
har varit vilande under 2013 då 
avsikten varit att färdigställa 
industrimark i Dalskogen. Medlen 
överförs till 2014. Kommunens 
inomhusbad på Gillersklack såldes 
under året och något 
uppvärmningssystem köptes 
därför inte in. 
 
Inköp av IT-utrustning och 
läsplattor till förskolan och skolan 
är ett led i kommunens nya IT-
strategi för förskola/skola. Byte 
av oljeavskiljare på 
Brandstationen är en uppmaning 
från BMB och utredning om detta 
pågår varför det budgeterade 
anslaget för investeringen inte 
har använts. 

 
Gator och vägar, park och 
idrott 
Samtliga arbeten sker via 
kommunalförbundet BKT. 
Utgifterna för infart/bro till 
bryggeriet avser 
projekteringskostnader och 
investeringen är vilande för 
tillfället då alternativa lösningar 
diskuteras. Det s.k. KLIMP-
projektet för utbyte av 
vägbelysning till energisnålare 
lampor är avslutat. De första 
indikatorerna visar på betydande 
energivinster. Slutlig rapport 
kommer att lämnas av BKT. 

 
Vatten och 
avlopp/renhållning och 
deponi 
Utbyggnaden av reningsverket i 
Bångbro påbörjades 2012 och är 
inte slutbetalt ännu eftersom 
funktionen som upphandlades 
inte uppnås fullt ut.
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Investeringsredovisning  
 
    Redovisning    Fg år Budget  Netto    

Projekt Utgift Inkomst Netto Netto netto avvikelse Avslutat 

    
  

   Lokaler/fastigheter/inventarier 
   

  

   Resecenter 2 794 -1 850 944 577 1 353 409 Ja 

Tillgänglighet offentliga lokaler 69 0 69   50 -19 Ja 

Oljeavskiljare Brandstationen 0 0 0   200 200 Nej 

Förprojektering Näset m.fl. 0 0 0   200 200 Nej 

Utemiljöer förskola/grundskola 198 0 198   205 7 Nej 

Utbyte sängar äldreomsorgen 100 0 100   100 0 Ja 

Uppvärmningssytem inomhusbadet 0 0 0   596 596 Ja 

för kostverksamheten 
   

  

   Kyl och frys Solgården 43 0 43   60 17 Ja 

Övriga köksinventarier 0 0 0   90 90 Nej 

IT-utrustning 
   

  

   Swischar och nätverksutrustning 0 0 0   225 225 Nej 

Servrar, PC etc. 0 0 0 84 215 215 Nej 

IT-utrustn inkl läsplattor skolan 200 0 200   200 0 Ja 

Nytt omsorgssystem äldreomsorgen 281 0 281 102 298 17 Ja 

Bibliotekssystem 40 0 40   36 -4 Ja 

Fiberanslutning 0 0 0   100 100 Nej 

Dataöverföring Treskillingen 0 0 0   70 70 Ja 

Gator och vägar 
   

  

   Asfaltering och dikning 815 0 815 738 700 -115 Ja 

Ombyggn gator i samb m VA-omläggn 264 0 264 900 550 286 Nej 

Permanentning ICA-parkeringen 0 0 0 131 50 50 Ja 

Infart/bro till bryggeriet 300 0 300 387 0 -300 Nej 

Vägbelysning, KLIMP 254 -318 -64 241 0 64 Ja 

Park 
   

  

   Rydbergdal och Trekanten 55 0 55 40 50 -5 Ja 

Lekplatser 0 0 0   262 262 Nej 

Idrott 
   

  

   Fasad Bergslagsvallen 19 0 19   75 56 Nej 

Fasad/fönster Olovsvallen 11 0 11 32 43 32 Nej 

Badplatser, nya bryggor 42 0 42   45 3 Ja 

Idrottspl byte värmesystem 0 0 0   75 75 Ja 

Vatten och avlopp 
   

  

   Mindre ledningsarb, bl.a. Herrhagen 1 925 0 1 925 617 2 000 75 Ja 

Flödesmätning 0 0 0   250 250 Nej 

Finnhyttans vattenverk 0 0 0   750 750 Vilande 

Renhållning/deponi 
   

  

   Belysning vid bommen Skäret 55 0 55   65 10 Ja 

Utbyggnad Reningsverk 0 0 0 2 415 2 585 2 585 Nej 

Totalt investeringar 7 465 -2 168 5 296   11 498 6 202   
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Personalredovisning 
 
Inledning 
Personalkostnaderna i Ljusnarsbergs kommun utgör 50 
procent av kommunens totala budget och uppgick 
2013 till 162 430 tkr.  Utifrån personalekonomiska 
aspekter är personalredovisningen en viktig del i 
styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. 
Statistiken som redovisas ska sättas i ett sammanhang 
tillsammans med redovisning av verksamheternas 
ekonomi, kvalitet och övrig verksamhetsuppföljning. 
Det är när vi har en samlad bild av olika mått och 
nyckeltal som en helhetsbild av verksamheternas 
status kan ses. Personalredovisningen är framtagen på 
en kommunövergripande nivå och ger en bild av 
helheten. Det är viktigt att betona att det kan krävas 
ytterligare nedbrytning för att en verklig status av en 
verksamhet kan ses.   

 

Antal anställda och personalkostnader 
Kommunen hade den 31 december 2013, 318 
tillsvidareanställda samt 40 visstidsanställda – totalt 
358 personer. Vid jämförelse med föregående år är det 
en minskning med 6 personer. 
 
Omräknat till heltider hade kommunen den 31 
december 2013 total 323,5 årsarbetare. Motsvarande 
siffra vid samma tidpunkt föregående år var totalt 325 
årsarbetare – en minskning motsvarande 1,5 
årsarbetare.  
 
Antal anställda per anställningsmyndighet  
(tillsvidare och visstidsanställda) 

Anställningsmyndighet 2013-12-31 2012-12-31 

Kommunstyrelse 355 362 

Överförmyndarnämnd 3 2 

Totalt 358 364 

 

Åldersfördelning 
Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda 
medarbetare är för kvinnor 50 år och för männen 49 
år. Tabellen nedan visar åldersfördelningen. 58 procent 
av kommunens tillsvidaranställda medarbetare är 50 år 
eller äldre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Åldersfördelning (Antal) 

  
 

Pensionsavgångar 
Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare per 
den 31 december 2013 kommer 17 procent att uppnå 
65 års ålder inom fem år.  
 

Antal personer som uppnår 65 år 2014-2018 

 
 

Sysselsättningsgrad 
Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är 42 
procent deltidsanställda. Diagrammet nedan visar att 
av kvinnorna är 46 procent deltidsanställda och av 
männen är 19 procent deltidsanställda. 
 
Sysselsättningsgrad (%) 
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Frånvaro 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent av 
arbetstid: 

  2013 2012 2011 2010 2009 
Total sjukfrånvaro  6,2 6,6 5,5 5,6 6,2 
Därav 
långtidssjukfrånvaro 
>60 dgr 46,1 39,1 38,3 30,1 52,5 
Sjukfrånvaro 
kvinnor 6,5 7,3 6,1 5,9 6,6 

Sjukfrånvaro män  5,0 3,7 2,4 4,2 3,7 
Sjukfrånvaro 
åldergrupp 29 år 
eller yngre 2,4 1,6 0,7 0,2 0,6 
Sjukfrånvaro 
åldersgrupp 30-49 
år 5,9 5,7 4,4 5,2 6,0 
Sjukfrånvaro 
åldersgrupp 50 år 
eller äldre 6,9 7,8 6,8 6,6 7,0 

 
Sjuklönekostnaderna uppgick 2013 till 2 268 tkr 
inklusive arbetsgivaravgifter. 
 

Långtidsfrisk 
Långtidsfrisk innebär att under ett år inte ha någon 
sjukdag alls och brukar redovisas som kommunens 
frisktal. Inom kommunen var det 32 procent av de 
månadsanställda medarbetarna som inte hade någon 
sjukdag alls under 2013.  
 

