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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
 
 
ALLMÄN ÖVERSIKT 
 
 
Näringsliv och arbetsmarknad 
 
I Ljusnarsbergs kommun finns idag en mängd företag inom ett brett spektra av branscher. 
Flertalet är små företag, ofta enmansföretag. Dock finns två större: Ahlstroms i Ställdalen som 
tillverkar fibertyg samt Kopparbergs Bryggeri. Bland övriga företag är branschbredden stor. 
Allt från traditionella verkstadsföretag till företag som sysslar med medicinteknik och 
elektronik.  
 
Kopparbergs Bryggeri investerar för att kunna öka produktionen. Vad det innebär i 
arbetstillfällen är för tidigt att säga än. Det är självklart positivt då det indikerar att företaget ser 
ljust på framtiden och produktionen i Kopparberg. 
 
Under 2006 har Campus Kopparbergs verksamhet övergått från projekt till Örebro universitets 
ordinarie verksamhet. Den 2-åriga behandlingsassistentutbildningen har idag ca 55 studerande. 
Utöver detta ca 15 studerande i Creative Business Management. Ytterligare en utbildning 
planeras att starta hösten 2006. Kommunen fortsätter att samarbeta med ÖU om fortsatt 
utveckling av Campus bl a har ingåtts ett femårigt hyresavtal med ÖU avseende Stora Gården 
och Kopparhyttan. 
 
EU-projeket Bergskraft har under 2006 lyckats väl med att attrahera nationella och 
internationella bergsbruksföretag för etablering i regionen. Bergskraft arbetar med att skapa 
bättre förutsättningar för etableringar av bergsbruksföretag genom nätverksbildande och 
framläggande av potentiella fyndigheter som finns i regionen. Även inom området gruvmiljö 
har Bergskraft etablerat en verksamhet i nära samråd med ett flertal universitet, högskolor och 
företag. 
 
Den öppna arbetslösheten i kommunen är per sista juli 4,7 % (4,9 %) eller 149 personer (155). I 
någon form av åtgärdsprogram återfinns 2,8 % (2,0 %) eller 89 personer (62). För ungdomar 
(18-24 år) är situationen sämre. Där är 10,8 % (11,1 %) öppet arbetslösa och 4,4 % (3,0 %) i 
åtgärd.  
 
Kommunen arbetar aktivt med näringslivsfrågor via ett utvecklingsråd (fd näringslivsråd) vars 
syfte bl a är att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Rådet har arbetat fram en 
marknadsföringsplan för kommunen som antagits av kommunstyrelsen. Kommunens ranking i 
Svenskt Näringslivs kommunranking har stadigt ökat och är nu 215 plats. 
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Befolkning 
 
Ljusnarsbergs kommun har under de senaste 50 åren kontinuerligt minskat befolknings-
mässigt. En av orsakerna är de strukturella förändringarna inom kommunens näringsliv.  
Vid halvårsskiftet 2006 var invånarantalet 5 336, en minskning med endast 1 person sedan 
förra halvårsskiftet. Sedan årsskiftet har invånarantalet ökat med 19 personer. En 
huvudanledning till det senaste halvårets utveckling är den tillfälliga asyllagstiftningen samt 
färre avlidna än året innan. Födelsenettot är fortsatt negativt med 21 färre födda än döda. 
Statistiskt ser utvecklingen från 1950 och framåt ut enligt nedan: 
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En stor del av landets kommuner har en liknande problematik, även om variationerna kan vara 
både större eller mindre. Samma problematik råder dessutom i vår omvärld utanför landets 
gränser.  
 
Kommunen har färre barn, ungdomar och vuxna i åldrarna 18 – 24 år samt 25 – 44 år än 
riksgenomsnittet. Däremot är andelen över 45 år högre än genomsnittet i landet. Dessutom 
finns överskott av män då unga kvinnor visar sig mer flyttningsbenägna. För barnomsorg och 
grundskola innebär de mindre årskullarna krav på en anpassning av verksamheterna till 
minskande volymer.  
 
Andelen 65 år och äldre är högre i Ljusnarsberg än riksgenomsnittet, vilket ställer 
volymmässigt stora krav på den kommunala äldreomsorgen. De närmsta åren minskar dock 
antalet äldre-äldre för att om ca 6-7 år öka igen. 
 
Bostadsmarknaden  
 
Den långvariga negativa befolkningsutvecklingen har drabbat hela fastighetsmarknaden i 
kommunen. I det avtal som kommunen år 2000 slöt med staten kring bostadsåtaganden ingick 
att 155 st lägenheter skulle tas ur marknaden. Avtalet med staten har fullföljts. Trots detta är ett 
alltför stort antal lägenheter tomma såväl inom kommunens bostadsbolag, privata hyreshus som 
bostadsrättsföreningar. Kommunens fastighetsbolag har för närvarande ca 49 outhyrda 
lägenheter vilka medför ett intäktsbortfall med ca 2,2 mkr per år. Dessutom finns många egna 
hem till salu inom kommunens gränser.  
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
 
Ljusnarsbergs kommunkoncern 
 
Den kommunala verksamheten i Ljusnarsbergs kommun bedrivs både i förvaltnings- och 
bolagsform. Koncernen består förutom av kommunen av två helägda bolag och en stiftelse.  
 
 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 
bygger och förvaltar bostäder samt servicebostäder i Ljusnarsbergs kommun. Bolaget 
sysselsätter ca 9 personer med fastighetsskötsel, lokalvård och administration. Företaget hade 
per den 30/6-06, 427 lägenheter varav ca 49 var outhyrda. 
 
Ett stort hyresbortfall i kombination med att räntebidragen successivt minskats har gjort att 
företagets ekonomi under slutet av 90-talet och början 2000-talet år varit dålig. Efter ansökan 
och förhandlingar tecknande kommunen, såsom ägare av bolaget, under år 2000 ett avtal med 
staten, bostadsdelegationen, vilket i korthet innebar: 
• 155 lägenheter skulle under åren 2000-2002 avskiljas från fastighetsbolaget till kommunen 

och tas ur bostadsmarknaden 
• kommunen har genom villkorade aktieägartillskott tillskjutit 93 700 tkr till 

fastighetsbolaget. Av tillskottet utgjorde 25 000 tkr lån som kommunen övertog från 
fastighetsbolaget 

• bolaget skulle använda tillskottet samt egna medel till att lösa lån på 97 500 tkr 
• kommunen skulle ansvara för samtliga kostnader hänförliga till avvecklingen eller 

utvecklingen av de avskiljda lägenheterna 
• fastighetsbolaget skulle genomföra rationaliseringar och effektiviseringar så att drift- och 

underhållskostnaderna inte överstiger 350 kr/m2 
• staten utbetalade 75 000 tkr till kommunen som bidrag 
 
Detta avtal medförde en avlastning av bolaget men medförde också stora ansträngningar för att 
uppnå de i avtalet stipulerade kraven. Avtalet har fullföljts av stat, bolag och kommun. 
Konstateras kan att avtalet med staten kraftigt bidragit till bolagets förbättrade situation. En 
annan viktig faktor är de senaste årens låga räntor. 
 
Bolagets resultat för första halvåret 2006 visar på ett överskott med 374 tkr (572 tkr). 
 
Kommunfullmäktige beslutade hösten 2003 om en gemensam fastighetsorganisation. 
Innebörden var bl a att bolaget skulle få ansvar för all fastighetsskötsel (exklusive lokalvård) 
för kommunens lokaler och att kommunens verksamheter genom hyresavtal skulle reglera hyra 
och skötsel. Därigenom skulle verksamhetsansvariga i högre grad koncentrera sig på 
verksamhetsfrågor istället för fastighetsdito. Bolaget skulle å sin sida uppnå effektiviseringar i 
och med samordningen och därigenom kunna lägga mer resurser på underhåll. 
 
I praktiken har dock svårigheter uppstått. Dels var medlen för underhåll alltför låg, dels kräver 
fastighetsbolaget ersättning för sina administrativa kostnader. Samtidigt har 
samordningsvinsterna ej blivit som förväntat och därmed har underhållet varit fortsatt på en 
alltför låg nivå. Nödvändigt underhåll har till stora delar bekostats av hyresgästerna trots 
avsaknad av budget för detta ändamål. Konsekvensen av detta blev till slut att avtalet med 
fastighetsbolaget sades upp och omförhandlingar pågår för närvarande. 
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Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB, LIFAB 
förvaltar kommunens industrilokaler med en sammanlagd yta om 25 980 m2 fördelat på två 
industriområden. 
 
Uthyrningsgraden är i stort oförändrad jämfört med samma period i fjol. 
Bolagets resultat för första halvåret 2006 visar på ett överskott med 59 tkr. 
 
