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3 Inledning 
Denna rapport är en 
sammanställning över 
kommunens verksamhet och 
ekonomi för perioden 
2014.01.01–2014.06.30 
(delårsrapport). Med hjälp av 
kommunstyrelsens 
delårsrapporter och 
årsredovisningar kan 
fullmäktige och medborgare i 
kommunen granska 
kommunstyrelsens förvaltning 
av de ekonomiska medlen 
samt följa upp de av 
fullmäktige antagna målen för 
aktuellt år. Delårsrapporten är 
inte lika omfattande som 
årsredovisningen. 

 
Nytt för i år är att det inte görs 
en sammanställd redovisning 
av kommunens räkenskaper 
och de kommunala företagens 
räkenskaper. En sammanställd 
redovisning (koncern-
redovisning) får inte någon 
väsentlig betydelse eftersom 
koncernens största företag är 
under avveckling. I samtliga tre 
företag som ingår i koncernen 
är aktiviteten mycket 
begränsad och varken 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 
eller Stiftelsen Gillersklacks 
fritidsanläggning har någon 
betydande omsättning. 

Dessutom är den enda 
aktiviteten i Ljusnarsbergs 
kommunlager AB för 
närvarande i stort sett att 
avisera hyresgästen den 
månatliga hyran som används 
till att betala av skulden till 
Ljusnarsbergs kommun.  
 
I kapitlet om koncernen 
presenteras händelser av 
betydelse under året, 
företagens resultat och 
ekonomiska ställning samt 
framtidsutsikter. 
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Organisationsschema 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
 
Jag vill ge några korta 
kommentarer till 
mandatperiodens sista 
delårsrapport. Även om 
rapporten inte är lika 
omfattande som 
årsredovisningen, ger den en 
tämligen god uppfattning om 
riktningen på både ekonomin 
och måluppfyllelsen i budgeten 
för året. 
 
Vad gäller uppföljningen av de 
antagna målen ser alla de 
finansiella målen ut att 
uppfyllas. Dock finns inom 
sociala utskottet större 
avvikelser i vissa verksamheter 
då en del av kostnaderna inom 
dessa verksamheter har varit 
svåra att parera. 
 

Vad gäller verksamhetsmålen 
är inte uppföljningen helt 
komplett i delårsrapporten. 
För skolans del uppnås inget av 
målen och en särskild grupp 
med blandade kompetenser 
har utsetts för att ta fram ett 
åtgärdsprogram för bättre 
måluppfyllelse.  

Årets enskilt största 
investering påbörjades under 
sommaren och är 
ombyggnaden av vårt 
centralkök. En annan 
investering som det har fattats 
beslut om är förbättringar på 
Allersta-tomtens parkering 
som beräknas utföras under 
hösten och kommer att 

innebära en rejäl 
standardhöjning.  

Under året har även fattats 
beslut om att starta en 
kulturskola och under 
sommaren hölls VM i 
guldvaskning i Kopparberg. 
Denna delårsrapport kommer 
att överlämnas till det nya 
kommunfullmäktige som valts i 
september men jag vill passa 
på att framföra en hälsning och 
ett tack till alla gamla 
ledamöter och hälsa de nya 
välkomna till en ny och 
spännande mandatperiod då vi 
har många utmaningar att ta 
oss an. 

 
 

 
 
 
Kopparberg 2014-10-03 
Ewa-Leena Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Ljusnarsberg
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Kulturskola 
I syfte att skapa en attraktivare grundskola i 
Ljusnarsbergs kommun och på sikt öka 
måluppfyllelsen, får skolan fr.o.m. höstterminen en 
kulturskola. Musik, drama och dans ska integreras i 
undervisningen och eleverna ska ha möjlighet att t.ex. 
spela ett instrument eller ta sånglektioner. 

Allersta-

tomten 

ska 

snyggas 

till 

Asfaltering, skyltning, målning, 
grävning av brunnar, tillskapande 
av parkeringsplatser samt 
plantering av buskar och annan 
växtlighet ska försköna denna 
centrala plats i Kopparberg. 
Kommunens investeringsbudget 
har därför utökats med 500 tkr. 

Några händelser under året 
 
 
 
 
 
 
 
  

Den 11-17 augusti anordnas VM 2014 i guldvaskning i 
Kopparberg. Guldvaskning för turister har förekommit i 
Kopparberg sedan 1960-talet. År 1984 arrangerades VM i 
guldvaskning här för första gången och 2014 är det alltså 
30-årsjubileum.  
 
I guldvaskning tävlar deltagarna i varje heat om att vaska 
fram flest antal guldkorn på snabbast tid. De tävlande 
ställer upp i vaskbassängen och startar på en given signal. 
De bästa guldvaskarna i världen vaskar ofta under en 
minut utan att tappa ett enda guldkorn. Till VM kommer 
ca 600 personer från 25 olika länder.  
 
Ljusnarsbergs kommun är mycket stolt över sina 
traditioner och framgångar inom guldvaskning. Därför är 
kommunen också en av de stolta finansiärerna av detta 
VM 2014. Under VM-veckan förvandlas Kopparberg till en 
västernliknande miljö och det arrangeras, förutom 
tävlingarna, aktiviteter för hela familjen.  

VM i guldvaskning 
2014 

Satsningen 
beräknas medföra 
en ökad kostnad 
för grundskolan 
med 400-500 tkr. 

År 2014 är redan ett händelserikt år. Fler viktiga händelser för Ljusnarsbergs 
kommun presenteras i förvaltningsberättelsen i följande kapitel… 
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 Förvaltningsberättelse 
 
Förvaltningsberättelsen är 
kommunstyrelsens översikt 
och analys av verksamhetens 
utveckling. Styrelsen har s.k. 
uppsiktsplikt (6 kap. 1 § 
kommunallagen) över den 
kommunala verksamheten, 
vilket innebär att den ska 
övervaka den ekonomiska 
förvaltningen, att 
verksamheten bedrivs i 
enlighet med fullmäktiges mål 
och riktlinjer, att lagar och 
förordningar efterlevs och att 
medlen används 
ändamålsenligt.  
 
Uppsiktsplikten omfattar de 
övriga nämnderna (inklusive 
gemensamma nämnder), 

kommunalförbund som 
kommunen är medlem i, hel- 
och delägda aktiebolag, 
föreningar där kommunen har 
bestämmanderätt tillsammans 
med någon annan samt 
stiftelser som kommunen 
bildar för en kommunal 
angelägenhet.  
 
Nedan finns ett 
organisationsschema för vad 
uppsiktsplikten omfattar i 
Ljusnarsbergs kommun. Den är 
inte uttömmande vad avser de 
övriga engagemangen, men 
innehåller de engagemang 
med störst ekonomisk 
betydelse. 
 

I förvaltningsberättelsen 
presenteras kortfattat den 
verksamhet som har bedrivits 
under året och hur denna har 
stämt överens med de av 
fullmäktige lämnade 
uppdragen. Detta ställs i 
relation till kommunens 
förutsättningar för att kunna 
bedriva en god verksamhet 
med god ekonomisk 
hushållning och kombineras 
med en finansiell analys för att 
läsaren ska få en helhetsbild 
över kommunens verksamhet 
under första halvåret 2014 
samt i övrigt kända framtida 
händelser.   

 
 
 

  

 

 
LJUSNARSERGS 

KOMMUN 

 Koncernföretagen   Den egna förvaltningen Kommunal samverkan 

 KOMMUNSTYRELSEN  

 

 

Ljusnarsbergs 
fastighets AB 

Ljusnarsbergs 
kommunlager AB 

Stiftelsen 
Gillersklack 

 

 

Gemensamma nämnder 

Räddningsnämnden 
Västerbergslagen 

Bergslagens miljö- 
och byggnämnd 

Bergslagens 
kommunalteknik 

 

 

 

Privaträttslig samverkan av 
större betydelse 

Bergskraft Bergslagen 
ekonomisk förening 

RKHF Ljusnarsbergs 
äldrebostäder 

Kommuninvest  

          Gemensam nämnd                     Kommunalförbund        

Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

 

”Övriga engagemang” 

 Valnämnd 
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Ekonomiska förutsättningar och förväntad utveckling 
 

Näringsliv och arbetsmarknad 
I årsredovisningen för 
verksamhetsår 2013 stod att 
läsa att Ljusnarsbergs kommun 
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 arbets-
marknaden 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 fortsatt 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 finns i 
kommunen. Kommunen 
arbetar aktivt med 
företagsbesök, stöd till företag, 
företagsträffar, 
nyföretagarservice m.m. 
Genom kommunens 
näringslivsråd bedrivs ett aktivt 
arbete tillsammans med 
kommunens företagar-
föreningar. 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.  
 
Arbetslösheten i kommunen 
var sista juni 2014 11,3 %, 
varav 5,5 % var öppet 
arbetslösa. Jämfört med 
årsskiftet har arbetslösheten 
minskat med 0,2 %. Jämfört 
med halvårsskiftet 2013 har 
dock arbetslösheten ökat med 
2,4 %.  
 
Per den 30 juni 2014 hade 
kommunen länets högsta 
arbetslöshet. Även 
ungdomsarbetslösheten (16-24 
år) var länets högsta, 23,6 %, 
en ökning på 1 år med 6,8 %. 
Av den samlade arbetslös-
heten i kommunen utgörs 
drygt en tredjedel av utrikes 
födda personer.  
 
Arbetslösheten i kommunen 
har haft en sämre utveckling 
än länet och riket. Totalt sett i 
riket förväntas en mycket 
långsam men positiv 
förändring av arbetslöshets-
siffrorna. Sysselsättningen 
ökar, d.v.s fler jobb skapas 
men samtidigt ökar 
arbetskraftsutbudet. Trots en 
relativt god tillväxt finns det i 
dagsläget gott om ledig 
personell kapacitet i många 
företag och produktionen kan 
höjas utan nyanställningar.  
Någon märkbar förbättring på 
arbetsmarknaden är därför 
inte att vänta nationellt under 
2014. 
 
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. 
Genomsnittspriset på småhus i 
kommunen är 460 tkr (SCB 
2013). Det är bland de lägsta 
priserna i riket och i länet har 
endast Hällefors kommun lägre 
priser. 
 
Det allt äldre 
fastighetsbeståndet i 
kommunen 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.  
 
Som ett led i att anpassa 
bostadsmarknaden efter 
demografin bygger kommunen 
tillsammans med Statens 
Bostadsomvandling AB (SBO) 
ett seniorboende på Kyrkvägen 
11 som ska stå klart i augusti 
2014. Projektet bekostas 
inledningsvis i sin helhet av 
SBO och kommunen ska 
blockhyra tillbaka fastigheten 
efter att byggprojektet är 
avslutat. 
 