 

Rekrytering 
Inom kommunen har främst ersättningsrekryteringar 
genomförts. Kommunen har upplevt svårigheter med 
att rekrytera lärare med ämnesbehörigheter inom 
spanska och hemkunskap.  

 

Arbetsmiljö 
Inom arbetsmiljöområdet saknar kommunen tydliga 
rutiner och riktlinjer. En arbetsmiljögrupp utsågs av 
kommunchefen under 2013 som har till uppgift att 
revidera arbetsmiljöhandboken; kommunens 
internkontrollprogram för arbetsmiljön från 2000. Även 
ett samarbete med AFA försäkring har inletts för 
möjligheter till bättre uppföljning av riskanalyser samt 
olycksfall- och tillbudsrapportering. Arbetet med att 
upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete kommer 
att fortsätta under 2014.  
 

Jämställdhet 
Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats, 82 
procent av de månadsanställda är kvinnor. I enlighet 
med Diskrimineringslagen (2008:567) genomför 
kommunen vart tredje år lönekartläggning med syfte 
att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
löneskillnader i lön och andra anställningsvillkor. 
Senast genomfördes lönekartläggningen 2011. Under 
hösten 2014 genomförs lönekartläggningen nästa gång.  
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Finansiell analys 
 
Inledning 
En i grunden stark ekonomi är förutsättningen för att 
klara framtidens välfärd. I samband med att budgeten 
för år 2013 antogs, tillsatte kommunstyrelsen en 
arbetsgrupp med ändamål att utreda kommunens 
framtida investeringsbehov och finansieringen av 
investeringarna samt upprätta en långsiktig 
investeringsplan. Kommunen står inför stora 
utmaningar i form av investeringar inom bl.a. 
allmännyttan. Det är därför av extra vikt att planera 
hur detta ska finansieras. Möjligheterna att låna är 
begränsade.  
 
Ett led i detta är att höja resultatnivån för kommunen. I 
budget 2013 höjdes det långsiktiga resultatmålet från 
en nivå på 5 000-7 000 tkr till 10 000-15 000 tkr. Utan 
en så hög resultatnivå kommer alltför stor del av 
kommande investeringar behöva finansieras via 
nyupplåning, vilket belastar resultatet i form av högre 
räntekostnader. Med allra största sannolikhet blir det 
också svårt för kommunen, som redan har en hög 
skuldbörda, att finna kreditgivare för dessa lån.  
 
Kombinerat med kommande investeringar pågår en 
befolkningsförändring i kommunen. Antalet yngre 
medborgare minskar samtidigt som antalet 
medborgare över 65 år ökar. Detta ställer stora krav på 
omfördelning av kommunens resurser. Arbetet med att 
omfördela resurserna har pågått under en längre tid 
och fortsätter även i framtiden. Det är dock mycket 
svårt att göra en långsiktig planering baserad på 
konkreta data. Osäkerheten kring kostnads-
utvecklingen och befolkningsantalet är exempel på 
parametrar som är mycket osäkra. Trenden i 
kommunen har över tid visat en allt åldrande 
befolkning och dessutom minskande. År 2013 är dock 
ett undantag i den nedåtgående trenden vad gäller 
befolkningsunderlaget. Kommunens befolkning ökade 
med 27 personer under 2013. 
 
Detta påvisar egentligen enbart svårigheterna med att 
med exakthet förutse framtiden. Det är viktigt att ha 
god framförhållning för att lyckas stabilisera eventuella 
risker som införlivas i framtiden. Såväl som många 
hoppas på att gruvstarter i Bergslagen ska generera 
arbetstillfällen till kommunen och öka antalet invånare, 
finns en stor osäkerhetsfaktor i det faktum att det i 
dagsläget är två stora företag i kommunen som 
sysselsätter en stor del av den totala arbetskraften.  
 
En alltid överhängande börda för kommunen är de 
höga framtida pensionsutbetalningarna. Befolknings-
utvecklingen i kommunen innebär att färre skatte-

betalare ska klara av att finansiera pensioner som 
upparbetades under en tid då kommunens verksamhet 
var betydligt större än idag. 
 
I detta kapitel av förvaltningsberättelsen görs en 
genomgripande finansiell analys av Ljusnarsbergs 
kommuns ekonomiska ställning. Den tar sin 
utgångspunkt i de tidigare kapitlen av förvaltnings-
berättelsen och kommunens räkenskaper för 2013. 
 

Pensionsförpliktelser 
Per den 31 december 2013 uppgår kommunens totala 
pensionsförpliktelser till 152 557 tkr inklusive särskild 
löneskatt, omräknat till 31 298 kr/invånare. Det 
innebär en ökning av skulden från föregående år med 
8 715 tkr som främst beror på sänkningen av 
referensräntan (RIPS) år 2013, vilket ökade skulden. 
Förändringen av referensräntan är en betydande 
osäkerhetsfaktor som gör det svårt att beräkna 
kommunens framtida åtaganden. Dessutom är det 
svårt att förutspå med exakthet hur höga 
pensionsutbetalningarna blir i framtiden. 
 
Sedan 1998 redovisas kommunens pensionsskuld enligt 
den så kallade blandmodellen, vilket innebär att en 
mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen 
(1 262 tkr) och en större del tas upp som en ansvars-
förbindelse utanför balansräkningen (151 295 tkr). Den 
mycket höga ansvarsförbindelsen är viktig att beakta ur 
risksynpunkt, eftersom den skulden ska finansieras de 
kommande ca: 40 åren. Det är den delen av 
pensionsskulden som påverkas av referensräntan 
(RIPS). Kommunen kommer att behöva höja sin 
resultatnivå för att kunna möta den finansiella 
effekten. 
 
De pensionsmedel som intjänats efter 1998 utbetalas 
för den anställdes egen placering hos 
pensionsförvaltare. Förpliktelsen minskas med en 
försäkring genom kommunens pensionsförvaltare KPA, 
som innebär att pensionsförvaltaren svarar för 
utbetalning av kompletterande ålderspension och 
efterlevandepension till vuxen- samt barnpension. 
Detta dämpar ökningen av pensionsskulden. 
Kommunen förfogar inte över någon finansiell 
placering av pensionsmedel, vilket innebär att 
pensionsförpliktelsen återlånats i verksamheten (se 
nedanstående tabell). 
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Pensionsförpliktelser 
(tkr) 

2012 2013 

Avsättningar  
för pensioner 

1 487 1 262 

Ansvarsförbindelser  
för pensioner 

142 355 151 295 

Summa 
pensionsförpliktelser 

143 842 152 557 

Placering Pensionsmedel  0 0 

Återlånade medel 143 842 152 557 

 
Övriga avsättningar 
Förutom framtida pensionsutbetalningar finns övriga 
avsättningar i kommunen som ska utbetalas i 
framtiden. En av dessa är ett åtagande avseende 
återställande av deponi. Enligt en kalkyl från BKT 
beräknas det kosta totalt 15 900 tkr att täcka avfallet. 
Under 2013 minskade avsättningen med 1 576 tkr, till 
följd av att den första etappen av återställandet 
utfördes under 2013.  
 
En annan avsättning är finansiering av åtgärder 
kopplade till de s.k. Citybaneavtalet mellan staten och 
Örebro län, där kommunen har avsatt vissa medel för 
att öka attraktiviteten och enkelheten mellan övergång 
från biltrafik till den miljövänligare kollektivtrafiken. 
Kommunen har iordningsställt två resecentrum. Även 
den avsättningen minskade under 2013 med 323 tkr. 
 
År 2013 gjordes en ny avsättning med 250 tkr till en 
”vägfond” med möjlighet till utbetalning av 
kommunala investeringsbidrag för angelägna åtgärder. 
 