 
Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 
Stiftelsen har sålt anläggningen efter godkännande av stiftaren.  
 
 
Kommunen är dessutom minoritetsägare i Kommuninvest i Sverige AB samt i Länstrafiken i 
Örebro AB. 
 
 
Ljusnarsbergs kommun 
 
Förutsättningar 
 
Fr o m 2000 gäller balanskrav för Sveriges kommuner, dvs intäkterna skall minst täcka 
kostnaderna. Ljusnarsbergs kommun klarade balanskravet både år 2002, 2003 och 2005. För 
2004 redovisades ett positivt resultat men pga realisationsvinster (som ej får räknas in vid 
avstämning av balanskravet) uppnåddes ej balanskravet.   
    
Kommunen slöt under 2000 avtal med såväl kommun- som bostadsdelegationen. Avtalet med 
bostadsdelegationen beskrivs ovan under Ljusnarsbergs kommunkoncern. 
 
Överenskommelsen med kommundelegationen innebar att kommunen skulle uppfylla följande: 
• uppnå ekonomisk balans enligt god redovisningssed senast bokslut år 2002 
• vidta åtgärder i syfte att sänka bruttokostnadsnivån med 16 800 tkr i enlighet med den av 

kommunen upprättade åtgärdsplanen för att långsiktigt uppnå balanskravet 
 
Staten åtog sig att: 

• bevilja ett bidrag för omstruktureringskostnader med 13 900 tkr. 
 
Utbetalning skedde med 25 % under våren 2002, resterande medel utbetalades när kommunen 
fullgjort sina åtaganden.  
 
I juni 2003 godkändes kommunens redogörelse för kommundelegationen och återstoden av 
medlen, 10 425 tkr, utbetalades därmed.  
 
Under 2003 antogs nya principer för styrning av den kommunala ekonomin och verksamheten. 
Bl a har månadsrapportering från utskotten till kommunstyrelsen införts. Detta ämnar ge en 
bättre kontroll av verksamheterna än de kvartalsvisa uppföljningar. De sistnämnda tenderar att 
bli avvikelserapportering. Dock behöver rapportutformningen för båda formerna av uppföljning 
utvecklas så att det finns bättre kopplingar mellan prestationer och utfall. 
 
Kommunen har antagit ett antal mål vad avser anpassning av befintlig verksamhet som står i 
samklang med god ekonomisk hushållning. 
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Anpassningarna innebär att kommunen har en i förhållande till riket genomsnittlig bemanning 
vad avser skola, skolbarnsomsorg och barnomsorg samt färre platser på särskilda boenden inom 
äldreomsorgen då kommunen har ett högt antal platser räknat per invånare över 80 år. 
 
Anpassningarna har endast delvis uppfyllts. Konsekvensen är bl a stora svårigheter att bedriva 
verksamheterna inom tilldelade ramar, främst avseende grundskolan. 
 
I och med att väsentliga anpassningsåtgärder ej verkställts kommer obalans uppstå i 
kommunens finanser. Till budget 2007 är föreslaget att anpassningarna ligger fast. Det är nu ett 
ansvar som i första hand åvilar tjänstemännen att verkställa dessa beslut. Fullföljs detta 
kommer kommunens finanser vara i balans och med upprätthållande av god ekonomisk 
hushållning under tiden fram till och med 2008.  
 
För att ytterligare förbättra styrningen av verksamheterna har kommunfullmäktige fastställt 
inriktningsmål för verksamheterna. Dessa håller för närvarande på att brytas ned till effektmål 
och påföljande aktiviteter för att uppnå inriktningsmålen. Effektmålen bedöms kunna antas i 
samband med budgeten för 2007. 
 
 
Periodens resultat 
 
Resultatet per sista juli uppgår till 11 820 tkr (8 944 tkr). Den prognos för helårsresultat som 
gjordes per sista juli visar på ett helårsresultat på 1 781 tkr. Differensen mellan delårsbokslut 
och helårsprognosen består dels av att prognoserna innehåller viss osäkerhet och försiktighet bl 
a avseende finansnetto, kommunstyrelsens disponibla medel samt kostnaden för 
långtidssjukskrivna , dels att semesterlöneskuldens förändring per sista juli är 1,3 mkr i positiv 
riktning. Det sistnämnda bör rimligen jämna ut sig fram till årsskiftet vilket på årsbasis 
försämrar resultatet med motsvarande belopp. Vidare är de arbetsgivaravgifter som månadsvis 
bokförs utifrån Kommunförbundets rekommendationer högre än den faktiska kostnaden. Detta 
motsvarar 1,3 mkr. Vidare är de medel som bokföringsmässigt avsätts för den individuella 
delen i pensionsavsättningen via po-påslaget betydligt högre än den faktiska kostnaden. Skälen 
till dessa differenser är att de arbetsgivaravgifter som Kommunförbundet rekommenderar är ett 
snitt för landet och när lönenivåerna är lägre än snittet uppstår dessa differenser. 
Skatteintäkterna förväntas dessutom bli ca 1,6 mkr bättre än vad som redovisas i prognosen (se 
nedan). 
 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
 
Skatteintäkter är tillsammans med generella statsbidrag och utjämningsbidrag kommunens 
huvudsakliga inkomstkälla. Genom inkomstutjämningen sker en utjämning mellan 
kommunernas skatteintäkter. Kommuner med låg egen skattekraft får bidrag från staten genom 
att kommuner med hög egen skattekraft lämnar bidrag till staten. Genom kostnadsutjämningen 
sker utjämning mellan kommuner där de kommuner som har en ogynnsam struktur får bidrag.  
 
Kommunens skatteintäkter blir något lägre än budgeterat men avsevärt förbättrat i jämförelse 
med tidigare prognoser. I den senaste skatteprognosen från Svenska Kommunförbundet 
kommer 2005 års skatteintäkter bli 215 kr högre per invånare än vad den prognos som 
Ljusnarsbergs kommuns bokslut för 2005 bygger på. Prognosen vid bokslutet visade på -340 kr 
per invånare. Detta innebär drygt 1,1 mkr som kommer påverka resultatet för 2006.  
 
Vad gäller statsbidragen är bedömningen att kommunen kommer erhålla ca 2 mkr mer än 
budgeterat. Det är främst inkomstutjämningen som inbringar mer än vad som budgeterats 
(medtaget i juliprognosen, ej i mars) och det beror bl a på att befolkningsminskningen blir 
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mindre än budgeterat. 
 
Utdebiteringen under 2006 är 21:42 kr. 
 
 
Anläggningstillgångar 
 
Anläggningstillgångarna har minskat sedan samma tid i fjol. Orsaken är att avskrivningarna 
överstiger nyanskaffningen samt de nedskrivningar som genomfördes i samband med bokslutet. 
 
 
Likviditet och lån 
 
Kommunens likviditet per den 31 juli var 23 340 tkr. Motsvarande tid i fjol var likviditeten 19 
519 tkr. 
Kommunen har amorterat 2 mkr under perioden. Likviditeten är också avhängig 
investeringsnivån. Fram till sista juli hade endast 22,5 % av investeringsanslagen förbrukats. I 
kronor 1 634 tkr förbrukat mot budgeterat 7 252 tkr. 
 
Borgensåtaganden 
 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 110 015 tkr. Motsvarande tid i fjol var 113 455 tkr. 
Förändringen framgår av not 11. Främsta anledningen är att borgensåtagandet gentemot 
Stiftelsen Gillersklack upphört. 
 
 
 
PERSONALREDOVISNING 
 
Ljusnarsbergs kommun hade den 31 juli 2006 ca 415 tillsvidareanställda personer, utgörande ca 
365 helårsarbetare. Den 1 april 2003 övergick ca 30 årsarbetare till Bergslagens 
Kommunalteknik och den 1 januari 2004 övergick 2 årsarbetare till Bergslagens Miljö-och 
Byggnadsnämnd och 4 årsarbetare till LFAB. Vid årsskiftet 2005 övergick två årsarbetare till 
Hällefors kommun (IT-avdelningen) och 1 anställd till BMB. 
 
Övervägande antalet anställda är kvinnor. Av dessa arbetar ca 65 % heltid. 
De deltidsarbetande är av varierande omfattning. 
 
 
Sjukfrånvaro 
 
Från den 1 januari 2005 har arbetsgivarna ett större ekonomiskt ansvar för de 
långtidssjukskrivna. I korthet innebär det att arbetsgivarna svarar för hela sjukersättningen när 
anställd är helt sjukskriven över tre veckor. Ansvaret saknar tidsgräns. Är den anställde 
deltidssjukskriven står dock Försäkringskassan för det ekonomiska ansvaret.  
 