Samhällsekonomisk utveckling 
Världsekonomin är under 
återhämtning. BNP-tillväxten 
som helhet i världen förväntas 
öka i jämförelse med 
föregående år. Svensk export 
begränsas av att våra viktigaste 
exportmarknader har en 
långsam tillväxt. De 
skuldtyngda länderna i Europa 
upplever en viss konjunkturell 
återhämtning men där antas 
resursutnyttjandet bli lågt och 
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arbetslösheten därför stanna 
kvar på samma nivå som 
tidigare. Eftersom svensk 
tillväxt har varit relativt god i 
jämförelse med andra länder 
och den svenska kronan har 
förstärkts gentemot andra 
valutor, har konkurrenskraften 
på svenska exportvaror varit 
relativt dålig. Nu förväntas 
dock den svenska kronan 
försvagas och den 
internationella konjunkturen 
förstärkas vilket tros medföra 
en ökning av svensk export. 
Detta kommer i sin tur påverka 
industrisektorn till att höja sina 
investeringsnivåer 
 
Befolkning 
Under 2013 ökade 
befolkningen med 27 invånare 
till 4 875. Förhoppningen var 
att detta skulle vara ett 
trendbrott i den historiska 
utvecklingen av lägre 
födelsetal än dödstal 
kombinerat med negativt 
flyttnetto som successivt har 
halverat befolkningen sedan 
1960. Under perioden 1 januari 
till 30 juni 2014 minskade 
kommunens befolkning 
dessvärre med -32 invånare till 
4 843. Det är en konsekvens av 
att 25 har fötts, 44 har avlidit, 
295 har flyttat in och 308 har 
flyttat ut. Det ger ett 
födelsenetto med -19 personer 
och ett flyttnetto med -13 
personer. 

 
Den förändrade 
åldersstrukturen påverkar 
kommunens verksamheter. En 
allt äldre befolkning kommer 
att ställa ökade krav på 
äldreomsorgen. 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.  
 
Med det sagt var det högst 
förvånande, när kommunen 
erhöll resultatet av det 
reviderade 
kostnadsutjämningssystemet 
under året, att se att 
kommunen förlorar 7 360 tkr 
till år 2015. Detta berodde 
nämligen främst på en kraftig 
minskning av antalet invånare i 
ålderskategorin 80 år och 
äldre. Det har i prognoser om 
befolkningsförändringen i 
kommunen förutspåtts att 

antalet invånare i 
ålderskategorin 80 år och äldre 
kommer att öka betydande till 
år 2020. Det är nog få som 
ifrågasätter detta men den 
stora ökningen av antalet äldre 
låter ändå vänta på sig. (År 
2013 utgjorde andelen äldre 
än 65 år 28,3 procent av 
befolkningen enligt SCB.) 
 
I skolan minskar antalet elever 
framöver. Främst minskar 
elevantalet inom de högre 
årskurserna i grundskolan och 
gymnasieskolan. En generell 
anpassning till minskat 
elevantal utifrån fastställd 
resursfördelningsmodell krävs 
och det kan även 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. 

 

 

  

5 055 

4 931 

4 870 4 848 
4 875 

4 843 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antal invånare 31 dec 09-13 
och  30 juni -14  
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Koncernen och övriga engagemang  
 
Ljusnarsbergs Fastighets AB i 
likvidation 
Som en följd av kommunens 
behov att effektivisera och 
volymanpassa verksamheten 
p.g.a. minskande 
befolkningssiffror fattades 
beslut i fullmäktige den 13 juni 
år 2013 (§ 48) om att försätta 
det allmännyttiga 
bostadsbolaget LFAB i frivillig 
likvidation fr.o.m. den 30 juni 
2013. En likvidator förvaltar 
bolagets tillgångar tills dess att 
likvidationen fullbordas.  
 
Det kommunala ändamålet 
med LFAB:s verksamhet är att 
den ska verka för en långsiktigt 
hållbar förvaltning av egna 
fastigheter och skapa 
trivsamma boendemiljöer åt 
invånarna. Bolaget ska också 
eftersträva att ändamålsenliga 
åtgärder för bostads-
försörjningen i kommunen 
förbereds och genomförs. 
Eftersom bolaget har sålt alla 
sina fastigheter till 
Ljusnarsbergs kommun går det 
inte att uppfylla det 
kommunala ändamålet. 
Däremot fortsätter 
Ljusnarsbergs kommun med en 
långsiktig förvaltning av 
beståndet och till grund för 
planeringen finns en 
investeringsplan på lång sikt 
och en treårig underhållsplan, 
som uppdateras årligen. 
 
På grund av försäljningen av 
fastigheterna till Ljusnarsbergs 
kommun och förestående 
avveckling anses det inte 
relevant att göra en 
bedömning av huruvida 
bolaget har uppfyllt de 
finansiella målen enligt 
ägardirektiven. Bolagets 
resultat per den 30 juni uppgår 
till 72,6 tkr. Den huvudsakliga 

anledningen till det goda 
resultatet är avkastning på de 
placerade bankmedlen. 
Bolaget avregistrerades för F-
skatt under året. Deklarationen 
som lämnades i juni i år 
redovisade en förlust för 
bolaget räkenskapsåret 2013 
och därmed kommer bolaget 
inte att betala någon skatt. 
 
Bolaget planerar för den 
slutliga avvecklingen som ska 
ske under året. När bolaget är 
likviderat tillfaller bolagets 
återstående likvida medel 
ägaren. Per den 30 juni 2014 
uppgår bolagets likvida medel 
till 10 116 tkr. Medlen antas 
stiga ytterligare innan bolaget 
kan likvideras. Aktiekapitalet är 
upptaget till 11 000 tkr, vilket 
vid en avveckling den 30 juni 
skulle innebära en 
bokföringsmässig förlust för 
kommunen med -884 tkr. 
 
Det återstår även för 
likvidatorn att lämna in 
deklarationen för 
verksamhetsår 2014 
nästkommande år. I samband 
med det kan även likvidatorn 
avsluta sitt uppdrag.  
 
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. I mars 2011 
färdigställde bolaget den 
lagerbyggnad som därefter har 
upplåtits till kommunens 
största privata arbetsgivare, 
Kopparbergs bryggeri AB. 
Bolagets verksamhet är av 
mycket begränsad omfattning. 
Bolaget får anses ha uppfyllt 

det kommunala ändamålet då 
lagerbyggnaden utnyttjas av 
näringslivet i kommunen och 
bidrar till dess 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Delårsresultatet för bolaget är 
ett överskott på 57,2 tkr. 
Bolaget har en skuld till 
kommunen på 30 338 tkr som 
ska motsvara kostnaden för 
uppförandet av 
lagerbyggnaden minus 
amorteringar. Bolaget låg i 
delårsbokslutet efter med en 
amortering. När väl den är 
gjord och räntekostnaden 
betalad är bolagets resultat 
istället 0,3 tkr. Vinsten 
överstiger inte väsentligen 
självkostnaden för bolagets 
verksamhet vilket gör att 
bolagets verksamhet bedrivs i 
enlighet med självkostnads-
principen. Några ägardirektiv 
avseende bolagets verksamhet 
har inte antagits av fullmäktige 
eftersom aktiviteten i bolaget 
är begränsad. 
 
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.  
 
År 2013 beslutade tingsrätten 
om utmätning för stiftelsens 
och övriga fordringsägares 
anspråk på en gäldenär som 
inte betalat av sina skulder. I 
samband med 
tingsrättsprocessen, sålde 
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gäldenären tillgångarna som 
bl.a. stiftelsen utmätt, till ett 
annat bolag med samma 
styrelse och ledning som 
gäldenären. Stiftelsestyrelsen 
ville hävda att försäljningen 
skett därför att gäldenären 
ville slippa betala av sina 
skulder, men 
Kronofogdemyndigheten 
ogillade stiftelsens 
överklagande och lämnade 
ärendet vidare till tingsrätten. 
Stiftelsestyrelsen har beslutat 
att anmäla 
Kronofogdemyndigheten till 
Justitieombudsmannen, då 
styrelsen anser att 
Kronofogdemyndigheten 
handlagt ärendet i strid mot 
gällande rätt. Kronofogden 
avslutade 
utmätningsförfarandet då 
tillgångarna sålts till det andra 

bolaget, vilket föranledde att 
det blev omöjligt för stiftelsen 
att kräva åter sin fordran. 
Kronofogdemyndigheten 
borde ha utrett ärendet vidare 
då gäldenären t.ex. erhöll en 
köpeskilling vid försäljningen 
av de utmätta tillgångarna, 
men Kronofogden avslutade 
istället ärendet. Stiftelsen 
överklagade Kronofogdens 
beslut om att avsluta ärendet 
till tingsrätten, men fick inte 
rätt i sak. 
 
Som en följd av att stiftelsen 
förlorade målet i tingsrätten, 
antas inte stiftelsens fordran 
på gäldenären inbringas och 
därför skrevs fordringen ned år 
2013 med återstående 436 tkr.  
 
Stiftelsen bedriver ingen 
verksamhet men har fortsatt 

att existera för att kräva 
tillbaka fordringen hos 
gäldenären. Nu när gäldenären 
är på obestånd och inga 
tillgångar finns att göra 
anspråk på, har planering av 
stiftelsens framtid påbörjats. 
Eftersom stiftelsens 
administration kostar resurser i 
form av tid, revisionsarvode, 
länsstyrelsens tillsynsavgift 
samt bankkostnader bör den 
avvecklas och dess återstående 
likvida medel användas mer 
ändamålsenligt. Hur detta ska 
gå till i praktiken är något som 
diskuteras i styrelsen för 
närvarande. Per den 30 
juni 2014 finns 728 tkr i likvida 
medel i stiftelsen. Stiftelsens 
resultat uppgår till -5 tkr per 
den 30 juni 2014.

   Avveckling av Regionförbundet Örebro län och överföring av 
verksamhet och ekonomi till Region Örebro län 

Bildandet av Region Örebro 
län fr.o.m. 1 januari 2015 
innebär att Örebro läns 
landsting och 
Regionförbundet Örebro 
län bildar en gemensam 
organisation med syfte att 
skapa ett organ för 
kompetens och kraft att 
fatta viktiga beslut för 
regionens utveckling. 
Region Örebro län ska få 
ett bredare ansvarsområde 
än nuvarande landsting och 
Regionsförbund har. 
 
Kommunerna i länet ska 
genom att ett 
samverkansråd bildas, få 
möjligheter att 
systematiskt samverka 
inom gemensamma 
utvecklingsfrågor. Det ska 
även bildas råd för 
samverkan inom de 
specifika områdena 
infrastruktur/trafik, 
folkhälsa/social 
välfärd/vård, kultur samt 

skola/utbildning/kompetens-
försörjning.  
 