Skuldsättning 
Sammantaget har kommunen lån motsvarande 
250 893 tkr; en ökning med 19 812 tkr i jämförelse med 
år 2012. Av dessa ska amorteras 5 000 tkr under 2014 
som redovisas som kortfristig del av långfristig skuld i 
bokslutet 2013. Kommunen har övertagit LFAB:s lån 
motsvarande 22 500 tkr som ersättning för 
fastighetsbeståndet med tillhörande inventarier i 
bolaget. Detta var lån som kommunen tidigare borgade 
för såsom för egen skuld. Ytterligare 5 000 tkr har 
lånats till utbyggnaden av reningsverket i kommunen.  
Från det lån som avser byggnationen av ett lager i 
kommunen har amorterats 4 500 tkr genom 
inbetalning av likvida medel från Ljusnarsbergs 
kommunlager AB. Det finns inga indikationer på att 
amorteringstakten kommer att avta framöver. Om två 
år ska enligt avtal hela skulden lösas. Ytterligare ett lån 
på 2 688 tkr har amorterats under 2013. 
 
 

Kommunens långfristiga skulder 
(tkr)   

Totalt 250 893 

varav lån till   

Ljusnarsbergs kommunlager AB 32 588 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 112 993 

    

 Återstår kommunens ”egna” lån 105 312 

 
Den del av tillgångarna som finansierats med 
främmande kapital benämns skuldsättningsgrad. 
Kommunens totala skuldsättningsgrad uppgick till 71 % 
vid årets slut. I diagrammet nedan syns utvecklingen 
under en fem-års-period. I skuldsättningsgraden ingår 
dessvärre inte ansvarsförbindelsen för framtida 
pensionsutbetalningar, som 2013 uppgår till 151 295 
tkr. Skulle ansvarsförbindelsen tas med i beräkningen, 
skulle en mycket liten andel av samtliga kommuner i 
Sverige ha en skuldsättningsgrad under 100%.  

 
Skuldsättningsgraden är intressant att analysera 
uppdelat på kortfristiga och långfristiga skulder. Som 
nämnts i detta avsnitt har kommunens långfristiga 
skulder ökat genom övertagande av LFAB:s skulder, 
som kommunen redan tidigare borgade för. Men 
motsvarande summa har bokförts som tillgång i form 
av de fastigheter och inventarier som kommunen 
övertog från LFAB. Detta påverkar därför inte 
skuldsättningsgraden. Den delen som påverkar 
skuldsättningsgraden har istället minskat genom 
amorteringar under året. Höga långfristiga skulder 
innebär inga omedelbara risker, men innebär att den 
långsiktiga betalningsberedskapen minskar och så även 
resultatet i form av räntekostnader. 
 
De kortfristiga skulderna ingår också i beräkningen av 
skuldsättningsgraden och dessa har ökat under 2013 
med 8 110 tkr (inkl. den nämnda amorteringen som 
kommer att göras 2014 med 5 000 tkr). Detta kan 
förändras mycket sett över tid och det viktiga är att 
kommunen har tillräckligt god likviditet för att klara av 
dessa utbetalningar som sker i närtid.  
 
Ett av kommunens finansiella mål är att minska skulden 
per invånare. Detta är relevant eftersom större andel 

65% 
79% 79% 76% 71% 

2009 2010 2011 2012 2013

Skuldsättningsgrad 
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av skatteintäkterna går åt till att betala räntekostnader 
på lån istället för att gå direkt till verksamheterna, om 
skuldsättningsgraden vad avser långfristiga lån ökar. En 
för stor ökning av både lång- och kortfristiga lån skulle 
kunna innebära att kommunen blir tvungen att höja 
den kommunala skattesatsen, om inte intäkterna ökar i 
samma utsträckning. (Motsatsen till skuldsättningsgrad 
är soliditet.) 
 

Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtagande för bostadsrätts-
föreningen Hemvreten bedöms som det åtagandet 
med störst risk. Under januari-februari 2014 hade 
Hemvreten fem vakanta lägenheter, vilket är en hög 
andel i förhållande till totala antalet lägenheter. 
Borgensåtagandet uppgår i bokslut 2013 till 2 398 tkr. 
 
Till kommunalförbundet BKT har samtliga 
medlemskommuner ett borgensåtagande och 
Ljusnarsbergs kommuns åtagande uppgår i bokslut 
2013 till 1 740 tkr. Borgensåtagandet har aldrig 
utnyttjats och syftet med åtagandena från 
kommunerna är att säkra BKT:s kortsiktiga 
betalningsförmåga (en checkräkningskredit). 
 
Kommunens totala borgensåtaganden sjönk drastiskt 
under året och detta beror på att 27 469 tkr i skulder 
hos LFAB föregående år amorterades under våren av 
LFAB till 22 500 tkr i skuld, som därefter togs över av 
kommunen som ersättning för överlåtelsen av samtliga 
fastigheter till kommunen. Därefter försattes LFAB i 
frivillig likvidation. Vidare har borgensåtagandena för 
egna hem sjunkit då samtliga lån hos SBAB har 
återbetalats. Nu återstår endast 28 tkr av de 191 tkr 
som fanns föregående år. 
 
Sammanlagt uppgår ovanstående borgensåtaganden 
till 4 166 tkr, vilket är en minskning med 27 657 tkr i 
jämförelse med samma period föregående år. 
 
Ljusnarsbergs kommun har även ett solidariskt 
borgensåtagande sedan maj 1993 för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-
12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal 
om hur ansvaret ska fördelas mellan varje 
medlemskommun vid ett eventuellt infriande av 
borgensansvaret. Risken för ett sådant infriande 
bedöms som mycket liten. 
 
 
 
 

Förändring av skuldsättningen (ränterisk) 
När ränte- och valutarisker analyseras förstås att 
kommunen är beroende av omvärlden. Sådana saker 
som är viktigt att beakta om den internationella och 
nationella ekonomiska utvecklingen har redan 
kortfattat presenterats i avsnitten om Samhälls-
ekonomisk utveckling på sidan 8. Kommunen hanterar 
riskerna genom att sprida löptiderna på sina lån (se 
nedanstående tabell), genom att inte ha några 
valutabaserade lån och genom att den enda långivaren 
är Kommuninvest, som ger de bästa räntevillkoren för 
kommuner på marknaden i dagsläget. 

 
 
Likviditet 
En god likviditet är väsentligt för att kunna infria alla 
mål och åtaganden som innebär en utbetalning av 
medel från kommunkassan. Kassalikviditet beräknas 
genom att omsättningstillgångar exklusive varulager 
divideras med kortfristiga skulder. Nyckeltalet talar om 
hur stor del av de kortfristiga skulderna som kan 
betalas på en gång om kommunen tömmer kassan och 
kräver in sina kortfristiga fordringar. Som framgår av 
tabellen hade kommunen en bättre likviditet 2013 än 
de senaste fem åren. 

 
 
En kassalikviditet på 100% innebär att kommunen kan 
betala samtliga kortfristiga skulder omedelbart. En 
högre kassalikviditet än så innebär att kommunen till 
och med skulle få pengar över.  
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Enligt de finansiella målen ska kommunens likvida 
medel uppgå till minst 5% av den årliga 
bruttokostnaden. För 2013 innebär det 13 000 tkr. 
Målet handlar om att kunna betala de löpande 
utgifterna under året medan nyckeltalet 
”kassalikviditet” innebär att kunna betala skulderna.  
 

 
 
Likviditetsmåttens utveckling beror på intäkts- och 
kostnadsutvecklingen och det är därför intressant att 
analysera den härnäst. Det ska dock också nämnas att 
alla intäkter och kostnader inte innebär ett in- och 
utflöde av likvida medel. Kassaflödet redovisas i 
kassaflödesanalysen i räkenskaperna efter detta 
kapitel. 
 

Intäkter och kostnader 
Som framgår av Fem år i sammandrag på sidan 6, har 
skatteintäkter och generella statsbidrag ökat från 
föregående år med 0,2 %. Nettokostnaderna har för 
samma period minskat med 2,93 %.  
 