De farhågor som bl a Sveriges Kommuner och Landsting uttryckte inför denna förändring har 
visat sig vara överdrivna. Kostnaderna är generellt i landet lägre än befarat. Främsta skälet 
anges att antalet deltidssjukskrivna är betydligt högre och antalet heltidssjukskrivna betydligt 
färre än förutspått. 
 
För Ljusnarsbergs kommun ser sjukskrivningstalen för månadsavlönade ut enligt nedan: 
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2006 TOTAL KVINNOR MÄN 
 Sjukfrv 

tim 
Arb tid Sjukfr 

% 
Sjukfrv 
tim 

Arb tid Sjukfr 
% 

Sjukfrv 
tim 

Arb tid Sjukfr 
% 

---29 år 714 21052 3,39 693 18531 3,74 21 2521 0,83 
30-49 år 15 143 189 936 7,97 13 406 165 659 8,09 1  736 24 277 7,15 
50--- år 24 843 197 188 12,6 23 650 166 983 14,16 1 193 30 205 3,95 
SUMMA 40 699 408 177 9,97 37 749 351 174 10,75 2 950 57 003 5,17 
 
Ovanstående blir mer intressant med en jämförelse med samma period föregående år. Tabellen 
nedan visar just detta. 
 
2005 TOTAL KVINNOR MÄN 
 Sjukfrv 

tim 
Arb tid Sjukfr 

% 
Sjukfrv 
tim 

Arb tid Sjukfr 
% 

Sjukfrv 
tim 

Arb tid Sjukfr 
% 

---29 år 456 19 473 2,34 422 18 091 2,33 34 1 382 2,46 
30-49 år 19 163 188 974 10,14 17 989 162 420 11,08 1 173 26 553 4,42 
50--- år 26 254 198 364 13,24 22 970 170 144 13,5 3 284 28 220 11,64 
SUMMA 45 873 406 810 11,28 41 382 350 655 11,80 4 491 56 155 8,00 
 
Konstateras kan att sjukskrivningstiden har minskat. Omräknat i 8-timmars arbetsdagar har 646 
dagar mer arbete utförts bland månadsavlönade i år än under samma tid i fjol. Även 
procentuellt har sjukskrivningstiden minskat. Bland de yngre medarbetarna har dock 
sjukskrivningarna ökat medan det bland de äldre minskat.  
 
Vad avser långtidssjukskrivna har situationen under 2006 sett ut enligt följande: 
 

 TOTAL KVINNOR MÄN 
 Dagar 

sjukfr 
Dagar 
över 59 

% av 
sjukfr 

Dagar 
sjukfr 

Dagar 
över 59 

% av 
sjukfr 

Dagar 
sjukfr 

Dagar 
över 59 

% av 
sjukfr 

---29 år 253 73 28,9 250 73 29,2 3 0 0 
30-49 år 3 724 2 449 65,8 3 386 2 226 65,7 338 223 66,0 
50--- år 6 360 4 915 77,3 5 904 4 491 76,1 456 424 92,9 
SUMMA 10 337 7 437 72,0 9 540 6 790 71,2 797 647 81,2 
 
Tabellen visar att ju äldre personalen blir desto större risk för sjukskrivningar överstigande 59 
dagar. 
 
Åtgärder för att komma till rätta med sjukskrivningstalen är att kommunen under en period 
anställde en rehabiliteringshandläggare som systematiskt gick igenom samtliga 
sjukskrivningsfall och hade personlig kontakt med var och en för att kunna finna lämpliga 
lösningar så att en återgång till arbetet skulle bli realiserbar. Denna tillfälliga anställning 
upphörde vid förra årsskiftet med följden att ökade krav ställs på verksamhetscheferna att 
uppfylla det ansvar de har i sitt uppdrag vad avser rehabilitering för personalen. Vidare anlitas 
företagshälsovården när specialistkompetens inom rehabiliteringsområdet krävs.  
 
Kommunen har en styrketräningslokal i äldreboende Treskillingen där anställda har möjlighet 
att förebygga och rehabilitera sig. Vidare har förvaltningen fått i uppdrag att utreda vilka 
ytterligare åtgärder i förebyggande syfte som eventuellt kan erbjudas de anställda. 
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DRIFTREDOVISNING 
 
Nedan redovisas en sammanställning över utfallet tom juli.  
 

DRIFTREDOVISNING   2006   tkr
Redovisning jan-juli 2006 Budget 06 Netto

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto jan-juli 05
Allmänt utskott -10 197 40 535 30 338 -15 408 73 085 57 677 28 156
Kommunchef -1 368 11 431 10 063 -2 127 19 611 17 484 8 523
Ekonomichef -2 806 17 035 14 230 -4 233 38 265 34 032 11 679
Adm utvecklare -1 750 3 631 1 881 -881 1 679 798 2 243
Kommunsekreterare -87 1 434 1 347 0 2 897 2 897 1 401
Personalhandläggare -1 522 3 363 1 841 -3 314 4 639 1 325 2 527
Arbetsledare (130) -2 377 375 -5 703 698 1 261
Kostschef -2 662 3 263 602 -4 848 5 291 443 522
Socialt utskott -9 104 57 487 48 383 -15 348 102 726 87 378 48 284
Social verks.utvecklare -3 421 7 607 4 186 -5 853 13 494 7 641 5 169
Resultatansvari IFO -356 5 693 5 338 -476 13 106 12 630 5 765
Enhetschef ÄoH -2 190 10 458 8 268 -4 120 19 208 15 088 6 342
Enhetschef ÄO (440) -1 274 19 540 18 266 -1 732 33 158 31 427 17 942
Enhetschef ÄO (450) -1 863 14 189 12 326 -3 167 23 760 20 593 13 066
Bildningsutskott -6 585 54 452 47 867 -8 652 91 208 82 556 47 722
Bildningsverks.utv -961 17 856 16 895 -2 014 31 823 29 809 16 956
Föreståndare Linåkern -8 2 537 2 529 0 4 190 4 190 2 580
Föreståndare Åstugan -23 1 725 1 702 0 3 149 3 149 2 328
Föreståndare Bergsgården -238 3 933 3 696 -5 6 593 6 588 4 249
Barnomsorgsass -2 159 2 387 228 -3 793 3 231 -562 -236
Bitr rektor Bångbro -136 3 419 3 283 -231 4 936 4 705 3 725
Bitr rektor Kopparberg -1 073 6 166 5 093 -136 10 443 10 307 5 216
Bitr rektor Ställdalen -9 3 346 3 336 0 5 075 5 075 2 218
Bitr rektor Ljusnarsskolan -127 9 534 9 407 -163 15 308 15 145 8 608
Bitr rektor Komvux -1 795 2 806 1 011 -2 195 5 193 2 998 1 414
Musikledare -57 743 686 -116 1 268 1 152 664

SUMMA 
VERKSAMHETER -25 885 152 474 126 589 -39 409 267 020 227 611 124 162
Finansiering -142 454 4 046 -138 408 -239 089 8 893 -230 196 -133 106
KOMMUNTOTAL -168 339 156 519 -11 820 -278 498 275 913 -2 585 -8 944
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Prognosticerat resultat 
Enligt kvartalsprognosen kommer kommunen uppvisa ett positivt resultat med knappt 1,8 mkr. 
Det innebär en budgetavvikelse med drygt -0,8 mkr. Prognosen bygger på de av 
verksamheterna inlämnade underlagen. Prognosresultatet i förhållande till motsvarande per den 
sista mars är avsevärt förbättrat. Anledningen är främst högre statsbidrag, bättre resultat för 
individ- och familjeomsorg samt lokal- och verksamhetsanpassningen inom grundskolan. 
 
Verksamheternas prognoser och avvikelser 
De av verksamheterna avlämnade prognoserna visar på en negativ budgetavvikelse med nära 
3,4 mkr. Avvikelserna fördelas med underskott för allmänna utskottet (0,1 mkr) och för 
bildningsutskottet med 5,3 mkr samt överskott för sociala utskottet (2,1mkr). Orsakerna 
återfinns under respektive utskotts redogörelse.  
 
Finansiella mål, uppföljning 
Kommunfullmäktige antog i samband med budgeten för 2005 ett antal finansiella mål för 
kommunen. Målen är indelade i tre olika nivåer; inriktningsmål, effektmål och aktivitetsmål. 
De förstnämnda är långsiktiga och följdes upp i samband med bokslut 2005. Nedan redovisas 
hur långt målen avseende effekter och aktiviteter för 2006 hittills uppnåtts: 
 
 
Effektmål Måluppfyllelse (aktivitetsmål) 
Balanserat resultat 2006 På grundval av denna prognos och delårsrapport ser 

detta mål ut att vara nåbart. Prognosresultatet är 1,8 
mkr.  