Ekonomiskt innebär initiativet 
att samtliga Regionförbundets 
tillgångar, skulder, eget kapital 
och åtaganden per den 
31 december 2014 förs över 
till Region Örebro län och 
”öronmärks” för regionalt 
utvecklingsarbete. Det 
kommer även att ske en 
skatteväxling innebärande att 
Region Örebro län höjer 
utdebiteringen med tre öre 
per skattekrona och länets 
kommuner sänker 
utdebiteringen i motsvarande 
grad.  
 
Ljusnarsbergs kommun får 
därmed lägre skatteintäkter 
men istället minskas 
kostnaden till Regionförbundet 
i form av medlemsavgifter på 
324 tkr som inte längre 
behöver betalas. 
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Bergslagens Kommunalteknik (BKT)  

Vissa uppgifter inom det 
tekniska området är 
obligatoriska för en kommun 
och dessa har Ljusnarsbergs 
kommun valt att överlåta till 
kommunalförbundet 
Bergslagens Kommunalteknik. 
BKT har en förbundsdirektion 
istället för styrelse och 
förbundsfullmäktige, som är 
både beslutande och 
verkställande församling.  
 
BKT har sitt säte i Nora och 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 medlems-
kommunerna överlåtit 
ansvaret för planering och drift 
av de lagstadgade verksam-
heterna 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 ska 
finansieras fullt ut via 
taxeintäkter. Gemensamma 
kostnader ska enligt 
förbundsordningen fördelas i 
proportion till 
befolkningsantalet i respektive 
kommun.  
 
Under året beslutades om en 
ny förbundsordning som gäller 
fr.o.m. 1 mars 2014. Resultatet 
föregående räkenskapsår blev 
ett överskott med 4 524 tkr 
och som regleras mot tidigare 
års ackumulerade underskott 
på 3 150 tkr. 
 
För år 2014 prognostiserar BKT 
en negativ avvikelse mot 
budget för hela förbundets 
verksamhet med 1 500 tkr, 

som hänförs till verksamheten 
gata/park/idrott. Anledningen 
är utebliven verksamhet för 
idrott i Lindesbergs kommun (-
600 tkr) och högre 
snöröjningskostnader i Nora 
kommun (-900 tkr).  
 
Prognos för Ljusnarsbergs 
kommuns resultat i BKT:s 
verksamhet redovisas i 
tabellen nedan. BKT skriver i 
sin ekonomiska rapport per 
31 maj att återbetalning av 
AFA (50 tkr), lägre kostnader 
för gatubelysning (150 tkr), 
rastplatser (150 tkr) och 
idrottsverksamhet (50 tkr) 
tyngs av högre kostnader än 
budgeterat för snöröjning 
(-400 tkr) och park (-100 tkr). 
Av investeringsbudgeten på 
5 058 tkr har BKT per den 
31 maj utnyttjat 135 tkr till 
asfaltering och dikning 
(144 tkr) samt ledningsarbete 
Herrhagen-Järnvägsparken 
(21 tkr). Förbundet räknar dock 
med att behöva hela 
investeringsbudgeten under 
året. 

 

 
 
 

 

  

Driftuppföljning Ljusnarsbergs kommun Prognos för 2014 Budget 2014 Avvikelse 

verksamhet netto (tkr) netto (tkr)   

Skattefinansierat       

Offentlig belysning -1 120 -1 270 150 

Gator och vägar 2 598 2 798 -200 

Park -1 176 -1 076 -100 

Idrott -402 -452 50 

Lokal-och miljöservice 0 0 0 

Summa skattefinansierat -100 0 -100 

Avgiftsfinansierat 
  

  

Vatten och avlopp 0 0 0 

Avfall och återvinning 0 0 0 

Summa avgiftsfinansierat 0 0 0 

TOTALT -100 0 -100 
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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 plan-
frågor, mät- och kartverk-
samhet, miljörådgivning och 
tillsyn, livsmedelsrådgivning 
och tillsyn, klimat- och energi-
frågor. Trafikplanering är 
sedan 1 mars 2014 formellt 
överförd till BKT. 
BMB:s roll och uppdrag styrs 
av reglementet och samver-
kansavtalet som beslutades av 
de fyra medlemskommunerna i 
december 2011.  
 
I BMB:s budgetuppföljning per 
den 31 maj prognostiseras 
ingen budgetavvikelse för 
2014. Statsarkitektkontoret 
uppvisar ett underskott med 
826 tkr mot budget per den 
31 maj, men enligt rapporten 
brukar verksamheten uppvisa 
ett stort underskott denna 
period på året. Alla BMB:s 
nettokostnader sammantagna 
beräknas rymmas inom 
budgetramen år 2014. 
 
Utveckling av befintliga och 
nya samverkansområden 
inom kommunerna i norra 
Örebro län 
Kommunstyrelserna i norra 
länsdelen har beslutat utreda 
möjligheten av ökad sam-
verkan inom områden som 
berör både BKT och BMB. 
Medborgare behöver ofta 
komma i kontakt med båda 
dessa organisationer och sin 
kommun i samma ärende. 
 
Kommunerna har även behov 
av utökad samverkan inom fler 
områden då det är svårt med 
kompetensförsörjningen i 
samtliga kommuner och 
dessutom finns behov att 
effektivisera ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Följande specifika 
områden ska utredas under 
2014 och som ryms inom den 
ovan beskrivna utredningen: 
Infrastruktur/kommunikation, 
fordonsförvaltning och 
upphandling. 
 
I projektdirektiven omnämns 
en rad andra verksamhets-
områden som bör utredas på 
sikt såsom strategiskt 
miljöarbete, juridisk 
kompetens, IT-organisation/IT-
strateg, tele/växel/kundtjänst, 
debitering inom vård och 
omsorg samt barnomsorg, 
systemförvaltare för 
socialtjänstens gemensamma 
program, lönehantering för 
kommunerna och 
gemensamma organisationer, 
ekonomiadministration för 
gemensamma organisationer. 
 
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, precis som för alla 
gemensamma nämnder, av ett 
reglemente och ett 
samverkansavtal – utöver 
lagstiftningen. 
 
Den delen av nämndens 
verksamhet som avser sotning 
finansieras i sin helhet via 
avgifter. Resterande del av 
verksamheten finansieras 
genom driftbidrag från 
kommunerna. 
 
I den ekonomiska rapporten 
per den 31 maj befarar 
nämnden ett underskott mot 
budget för räddningstjänsten 
med 200 tkr för år 2014. Det 
beror på att planerade 
externutbildningar inte kan 

utföras som annars hade 
genererat intäkter. Enligt 
rapporten ska de pågående 
besparingsåtgärderna 
intensifieras för att förebygga 
underskott mot slutet av året. 
Verksamheten för sotning 
uppvisar ingen avvikelse mot 
budget och investeringarna 
beräknas kunna utföras enligt 
plan. 

 

 
Privaträttslig samverkan 
Kommunen har valt att 
samverka privaträttsligt som 
medlem i Bergskraft 
Bergslagen ekonomisk förening 
och RKHF Ljusnarsbergs 
äldreboståder. ”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. Då kommunens 
projekt Bergskraft 11-13, 
upphörde år 2013 finns den 
ekonomiska föreningen kvar 
som en garant för fortsatt 
arbete för bergsbrukets 
utveckling i Bergslagen. 
 
Den kooperativa hyresrätts-
föreningen Riksbyggen 
Kooperativa hyresrättsförening 
Ljusnarsbergs äldrebostäder 
driver fastighetsförvaltningen 
av kommunens vård- och 
omsorgsboenden. Riksbyggen 
förvaltar fastigheterna hyres-
rättsföreningen. I styrelsen 
ingår tre representanter från 
kommunen, en från Riks-
byggen och tre boende.  
 

Hyresrättsföreningens totala 
skuld till kommunen uppgår till 
122 250 tkr. Kommunen står 
alla ekonomiska risker i hyres-
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rättsföreningen. 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 hyresrätts-
förening är att organisationen 
är flexiblare nu än om den 
skulle bedrivas i kommunal 
regi. 
 
Föreningens resultat för år 
2013 var 688 tkr i överskott. 
Ackumulerat underskott sedan 
starten av föreningen är -
4 621 tkr. Orsaken till det höga 
underskottet är framförallt 
eftersatt underhåll av tidigare 
ägaren Ljusnarsbergs 
Fastighets AB, som sålde 

fastigheterna till föreningen år 
2010.  

 
Kommuninvest 
Kommuninvest är ett gemen-
samt initiativ av flera 
kommuner för att få bättre 
lånevillkor och öka 
konkurrensen på marknaden 
för kommunal finansiering. Alla 
som är medlemmar i Kommun-
invest har ingått en solidarisk 
borgen.  
 
I sin delårsrapport presenterar 
Kommuninvest att det 
levererar ett stabilt resultat 
och att det har stärkt det egna 
kapitalet. Den 30 juni var 
utlåningen 211 miljarder kr.  
 

Skärpta EU-regler om 
kapitalkrav innebär för 
Kommuninvest så väl som för 
andra banker och finansinstitut 
att det egna kapitalet måste 
förstärkas för att leva upp till 
nya bruttosoliditetskrav. I 
delårsrapporten säger 
Kommuninvest att det är väl 
förberett för de nya kraven. 
Vilken nivå kraven ska ha 
kommer att beslutas av EU-
kommissionen vid utgången av 
år 2016. Kommuninvest måste 
bygga upp sitt egna kapital 
genom att medlemmarna till-
för dem mer kapital. Exakt hur 
detta ska ske är under 
utredning och förslaget som 
tas fram måste beslutas genom 
att det görs en stadgeändring.

 

Uppföljning av de finansiella målen 
 
Olika kommuner har olika 
förutsättningar och 
ambitionsnivån på de 
finansiella målen får lov att 
anpassas efter dem. 
Anledningen till nivån på de 
olika finansiella målen 
motiveras i budgetdokumentet 
för 2014. Där står bl.a. att det 
är nödvändigt att kommunen 
har ett årligt resultat på mellan 
10 000 tkr och 15 000 tkr för 
att möjliggöra framtida 

investeringar, kommande 
pensionsutbetalningar och 
amorteringar utan att urholka 
det egna kapitalet. I plan för 
2015-2016 sägs att 
resultatnivån bör öka år 2016 
till mellan 12 000 tkr och 
17 000 tkr. Om inte 
resultatnivån höjs ökar 
kommunens skuldbörda och av 
det följer ökade 
räntekostnader som minskar 
utrymme för att bedriva den 

kommunala verksamheten 
med god kvalitet. 
Investeringsnivån är i enlighet 
med de samlade 
investeringarna i budget som 
tillsammans uppgår till 
27 000 tkr. Det är med nöd och 
näppe vad kommunen klarar 
av. För att klara av drift och 
investeringar är målet att 
likviditeten ska vara minst 
5 procent av de årliga externa 
bruttokostnaderna.

 

 

Uppföljning av finansiella mål Måluppfyllelse 2014  

Den samlade skuldbördan tillsammans med 
borgens- och ansvarsförbindelser ska minska till 80 
tkr per invånare till år 2018. För att uppnå målet 
ska det amorteras minst 7 000-7 500 tkr i år. 