Enligt räkenskaperna har verksamheternas intäkter 
ökat under 2013 med 18 033 tkr. Ökningen förklaras av 
ca: 6 000 tkr i hyresintäkter som till största del härrör 
från övertagandet av allmännyttan. LFAB hade ca: 
19 000 tkr i omsättning per år innan likvidationen. 
Hyresdebiteringen flyttades över till kommunen fr.o.m. 
oktober 2013. Vidare har kommunen erhållit ca: 
8 000 tkr mer i intäkter från staten i olika riktade 
bidrag, främst från Migrationsverket i form av 
finansiering av flyktingmottagandet. Resterande 
4 000 tkr förklaras av intäkter från externa finansiärer 
för kommunala projekt (t.ex. från Trafikverket för 
resecentrum och från Statens bostadsomvandling för 
ombyggnation till seniorboende) samt avgifter i 
äldreomsorgen.   
 
Verksamhetens kostnader har också ökat under 2013 
med ca: 4 500 tkr. Mycket av kostnaderna härrör från 
övertagandet av förvaltningen av allmännyttans 
bestånd. De projekt som finansieras av externa aktörer 
som Statens bostadsomvandling och Trafikverket 

innebär ökade kostnader då kommunen betalar 
byggnationerna innan bidragen erhålls. Det samma 
gäller kostnaderna för flyktingmottagandet. 
 
Därutöver har tillkommit kapitalkostnader i samband 
med övertagandet av LFAB:s lån. Avskrivnings-
kostnaderna (som inte innebär någon 
likviditetpåverkan) ökade under 2013 med ca: 
6 900 tkr, vilket dock i huvudsak beror på 
nedskrivningar av anläggningstillgångar. Ränte-
kostnader på lån har minskat från föregående år med 
ca: 1 200 tkr till följd av kreditmarknadens låga 
räntenivåer. 
 

Investeringsnivå 
De finansiella målens investeringsnivå uppgår till 8 000-
13 000 tkr. I budgeten för 2014 har investeringsnivån 
ökat till 27 000 tkr. En förutsättning för att kunna ha en 
så hög investeringsnivå är att likviditeten också är 
relativt hög. Investeringsnivåerna under en 
femårsperiod presenteras i nedanstående diagram. 
Anledningen till att kommunen inte når upp till den 
budgeterade investeringsnivån för 2013 på 11 498 tkr 
är främst därför att investeringarna inte blivit i sin 
helhet fakturerade kommunen. Dessutom har 
kommunen fått extern finansiering av resecentrum i 
Kopparberg och Ställdalen.  

 
Det är intressant att relatera nettoinvesteringsnivån till 
självfinansieringsgraden av nettoinvesteringen. 
Självfinansieringsgraden talar om hur stor del av årets 
nettoinvesteringar som kan finansieras med internt 
tillförda medel. En hög självfinansieringsgrad innebär 
att kommunen inte behöver ta nya lån eller i vart fall 
inte låna några högre summor pengar för att finansiera 
investeringarna. Det innebär i sin tur att det 
ekonomiska handlingsutrymmet bibehålls.  
 
Årets mycket höga självfinansieringsgrad beror på det 
höga resultatet och den låga investeringsnivån. Som 
tidigare nämnts beror den låga investeringsnivån på att 
fakturor på samtliga slutförda investeringar inte har 
kommit för 2013. 
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Årets resultat 
Som har nämnts i detta kapitel har kommunen 
stora framtida investeringsbehov. Dessutom finns 
en hög pensionsskuld som ska betalas av under de 
kommande ca: 40 åren. Detta tillsammans med en 
rad belysta osäkerhetsfaktorer rörande kostnads-
utvecklingen, framtida skatteunderlag och 
ränteutvecklingen på kreditmarknaden, förutsätter 
höga resultatnivåer i kommunen framöver. 
Kommunen har ett långsiktigt resultatmål om 
10 000-15 000 tkr per år i 2013 års budget. Det 
målet uppnås under året med råge då kommunen 
har ett resultat på 18 724 tkr. Anledningen till det 
höga resultatet förklaras i det följande. 
 
Återbetalning av inbetalda sjukförsäkringspremier 
från AFA för åren 2005-2006 bidrog med 4 464 tkr i 
tillskott till kommunkassan. En avsättning av medel 
från Naturvårdsverket för skötsel av Finnkullberget 
resultatfördes och innebar 2 419 tkr i högre 
intäkter.  
 
Vidare ökade befolkningsantalet med 27 invånare 
vilket är del av förklaringen till 4 228 tkr i positiv 
avvikelse mot budget på finansieringsraden i 
driftredovisningen. Enligt driftredovisningen gick 
de flesta verksamheter med underskott mot 
budget för året och förklaringarna till det hittas i 
avsnitten om respektive verksamhet. 
Kostverksamhetens underskott (-805 tkr), fritid och 
kultur (-769 tkr), pedagogisk verksamhet (-
2 099 tkr), vård och omsorg (-1 985 tkr), 
arbetsmarknadsåtgärder (-202 tkr) och 
affärsverksamhet (-770 tkr), täcks av ett högt 
resultat på framförallt den gemensamma 
administrationen (+15 111 tkr).   

 
Som nämndes i avsnittet Intäkter och kostnader 
har intäkterna ökat mer än kostnaderna. Utöver 
det som nämndes i avsnittet användes inte det 
beviljade anslaget till kommunstyrelsen för 
oförutsedda utgifter under året (+1 250 tkr) och 
lönepotten gav ett överskott (+2 052 tkr). Under 
året har det inom administrationen funnits 
vakanser. Tidigare kommunchef var tjänstledig från 
22 oktober 2012 till 30 juni 2013 och avslutade 
därefter sin anställning. Då gjordes en 
omorganisation som innebar att ekonomichef och 
kommunchef slogs ihop till en tjänst.  

 
Dessa saker förklarar det höga men nödvändiga 
resultatet för året. Utan höga resultatnivåer blir 
kommunen istället tvungen att finansiera framtida 
investeringar och långfristiga skulder med lånade 
medel istället för egna. I så fall uppfyller inte 
kommunen kravet på god ekonomisk hushållning 
som innebär att varje generation ska bära sina 
egna kostnader.  

 
Särskilda upplysningar om koncernen 
En viktig händelse under året var att LFAB försattes 
i frivillig likvidation och helårseffekten av det 
kommer att visas i 2014 års räkenskaper. LFAB 
finns per den 31 december 2013 fortfarande med i 
koncernredovisningen eftersom bolaget ännu inte 
är avvecklat. Inga bidrag, tillskott eller utdelningar 
har skett i koncernen under året. Däremot har 
samtliga LFAB:s tidigare tillgångar och långfristiga 
skulder flyttats från LFAB till kommunen. I tabellen 
nedan redovisas de mellanhavanden i form av 
kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2013 
internt i koncernen.  

 
 

189% 
238% 

99% 

261% 

619% 

2009 2010 2011 2012 2013

Självfinansieringsgrad 

724 

7 669 

1 784 

11 370 

18 724 

2009 2010 2011 2012 2013

Årets resultat, tkr 



      

 

39 

 

 
Under året har även Ljusnarsbergs fastighets AB sålt 
sina fastigheter till Ljusnarsbergs kommun. Som 
ersättning för fastigheterna övertog kommunen 
fastighetsbolagets kvarvarande långfristiga lån 
motsvarande 22 500 tkr. Detta påverkar räkenskaperna 
på sätt som illustreras i nästa tabell. 

 
 

 
 

Interna transaktioner 
Ljusnarsbergs 
kommun 

Ljusnarsbergs 
fastighets AB övriga upplysningar 

Förvärv av 
fastigheter 

Utflöde -22 500   Reaförlusten belastar LFAB:s resultat med -13 021 tkr men 
påverkar inte koncernens resultat. Inflöde   22 500 

Upptagna 
lån/amort 

Utflöde   -22 500 
Kommunen har tagits över LFAB:s låneskuld. 