Nettokostnadernas andel av skatter 
och statsbidrag = högst 99 % 

Uppnås ej enligt prognosen. På grundval av 
delårsrapporten och en senare inkommen 
skatteprognos bör målet nås.  

Amortering av lån 2 mkr samt 
omläggning av tre lån (13 mkr) 

Uppnås ej. Någon amortering av lån har ej 
genomförts eller planerats. Omläggning av ett lån 
är genomfört (7,4 mkr). Ytterligare lån läggs om 
under hösten. Finansnettot förbättras därmed med 
ca 0,1 mkr.  

Investeringsbudget högst 5,5 mkr. 
Restriktivitet vid överförandet av 
investeringsanslag från 2005. 
Investeringarna ska vara 
självfinansierade. 

Uppnås ej. Antagen budget är 5,5 mkr. Tillägg 
avseende investeringar från 2005 beslutade med 
drygt 1,7 mkr. Inga lån upptagna för att finansiera 
investeringarna. Svårbedömt huruvida 
investeringsramen kommer att klara budgeten. 
Självfinansieringen klaras i år. Månatlig 
uppföljning har ej gjorts. 

Betalningsberedskapen ska vara 
sådan att kortfristig upplåning ej 
ska behövas. 

Uppnås. Under 2006 har ingen kortfristig upplåning 
hittills behövts. Bedömningen är, utifrån 
verksamheternas prognoser, att målet är nåbart för 
hela 2006. Uppföljning lämnas månatligen. Den 
dagliga betalningsförmågan anpassas genom att de 
medel kommunen haft på räntebärande konto 
justeras nedåt eller uppåt utifrån rådande likviditet.  

 
De finansiella målen ser i dagsläget ut att kunna uppnås till 60 %.  
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Allmänna utskottet 
 
Viktiga händelser 
Projekt Bergskraft fortsätter med ett intensivt arbete och det nedlagda arbetet har mottagits väl 
av näringslivet (exploatörer). 
 
Hollandsprojektet, som syftar till att förmå holländare att flytta till kommunen, uppvisar 
positiva resultat. Arbetet kräver dock en viss långsiktighet för att uppnå förväntad effekt. 
 
Avtalen om förvaltningslokaler har sagts upp. Oklarheter om gränsdragning mellan verksamhet 
och förvaltare är främsta skälet till uppsägningen samt att förväntade samordningsvinster ej 
uppnåtts. 
 
Arbetsmarknaden i kommunen har förbättrats sedan årsskiftet. Antalet totalt arbetslösa har 
sjunkit något sedan årsskiftet, från 8,6 % till 7,5 %. Personer i olika åtgärdsprogram har ökat 
från 2,5 % till 2,8 % sedan årsskiftet. För ungdomar är situationen förbättrad genom att den 
totala arbetslösheten minskat från 19,3 % till 15,2 %. 
 
Befolkningsutvecklingen för första halvåret visar på en ökning av invånarantalet med 19 
personer. Anledningen är den tillfälliga asyllagstiftningen som gällde november 2005 t o m 
mars 2006. Antalet utomnordiska personer som fått uppehållstillstånd ökade kraftigt under 
nämnda period. Noterbart är att efter 1:a kvartalet i år var det en ökning med 35 av samma 
anledning som nämnts ovan. Minskningen under 2:a kvartalet beror på utflyttning ur 
kommunen av fd utomnordiska personerna. Vad avser födelsenettot är det fortsatt negativt, 24 
födda och 45 avlidna. Antalet födda är i paritet med föregående år medan antalet avlidna är 
betydligt färre. 
 
Uppsamlat rötslam vid deponianläggningen vid Skäret kommer få användas som 
övertäckningsmassa vid sluttäckningen. Dock finns restriktioner vad avser att använda det som 
konstruktionsmaterial. Konsekvensen är att inbetald skatt kan återsökas. I vilken omfattning 
skatten kan återfås är fn oklart. Likaledes när i tiden det kan ske. Ärendet hanteras av BKT.  
 
Antalet vakanta lägenheter i LFAB har under året ökat. Bolaget arbetar med att ta fram 
åtgärdsförslag för att minska vakansgraden. Bolaget har tillställt kommunstyrelsen om hur 
ägaren ser på saken. 
 
Inriktningsmål för de tre utskotten och för kommunstyrelsen är framtagna. Nästa steg i 
målframtagandet pågår då effektmål och aktiviteter ska utarbetas. 
 
Utfallsanalys 
Allmänna utskottet beräknas lämna ett underskott mot budget med 143 tkr. Anledningen är 
främst att renhållningsavdelningen inom BKT befaras få en negativ avvikelse mot budget med 
1,5 mkr. I samband med att BKT övertog verksamheten fastslogs att det var 2003 års ingående 
budgetvärden som skulle gälla. Då kommunen inför 2003 kraftigt höjde avgifterna för 
renhållningskollektivet förväntades detta överskott bestå även framöver. För 2003 klarade BKT 
att leverera ett resultat i nivå med överlämnad budget. Därefter har resultatet kraftigt försämrats 
trots ytterligare höjningar av avgifterna. Skäl som anges är minskade intäkter, nya pålagor från 
staten, entreprenadkostnader som ökat kraftigt samt påförda OH-kostnader för den centrala 
administrationen inom BKT. Syftet med avgiftshöjningen 2003 var att överskottet skulle 
avsättas för den kommande övertäckningen av deponin.  
 
Under ansvar 101 Kommunchef återfinns avvikelser avseende Åparken där 
uppvärmningskostnaderna varit höga pga att ordinarie värmesystem varit satt ur funktion. 
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Åtgärder är vidtagna i så motto att fastigheten har avyttrats. Vidare har staten ställt krav på 
kommunen att stå för de kostnader som uppstår för LFAB i och med att Ängens gruppboende 
stängts (-86 tkr) Till detta kommer vissa kostnader i samband med avvecklingen och 
avyttringen av Bångbro skola. 
 
Vidare kommer kostnaderna för företagshälsovård att överstiga budgeten med ca 94 tkr. Dels 
för att en faktura avseende 2005 ankom sent till kommunen och belastar därmed 2006, dels att 
kommunen varit avtalslöst under en period. Åtgärder är att avtal precis har tecknats om 
företagshälsovården vilket inför 2007 kommer medföra lägre kostnader. 
 
I prognosen förväntas tomtförsäljningsintäkterna att överträffa budget med 101 tkr.  
 
Budgeten för kommunledning/stab riskerar att överskridas med 117 tkr som en följd av att 
under hösten kommer merkostnader uppstå då avgående tf skolchef delvis är obudgeterad 
såsom bildningssekreterare. 
 
Under ansvar 111 Ekonomichef återfinns bl a nämnda avvikelse avseende renhållningen med 
1 500 tkr. Vidare kan ett överskott förväntas för kommunstyrelsens disponibla medel. 
Bedömningen är att överskottet blir 1 500 tkr.  
 
Kostnaderna för långtidssjukskrivna förväntas bli lägre än budgeterat med 700 tkr. Detta är 
dock avhängigt utvecklingen av långtidssjukskrivningarna och i vilken utsträckning 
verksamheterna ska kompenseras för dessa kostnader. Prognosen bygger på att förvaltningarna 
erhåller samma nivå på kostnadstäckning som gällde 2005. Under ansvaret återfinns även 
positiva avvikelser vad avser försäljning av tjänster bl a till BKT och LFAB (sistnämnda avser 
2005). 
 
Negativa avvikelser under året befaras för bostadsanpassningsbidrag, 280 tkr, med anledning 
av ett omfattande bidragsbeslut, försäkringar 67 tkr och för badet Gillersklack, 137 tkr, pga 
inköp av solarium samt utbyte av maskiner. Dessutom har det i prognosen upptagits ett 
överskridande med 247 tkr som fastighetskostnader. Problematiken kring fastighetsskötseln och 
de gränsdragningsproblem som finns är orsaken. Åtgärd är vidtagen genom att avtalet med 
LFAB är uppsagt. 
 
Ansvar 122 Kommunsekreterare redovisar ett överskott mot budget med 173 tkr beroende på 
lägre kostnader för politiska arvoden samt att kostnaderna för partistöd blir lägre än budget (ej 
uttagen ersättning för utbildning).     
 
Under ansvar 123 Personalsekreterare  redovisas ett underskott avseende teleservicen. Skälet 
är behovet av bemanning i växeln bl a vid sjukskrivningar. Behovet bedöms kvarstå under he la 
2006. Underskottet befaras till 491 tkr varav hälften avser 2005. Åtgärd som föreslås är att 
utreda och ta fram ett konkret förslag på integrering av teleservicen i de nu ingående 
kommunerna och BKT.  
 