Uppnås. Per halvårsskiftet har det amorterats 
5 500 tkr och ytterligare minst 3 900 tkr ska 
amorteras under andra halvåret 2014. (Totalt 
9 400 tkr.) 

 
↑ 
 
 

Resultatet ska vara minst 10 000 tkr. Uppnås enligt prognosen. Prognosen visar på ett 
resultat på 11 053 tkr (se sid. 28). 

 
↑ 
 

Investeringsnivån ska uppgå till högst 27 000 tkr. Uppnås. Prognosen visar på en investeringsnivå på 
26 789 tkr (se sid. 23). 

 
↑ 

Likviditeten ska uppgå till minst 5 procent av de 
årliga externa bruttokostnaderna 

Uppnås. Kommunens kassa- och 
banktillgodohavanden uppgår i delårsbokslutet till 
38 187 tkr. 

 
↑ 
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Politisk verksamhet 
 
Supervalåret 2014 
År 2014 är det s.k. ”Supervalåret”. 
Europaparlamentsvalet har redan 
avhållits och näst på tur står, förutom 
riksdags- och landstingsval, det viktiga 
valet till Kommunfullmäktige. Fr.o.m. 
15 oktober 2014 får med andra ord 
Ljusnarsbergs kommun en ny 
beslutande församling. Det ska även 
hållas en rådgivande folkomröstning 
om byte av kommunnamn i samband 
med valet i september. Det har blivit 
en riksnyhet att Ljusnarsbergs 
kommun eventuellt kan komma att 
byta namn till Kopparbergs kommun. 
Folkomröstningen är rådgivande åt 
fullmäktige. Hur medborgarna tycker i 
frågan återstår att se i september. 
 
Förändring i den politiska 
organisationen 
Den 27 november 2013 
beslutade Riksdagen anta 
Konstitutionsutskottets 
betänkande 2013/14:KU7 om 
att kommuner med 8 000 
röstberättigade invånare eller 
färre kan besluta om att 
antalet fullmäktigeledamöter 
bara behöver vara 21 st., till 
skillnad mot tidigare då antalet 
ledamöter som lägst kunde 
uppgå till 31 st. Fullmäktige 
beslutade på sammanträde 
den 13 februari 2014 § 7 att 
antalet ledamöter i Ljusnars-
bergs kommun ska minskas 
från dagens 31 ledamöter till 
25 ledamöter under 
mandatperioden 2014-2018. 
 
Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 
Kommunens uppgift är att på 
ett demokratiskt och 
rättssäkert sätt, sköta de 
angelägenheter som anges 
främst i kommunallagen och 
speciallagstiftningen. Den 
beslutande församlingen i 
kommunen är 
kommunfullmäktige, som 
beslutar i ärenden av 

principiell beskaffenhet och 
som i övrigt är viktiga för 
kommunen – bl.a. budget, mål 
och riktlinjer för 
verksamheterna. Det är upp till 
kommunstyrelsen och 
nämnderna att verkställa 
fullmäktiges uppdrag. 
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. 
Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt omfattar hela 
kommunens verksamhet; de 
kommunala företagen, 
kommunalförbund, de 
gemensamma nämnderna och 
övriga kommunala 
verksamheter. 

 
God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska 
särskilt anges mål och riktlinjer 
som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För 

ekonomin ska det anges 
finansiella mål som är av 
betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. 
Begreppet god ekonomisk 
hushållning innebär att ha 
balans mellan inkomster och 
utgifter, över tid, samt att 
bedriva en effektiv 
organisation. Det innebär 
vidare att de kommunala 
medlen ska förvaltas på ett 
sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande 
säkerhet kan tillgodoses. De 
finansiella målen ska sträva 
mot resultatnivåer som kan 
säkerställa framtida 
produktion av service, 
finansiering av investeringar 
och pensionsförpliktelser, samt 
tydliggöra kommunens 
samlade skuld- och 
borgensåtaganden. 
 
I följande avsnitt redovisas 
verksamheternas 
budgetföljsamhet och hur väl 
verksamheterna har uppfyllt 
fullmäktiges mål angående god 
ekonomisk hushållning. 
Balanskravet uppfylls eftersom 
prognostiserat resultat är 
positivt med 11 053 tkr.
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Budgetuppföljning per verksamhet  
  

  

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

år 2013 helår 2014 helår 2014 bud/prog 

Gemensam administration -13 117 -29 571 -25 261 4 310 

Kostverksamhet -3 667 -2 603 -3 694 -1 091 

Politisk verksamhet -4 913 -5 196 -4 986 210 

Överförmyndarverksamhet -487 -576 -432 144 

Infrastruktur, skydd mm -15 097 -15 928 -16 329 -401 
plan-och bygglovsverksamhet -1 085 -1 016 -1 068 -52 

markförsörjning -259 -189 -228 -39 

näringslivsbefrämjande åtgärder 25 -579 -553 26 

turism -482 -488 -489 -1 

gator, vägar, parker, utemiljö -9 080 -9 237 -9 586 -349 

räddningstjänst och krisberedskap -4 217 -4 419 -4 405 14 

Fritid och kultur -7 550 -6 444 -6 514 -70 
kulturverksamhet -1 204 -1 154 -1 113 41 

bibliotek -1 580 -1 580 -1 675 -95 

musikskola -1 254 -1 494 -1 494 0 

fritidsverksamhet -3 512 -2 216 -2 232 -16 

Pedagogisk verksamhet -84 581 -84 076 -83 773 303 
förskola -12 769 -12 996 -13 758 -762 

skolbarnomsorg -1 775 -1 626 -1 785 -159 

förskoleklass -1 080 -1 223 -1 056 167 

grundskola -42 907 -41 193 -40 840 353 

särskola -5 760 -5 048 -5 181 -133 

gymnasieskola -17 179 -18 177 -17 891 286 

kommunal vuxenutbildning -3 111 -3 813 -3 262 551 

Vård och omsorg -90 317 -89 805 -94 329 -4 524 
gem admin enl SOL och HSL -4 717 -4 707 -4 569 138 

ordinärt boende -15 398 -15 859 -15 887 -28 

särskilt boende -38 316 -38 583 -38 407 176 

insatser enligt LSS och LASS -17 164 -17 577 -19 190 -1 613 

färdtjänst -1 155 -1 224 -1 055 169 

individ- och familjeomsorg -4 842 -4 817 -5 371 -554 

missbruksvård och övrig vård vuxna -2 044 -1 115 -2 234 -1 119 

barn- och ungdomsvård -3 783 -2 174 -4 915 -2 741 

ek bistånd och familjerätt -2 898 -3 749 -2 701 1 048 

Flyktingmottagande 680 -72 -1 358 -1 286 

Arbetsmarknadsåtgärder -3 736 -4 413 -5 371 -958 

Affärsverksamhet 213 899 326 -573 
näringsliv och bostäder -299 1 070 313 -757 

kommunikationer 352 -171 13 184 

vatten och avlopp 160 0 0 0 

avfallshantering 0 0 0 0 

Resultat verksamheterna -222 572 -237 785 -241 721 -3 936 

Resultat Allmänna utskottet -48 358 61 613 59 403 2 210 

Resultat Bildningsutskottet -81 883 85 106 85 239 -133 

Resultat Sociala utskottet -92 110 91 988 97 452 -5 464 

Resultat Överförmyndarnämnden -221 186 82 104 

Resultat Allmännyttan 0 -1 108 -455 -653 

Resultat verksamheterna -222 572 237 785 241 721 -3 936 
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Gemensam 
administration m.m. 
Verksamheten uppvisar ett 
stort överskott mot budget. 
Detta beror bl.a. på lägre 
arbetsgivaravgifter än 
budgeterat, att 
pensionskostnaden antas 
understiga budget och att 
kommunstyrelsens disponibla 
löner uppvisar ett överskott 
mot budget. På ekonomi-
avdelningen har funnits 
vakanser under året, vilket 
medför en besparing.  
 
Under året pågår framtagande 
av förslag till ny översiktsplan 
som beräknas vara klart nästa 
år. I årsredovisningen för 2013 
rapporterades att samverkans-
avtalet om gemensamma 
arkivtjänster i norra länet hade 
sagts upp av Nora kommun. 
Under våren och sommaren 
har Ljusnarsbergs kommun 
varit utan arkivarie, men i höst 
och framledes ska en 
arkivtjänst köpas från 
Lindesbergs kommun. 
 

Kostverksamhet 
Under första halvåret i år har 
kostverksamheten fokuserats 
på planering och organisering 
av stundande ombyggnation av 
köket på Treskillingen 
(centralköket). Den 16 juni 
påbörjades rivning av kökets 
lokaler och i mitten av augusti 
flyttar centralkökets 
produktion till Pershyttan, 
Nora. Där ska kökspersonal 
från Ljusnarsbergs kommun 
arbeta under tiden 
ombyggnationen pågår. Under 
hösten fortsätter planeringen 
av den nya organisationen. En 
kökschef, vilket blir en 
nyinrättad tjänst, ska anställas 
innan årsskiftet. 
 
Anledingen till det stora 
underskottet på verksamheten 
beror till största del på extra 

kostnader i form av 
transporter och extra 
bemanning under tiden för 
ombyggnationen. I samband 
med övergången till att 
leverera kylda matlådor till de 
boende på Treskillingen, i 
samband med ombyggna-
tionen, köptes det in 
mikrovågsugnar. En bieffekt av 
detta blev att de boende inte 
enbart handlade mat från 
kommunens egen verksamhet 
utan även ifrån matvaru-
butiken på orten och värmde 
den frysta maten i sina 
mikrovågsugnar. Detta 
förklarar de låga intäkterna för 
kostverksamheten avseende 
försäljning av matlådor till 
hemtjänsten och Treskillingen. 
Men en annan viktig förklaring 
till detta är även att behovet 
av hemtjänst i kommunen har 
varit förhållandevis lågt och 
även behovet av matleverans 
inom den verksamheten. 
Vidare förklaras underskottet 
med att fler ekologiska 
livsmedel köps in än tidigare. 
  

Politisk verksamhet 
Kommunstyrelsen fick besök 
av migrationsminister Tobias 
Billström i augusti efter att 
styrelsen skickat brev till 
honom, statsminister 

Fredrik Reinfeldt och 

Migrationsverkets 
generaldirektör Anders 
Danielsson och förklarat hur 
kommunen påverkas av den 
bristande kommunikationen 
med staten i samband med 
mottagande av asylsökande 
och flyktingar.  
 
Förslag till reviderad 
arbetsordning för 
kommunfullmäktige, reviderat 
reglemente för 
kommunstyrelsen, reviderad 
politisk organisation och 
förslag till nya partistödsregler 
har utarbetats av en 

parlamentarisk grupp och 
förslaget är ute på remiss till 
de politiska partierna med 
mandat i fullmäktige. 
Överskottet på verksamheten 
härleds framförallt till intäkter 
från Valmyndigheten.  
 