Inflöde 22 500   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Interna transaktioner Ljusnarsbergs 
kommun 

Ljusnarsbergs 
Fastighets AB 

Ljusnarsbergs 
Kommunlager AB 

Stiftelsen 
Gillersklack 

Försäljning  Köpare 642 tkr 2 050 tkr 4 tkr  
 Säljare 2 054 tkr 642 tkr   

Fordringar  Köpare 116 tkr 120 tkr 31 tkr  
 Säljare 151 tkr 116 tkr   

Finansiella Köpare   5 572 tkr  
 Säljare 5 572 tkr    

Lån  Köpare   28 088 tkr  
 Säljare 28 088 tkr    
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Resultaträkning  
År 2013 (tkr) 
 

 

  
Kommun Koncern Kommun Koncern 

  
2012 2012 2013 2013 

  
        

Verksamhetens intäkter Not 1 84 735 105 441 102 756 119 294 

därav jämförelsestörande intäkter Not 2 4 627 4 627 4766 4 766 

Verksamhetens kostnader Not 3 -303 114 -315 521 -307 788 -315 422 

därav jämförelsestörande kostnader Not 4     -6123 -6 123 

Avskrivningar Not 5 -7 155 -13 567 -14 051 -19 955 

Övriga rörelsekostnader 
 

  -1188     

Verksamhetens nettokostnader   -225 534 -224 835 -219 083 -216 083 

  
        

Skatteintäkter  Not 6 167 663 167 663 166 688 166 688 

Generella statsbidrag o utjämning Not 7 70 524 70 524 71 925 71 925 

Finansiella intäkter Not 8 5 997 5 052 5 571 189 

Finansiella kostnader Not 9 -7 280 -8 176 -6 377 -2 614 

Skatt  
 

0 -20 0 -5 

Resultat före extraordinära poster   11 370 10 208 18 724 20 100 

Extraordinära intäkter Not 10 0 0  0 0 

Extraordinära kostnader Not 10 0 0  0 0 

  
        

Årets resultat Not 10 11 370 10 208 18 724 20 100 

Bokslut 2012-12-31 
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Balansräkning  
År 2013 (tkr) 
 

  
Kommun Koncern Kommun Koncern 

TILLGÅNGAR 
 

2012 2012 2013 2013 

Anläggningstillgångar 
 

  
 

    

Materiella anläggningstillgångar: 
 

  
 

    

     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 12 127 199 197 126 141 304 222 511 

     Maskiner och inventarier Not 13 6 198 9 608 5 729 -30 858 

Finansiella anläggningstillgångar Not 16 33 710 22 699 45 600 34 549 

Långfristiga fordringar Not 17 150 080 113 641 145 666 117 579 

Summa anläggningstillgångar 
 

317 187 343 074 338 299 343 781 

  
  

 
    

Omsättningstillgångar 
 

  
 

    

Förråd m m 
 

0 215 0 0 

Kortfristiga fordringar Not 18 46 966 47 521 51 419 51 922 

Kortfristig placering Not 18 0 0 0 0 

Kassa och bank Not 19 19 756 35 634 33 962 45 652 

Summa omsättningstillgångar 
 

66 722 83 370 85 381 97 574 

  
  

 
    

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

383 909 426 444 423 680 441 355 

  
  

 
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER   

 
    

Eget kapital Not 20   
 

    

Ingående eget kapital 
 

80 676 92 751 92 046 102 959 

Årets resultat 
 

11 370 10 208 18 724 20 100 

Summa eget kapital 
 

92 046 102 959 110 770 123 059 

  
  

 
    

Avsättningar 
 

  
 

    

Avsättningar för pension och liknande 
 

  
 

    

     förpliktelser Not 21 1 487 1 487 1 262 1 262 

Avsättning till deponi m.m. Not 21 9 117 9 117 7 467 7 467 

  
  

 
    

Skulder 
 

  
 

    

Långfristiga skulder Not 22 231 081 258 549 245 893 245 894 

Kortfristiga skulder Not 23 50 178 54 332 58 288 63 673 

Summa skulder och avsättningar 
 

291 863 323 485 312 910 318 296 

  
  

 
    

SUMMA EGET KAPITAL,  
 

  
 

    

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

383 909 426 444 423 680 441 355 
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
 

  
 

    

Ansvarsförbindelser 
 

  
 

    

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 
 

  
 

    

     bland skulder och avsättningar Not 24 142 355 142 355 151 295 151 295 

Övriga ansvarsförbindelser 
 

  
 

    

     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 25 31 823 31 823 4 166 4 166 

Leasing Not 26 2 108 2 108 651 651 

  
  

 
    

SUMMA PANTER OCH 
 

  
 

    

ANSVARSFÖRBINDELSER 
 

176 286 176 286 156 112 155 461 
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Kassaflödesanalys  
År 2013 (tkr)
 

  
Kommun Koncern Kommun Koncern 

  
2012 2012 2013 2013 

Den löpande verksamheten Not         

Årets resultat 
 

11 370 10 208 18 724 20 100 

Justering för avskrivningar 5 7 155 13 567 14 051 19 955 
Justering för gjorda avsättn pensioner o 
övriga  21 2 237 2 237 -1 875 -1 875 

Just för övr ej likviditetspåv poster 11 2 005 0 0 0 

Medel från verksamheten före förändr rörelsekap 22 767 26 012 30 900 38 180 

  
        

Ökning (-)/minskning (+) Varulager 
 

0 64 0 215 

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar 221 1 091 -4 453 -4 401 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 380 -45 382 3 110 9 341 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 368 -18 215 29 557 43 335 

  
        

Investeringsverksamhet 
 

        

Investering i materiella anläggn.tillgångar 12,13 -7 110 -3 415 -27 800 -4 874 

Försälj materiella tillgångar (exkl reavinst) 12 63 0 112 0 

Investering i finansiella anläggningstillg 14 -2 028 -1 900 -21 189 -11 850 

Försäljning finansiella anläggningstillg 15 127 0 9 300 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 948 -5 315 -39 577 -16 724 

  
        

Finansieringsverksamheten 
 

        

Upptagna lån 
 

0 34 787 27 500 -12 656 

Ökning (-)/minsk (+) långfristiga fordringar  17 6 257 2 052 4 414 -3 937 

Amortering av skuld 22 -9 713 0 -7 688 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 456 36 839 24 226 -16 593 

  
        

Årets kassaflöde   10 964 13 309 14 206 10 018 

Likvida medel vid årets början 
 

8 792 22 325 19 756 35 634 

Likvida medel vid årets slut 
 

19 756 35 634 33 962 45 652 

      I analysen finns väsentliga betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala i form av: 

En intäkt gällande återbetalning från avtalsförsäkring på 4 464 tkr. 
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Noter till resultat- och balansräkning  
samt kassaflödesanalys (alla belopp i tkr) 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2012 2013 

 
enligt driftredovisningen 98 988 116 982 

 
varav 

 
  

 
Barnomsorgsavgifter 1 487 1 567 

 
Äldreomsorgsavgifter 5 628 6 136 

 
Skolmåltider 3 310 3 086 

 
Äldreomsorgsmåltider 4 306 4 374 

 
Tippavgifter 6 782 5 775 

 
Övriga avgifter 591 842 

 
Hyror och arrenden 13 005 19 460 

 
Försäljning 9 205 12 478 

 
Bidrag 50 200 58 480 

 
Övriga intäkter 4 475 4 784 

   
  

  Av dessa avgår interna transaktioner -14 253 -14 226 

 
Summa 84 735 102 756 

   
  

Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- 2012 2013 

 
hetens intäkter, enl driftredovisn 

 
  

 
Realisationsvinst anläggn.tillgångar 192 302 

  Återbetalning AFA 4 435 4 464 

  
4 627 4 766 

   
  

Not 3 Verksamhetens kostnader 2012 2013 

 
enligt driftredovisningen 328 091 339 403 

 
varav 

 
  

 
Kostnader för arbetskraft 164 692 165 604 

 
    varav pensionskostnader inkl löneskatt 24,26% 6 575 6 041 

 
       förändring av pensionsavsättning -140 -225 

 
       pensionsutbetalningar 5 540 5 239 

 
      pensionsförsäkringar 943 964 

 
      förvaltningsavgifter 232 63 

 
Entreprenad, köp av verksamhet 101 313 100 338 

 
Lokalhyror/hyror leasing 20 301 22 434 

 
Bränsle, energi och vatten 5 002 7 797 

 
Tele, datakommunikation, porto 1 689 2 827 

 
Livsmedel 3 576 3 275 

 
Material och varor 6 359 6 467 

 
Försörjningsstöd 3 875 3 032 
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Övriga bidrag 5 702 7 205 