Under ansvar 130 Kanslisekreterare förväntas ett överskott mot budget med 170 tkr fördelat 
på lokalbidrag och verksamhetsbidrag. 
 
Ansvar 140 Centralkök återfinns inga redovisade nettoavvikelser. 
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Bildningsutskottet  
 
Viktiga händelser 
Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningen av den framtida skolorganisationen. En 
successiv anpassning av lokaler ska ske utifrån förändrat elevantal. Detta har resulterat i att 
skolenheten i Bångbro lades ned i och med vårterminens slut. 
 
Förvaltningen har ej lyckats anpassa lärartätheten till den av fullmäktige fastställda nivån.  
Likaledes har anpassningen av personaltätheten inom skolbarnsomsorgen ej genomförts fullt ut. 
Följden blir kraftiga underskott som påverkar hela den kommunala organisationen. 
 
Utredning om den framtida vuxenutbildningen pågår. Förslag väntas under året. 
 
En ny bildningschef är rekryterad. Tillträde skedde i augusti.  
 
Utfallsanalys 
De verksamhetsansvariga har redovisat en prognos på -5 330 tkr.  
 
Den största avvikelsen mot budget återfinns under förvaltningschefens ansvar 510, -3,1 mkr. 
Den största avvikelsen under detta ansvar är kostnaderna för gymnasieverksamheten, -1 738 
tkr. Detta inkluderar gymnasieskjutsar, gymnasiesärskolan och elevassistent för gymnasieelev. 
 
 I övrigt förväntas särskolan hålla budget (+214 tkr) medan de interkommunala ersättningarna 
redovisar ett underskott (-280 tkr) på grundskolan. Orsak till överskridandet är fler köpta 
platser från Löa friskola. 
 
Vidare är elevassistentkostnaderna högre än budgeterad, -543 tkr. Skälet är att folkbokförd elev 
som gått i annan kommun åter går i kommunen. Eleven har behov av elevassistent. Vidare har 
antalet elevassistenter på enheterna överstigit budgeterat antal. Till hösten har antalet reducerats 
till 2,45 åa. 
 
Skolskjutsar inom grundskolan befaras överskridas med 572 tkr. Orsak är att fler elever flyttat 
till skolskjutsberättigade områden samt att skolskjuts beviljats till elever som har en oupplyst 
och utan vägren sträcka till angiven hållplats. Undantagen från skolskjutsreglementet ger en 
fördyring. 
 
Ansvar 521-523 Linåkern, Åstugan och Bergsgården redovisar sammantaget ett överskott 
med 134 tkr.  
 
För ansvar 530 Barnomsorgssamordnare  redovisas ett underskott mot budget med 813 tkr. 
Skälet är mindre intäkter än förväntat, 102 tkr, samt kostnader för dagbarnvårdare samt 
ersättning för barn som beviljats förskoleklass i annan kommun. Åtgärder som vidtagits är bl a 
att påminnelse om anmälan av ändrad inkomst aviserats till föräldrarna.  
 
1,05 åa avser anpassning av bemanning inom fritidshemmen. Till budget 2006 innebar 
anpassningen av bemanningen till riksgenomsnittet en minskning med 1,93 åa. Av dessa 
återstår 1,05 åa som lagts in under ansvar 530. Detta bör rimligen överföras till de ansvar som 
har fritidshemmen i sin  budget. 
Under våren har 1,5 barnskötare utöver budget varit anställda i Kopparbergs tätort med 
anledning av ökad efterfrågan.  
 
En dagbarnvårdare (0,75 åa) är anställd i Högfors t o m året ut. En neddragning från två till en 
dagbarnvårdare gjordes inför 2005. Dock kvarstod behovet och under 2005 löstes det med stöd 
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av ett obudgeterat statsbidrag. Till 2006 är statsbidraget budgeterat varför ett överskridande 
uppstår. Behovet av barnomsorg har varit konstant i Högforsområdet.  
En viss kostnadsökning är att hänföra till kvällspassning. 
 
De riktade statsbidragen som infördes 2005 har skapat ett förväntanstryck på förskolorna om 
färre barn i barngrupperna med följden att personaltätheten tenderar att öka. Under 2005 var 
detta möjligt då bidragen var obudgeterade. Samtidigt saknas beslut från bildningsutskottet om 
hur bidraget ska användas.  
 
Efterfrågan av barnomsorg har under det senaste året ökat i Kopparberg medan det minskat i 
Ställdalen. I Ställdalen har dagbarnvårdarna fullt antal barn medan förskolan har utrymme för 
fler. I Kopparberg är förskolorna väl belagda medan det finns ett visst utrymme för utökning 
hos dagbarnvårdarna. Närhetsprincipen försvårar att placera barn från tätorten i Ställdalen. 
Kombinerat med arbetsrättsliga regler fördröjs effekten av när åtgärder vidtas.  
 
Under ansvar 541 Bångbro skola redovisas ett underskott med 178 tkr. Detta förutsätter att 
fastigheten avyttras. I annat fall uppstår en förhandling med fastighetsbolaget om hyresnivån 
återstoden av året. Vid full hyra året ut späds underskottet på med drygt 300 tkr. 
 
De budgetmedel Bångbro skola haft avsedda för höstterminen har överflyttats till i huvudsak 
Kopparbergs skola.  
 
De underskott som uppstod fram till och med nedläggningen består i för höga 
personalkostnader med sammanlagt 476 tkr fördelat på grundskolan (-225 tkr), fritidshem (- 
101 tkr), förskoleklass (-18 tkr), specialundervisning (-94 tkr), måltidspersonal (-61 tkr) samt 
skolledning (+24 tkr).  
 
Ansvar 542 Kopparbergsskolan aviseras om ett överskott med 585 tkr. En förbättring sedan 
marsprognosen med 1 069 tkr. Orsaken är att hänföra till ökade intäkter för asylbarn med 
motsvarande belopp.  
  
Ansvar 543 Ställdalens skola redovisar ett underskott med 605 tkr. Den förklaring som 
lämnas är att bemanningen för vårterminen varit över den budgeterade. Till hösten anges att 
bemanningen minskat men det är svårigheter att hålla sig till den budgeterade nivån p g a små 
klasser. 
 
På ansvar 544 Ljusnarsskolan befaras ett underskott inom undervisningen med sammanlagt 
ca 1 540 tkr inklusive specialundervisning. Orsak är för hög bemanning i relation till budgeterat 
antal. Bemanningen kommer i princip bli den samma även under vårterminen 2007. 
 
Ekonomiavdelningens reflektion: Vad som återigen är alltför påtagligt är bristen på 
konstruktiva åtgärder från verksamheterna och dess företrädare. Följden av detta blir till slut att 
innehållet i de åtgärder som måste göras kommer från annat håll än från verksamheterna. 
 
  
Sociala utskottet 
 
Viktiga händelser 
Tendenser till ökade kostnader för försörjningsstöd har under första halvåret noterats. Skälet 
synes vara ett ökat behov av stöd för ungdomar.  
 
Planeringen av ombyggnationen av sjukhemmet pågår. Samtliga 4-bäddssalar görs om till 1- 
och 2-bäddsrum. 
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Försöket med att mäta insatserna i hemtjänsten via mobiltelefoner har avbrutits. Förvaltningen 
undersöker alternativa metoder och tekniker. 
 
Organisationen med teamledare börjar finna sina former och beslut om att permanenta försöket 
har tagits.  
 
Till 2007 kommer nya regler kring arbetstiderna bl a avseende sammanhängande dygnsvila. 
Effekterna för kommunen utreds för närvarande. 
 
Utfallsanalys 
Totalt signalerar socialförvaltningen om ett överskott mot budget med 2 083 tkr. Det är en 
förbättring i förhållande till prognosen per den sista mars med 2 283 tkr.  
 
Ansvar 410 Socialchef 
Ansvaret visar en prognos med ett underskott med 1 038 tkr. Det beror bl a på lägre intäkter 
avseende äldreomsorgsavgifterna än beräknat. Effekterna av maxtaxan inom äldreomsorgen har 
ej fullt ut kompenserats i budgeten. Intäkterna visar på 257 tkr lägre än budget. 
 
På kostnadssidan förväntas ett underskott med 782 tkr. Orsakerna är främst högre kostnader för 
sjuksköterskorna inom både ordinärt (-130 tkr) och särskilt boende (-680 tkr). Skälet är hög 
arbetsbelastning, introduktion för vikarier och över- och fyllnadstid. 
 