Överförmyndar-
verksamhet 
Under januari genomfördes 
utbildning för gode män i 
samtliga kommuner i norra 
länsdelen, som tillsammans 
har en gemensam 
överförmyndarnämnd med 
säte i Ljusnarsberg. Lindesberg 
och Nora kommuner har under 
våren ingått avtal med 
Migrationsverket om 
mottagande av 
ensamkommande barn och 
ungdomar. Detta medför 
utökat ansvar för 
verksamheten att hitta gode 
män till barnen som kommer. 
 
Litet överskott prognostiseras 
för utbetalning av arvoden till 
gode män och förvaltare. 
Dessa utbetalningar belastar 
inte den gemensamma 
nämndens verksamhet utan 
istället respektive kommun. 
Huvudmän med viss inkomst 
eller förmögenhet betalar 
själva ut arvoden till sina 
ställföreträdare.  
 

Infrastruktur, skydd m.m. 
Verksamheten uppvisar 
underskott och det beror bl.a. 
på höga kostnader för stöd till 
enskilt vägunderhåll och park 
och offentlig plats, vilket avser 
inköp av juldekorationer. Även 
planverksamheten och 
markutveckling uppvisar 
underskott, vilket beror på 
lantmäterikostnader och 
kostnader för upphävande av 
fastighetsindelnings-
bestämmelser från 1950-talet.  
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Kommunens ”Framtidsarbete” 
som sker i samverkan med en 
rad aktörer, ska förhoppnings-
vis resultera i en gemensam 
bild och berättelse om hur vi 
vill att kommunens ska 
uppfattas, utvecklas och 
marknadsföras. Detta ska i sin 
tur införlivas i kommunens 
nya, reviderade vision och 
därmed genomsyra alla 
kommunens verksamheter. 
 
Under året ska 
kommunstyrelsen besluta om 
ett förslag till ny organisation 
för besöksnäringen. Förslaget 
inkluderar ett gemensamt 
utvecklingsarbete i norra 
länsdelen.  
 
Genom ett uppdrag till BKT ska 
industriområdet Dalskogen 
projekteras under året. Det är 
viktigt att kommunen skapar 
attraktiva industritomter för 
att locka hit företag att 
etablera sig här. Projekt-
eringen är ett led i det arbetet. 
 

Genom samarbete med 
Business Region Örebro (BRO) 
ska det startas ett 
NyföretagarCentrum 
Bergslagen under året. Det ska 
stärka förutsättningarna för 
nyföretagande i länet och i 
Ljusnarsbergs kommun. Ett 
annat samarbete med BRO och 
företagarföreningarna i 
kommunen är tänkt att 
resultera i framtagandet av en 
ny handlingsplan för 
kommunens näringslivsarbete 
där det ska bli tydligare på 
vilket sätt kommunen kan 
stödja näringslivet. 

 
Fritid och kultur 
I början av året invigdes 
bibliotekets nya vägg för 
visning av konst. Där ska både 
amatörer och professionella 
kunna ställa ut sin konst. En 
uppfräschning av bibliotekets 
lokaler har också skett under 
våren. I juni månad inleddes 
ett samarbete med 
arbetsmarknadsenheten med 

att förmedla media till 
kommunens äldreboenden. 
Personalen har haft högläsning 
på kommunens äldreboenden. 
 
I februari öppnades en ny 
fritidsverksamhet i samarbete 
med ABF och med finansiering 
från Migrationsverket. I en 
bemannad lokal i centrala 
Kopparberg kan ungdomar 
samlas och få tillgång till 
datorer och trådlöst Internet.  
 
Den nya fritidsgården i f.d. 
Folkets hus börjar ta form. Nya 
möbler har köpts in och 
verksamheten samarbetar med 
föreningar som huserar i 
samma byggnad. Den första 
filmen i den nya biografen i 
samma hus visades i februari i 
år. Den främsta anledningen 
till underskottet i kultur- och 
fritidsverksamheten beror på 
vikariekostnader i samband 
med utbildning av nyanställda 
bibliotekarier.  

Måluppföljning skolan Måluppfyllelse Åtgärder 

Alla elever ska vara behöriga till 
gymnasieskolan. Målvärde: 95 % 
 
(För att vara behörig krävs 
godkända betyg i ämnena 
svenska, engelska och 
matematik samt i fem ytterligare 
ämnen.) 

Målet uppnås inte. 76,5 % var 
behöriga till gymnasiet. 
Resultatet är lägre än fg år (80 
%).  
 
 
 
 

 

Flera insatser krävs, bl.a. att 
skolan utvecklar metoder för 
att individualisera 
undervisningen så att alla 
elever får undervisning på ”sin 
nivå”. 
 

↓ 

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

Målet uppnås inte. Resultatet 
visar att 95,2 % av eleverna i 
årskurs 5 och 91,2 % av eleverna 
i årskurs 8 känner sig trygga i 
skolan. 

Fortsatt arbete i 
trygghetsteamen på skolorna 
och dialog med eleverna är 
åtgärder för att öka tryggheten. 

↓ 

Det genomsnittliga meritvärdet 
i åk 9 ska överstiga 210. 
Målvärde: 202 
 
Meritvärdet är ett genomsnitt av 
betygsvärdena i de 16 bästa 
ämnena. Betyget A ger 20 poäng 
och betyget E ger 10 poäng. 

Målet uppnås inte. Meritvärdet 
2014 är 177,75 (fg år 174,2). 

Bl.a. ska förväntningarna vara 
höga i alla led och det ska 
användas metoder som 
motiverar eleverna till att sätta 
målen högre.  

↓ 
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Eftersom uppdraget som 
förskolechef utökas genom 
den nya organisationen med 
0,5 tjänst, avvecklas 0,45 
utvecklingsledare som 
tidigare verkat på 
förskoleavdelningarna. En 
utvärdering av den nya 
ledningsorganisationen ska 
genomföras efter ett år. 
 
Omorganisationen kräver 
ej utökad budgetram. 

Ny ledningsorganisation i förskolan/grundskolan 2014 

Pedagogisk verksamhet 
Två avdelningar på förskolan 
Garhyttan har deltagit i ett 
pilotprojekt med Kils kommun 
genom Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Projektet 
ska spridas vidare i kommunen 
och handlar om anknytning, 
lek, specialpedagogik m.m. i 
förskolans verksamhet. Under 
hösten ska verksamheten  
fokusera på att utveckla 
personalens arbete med att 
stimulera barnens läsintresse. 
Syftet är att detta ska bidra till 
ökad måluppfyllelse när 
barnen går vidare till 
grundskolan.  
 
Förskolans prognos för året 
redovisar ett stort underskott 
mot budget och förklaras 
delvis av händelser av 
engångskaraktär, vilka alla 
avser personalkostnader. 
Dessutom förklaras 

underskottet av att 
kostnaderna för köpta 
förskoleplatser i andra 
kommuner överskrider budget. 
I norra delen av kommunen 
har flera föräldrar valt att 
nyttja förskolan i Ludvika 
kommun istället för 
hemkommunens förskola, 
vilket det inte fanns vetskap 
om i budgetarbetet för 2014. 
 
Antalet elever på 
fritidshemmen har ökat i år, 
vilket har inneburit hård 
belastning på verksamheten, 
framförallt därför att lokalerna 
inte är optimalt anpassade. 
Underskottet på verksamheten 
hänförs dock inte till 
kommunens fritidshems-
verksamhet utan till köpta 
platser i andra kommuner. 
 
Grundskolan har arbetat 
intensivt med att öka 

måluppfyllelsen bland 
eleverna. ”Lovskola” har 
arrangerats under lov och 
under två lördagar under 
vårterminen. P.g.a. de låga 
betygen i matematikämnet 
bland alla Sveriges elever 
beslutade Riksdagen om en 
fortbildningssatsning vid namn 
”Mattelyftet”, som 
Ljusnarsbergs kommun har 
deltagit i och som avslutades i 
våras.  
 
En ytterligare satsning på 
grundskolan sker i höst genom 
bildandet av Kulturskola. 
Personalresurserna har utökats 
med en ny tjänst i form av en 
dramapedagog. Underskottet 
på särskoleverksamheten 
förklaras av resurser till 
autistklass (redovisningen 
rymmer både grund- och 
gymnasiesärskola).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från och med 1 augusti 2014 
förändras ledningsorganisa-
tionen för kommunens för-
skolor och grundskolor. 
Tidigare har en person inne-
havt chefskapet för försko-
lorna och grundskolans för-
skoleklass till och med 
årskurs 2. Dessa två uppdrag 
har varit svåra att kombinera 
p.g.a. att förskolan och 
grundskolan arbetar utifrån 
olika läroplaner och att verk-
samheterna har skilda inne-
håll.  
 
Det är dock inte enda skälet 
till att kommunen nu har valt 
en annan organisation. Det 
finns behov av att utveckla 
samverkan och samarbetet 
mellan Garhytteskolan och 
Kyrkbacksskolan. 
 
Trots att skolorna geografiskt 
sett ligger nära varandra, har 

det varit svårt för skolorna 
att samverka kring planering, 
studieövergångar och 
personalens kompetens-
utveckling. Eftersom 
kontinuitet i undervisningen 
är en viktig faktor för att 
kunna höja resultaten i 
skolan, har kommun-
styrelsen beslutat att hela 
grundskolan ska få en enda 
rektor och att förskolan ska 
få en chef som enbart är chef 
över förskolorna.  
 
Den nya organisationen 
innebär 1,0 rektor och 
utökning av biträdande 
rektor med 0,5 till en 
heltidstjänst. Ytterligare stöd 
för rektor finns sedan 
tidigare med 0,5 assistent. 
Förskolans ledningsresurs 
kommer att bestå av 1,0 
förskolechef samt 0,5 
barnomsorgsassistent. 
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Flyktingmottagande 
För närvarande bor ca 600 
asylsökande i Ljusnarsberg i 
Migrationsverkets tillfälliga 
förläggningar. Sverige som 
land upplever en stor 
tillströmning av flyktingar från 
oroliga områden i världen. 
Framförallt kommer de som 
söker asyl i Sverige just nu från 
Syrien, Eritrea, Afghanistan och 
Somalia. Kommunen försöker 
bistå så långt det går och har 
tecknat ett avtal med 
Migrationsverket om att ta 
emot 30 nyanlända och 22 
ensamkommande ungdomar.  
 
På Bergsgårdens hem för vård 
och boende (kommunens HVB) 
får ungdomarna lära sig att ta 
steget till ett liv i Sverige och 
får hjälp med att klara av att 
planera sin ekonomi, sköta 
matlagning, inköp, tvättning 
och städning i egna hushåll. I 
sommar har tolv ungdomar 
haft sommarjobb, bl.a. rensat 
rabatter och målat om förråd.  
 