 
Transporter och resor samt övr kostnader 4 858 3 035 

 
Kapitalkostnader 10 724 17 540 

   
  

 
Avgår kapitalkostnader -10 724 -17 540 

  Av dessa avgår interna transaktioner -14 253 -14 226 

 
Summa 303 114 307 788 

   
  

Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam- 2012 2013 

 
hetens nettokostnader, enl driftredovisn 

 
  

 
Realisationsförlust försäljning byggnader 0 75 

  Nedskrivning fastigheter 0 6 048 

 
Summa 0 6 123 

   
  

Not 5 Avskrivningar 2012 2013 

 
Inventarier 1 228 1 132 

 
Fastigheter och anläggningar 5 927 6 872 

 
Nedskrivning återförd 0 0 

 
Nedskrivningar materiella     0 6 048 

  Nedskrivningar finansiella 0 0 

 
Summa 7 155 14 051 

 
Nedskrivning har gjorts av följande fastighetsvärden: 

 
  

 

Reningsverket i Bångbro med 483 tkr, samt en utbyggnad av samma reningsverk med 1 972 
tkr. Nedskrivningarna påverkar inte kommunens resultat men minskar den bokförda 
skulden till VA-kollektivet. Nedskrivningen görs för att bättre spegla anläggningens antagna 
återvinningsvärde. 

  

 
  

 
  

 
  

 Smaragden, annex vid Bergsgården med 1 313 tkr. Nedskrivningen 

  

 
  

 

påverkar inte kommunens resultat. Annexet antas sakna värde.   

 
  

 
  

 

Gamla Kopparbergsskolan med 2 279 tkr. Nedskrivningen påverkar resultatet och görs 
därför att elevantalet minskar och skolan inte kommer att användas inom en snar framtid 
samt att byggnaden bedöms ha ett mycket lågt marknads- värde. 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

   
  

Not 6 Skatteintäkter 2012 2013 

 
Preliminära skatteinbetalningar under året 165 419 167 749 

 
Preliminär slutavräkning innevarande år 2 209 -1 179 

  Slutavräkning föregående år 35 118 

 
Summa 167 663 166 688 
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Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2.  

 
  

   
  

   
  

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 2012 2013 

 
Inkomstutjämning 48 818 53 495 

 
Kostnadsutjämning 5 025 3 817 

 
Utjämningsbidrag LSS 2 460 497 

 
Strukturbidrag 3 527 3 479 

 
Fastighetsavgift 8 284 8 435 

  Regleringsbidrag/avgift 2 410 2 202 

 
Summa 70 524 71 925 

   
  

Not 8 Finansiella intäkter 2012 2013 

 
Räntor medelsplacering 844 955 

 
Räntor från koncernföretag 1 424 924 

 
Räntor utlåning -137 142 

 
Räntor kundfordringar 13 13 

 
Ersättning kommunal borgen 382 166 

  Övriga finansiella intäkter 3 471 3 372 

 
Summa 5 997 5 571 

  
    

Not 9 Finansiella kostnader 2012 2013 

 
Räntor på anläggningslån -4 956 -4 694 

 
Upplupna räntor -2 299 -1 357 

 
Förlust vid försäljn av finansiella anläggn.tillgångar 

 
-326 

  Övriga finansiella kostnader -25 0 

  
-7 280 -6 377 

   
  

Not 10 Avstämning av balanskravet 2012 2013 

 
Årets resultat enligt resultaträkningen 11 370 18 724 

 
Frivillig avtalspension 0 0 

  Realisationsvinst anläggn.tillgångar -192 -302 

 
Justerat resultat 11 178 18 422 

 
      

   
  

Not 11 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2012 2013 

 
Nedskrivning materiell anläggningstillgång 2 000 0 

  Övriga 5 0 

 
Summa 2 005 0 
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Not 12 Materiella anläggningstillgångar 2012 2013 

 
Mark och byggnader 

 
  

 
Anskaffningsvärde 253 537 280 562 

 
Ackumulerade avskrivningar -110 373 -117 245 

 
Ackumulerade nedskrivningar -15 965 -22 013 

  Ackumulerade uppskrivningar 0 0 

 
Bokfört värde 127 199 141 304 

   
  

 
Redovisat värde vid årets början 128 290 127 199 

 
Investeringar 6 924 27 137 

 
Försäljning och utrangering -63 -112 

 
Nedskrivningar -2 000 -6 048 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 

 
Avskrivningar -5 927 -6 872 

 
Överföringar från eller till annat slag av tillgång -25 0 

  Övriga förändringar  0 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 127 199 141 304 

   
  

 
Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning. Tillämpad    

 
tid för avskrivning är mellan 20-50 år. Mark skrivs inte av.    

 
Huvudprincipen används och beloppsgränsen  

 
  

 
för anläggningstillgång är över ett basbelopp. 

 
  

   
  

Not 13 Maskiner och inventarier 2012 2013 

 
Anskaffningsvärde 12 098 12 761 

 
Ackumulerade avskrivningar -4 729 -5 861 

 
Ackumulerade nedskrivningar -1 171 -1 171 

  Ackumulerade uppskrivningar 0 0 

 
Bokfört värde 6 198 5 729 

   
  

 
Redovisat värde vid årets början 7 218 6 198 

 
Investeringar 186 663 

 
Försäljning och utrangering 0 0 

 
Nedskrivningar 0 0 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 

 
Avskrivningar -1 228 -1 132 

 
Överföringar från eller till annat slag av tillgång 25 0 

  Övriga förändringar  -3 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 6 198 5 729 

 
Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning.  

 
  

 
Tillämpad tid för avskrivning är mellan 3-10 år. Huvudprincipen    

 
används och beloppsgränsen för anläggningstillgång är över ett    

 
basbelopp. 
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Not 14 Investering av finansiella anläggningstillgångar 2012 2013 

 
Obligationer 

 
  

 
LLoyds FRN 1/16 1 500 0 

 
Barclays Bank PLC 0 10 000 

 
Svenska Handelsbanken enligt Standard&Poor's 0 10 000 

 
Andelar 

 
  

 
Kommuninvest ekonomisk förening 528 1 149 

 
Husbyggnadsvaror (HBV) förening 0 40 

    2 028 21 189 

   
  

Not 15 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2012 2013 

 
Obligationer 

 
  

 
Barclays Bank PLC, Danske Bank 0 9 300 

 
Aktier 

 
  

  Länstrafiken i Örebro AB 127 0 

 
Summa 127 9 300 

   
  

   
  

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 2012 2013 

 
Aktier 11 050 11 050 

 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 11 000 11 000 

 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 50 50 

 
Länstrafiken i Örebro AB 0 0 

 
Andelar 1 052 2 242 

 
Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 

 
Kommuninvest 687 1 837 

 
Ljusnarshälsan 25 25 

 
Husbyggnadsvaror (HBV) förening 0 40 

 
Obligationer 21 608 32 308 

 
Barclays Bank PLC, Danske Bank 9 300 10 000 

 
Svenska Handelsbanken enligt Standard&Poor's 0 10 000 

 
Barcl (icke räntebärande), Danske bank 5 000 5 000 

 
SEK 4573 (icke räntebärande), Danske bank 4 000 4 000 

 
Lloyds FRN 1/16 1 500 1 500 

 
Lloyds TSB Bank Steepener Notes, Danske bank 920 920 

  Kommuninvest ekonomisk förening 888 888 

 
Summa 33 710 45 600 

   
  

Not 17 Långfristiga fordringar 2012 2013 

 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 37 087 32 588 

 
Riksbyggen Kooperativa hyresgästförening  112 993 112 993 

  Återbäringsmedel Husbyggnadsvaror (HBV) förening 0 85 

 
Summa 150 080 145 666 
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Not 18 Kortfristiga fordringar 2012 2013 