Färdtjänsten blir ca 70 tkr dyrare än budgeterat och sjukvårdsmaterial ca 85 tkr dyrare. 
Anhörigvårdare beräknas lämna ett överskott med 203 tkr beroende på att i dagsläget endast är 
en deltidsanställd anhörigvårdare 
 
Verksamhetsmått/nyckeltal Ansvar 410 Socialchef 
 
 2005 Föregående 

månad 
Innevarande 

månad 
Prognos 
2006 

Dygn på lasarettet Ca 98       28 
Antal 
matlådor/mattjänst 

 76 (juni) 79 (juli)  

Antal trygghetslarm 164 167 (juni) 165 (juli)  
Antal fax 307    
Antal larmningar  
 Obs! avser både ute o 
inne  

             
1.108 

 
1.009 

 

 
 
 
Ansvar 420 Individ- och familjeomsorg 
 
Vad avser IFO redovisas en prognos med ett överskott mot budget med 2 149 tkr, vilket är en 
förbättring sedan i mars med 1 637 tkr.  
 
Orsakerna till det positiva utfallet är att verksamheten institutionell vård av barn och ungdom 
renderar ett överskott med 1 576 tkr. Prognosen på antalet dygnskostnader sjunker från 780 
dygn 2005 till 500 dygn 2006.  
 
Familjehemsplaceringar för SOL+LVU-barn ger ett överskott mot budget med 625 tkr. Även 
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här minskar antalet placeringsdygn i förhållande till 2005. 
 
Kostnaderna för kotaktpersoner, vuxna, beräknas bli 269 tkr lägre än budget. 
 
Orosmolnet för IFO är att kostnaderna för försörjningsstödet åter ökar efter att under flera års 
tid stadigt minskat. Skälet till denna utveckling är att yngre arbetssökande tenderar att i allt 
högre utsträckning få sin försörjning via försörjningsstödet. Underskottet befaras till 553 tkr.  
Verksamhetsmått/nyckeltal Ansvar 420 Individ- och familjeomsorg 
                                                                  Juni     Juli  
 2005 Föregående 

månad 
Innevarande 
månad 

Prognos 
2006 

Antal hushåll m förs.stöd 157 (1) 64 (2) 49 (2) 160 
 

Medelbistånd/månad 3534  
 

3294 2736 4200 

Instpl barn antal dygn 780 90 
 

93 500 

Famhpl barn antal dygn 3574 30 
 

31 365 

Instpl vuxna antal dygn 459 8 
 

8 459 

Famhpl vuxna antal dygn - - 
 

- - 

 
 

(1)  Då statistik tas ut ur systemet räknas hushållet endast en gång. Om ett hushåll fått 
försörjningsstöd under årets 12 månader redovisas det som ett hushåll. 
 
(2) Här har statistik tagit ut för en månad i taget, vilket gör att det kan se ut som om antal 

hushåll ökat kraftigt.  
 
- Det skiljer i antal hushåll mellan juni och juli, detta beror på att under den tiden har 

handläggare haft semester, och då kan det ha fattats beslut för två månader under juni. 
 
- Under andra kvartalet har återbetalats 149 tkr från Försäkringskassan. 
 
- Antal placeringsdygn för barn på institution har ökat under juni och juli. Det är två 

placeringar som gjorts, och hela kostnaden för dessa kommer att återsökas från 
migrationsverket. 

 
 
 
Ansvar 430 LSS och psykiatri 
Området antas generera ett överskott med 610 tkr. Det är en förbättring mot i mars med ca 400 
tkr. Orsaken till det är att kommunen sedan halvårsskiftet säljer en plats på en gruppbostad till 
annan kommun. Kostnaden för platsen betalas därmed av en annan kommun.  
 
I övrigt finns flera avvikelser men som sinsemellan tar ut varandra.  



 16   

Verksamhetsmått/nyckeltal Ansvar 430 LSS och psykiatri 
                                                                  
  2005 Föregående 

månad 
Innevarande 
månad 

Prognos 
2006 

Antal LASS-ärenden 5     4 
Antal beviljade LASS-
tim 

  Feb-06 
1065 tim 

Mars-06 
1065 tim 

  

Antal utförda LASS-tim   Feb 903,2 Mars 970,2   
 
Ansvar 440 Sjukhemmet, Heden, Solgården 
Ansvarsområdet antas lämna ett överskott med 871 tkr. Anledningen är dels högre 
hyresintäkter och patientavgifter på Heden och sjukhemmet med sammanlagt 452 tkr, dels 
personalkostnader inom vården som ger lägre kostnader med 420 tkr. Det beror på att det 
genom 3+3 går att minska antalet vikarier under sommaren. 
 
Verksamhetsmått/nyckeltal ansvar 440 
 
 2005 Föregående 

månad 
Innevarande 
månad 

Prognos 
2006 

Antal boende perm sjh 59 52 50 52 
Antal utflyttade ? 4 2 ? 
Antal boende perm Hed+S 26 23 24 26 
Antal korttidsplatser 8 11 12 8 
Nya beslut om korttid ? 5 6 ? 
 
 
Ansvar 450 Hemtjänst, Treskillingen, dagvård/arbetsterapi, nattpatrull 
Ansvarsområdet befaras få ett underskott mot budget med 510 kr, vilket är en förbättring sedan 
mars med 610 tkr. Inom hemtjänsten har överbemanning med 0,33 åa upphört. Underskottet för 
yttre hemtjänst stannar därvid med 148 tkr.  
Treskillingen (-190tkr) som är förorsakat av personalkostnader samt arbetsterapi/dagvård (-86 
tkr) orsakat av överanställning är andra orsaker till underskottet.  
 
Kostnader för kontaktpersoner har hittills varit obudgeterade. Under 2006 beräknas den 
obudgeterade kostnaden uppgå till 105 tkr.  
Överskott förväntas för verksamheten nattpatrull med 102 tkr. 
 
Som budgetansvarig påtalade i mars har de åtgärder som nu verkställts renderat en halvering av 
tidigare befarat underskott. 
  
Verksamhetsmått för ansvar 450 Juni - Juli  -06 
  
  2005 Föregående 

Månad 
juni 

Innevarande 
Månad 
juli 

Prognos 
2006 

Antal brukare yttre hemtj 82 66 74   
Antal boende Tresk 61 61 61 61 
Beviljade tim/m hemtj 401,23 398,0 406,30   
Beviljade tim/m Tresk 695,29 638,54 668,62   
Antal m heldygnsmat Tres 20 23 23   
Antal nattbesök yttre ht         
Antal nattbesök Tresk         
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Åtgärdsförslag 
I samband med marsprognosen antog kommunstyrelsen följande skrivelse: 
 
Med rådande prognos som underlag är det undertecknads bedömning att åtgärder krävs. 
Dessa åtgärder behöver vara både kort- och långsiktiga. Följande åtgärder föreslås: 
 
Allmänna utskottet: 
Kostnadsreduceringar under löpande verksamhetsår  300 tkr 
Kostnadsreduceringar inför 2007   700 tkr 
Förslag tas fram om begränsningar av investeringar under 2006.  
 
Sociala utskottet: 
Kostnadsreduceringar under löpande verksamhetsår  200 tkr 
Kostnadsreduceringar inför 2007   350 tkr 
Kommunfullmäktiges beslut om antalet platser på sjukhemmet verkställs innebärande att 
obudgeterad bemanning upphör. 
 
Bildningsutskottet: 
Kommunfullmäktiges beslut verkställs avseende lärartätheten på kommunens skolor. 
Månadsvis rapportering till kommunstyrelsen om bemanningen på respektive enhet. 
Barnomsorgen börjar tillämpa resursfördelningssystem utifrån framtaget förslag innebärande 
att närvarotiden blir huvudfaktor. 
Kommunfullmäktiges beslut om personaltäthet på fritids verkställs. 
Stopp för kompetensutveckling och inköp av ej tvingande förnödenheter. Skall generera minst 
500 tkr. 
Kostnadsreduceringar inför 2007 utöver resursfördelningssystemens budgetpåverkan med 500 
tkr. 
 
Generellt: 
Återhållsamhet vid inköp, kompetensutveckling och köp av tjänster. 
Vad avser de långsiktiga reduceringarna för 2007 och framåt kan förändringar behövas när 
mer preciserade skatteintäktsprognoser finns tillhanda. 
 
I och med denna prognos kan åtgärdsförslagen för allmänna utskottet och sociala utskottet 
lindras vad avser de kortsiktiga åtgärderna. Inför 2007 och framåt kvarstår dock bedömningen 
att fortsatta effektiviseringar är nödvändiga. Den tillfälliga (?) befolkningsökningen kan ej ligga 
till grund för den framtida planeringen av kommunens verksamheter och ekonomi. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
      

      

    
Redovisning 

2006   Budget Netto 
Projekt Utgift Inkomst Netto netto avvikelse 
      
Allmänt utskott 1 587 281 1 306 5 518 -4 212 
varav       
varav administration/IT/Gemensam vht 155 0 155 772 -617 
Gata/park VA/Renh 1 432 281 1 151 4 746 -3 595 
      
Socialt utskott 192 0 192 290 -98 
      
Bildningsutskott 135 0 135 1 444 -1 309 
      
Totalt investeringar 2006 1 915 281 1 634 7 252 -5 619 
      
I ovanstående redovisning ingår endast påbörjade och/eller avslutade projekt. Ett antal 
projekt påbörjades under 2005 av olika anledningar. Ett flertal av dessa överförs till 2006 
som tilläggsanslag. Nedanstående redovisning gäller samma princip.   
      