Under hösten hoppas 
kommunen kunna få ta del av 
Migrationsverkets 
datorprogram för förenkling av 
återsökningshanteringen. Att 
återsöka medel från 
Migrationsverket för att 
finansiera flyktingmottagandet 
och sedan följa upp att 
kommunen har fått de medel 
den är berättigad till, innebär 
stor ansträngning för 
administrationen. Att då få 
tillgång till Migrationsverkets 
egna uppgifter om placeringar i 

kommunen samt slippa fylla i 
pappersblanketter för varje 
ansökan skulle underlätta och 
spara tid samt i högre 
utsträckning säkerställa att 
kommunen får de medel den 
är berättigad till. 
 
Det stora underskottet som 
prognostiseras på 
verksamheten är först och 
främst en konsekvens av en 
utökning av verksamheten för 
mottagande av nyanlända och 
anledningen till att utökningen 
medför en negativ avvikelse 
mot budget är att någon 
justering av anslaget i 
budgeten inte har skett för att 
täcka kostnaderna för 
utökningen. En annan viktig 
orsak till underskottet är höga 
fastighetskostnader på 
Bergsgården. 

 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Arbetsmarknadsenheten 
uppvisar ett stort underskott 
mot budget till följd av för 
höga personalkostnader. Inom 
arbetsmarknadsåtgärder 
återfinns även annan 
verksamhet i kommunen där 
lönebidragsanställningar finns 
och som också uppvisar 
underskott. Underskottet 
beror ibland på att intäkter 
varit budgeterade att inkomma 
med ett visst belopp men att 
de anställda med lönebidrag 
har bytts ut eller varit 
sjukskrivna. En åtgärd inom 
denna verksamhet som bör 
vidtas till nästa års budget är 

att se till att endast de som är 
anställda i arbetsmarknads-
åtgärder redovisas på denna 
verksamhet. En annan är att 
budgetansvariga måste vara 
väl medvetna om att personer 
i arbetsmarknadsåtgärder som 
blir sjukskrivna eller av annan 
anledning inte är närvarande, 
inte kan ersättas utan att det 
påverkar utfallet i förhållande 
till budget.  

 
Affärsverksamhet 
Främsta orsaken till 
underskottet inom 
affärsverksamheterna är att en 
byggnad på Kyrkvägen 11 
renoverades under våren och 
sommaren till ett 
seniorboende med 18 
lägenheter och således 
medförde minskade intäkter. 
Seniorboendet stod klart i 
augusti och är ett samarbete 
med Statens 
Bostadsomvandling (SBO) som 
initialt står för kostnaderna för 
renoveringen. Kommunen ska 
sedan blockhyra tillbaka 
byggnaden från SBO. 
Renoveringskostnaden hölls 
väl inom budgetramen och 
därför kan hyrorna till 
hyresgästerna hållas relativt 
låga. Det förbättrar chanserna 
för att få samtliga lägenheter 
uthyrda. I övrigt har 
kostnaderna för driften av flera 
fastigheter inom 
affärsverksamheten varit höga 
och framförallt 
fjärrvärmekostnaderna. 
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Den dagliga verksamheten i kommunen ger 
insatser till ca 20-25 personer per vecka. 
Verksamheten försöker efter ålder, förmåga 
och intressen planera utflykter för de boende 
på gruppbostäderna och ”arbetstagare” inom 
den dagliga verksamheten. Under två veckor i 
år genomfördes nio olika utflykter dit varje 
intresserad kunde anmäla sitt intresse att 
delta.  
 
 

Utflyktsprogrammet 2014 

 Rosparken i Nora med mat och glass. 
 Bondgård i Löa; titta på djur, ge djuren gräs, plocka 

ägg m.m. 
 Shoppingresa med tåg till Borlänge. 
 Hosta Nostalgiby – ett mysigt ”50-talsställe” med 

möjligheter att ta en fika på. 
 Parken Zoo i Eskilstuna. 
 Båttur med Ms/Råssvalen med mat på stadshotellet 

i Lindesberg. 
 Bredsjögården med fika/mat. 
 Bäver-/fiskesafari i Finnhyttan med mat och fika. 
 Veckorna avslutades med beachparty/ 

kubbturnering, grillning och avslutningsfika hemma 
på dagligverksamheten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vård och omsorg 
Vad som kan sägas om 
verksamhetens resultat är att 
det framförallt prognostiseras 
höga kostnader för placeringar, 
både inom barn- och 
ungdomsvården och 
institutionsvård för vuxna. 
Inom LSS-enheten beror det 
stora underskottet främst på 
två händelser.  
 
Den ena händelsen är 
utbetalning av retroaktiv 
jourersättning till personal som 
har jobbat natt. P.g.a. 

arbetsgivarens tolkning av ett 
lokalt avtal betalades ut extra 
OB-tillägg till personal som 
arbetade ”sovande natt”. 
Facket trodde att personalen 
hade fått ersättning i enlighet 
med sin tolkning av avtalet, 
vilket innebar extra OB-tillägg 
och därutöver även 
jourersättning. Efter 3,5 år 
uppdagades den otydliga 
formuleringen i det lokala 
avtalet efter att arbetsgivaren 
ville säga upp avtalet. Facket 
ställde krav på att kommunen 
skulle reda ut hur 

avtalsvillkoret skulle tolkas. 
Efter diskussioner med en 
facklig ombudsman och 
arbetsgivarorganisationen SKL 
gjorde kommunen 
bedömningen att fackets 
tolkning var den rätta och att 
jourersättning skulle betalas ut 
retroaktivt. Till den ordinarie 
personalen som enligt schema 
haft rätt till ersättningen 
gjordes utbetalning i april för 
maximalt 3,5 år tillbaka i tiden. 
Det innebar en stor summa 
pengar som belastar 
kommunens resultat i år. 

Daglig verksamhet i 
Ljusnarsberg 
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Vikarier har fått begära ut 
ersättningen själva eftersom 
det är svårt att veta hur de har 
arbetet som inte har arbetat 
på schema men informationen 
har spridits i verksamheten om 
rätten att få ut ersättningen 
retroaktivt och troligen har 
samtliga anställda fått 
informationen. Nu är avtalet 
uppsagt och tillsvidare gäller 
att endast jourersättning 
betalas ut vid sovande natt. 
Inte det extra OB-tillägget. 
  
Den andra händelsen som 
påverkar det negativa utfallet 
är ett enskilt ärende om 
personlig assistans där det 
pågår en rättsprocess om 
antalet beviljade timmar. Som 
mest kan kommunen bli 
skyldig att betala ut ca 850 tkr 
retroaktivt. 
 
Inom äldreomsorgen har 
behovet minskat i jämförelse 
med förra året och detta märks 

genom att framförallt 
hemtjänsten uppvisar en 
mycket positiv prognos. 
Äldreomsorgen kommer därför 
förhoppningsvis väga upp en 
del av underskottet till följd av 
ovanstående händelser. 
 
Under året har Solgårdens 
personal planterat blommor 
och kryddor utanför 
äldreboendet för att skapa en 
trivsammare utemiljö. Varje 
månad anslås för de boende på 
Solgården och Koppargården 
om aktiviteter som 
sångstunder, gymnastik, 
tidningsläsning och 
underhållning i form av sång 
och musik. Röda korset 
anordnar promenader varje 
vecka, demensföreningen olika 
gruppaktiviteter och 
pensionärsföreningen 
högläsning. 
 
Under året gjorde Institutionen 
för vård och omsorg (IVO) ett 

tillsynsbesök på 
Koppargårdens enhet Rubinen 
för demenssjuka. IVO 
granskade social 
dokumentation och 
gemomförandeplaner samt 
intervjuade dag- och 
nattpersonal. IVO var nöjda 
med informationen och 
tillsynsbesöket föranledde inga 
vidare åtgärder. 
 
Ett fortsatt utvecklingsarbete 
är att skapa ändamålsenliga 
medicinrum då det finns ökade 
krav på att säkerställa att 
medicinhanteringen sker så 
effektivt och ändamålsenligt 
som möjligt. Journal-
granskningar ska genomföras 
en gång per år av 
sjuksköterskor och 
arbetsterapeuter i team för att 
säkerställa att 
dokumentationen stödjer 
arbetet för en god och säker 
vård. 

 

 

Måluppföljning 
äldreomsorgen 

Måluppfyllelse Åtgärder 

Den enskilde ska uppleva att den 
kommunala verksamheten tar 
hänsyn till åsikter och önskemål om 
hur vården ska utföras. 
 

Resultatet ska utrönas genom egen 
undersökning. Den är inte gjord än. 
Äldreomsorgsverksamheterna låter 
den enskilde och anhöriga delta i 
upprättandet av genomförande-
planer för varje vårdtagare. Varje 
vårdtagare har en särskild 
kontaktperson som tillser den 
enskildes behov och ansvarar för 
uppföljningen av genomförande-
planen. Boråd genomförs där den 
enskilde har möjlighet att påverka 
den kommunala servicen. 

Undersökningen ska 
göras för att utröna om 
målet uppfylls. 

 

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

 Inväntar svar på 
enkätundersökningen. 
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Investeringsuppföljning  
 

 
Redovisning 

 
Återstår av 

 
Prognos 

Projekt Jan-juni 13 Årsbudget årsbudget % förbr  helår 

Nytt trådlöst nätverk 303 320 17 94,8 320 

Servrar, PC, etc 0 365 365 0,0 365 

Switchar, nätverksutrustn 0 525 525 0,0 525 

Fiberanslutning 347 100 -247 347,2 350 

Övr köksinvent Centralkök 39 250 211 15,8 200 

Nytt ärendehanteringssyst 0 50 50 0,0 0 

Resecenter 1 864 0 -1 864 0,0 0 

Ombyggnad Ljusnarshallen 0 250 250 0,0 250 

Oljeavskiljare, brandstat 0 200 200 0,0 175 

Parkering Mejeriet 1 753 0 -1 753 0,0 200 

Omb seniorb Nyrågen 510 0 -510 0,0 0 

Förproj sjönära tomter mm 0 200 200 0,0 200 

Renovering Centralkök 223 16 500 16 277 1,4 16 250 

Kommun-Tings-St Gård mfl 0 250 250 0,0 250 

Utbyte sängar, äldreomsor 13 40 27 33,3 40 

Utemiljö för- o grundskol 0 56 56 0,0 56 

Upprustning, Åstugan 0 175 175 0,0 175 

Inv+brandl. Gymsalar 0 150 150 0,0 150 

IT-utrustn, läspl, skolan 10 200 190 5,1 200 

Asfaltering och dikning 0 885 885 0,0 885 

KLIMP -254 0 254 0,0 -254 

Fasad/fönster Olovsvallen 0 30 30 0,0 30 

Lekplatser 0 362 362 0,0 362 

Ombyggnad av gator 0 1 035 1 035 0,0 1 035 

Kiosk Olovsvallen 0 85 85 0,0 85 

Rydbergsdal o Trekanten 0 50 50 0,0 50 

Fasad Bergslagsvallen 0 55 55 0,0 55 

Flödesmätning 0 500 500 0,0 500 

Mindre ledningsarbeten 0 1 750 1 750 0,0 1 750 

Utbyggnad av reningsverk 0 2 585 2 585 0,0 2 585 
Summa 4 809 26 968 22 159 17,8 26 789 

 

Kommentarer till investeringsredovisning 
Totalt sett förväntas investeringarna följa 
budgeten och det finansiella målet om högst 
27 000 tkr. Två investeringsposter är 
rödmarkerade, vilket innebär att de överskrider 
budgetramen. Flera poster beräknas dock inte 
behöva använda hela budgeten – t.ex. den enskilt 
största investeringen som är renoveringen av 
centralköket.  
 