 
Kundfordringar 10 542 10 487 

 
Upplupna skatteintäkter 7 904 4 003 

 
Statliga fordringar 11 332 9 995 

 
Förutbetalda kostnader 3 847 3 903 

 
Upplupna intäkter 1 852 9 089 

 
Momsfordran 1 596 3 040 

 
Korfristig fordran Riksbyggen Kooperativa… 9 489 9 489 

  Övrigt 404 1 414 

 
Summa 46 966 51 419 

   
  

Not 19 Kassa och bank 2012 2013 

 
Kassa   6 13 

 
Postgiro  12 194 26 590 

  Bank 7 556 7 359 

 
Summa 19 756 33 962 

   
  

Not 20 Eget kapital 2012 2013 

  Ingående eget kapital 80 676 92 046 

 
Årets resultat 11 370 18 724 

  Summa 92 046 110 770 

   
  

 
Specifikation av eget kapital 

 
  

 
Kommunen 88 883 107 855 

 
VA-kollektivet (ackumulerat över-underskott) 3 139 3 163 

  VA-kollektivet, årets resultat 24 -248 

 
Summa 92 046 110 770 

   
  

Not 21 Avsättning pension     

 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är    

 
beräknade enligt RIPS 07. Avsättning till pensioner redovisar    

 
avtalspensioner  som intjänats fr.o.m. 1998-01-01 samt samtliga   

 
 garanti- och visstidspensioner.Förpliktelsen minskad genom försäkring:    

 
kompletterande ålderspension och efterlevandepension till vuxen   

 
 samt barnpension försäkrat hos KPA.Överskottsmedel i försäkringen    

 
var per den 31/12-13 är 0 kr. Totalt kapital för att säkerställa    

 
utbetalningar är 9 814 tkr.  

 
  

   
  

Not 21 Avsättning pension exkl ÖK-SAP 2012 2013 

 
Ingående avsättning 1 239 1 286 

 
Pensionsutbetalningar -80 -147 

 
Nyintjänad pension 65 0 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 64 35 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 98 
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Förändring av löneskatt 0 0 

 
Övrigt -1 -10 

 
Utgående avsättning 1 286 1 262 

 
Aktualiseringsgrad är 94 % 

 
  

   
  

Not 21 Avsättning pension ÖK-SAP     

   
  

 
Ingående avsättning 388 201 

 
Utbetalning ÖK-Sap -204 0 

 
Arbetstagare som pensionerats 0 0 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 16 3 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 

 
Övrigt 1 -204 

 
Utgående avsättning 201 0 

 
Aktualiseringsgrad är 94 % 

 
  

   
  

Not 21 Avsättning deponi 2012 2013 

 

Avsättning avser återställande av deponi Skäret. Återställande påbörjas år 
2013 och beräknas pågå tom 2021.  En kalkyl för totala återställandet från 
BKT är på totalt 15,9 mkr. 

  

 
Resultat från verksamheten deponi 

 
  

 
Ingående balans 6 737 7 208 

 
Avsättning under året 471 234 

 
Ianspråktaget belopp under året 0 -1 810 

 
Outnyttjat belopp som återförts 0 0 

 
Utgående balans 7 208 5 632 

   
  

Not 21 Avsättning citybanan 2012 2013 

 

Avsättning avser investerings- och utvecklingsåtgärder för kollektivrafiken 
med medel kopplade till Citybaneavtalet. Betalningsplanen påbörjas år 
2013 och pågår tom 2017. Avbetalning sker med 10 % år 2013, 15 % år 
2014 och 25 % åren 2015-2017. 

  

 
Ingående balans 0 1 908 

 
Avsättning under året 2 120 0 

 
Ianspråktaget belopp under året  -212 -323 

 
Outnyttjat belopp som återförts 0   

 
Utgående balans 1 908 1 585 

   
  

Not 21 Avsättning vägfond 2012 2013 

 

Avsättningen avser en av fullmäktige (KS 043/2011, 2011-12-15 §118) 
beslutad vägfond för möjlighet till utbetalning av kommunala 
investeringsbidrag för angelägna åtgärder.Fonden är nybildad 2013   

 
 och utbetalning ur den ska ske tidigast år 2015. 
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Ingående balans 0 0 

 
Avsättning under året 0 250 

 
Ianspråkstagande belopp under året 0 0 

 
Outnyttjat belopp som återförst 0 0 

 
Utgående balans 0 250 

   
  

 
Totalt avsättningar 10 603 8 729 

   
  

Not 22 Långfristiga skulder 2012 2013 

 
Låneskuld 

 
  

 
Ingående låneskuld 240 794 231 081 

 
Nya lån/övertagna lån 0 27 500 

 
Avgår kortfristig del av långfristig skuld 0 -5 000 

 
Årets amorteringar/Inlösta lån -9 713 -7 688 

 
Summa 231 081 245 893 

 

Kreditgivare är Kommuninvest. Huvudmetoden 
tillämpas enl RKR rek 15.1 

 
  

  
2012 2013 

 
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 

 
  

 
Genomsnittlig ränta 3,07% 2,51% 

 
Lån som förfaller inom  

 
  

 
1 år 48 221 64 960 

 
2-3 år 69 960 148 033 

 
4-5 år 35 500 15 000 

   
  

Not 23 Kortfristiga skulder 2012 2013 

   
  

 
Leverantörsskulder 12 603 19 054 

   
  

 
Personalens skatter och avgifter 15 673 15 168 

 
  varav källskatt anställda 2 495 2 386 

 
  varav arbetsgivaravgifter anställda 3 007 2 868 

 
  varav upplupna löner 94 0 

 
  varav semesterlöneskuld 10 077 9 914 

   
  

 
Interimsskulder 8 845 9 009 

 
vara upplupna kostnader 8 042 7 817 

 
varav förutbetalda intäkter - driftbidrag staten 803 1 192 

   
  

 
Upplupna kostnader 8 706 7 781 

 
  varav upplupna räntor 2 299 1 357 

 
  varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner -76 -124 

 
  varav upplupna pensionskostnader, individuell del 5 217 5 272 

 
  varav löneskatt pensionskostnader, individuell del 1 266 1 276 
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Kortfristig del av långfristig skuld 0 5 000 

 
Kortfristig skuld koncernföretag 0 116 

   
  

 
Kortfristiga skulder staten 349 453 

 
  varav momsskuld 349 453 

   
  

 
Övrigt 4 002 1 707 

 
Summa 50 178 58 288 

 Förutbetalda intäkter periodiseras och redovisas under den period de 
gäller, medfinansiering och driftbidrag staten redovisas i takt med att 
villkoren är uppfyllda. 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

Not 24 Pensionsförpliktelser 2012 2013 

 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits upp bland skulder    

 
eller avsättningar. 

 
  

 
Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvars-   

 
förbindelse. Denna del av pensionsåtagandet har ökat med 8 940 tkr   

 
mellan år 2012 och 2013. Ljusnarsberg har beslutat att betala ut    

 
maximalt belopp av den avgiftsbestämda ålderspensionen. För 2013   

 
betalades ut 5 069 tkr som bokfördes som en kortfristig skuld.    

 
Förpliktelsen är ej minskad genom försäkring. Likvidmässigt    

 
är avsatta medel för pensioner återlånade av kommunen.    

 
Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning. 

 
  

 
Ingående pensionsförpliktelser 140 281 142 355 

 
Pensionsutbetalningar -5 464 -5 863 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 6 997 4 371 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 11 417 

 
Aktualisering 283 0 

 
Bromsen 0 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 

 
Övrigt 258 -985 

 
Utgående pensionsförplikt. intjänade före år 1998 142 355 151 295 

   
  

   
  

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser 2012 2013 

 
Ljusnarsbergs Fastighets AB, Kommuninvest 27 469 0 

 
BKT, Bergslagens Sparbank 1 740 1 740 

 
Bostadsrättsföreningar 2 423 2 398 

 
Lån småhus 191 28 

 
Summa 31 823 4 166 

Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del. 
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Solidarisk borgen - Kommuninvest ekonomiska förening 

  
Ljusnarsbergs kommun har  i maj månad 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljusnarsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
269 401 727 843 kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 340 007 873 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 342 253 899 kr. 