      

    
Redovisning 

2006   Budget Netto 
Projekt Utgift Inkomst Netto netto avvikelse 
      
Fastighetet och anläggningar 1 542 281 1 261 5 990 -4 729 
Stora Gården - rep tak 0 0 0 100 -100 
Räddningsstation takombyggn 0 0 0 200 -200 
Renovering hemkunsk Ljusnarsskolan 34 0 34 469 -435 
Renovering fönster, Ljusnarsskolan 15 0 15 475 -460 
Ljusnarsskolan - utr gy.sal 61 0 61 0 61 
Asfaltering vägar 700 0 700 750 -50 
Vägbelysning energisnålare 100 0 100 100 0 
Uppsnyggn centr parkmiljö 0 0 0 370 -370 
Idrottsanläggn - fotbollsplan 
Olovsvallen 0 0 0 150 -150 
Bro Ställdalen - projektering 0 0 0 375 -375 
Ny gångbro ö hyttån Ställdalen 0 0 0 150 -150 
Mindre ledningsarbeten 632 0 632 1 351 -719 
Dagvattenledningar 0 0 0 500 -500 
Driftövervakning 0 0 0 500 -500 
VA-anläggningar diverse 0 0 0 500 -500 
Utbyggnad reningsverk 0 250 -250 0 -250 
Amortering bryggeriet - avtal 0 31 -31 0 -31 
      
Inventarier 373 0 373 1 262 -889 
IT Skolportal 0 0 0 15 -15 
Kommun web hårdvara 0 0 0 30 -30 
Exchangelicenser 45 0 45 0 45 
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UPS Batteribackup 0 0 0 40 -40 
Gem. Adm brandstation 0 0 0 109 -109 
Leverantörsreskontra 0 0 0 78 -78 
Stora Gården, inventarier 0 0 0 200 -200 
Möbler pers.rum Sjukhem 0 0 0 50 -50 
Pat.sängar - Sjukhem 167 0 167 150 17 
Möbler pers.rum Heden gr 0 0 0 25 -25 
Möbler pers.rum Solgården 0 0 0 25 -25 
Kontorsmöbler - Hemtjänsten 0 0 0 15 -15 
Möbler pers.rum - Dagvård/arb.terapi 0 0 0 25 -25 
Köp CPK972 Ford Transit 25 0 25 0 25 
Proj/utredn. Ansl - Skolutrustn. 95 0 95 500 -405 
Diskmaskin utbyte Smaragden 40 0 40 0 40 
Totalt investeringar 2006 1 915 281 1 634 7 252 -5 618 
 
Investeringarna uppgår under perioden till 1 634 tkr. Den hittills låga förbrukningstakten bidrar 
till en tillfälligt förbättrad likviditet.  
 
Bland investeringsprojekten pågår bland annat ledningsarbeten och förprojektering vid 
Ljusnarsskolan. 
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RESULTATRÄKNING  tkr     

      
  Utfall Utfall Prognos  Budget 

  
jan-juli 

2005 
jan-juli  

2006 
helår  
2006 2006 

       
Verksamhetens intäkter Not 1 18 140 22 293 45 160 33 138 
Verksamhetens kostnader Not 2 -136 090 -142 760 -264 472 -249 553 
Avskrivningar Not 3 -3 279 -3 273 -6 462 -6 177 
       
Verksamhetens nettokostnader  -121 229 -123 740 -225 774 -222 593 

       
Skatteintäkter  Not 5 91 580 94 318 158 567 158 705 
Generella statsbidrag o utjämning Not 6 39 223 41 423 70 938 68 921 
Finansiella intäkter Not 7 222 503 150 152 
Finansiella kostnader Not 8 -852 -684 -2 100 -2 600 
       
Resultat före extraordinära poster 8 944 11 820 1 781 2 585 

       
Extraordinära intäkter       
Extraordinära kostnader       
       
        
Årets resultat Not 9 8 944 11 820 1 781 2 585 
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BALANSRÄKNING   tkr     
  Utfall Utfall  Utfall  

TILLGÅNGAR  31 juli 2005 31 dec 2005 31 juli 2006 
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar:      
därav:      
  -  Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 1 89 090 90 038 88 109 
  -  Maskiner och inventarier Not 1 1 802 648 938 
Finansiella anläggningstillgångar Not 2 23 383 23 383 23 383 
Summa anläggningstillgångar  114 275 114 069 112 430 
      
Omsättningstillgångar      
Fordringar Not 3 16 799 25 204 16 136 
Kassa och bank Not 4 11 369 10 992 13 015 
Kortfristiga placeringar Not 5 8 150 10 199 10 325 
Summa omsättningstillgångar  36 318 46 395 39 476 
      

SUMMA TILLGÅNGAR  150 593 160 464 151 906 
      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
Eget kapital Not 6 67 534 61 062 72 881 
därav periodens resultat:  8 944 2 472 11 819 
      
Avsättningar      
Avsättningar för pension och liknande      
förpliktelser Not 7 452 896 469 
      
Skulder      
Långfristiga skulder Not 8 53 455 51 455 51 455 
Kortfristiga skulder Not 9 29 152 47 051 27 101 
Summa skulder och avsättningar  83 059 99 402 79 025 
      
SUMMA EGET KAPITAL,       

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  150 593 160 464 151 906 

          
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp      
     bland skulder och avsättningar Not 10 101 758 103 270 103 279 
Övriga ansvarsförbindelser      
     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 11 113 455 112 779 110 015 
      
SUMMA PANTER OCH      

ANSVARSFÖRBINDELSER  215 213 216 049 213 294 
 



 22   

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (Kommunen)  

     
      
   Jan-juli 2005 Jan-juli 2006 

Not 1 Verksamhetens intäkter     
 enligt driftredovisningen  21 232 25 885 
 varav      
 Barnomsorgsavgifter  910 871 
 Äldreomsorgsavgifter  2 499 2 839 
 Skolmåltider  1 163 1 509 
 Övriga avgifter  2 381 2 556 
      
 Hyror och arrenden  3 431 5 835 
 Försäljning  809 1 324 
 Bidrag  9 986 10 960 
 Övriga intäkter  53 0 
      
 Av dessa avgår interna transaktioner   -3 092 -3 600 
 Summa  18 140 22 293 

      
Not 2 Verksamhetens kostnader      
 enligt driftredovisningen  -145 394 152 474 
 varav      
 Material och varor  -4 893 5 207 
 Löner  -57 676 60 309 
 Sociala avgifter enligt lag och avtal  -24 896 24 716 
 Pensionsutbetalningar och ökning  -586 894 
 Hyror, Energi och vattenavgifter  -9 230 13 595 
 Köp av verksamhet och övriga tjänster  -31 535 31 166 
 Bidrag och transfereringar  -6 998 7 630 
 Transporter och resor samt övr kostnader  -998 1 434 
 Kapitalkostnader  -6 161 6 149 
 Övriga kostnader  -2 422 1 410 
      
 Avgår kapitalkostnader  6 212 -6 149 
 Av dessa avgår interna transaktioner   3 092 -3 600 
 Summa  -136 091 142 760 

      
Not 3 Avskrivningar     
 Inventarier  -202 83 
 Fastigheter och anläggningar  -3 077 3 190 
 Summa   -3 279 3 273 
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Not 5 Skatteintäkter     
 Prel. kommunalskatt  93 467 94 649 
 Slutavräkning 2004/2005  -1 887 -671 
 Preliminär avräkning 2005/2006   0 339 
   91 580 94 318 
      
      
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning     
 Generellt sysselsättningsstöd  1 738 1 559 
 Inkomstutjämning  24 003 25 633 
 Kostnadsutjämning  11 393 11 590 
 Strukturbidrag  2 253 2 234 
 Utjämningsbidrag LSS  532 462 
 Regleringsavgift  -695 -55 
 Summa  39 224 41 423 

      
Not 7 Finansiella intäkter     
 Räntor medelplacering  100 132 
 Räntor kundfordringar  116 360 
 Övriga finansiella intäkter   5 11 
 Summa  221 503 

       
Not 8 Finansiella kostnader     
 Räntor på anläggningslån  -619 611 
 Upplupna räntor  -228 67 
 Övriga finansiella kostnader   -5 5 
   -852 683 