Vidare bör nämnas att det är installerat ett nytt 
trådlöst nätverk i kommunens fastigheter. 
Ärendehanteringssystemet kommer inte köpas in i 
år, p.g.a. vakanser på kansliavdelningen. 
 
Lekplatsen på Malmtorget färdigställs under 
hösten. Asfalteringen i Herrhagen är slutförd. 
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Förskolan Åstugan är i behov av upprustning. Dock 
inväntas en utredning från BKT avseende gamla 
nedlagda deponier och därefter BMB:s utlåtande 
därom. 
 
En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram underlag 
och alternativ till eventuella åtgärder av 

Ljusnarshallen. Förslag att ta ställning till väntas 
under vintern/våren 2015. 
 
BKT har påbörjat en projektering för utbyte av 
huvudavloppsledning i Bångbro. Haverier och 
ålderdom på ledningen föranleder behov av 
utbyte. Förslag väntas under hösten 2014.
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Personalredovisning 
Inledning 
Personalredovisningen, som avser perioden 
20140101-20140630, är  framtagen på en 
kommunövergripande nivå och visar ett urval av de 
viktigaste nyckeltalen samt en sammanfattning av 
första halvårets aktiviteter. 
 
Personalkostnader 
Personalkostnaderna i Ljusnarsbergs kommun 
utgör ca 50 procent av kommunens totala budget 
och uppgick under första halvåret 2014 till 84 152 
tkr inklusive personalomkostnader. Motsvarande 
siffra första halvåret 2013 var 81 614 tkr.  
 
Antal anställda 
Den 30 juni 2014 hade kommunen 361 personer 
anställda (månadsanställda). I förhållande till 
samma mätdatum föregående år har antalet 
anställda minskat med 14 personer. Minskningen 
beror på att projektet Bergskraft har upphört. 
Omräknat till heltider hade kommunen den 30 juni 
2014 totalt 327,3 årsarbetare. Motsvarande siffra 
vid samma tidpunkt föregående år var totalt 338,6 
årsarbetare. 
 
Antal anställda per anställningsmyndighet  

(Tillsvidare- och visstid, månadsanställda) 

 
 
Frånvaro 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent 
av arbetstid: 

 
 
Tabellen ovan visar att den totala sjukfrånvaron för 
första halvåret 2014 är ungefär densamma som för 
samma period föregående år. Männens 
sjukfrånvaro minskar medan 
långtidssjukskrivningar och sjukfrånvaron inom 
åldergruppen 50 år eller äldre ökar.  

 
 
Långtidsfrisk 
Långtidsfrisk innebär att under en bestämd period 
inte ha någon sjukdag alls och brukar redovisas 
som kommunens frisktal. Inom kommunen var det 
50 procent av de månadsanställda medarbetarna 
som inte hade någon sjukdag alls under första 
halvåret 2014 (43 procent samma period 2013).  
 
Händelser under första halvåret samt plan för 
kommande halvår 
Här följer en kort sammanfattning av aktiviteter 
inom personalområdet under årets första sex 
månader. För aktiviteter som pågår är 
målsättningen att de ska vara klara till årsskiftet 
2014/2015. 

 Ett nytt pensionsavtal, AKAP-KL, har 

tecknats och gäller för medarbetare födda 

1986 eller senare. 

 Även ett nytt pensionsavtal för politiker, 

OPF-KL, är i utredningsfasen. 

 Medarbetarundersökning har genomförts. 

Under hösten ska cheferna redovisa sina 

handlingsplaner för ledningsgruppen. 

 Avtalet med företagshälsovården, 

Bergslagens arbetsmiljö AB, avses att 

förlängas till och med 2015-12-31.  

 Löneöversyn 2014 är genomförd och 

avslutad. Utfallet för kommunen totalt 

blev 2,3 procent. I samband med 

översynen har ett nytt dokument tagits 

fram i samarbete med de fackliga 

organisationerna ”Din lön inom 

Ljusnarsbergs kommun”. Dokumentets 

syfte är att beskriva arbetet med 

lönebildning och ska vara ett 

styrdokument inom lönepolitikens 

område. Förhoppningen är att skriften ska 

vara ett stöd till kommunens chefer i 

ansvaret att hantera lönefrågor och att 

dokumentet ska bidra till att våra 

medarbetare får en större förståelse om 

vad lön är och hur den sätts.  

  

Anställningsmyndighet 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31

Kommunstyrelse 358 355 373 362

Överförmyndarnämnd 3 3 2 2

361 358 375 364

Sjukfrånvaro i % 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31

Total sjukfrånvaro 7,3 6,2 7,0 6,6

Därav långtidssjukfrånvaro >60 dgr 46,7 46,1 42,0 39,1

Sjukfrånvaro kvinnor 8,2 6,5 7,2 7,3

Sjukfrånvaro män 3,9 5 6,0 3,7

Sjukfrånvaro åldergrupp <29 år 1,8 2,4 2,4 1,6

Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år 6,6 5,9 7,1 5,7

Sjukfrånvaro åldersgrupp >50 8,7 6,9 7,3 7,8
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Finansiell analys 
 
Resultatprognos 2014 
En låg tillväxt under 2014 ger 
171 252 tkr i skatteintäkter. 
Enligt prognosen får 
kommunen 80 489 tkr i 
generella statsbidrag och 
utjämning. Sammanlagt 
innebär det en omsättning på 
251 741 tkr, vilket är 3 391 tkr 
bättre än budgeterat. 
Verksamheterna redovisar en 
prognos som avviker negativt 
med 3 937 tkr mot budget. 
Prognosen för finansnettot är 
en positiv avvikelse mot 
budget tack vare 400 tkr i lägre 
finansiella kostnader. Totalt 
förmodas resultatet bli 
11 053 tkr, vilket är en negativ 
avvikelse mot budget med 
231 tkr. Budgetföljsamheten 
får anses god i år även om 
verksamheterna uppvisar ett 
betydande underskott mot 
budget.  
 
Investeringar 
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. 
 
För att skapa utrymme för de 
omfattande investeringarna 
behöver kommunen ha höga 
resultatnivåer. Med allra 
största sannolikhet är det svårt 
för kommunen, som redan har 
en hög skuldbörda, att 
finansiera investeringarna 
genom lånat kapital. Detta 

kommer endast att kunna ske 
sporadiskt. 
 
Den enskilt största 
investeringen under 2014, 
centralköket, beräknas kosta 
250 tkr mindre än det 
budgeterade beloppet 
(16 250 tkr, se 
investeringsuppföljningen). Till 
följd av det höga resultatet för 
2013 kan denna investering 
finansieras utan lån.  
 
Skuldsättning inklusive 
pensionsförpliktelser och 
borgensåtaganden 
En alltid överhängande börda 
för kommunen är de höga 
framtida pensions-
utbetalningarna. 
Befolkningsutvecklingen i 
kommunen innebär att färre 
skattebetalare ska klara av att 
finansiera pensioner som 
upparbetades under en tid då 
kommunens verksamhet och 
befolkning var betydligt större 
än idag. Förändringen av 
referensräntan är en 
betydande osäkerhetsfaktor 
som gör det svårt att beräkna 
kommunens framtida 
åtaganden.  
 
Sedan 1998 redovisas 
kommunens pensionsskuld 
enligt den så kallade 
blandmodellen, vilket innebär 
att en mindre del redovisas 
som avsättning i 

balansräkningen (1 653 tkr) 
och en större del tas upp som 
en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen (148 658 tkr). 
Ansvarsförbindelsen har sedan 
årsskiftet minskat med 2 637 
tkr. Den mycket höga 
ansvarsförbindelsen är viktig 
att beakta ur risksynpunkt, 
eftersom den skulden ska 
finansieras de kommande ca 
40 åren.  
 
De pensionsmedel som 
intjänats efter 1998 utbetalas 
för den anställdes egen 
placering hos pensions-
förvaltare. Förpliktelsen 
minskas med en försäkring 
genom kommunens 
pensionsförvaltare KPA, som 
innebär att pensions-
förvaltaren svarar för 
utbetalning av kompletterande 
ålderspension och efter-
levandepension 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). Under 
första halvåret 2014 har 
kommunens avsättning för 
pensioner ökat med 391 tkr. 
Det beror på ökning av 
utbetald ålderspension från 
och med 1 januari 2014. 
 
Sammantaget har kommunen 
lån motsvarande 245 393 tkr. 
Under 2014 har amorterats 
5 500 tkr. Kommunen övertog 
LFAB:s lån 2013, motsvarande 
22 500 tkr, som ersättning för 
fastighetsbeståndet med 
tillhörande inventarier. Detta 
var lån som kommunen 
tidigare borgade för såsom för 
egen skuld.  

Pensionsför-
pliktelser 
(tkr) 

2014-06-30 2013-12-31  

Avsättningar  
för pensioner 

1 653 1 262 

Ansvarsförbindelser  
för pensioner 

148 658 151 295 

Summa 
pensionsförpliktels
er 

150 311 152 557 

Placering 
Pensionsmedel  

0 0 

Återlånade medel 150 311 152 557 
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Kommunens totala 
borgensåtaganden sjönk 
drastiskt under 2013 och detta 
berodde på att kommunen tog 
över LFAB:s lån. Därefter 
försattes LFAB i frivillig 
likvidation. I delårsbokslutet 
uppgår kommunens samlade 
borgensåtaganden till 
4 153 tkr. Borgensåtagandet 
för egna hem har sjunkit med 
1 tkr sedan årsskiftet och 
borgensåtagandet avseende 
bostadsrättsföreningen 
Hemvreten har sjunkit med 
12 tkr sedan årsskiftet 
2013/2014. 
 
Ljusnarsbergs kommun har 
även ett solidariskt 
borgensåtagande sedan maj 
1993 för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 279 
kommuner som per 2014-06-
30 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.  
 