    Not 26 Leasing 2012 2013 

 
Finansiella leasingavtal över 3 år 0 0 

   
  

 
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 

 
  

 
överstigande 3 år 2 108 651 

 
Minimileaseavgifter   Tkr 

 
  

 
Med förfall inom 1 år 167 148 

 
Med förfall inom 1-5 år 1941 503 

 
Med förfall senare än 5 år 0 0 

   
  

 
Leasingavtalet klassas som operationella då avgiften fördelas linjärt över   

 
leasingperioden och de ekonomiska fördelar och risker som    

 

förknippas med ägandet av objeketet EJ överförs från leasgivare till 
leastagare.   

 

Ingen beloppsgräns är satt för att klassificera finansiella avtal som 
operationella.   

 
Avtalen innehåller endast standardvillkor. 
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Ord & begrepp 
Sambandet mellan redovisningsmodellens olika delar ser ut på följande sätt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftredovisning 
Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

Resultaträkning 
- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

Finansieringsanalys 
- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

= Förändring av likvida medel 

Balansräkning 
Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

= Summa tillgångar 

 

Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

= Summa eget kapital, avsättningar  

och skulder 

Resultaträkningen visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapitalets 
förändring kan även utläsas av balansräkningen. 
 
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur 
kommunen har använt sitt kapital ( i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har 
anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital. 
 
Driftredovisningen visar intäkter och kostnader = nettokostnaderna från respektive verksamhet. Tidigare år har 
driftredovisningen även varit uppdelad per utskott. 
 
Finansieringsanalysen visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet har påverkat  
rörelsekapitalet. 
 
Investeringsredovisningen visar de investeringar per projekt som gjorts per utskott under året. 
 

 

 



   

 

55 

 

 
 
Anläggningstillgång   

 
Fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav, t ex 
fordon, maskiner och fastigheter. 

Avskrivning Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgång. 

Avsättningar Ekonomiska förpliktelser som är säkra men ovissa till belopp 
eller till den tidpunkt då de skall infrias.  

Eget kapital Visar skillnaden mellan tillgångar och skulder, dvs hur mycket 
av tillgångarna som finansierats av egna medel. 

Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital som kommunen bundit i 
de anläggningstillgångar som förvaltningarna disponerar. 

Kapitalkostnad Årlig ersättning mellan finansförvaltningen och 
verksamheterna. Utgör ersättning för avskrivning och 
interränta. 

Långfristiga skulder Skulder överstigande 1 år. 

Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i 
rätt tid). 

Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för avgifter, driftbidrag och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel. 

Omsättningstillgångar Summan av likvida medel, kortfristiga fordringar (kortare än 
ett år) och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till 
likvida medel 

Rörelsekapitalet Skillnaden mellan kortfristiga omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens 
finansiella styrka på kort sikt. 

Skulder 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 omsättningstillgångar (t.ex kontanter, kortfristiga ford-
ringar och förråd) dels anläggningstillgångar (t.ex fastigheter, 
inventarier, aktier och långfristiga fordringar). 
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Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning är anpassad till 
bestämmelserna i Lagen om kommunal redovisning 
och följer de rekommendationer som lämnats av 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). I de fall 
redovisningen avviker från dessa rekommendationer 
anges detta särskilt. 
 
Anläggningstillgångar 

Upptas till anskaffningsvärdet minus eventuella 
investeringsbidrag. Avskrivningar sker således inte på 
tillgångarnas bidragsfinansierade del. 

Avskrivningar sker med ett års eftersläpning. Dvs de 
investeringar som görs år 2012 tas upp år 2013. 
Avskrivningar sker månadsvis. 

Avskrivningarna har beräknats efter nominell metod 
och görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod i enlighet med RKR:s rekommendation 
11.2. Vägledning avseende avskrivningstider har 
inhämtats från SKL:s förslag till avskrivningstider. 
 
Avsättningar och ansvarsförbindelser för pensioner  

Pensionsskuldberäkningen är gjord enligt den så 
kallade blandmodellen, vilket är den beräkningsmodell 
som SKL i juni 2007 beslutat om ska användas vid 
värdering av pensionsutfästelsen. 

Enligt rekommendation 10.2 redovisas: 

Pensionsförmånerna intjänade till och med 1997 som 
en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och 
pensioner intjänade from 1998 och samtliga garanti- 
och visstidspensioner som en avsättning i 
balansräkningen. 

Pensionsåtagandet beräknas av Kommunernas 
Pensionsanstalt (KPA). 
Avsättningar redovisas enligt Rådets rekommendation 
nr 10.2 genom en egen avsättning i balansräkningen 
samt specificerad not gällande avsättningen.  
 
Intäkter från avgifter och försäljning har redovisats till 
det värde kommunen fått eller kommer att få enligt 
redovisningsrådets rekommendation 18. Kommunen 
avviker från rekommendation 18 avseende 
investerings-bidrag som istället har minskat 
investerings-utgiften för tillgången som aktiverats. 
 
Finansiella tillgångar och skulder  
redovisas enligt RKR:s rekommendation 20.  
Kommunen hänvisar inte till någon policy då detta inte 
finns. Upplysningar gällande marknadsvärde anges inte 
och avviker därmed ifrån rekommendationen. 
 
Jämförelsestörande poster  
har särredovisats i resultaträkningen och i not enligt 

redovisningsrådets rekommendation 3.1. Kommer göra 
översyn framöver vilket gränsvärde som ska gälla i 
regel.  
 
Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats till rätt 
period i årsbokslutet. 
 
Kapitalkostnader består av avskrivningar och intern 
ränta. Avskrivningarna har beräknats efter nominell 
metod. Internräntan har under året uppgått till 2,9 %. 
Dock har internräntan på VA uppgått till 1,7 %. 
 
Leasingavtal 
I enlighet med RKR:s rek nr 13.1 redovisas 
leasingavtalen som operationella och bokförs ej som 
tillgång. Kostnaden bokförs på resultatet och not 
lämnas gällande effekterna framöver. 
 
Leverantörsfakturor inkomna efter delårsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak 
bokförts och belastar redovisningen. 
 
Sammanställd redovisning  
(koncernredovisning) Upprättad enligt Rådets 
rekommendation 8.2 och efter bolagens preliminära 
bokslut. I koncernbokslutet ingår Ljusnarsbergs 
Fastighets AB, Ljusnarsbergs Kommunlager AB och 
Stiftelsen Gillersklack. Den sammanställda 
redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Eliminering har gjorts för 
interna mellanhavanden mellan kommunen och 
respektive företag. Vid upprättande av 
koncernredovisningen har kommunens 
redovisningsprinciper varit vägledande. Någon 
justering för olikheter i avskrivningsprinciper har inte 
gjorts utan respektive företags principer är i detta 
sammanhang rådande. Tilläggsupplysningar saknas i 
form av noter till resultat- och balansräkningen.  
 
Sociala avgifter har bokförts som procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Personalomkostnadspålägget är för 
året 38,46 %. 
 
Statsbidrag hänförliga till redovisningsperioden men 
ännu ej influtna har fordringsförts. 
 
Semesterlöneskuld samt avsättningar för outtagen 
semester och övertid har redovisats som kortfristig 
skuld. Förändringen har redovisats som 
kostnad/minskad kostnad  
i driftredovisningen under administration. 
 
Skatteintäkter innehåller preliminära månatliga 
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inbetalningar, regleringen gällande slutavräkning för år 
2012 och prognostiserad slutavräkning för 2013. Detta 
följer redovisningsrådets rekommendation nr 4,2 och 
användandet av SKL:s prognos. 
 
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till 
redovisningsperioden har i flertalet fall fordringsförts 
och tillgodogjorts årets redovisning. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