      
Not 9 Avstämning av balanskravet     
 Årets resultat enligt resultaträkningen  8 944 11 820 
 Reavinst  0 0 
 Täckande av tidigare års underskott   0 0 
 Justerat resultat  8 944 11 820 
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NOTER TILL BALANSRÄKNING    

      

  31-jul-05 31-dec-05 31-jul-06 
      

Not 1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar    
 Ingående bokfört värde 90 508 90 508 90 038 
 Nyanskaffningar 1 659 6 395 1 261 
 Nedskrivningar 0 -2 225 0 
 Återföring nedskrivningar 2004 0 658 0 
 Årets avskrivningar -3 077 -5 298 -3 190 
 Utgående bokfört värde  89 090 90 038 88 109 
      

Not 1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar    

 Markreserv 5 093 5 093 5 093 
 Verksamhetsfastigheter 35 823 33 779 32 480 
 Fastigheter för affärsverksamhet 26 620 29 420 28 174 
 Publika fastigheter 18 398 20 495 19 747 
 Fastigheter för annan verksamhet 1 406 1 251 1 353 
 Pågående 1 749 0 1 261 
 Summa 89 089 90 038 88 109 
      

Not 1 Maskiner och inventarier     

 Ingående bokfört värde 1 868 1 867 648 
 Nyanskaffningar 136 361 373 
 Nedskrivningar 0 -1 234 0 
 Årets avskrivningar -202 -346 -83 
 Utgående bokfört värde  1 802 648 938 

      

Not 2 Finansiella anläggningstillgångar     

 Aktier 21 127 21 127 21 127 
 Ljusnarsbergs Fastighets AB 11 000 11 000 11 000 
 Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB 10 000 10 000 10 000 
 Länstrafiken i Örebro AB 127 127 127 
 Andelar 185 185 185 
 Kommuninvest 160 160 160 
 Ljusnarshälsan 25 25 25 
 Bostadsrätter 41 41 41 
 HSB Nyrågen 16 16 16 
 Kopparbergshus 4 25 25 25 
 Grundfondskapital  2 030 2 030 2 030 
 Västerbergslagens Teknik- o Utvecklingscentrum 30 30 30 
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 Stiftelsen Gillersklack 2 000 2 000 2 000 
 Summa 23 383 23 383 23 383 
      

Not 3 Kortfristiga fordringar     

 Kundfordringar 6 875 9 458 3 349 
 Fordringar hos staten 2 262 0 1 559 
 Interimsfordringar 4 324 4 886 4 443 
 Momsfordran 3 020 3 116 2 727 
 Upplupna skatteintäkter -1 887 0 0 
 Fordran BKT -170 0 0 
 Övrigt 2 375 7 744 4 058 
 Summa 16 799 25 204 16 136 

      

Not 4 Kassa och bank     

 Kassa   23 13 11 
 Postgiro  11 077 10 586 12 508 
 Bank 269 393 495 
 Summa 11 369 10 992 13 015 

      
Not 5 Kortfristig placering     

  Kaupting Bank 8 150 10 199 10 325 
 Summa 8 150 10 199 10 325 

      

Not 6 Eget kapital     

  Ingående eget kapital 58 591 58 591 61 063 
 Årets resultat 8 944 2 472 11 819 
 Summa 67 535 61 063 72 882 

      

 Specifikation av eget kapital Kommunen 67 535 58 342 70 161 
 VA-kollektivet (ackumulerat över-underskott) 0 395 984 
 VA-kollektivet, 2005 års resultat 0 589   
 VA-kollektivet, 2006 års delårsresultat   0 

 
Renhållning/deponi (ackumulerat över-
underskott) 0 1 764 1 737 

 Renhållning/deponi, 2005 års resultat 0 -27   
 Renhållning/deponi, 2006 års delårsresultat     0 
 Summa 67 535 61 063 72 882 

 
 
     

Not 7 Avsättningar     

 Avsättningar för pensioner 364 721 378 
 Löneskatt avsättning för pensioner 88 175 91 
 Summa 452 896 469 
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Likvidmässigt är avsatta medel för pensioner återlånade av 
kommunen. Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning     

      

Not 8 Långfristiga skulder     

 Låneskuld     

 Ingående låneskuld 53 455 53 455 51 455 
 Inlösta lån 0 -2 000 0 
 Summa 53 455 51 455 51 455 
      

 Kreditgivare     

 Kommuninvest 53 455 51 455 51 455 
 Summa 53 455 51 455 51 455 

      

Not 9 Kortfristiga skulder     

 Leverantörsskulder 5 618 15 131 5 524 
      
 Personalens skatter och avgifter 15 768 16 313 15 643 
   varav källskatt anställda 3 087 2 642 2 993 
   varav arbetsgivaravgifter anställda 3 152 2 682 3 080 
   varav semesterlöneskuld 8 642 10 159 8 849 
   varav retroaktiva löner 0 0 464 
   varav upplupna avgifter/skulder lönekostn 887 830 256 
      
 Interimsskulder 1 908 3 899 1 975 
      
 Upplupna kostnader 3 656 5 705 3 114 
   varav upplupna räntor 339 317 67 
   varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner 290 233 22 

 
  varav upplupna pensionskostnader, individuell 
del 2 437 4 149 2 435 

 
  varav löneskatt pensionskostnader, individuell 
del 590 1 006 590 

      
 Kortfristiga skulder staten -56 3 593 261 
   varav momsskuld -56 3 68 
   varav skatteskuld 0 3 590 193 
      
 Övrigt 2 258 2 411 583 
 Summa 29 152 47 052 27 100 
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Not 10 Pensionsförpliktelser     

 Pensionsåtaganden, intjänade före år 1998 81 891 81 795 82 058 
 Särskild löneskatt 19 867 19 843 19 907 
 Förpliktelse, f.d. kommunchef 2006-2008  1 152 928 
 PO-pålägg 41,66 %   480 386 
 Summa 101 758 103 270 103 279 

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

      

Not 11 Ansvars- och borgensförbindelser     

 Ljusnarsbergs Fastighets AB 94 634 94 637 94 597 
 LIFAB 10 962 10 376 10 256 
 BKT 1 740 1 740 1 740 
 Stiftelsen Gillersklack 2 600 2 600 0 
 Bostadsrättsföreningar 2 685 2 601 2 601 
 Lån småhus 830 825 821 
 Övriga förbindelser 4 0 0 
 Summa 113 455 112 779 110 015 
     

 Ljusnarsbergs kommun har i oktober 1991, KF § 57, ingått en solidarisk  

 borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga  

 förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den   

 låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet  

 2005 uppgick detta lånebelopp till 147,9 mkr.    
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FINANSIERINGSANALYS   tkr   
    
  Delår Delår 
  2006 2005 
Den löpande verksamheten     

Verksamhetens intäkter + 22 293 18 140 

Verksamhetens kostnader - -142 760 -136 090 

Just. Pga förändring pensionsavsättning  -427 -394 

Ej rörelsekapitalpåverkande kostn/intäkter +'/'-'     

Verksamhetens nettokostnader = -120 894 -118 344 

Skatteintäkter och generella statsbidrag + 135 741 130 803 

Finansiella intäkter + 503 222 

Finansiella kostnader - -684 -852 

Justering för rörelsekapitalets förändring - -10 883 -10 609 

Verksamhetsnetto  3 783 1 220 

     

Investeringsverksamhet       

Inköp av materiella tillgångar  -1 634 -1 794 

Avyttrade materiella tillgångar      

Investeringsnetto  -1 634 -1 794 

     

Finansieringsverksamheten       

Upptagna lån     

Avsättning pensioner     

Amortering av skuld  0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 

     

Förändring av likvida medel   2 149 -574 

     

     

spec. till förändring av rörelsekapital     

Förändring av förråd  0 0 

Förändring av kortfristiga fordringar (minskat)  9 067 5 570 

Förändring av kortfristiga skulder (minskat)  -19 950 -16 179 

Summa förändring  -10 883 -10 609 

     

spec. till förändring av likvida medel     

ökn/minskn kassa o bank  2 149 -574 

Förändring av likvida medel  2 149 -574 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

 
 
   

 
Redovisning har skett enligt god redovisningssed och enligt Kommunal redovisningslag. 
Väsentliga intäkter och kostnader har periodiserats.  
Semesterlöneskuld har beräknats och belastar delårsresultatet.  
Pensionskostnader tillhörande perioden belastar delårsresultatet samt löneskatten på dessa. 
Statsbidrag har periodiserats. 
 
 
 
 
 
Ewa-Leena Johansson   Bo Wallströmer 
KS-ordförande   Ekonomichef 