Ett av kommunens finansiella 
mål är att minska skulden per 
invånare. Kommunens samlade 
skuld- och borgensåtaganden, 
inklusive pensionsförpliktelser 
per invånare är 82 233 kr den 
30 juni 2014. Per den 
31 december 2013 var 
skuldbeloppet 83 355 kr 
(-1 122 kr). Beloppet har alltså 
sjunkit betydligt inom loppet 
av sex månader. Detta har 
betydelse bl.a. därför att det 
minskar känsligheten för yttre 
händelser som inte kommunen 
kan påverka. I detta 
sammanhang är det främst 
ränteriskerna som åsyftas. 
Kommunen hanterar riskerna 
med förändringar på 
räntemarknaden genom att 
sprida löptiderna på sina lån, 
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.  
 
Det ska dock understrykas att 
det bästa sättet att skapa mer 
utrymme för att klara av 
räntehöjningar är att minska 
sina skulder. Räntorna på lån 
är för närvarande mycket låga. 
Enligt prognosen påverkar det 
kommunen positivt i år med 
400 tkr i mindre ränte-
kostnader än budgeterat. 
Kommunen har inte tagit nya 
lån under 2014 utan fortsatt 
att amortera enligt det 
finansiella målet om en årlig 
amorteringstakt på 7 000-
7 500 tkr årligen.  
 

Avsättningar 
Förutom framtida 
pensionsutbetalningar finns 
övriga avsättningar i 
kommunen som ska utbetalas i 
framtiden. En av dessa är ett 
åtagande avseende åter-
ställande av deponi. Enligt en 
kalkyl från BKT beräknas det 
kosta totalt 15 900 tkr att 
täcka avfallet och arbetet 
beräknas vara avslutat år 2021.  
I samband med att landstinget 
och Örebro kommun förband 
sig att medfinansiera 
Citybanan, villkorades att 
övriga kommuner i länet 
avsatte medel för förbättrade 
möjligheter att använda 
kollektivtrafiken och därmed 
dra nytta av Citybanan. 
Kommunerna i länet kan söka 
medel från Länstrafiken för 
åtgärder med syfte att öka 
åkandet kollektivt. Kommunen 
har beviljats medel för 
anläggandet av ny 
pendlarparkering på f.d. 
mejeritomten vid stationen i 
Kopparberg. I delårsbokslutet 
2014 uppgår avsättningen till 
1 586 tkr. 
 
Likviditet 
En god likviditet är 
förutsättningen för att kunna 
minska låneskulden och göra 
de investeringar som planeras. 
För att upprätthålla en god 
likvidiet krävs det att 
intäkterna är högre än 
kostnaderna över tid. 
Kommunens likvida medel 
uppgick den 30 juni 2014 till 
38 187 tkr, vilket får anses 
tillfredsställande för att kunna 
uppnå målen om investeringar 
och amorteringstakt.  
 

 
 
 

Kommunens 
långfristiga skulder 
(tkr)   

Totalt 245 393 

varav lån till   
 
Ljusnarsbergs 
kommunlager AB 28 088 
 
RKHF Ljusnarsbergs 
äldrebostäder 112 993 

    

 Återstår 
kommunens 
”egna” lån 104 312 
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Räkenskaper 
Resultaträkning  
delår 2014 

  
delår år delår prognos budget  avvikelse 

  
130630 131231 140630 141231 141231 

 

  
        

  Verksamhetens intäkter Not 1 46 030 102 756 43 711 96 348 60 378 35 970 

därav jämförelsestörande intäkter Not 2 0 4 766 0 0 
  Verksamhetens kostnader Not 3 -151 963 -307 788 -158 030 -326 647 -286 655 -39 992 

därav jämförelsestörande 
kostnader Not 4 0 -6 123     

  Avskrivningar Not 5 -3 840 -14 051 -3 573 -7 389 -7 389 0 

Verksamhetens nettokostnader   -109 773 -219 083 -117 892 -237 688 -233 666 -4 022 

  
        

  Skatteintäkter  Not 6 83 427 166 688 85 803 171 252 170 818 434 

Generella statsbidrag o utjämning Not 7 35 574 71 925 40 359 80 489 77 532 2 957 

Finansiella intäkter Not 8 2 687 5 571 2 269 3 600 3 600 0 

Finansiella kostnader Not 9 -2 985 -6 377 -2 795 -6 600 -7 000 400 

Resultat före extraordinära poster   8 930 18 724 7 744 11 053 11 284 -231 

Extraordinära intäkter Not 10     0 0 
  Extraordinära kostnader Not 10     0 0 
  

  
        

  
Årets resultat Not 10 8 930 18 724 7 744 11 053 11 284 -231 
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Balansräkning  
Delår 2014 (tkr) 
 

  
delår år delår 

TILLGÅNGAR 
 

130630 131231 140630 

Anläggningstillgångar 
 

  
 

  

Materiella anläggningstillgångar: 
 

  
 

  

     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 12 147 369 141 304 142 991 

     Maskiner och inventarier Not 13 6 335 5 729 5 276 

Finansiella anläggningstillgångar Not 16 34 860 45 600 43 923 

Långfristiga fordringar Not 17 147 830 145 666 143 416 

Summa anläggningstillgångar 
 

336 394 338 299 335 606 

  
  

 
  

Omsättningstillgångar 
 

  
 

  

Förråd m m 
 

0 0 0 

Kortfristiga fordringar Not 18 41 862 51 419 36 947 

Kortfristig placering Not 18 0 0 0 

Kassa och bank Not 19 29 829 33 962 38 187 

Summa omsättningstillgångar 
 

71 691 85 381 75 134 

  
  

 
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

408 085 423 680 410 740 

  
  

 
  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
 

  

Eget kapital Not 20   
 

  

Ingående eget kapital 
 

92 046 92 046 110 770 

Periodens resultat 
 

8 930 18 724 7 744 

Summa eget kapital 
 

100 976 110 770 118 514 

  
  

 
  

Avsättningar 
 

  
 

  

Avsättningar för pension och liknande 
 

  
 

  

     förpliktelser Not 21 10 573 1 262 1 653 

Avsättning till deponi m.m. Not 21   7 467 7 112 

  
  

 
  

Skulder 
 

  
 

  

Långfristiga skulder Not 22 256 081 245 893 240 393 

Kortfristiga skulder Not 23 40 455 58 288 43 068 

Summa skulder och avsättningar 
 

307 109 312 910 292 226 

  
  

 
  

SUMMA EGET KAPITAL,  
 

  
 

  

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

408 085 423 680 410 740 
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
 

  
 

  

Ansvarsförbindelser 
 

  
 

  
Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp 

 
  

 
  

     bland skulder och avsättningar Not 24 154 849 151 295 148 658 

Övriga ansvarsförbindelser 
 

  
 

  
     Borgens- o övriga 
ansvarsförbindelser Not 25 4 338 4 166 4 153 

Leasing Not 26   651 965 

  
  

 
  

SUMMA PANTER OCH 
 

  
 

  

ANSVARSFÖRBINDELSER 
 

159 187 156 112 153 776 
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Kassaflödesanalys  
Delår 2014 (tkr)

  
delår år delår 

  
130630 131231 140630 

Den löpande verksamheten Not       

Årets resultat 
 

8 930 18 724 7 744 

Justering för avskrivningar 5 3 840 14 051 3 573 
Justering för gjorda avsättn pensioner o 
övriga  21   -1 875 -286 

Just för övr ej likviditetspåv poster 11 -2 379 0 318 

Medel från verksamheten före förändr rörelsekap 10 391 30 900 11 349 

  
      

Ökning (-)/minskning (+) Varulager 
 

0 0 0 

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar 6 252 -4 453 14 472 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 3 218 3 110 -15 217 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 861 29 557 10 604 

  
      

Investeringsverksamhet 
 

      

Investering i materiella anläggn.tillgångar 12,13 -24 148 -27 800 -4 806 

Försälj materiella tillgångar (exkl reavinst) 12 0 112 0 

Investering i finansiella anläggningstillg 14 -1 677 -21 189 0 

Försäljning finansiella anläggningstillg 15 0 9 300 1 677 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 825 -39 577 -3 129 

  
      

Finansieringsverksamheten 
 

      

Upptagna lån 
 

27 500 27 500 0 

Ökning (-)/minsk (+) långfristiga fordringar  17 3 375 4 414 2 250 

Amortering av skuld 22 -8 125 -7 688 -5 500 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 750 24 226 -3 250 

  
      

Årets kassaflöde   16 786 14 206 4 225 

Likvida medel vid årets början 
 

13 043 19 756 33 962 

Likvida medel vid årets slut 
 

29 829 33 962 38 187 
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Noter till resultat- och balansräkning  
samt kassaflödesanalys delår 2014 (tkr) 

  
Delår År Delår 

Not 1 Verksamhetens intäkter 130630 131231 140630 

 
enligt driftredovisningen 52 365 116 982 51 293 

 
varav 

  
  

 
Barnomsorgsavgifter 919 1 567 782 

 
Äldreomsorgsavgifter 3 151 6 136 2 907 

 
Skolmåltider 1 562 3 086 1 598 

 
Äldreomsorgsmåltider 2 038 4 374 2 108 

 
Tippavgifter 2 888 5 775 0 

 
Övriga avgifter 423 842 150 

 
Hyror och arrenden 6 508 19 460 15 334 

 
Försäljning 4 101 12 478 3 775 

 
Bidrag 30 547 58 480 24 633 

 
Övriga intäkter 228 4 784 7 

    
  

  Av dessa avgår interna transaktioner -6 335 -14 226 -7 583 

 
Summa 46 030 102 756 43 711 

    
  

Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- 130630 131231 140630 

 
hetens intäkter, enl driftredovisn 

  
  

 
Realisationsvinst anläggn.tillgångar 0 302 0 

  Återbetalning AFA 0 4 464 0 

  
0 4 766 0 

  
Delår År Delår 

Not 3 Verksamhetens kostnader 130630 131231 140630 

 
enligt driftredovisningen 163 733 339 554 165 610 

 
varav 

  
  

 
Kostnader för arbetskraft 83 848 165 604 87 052 

 
    varav pensionskostnader inkl löneskatt 24,26% 2 235 6 041 2 441 

 
       förändring av pensionsavsättning -25 -225 314 

 
       pensionsutbetalningar 1 710 5 238 1 861 

 
      pensionsförsäkringar 518 964 234 

 
      förvaltningsavgifter 32 63 33 

 
Entreprenad, köp av verksamhet 48 568 100 338 48 831 

 
Lokalhyror/hyror leasing 10 382 22 434 8 583 

 
Bränsle, energi och vatten 3 418 7 797 5 259 

 
Tele, datakommunikation, porto 684 2 827 1 233 

 
Livsmedel 1 612 3 275 1 679 

 
Material och varor 2 210 6 467 3 128 

 
Försörjningsstöd 1 841 3 032 1 467 

 
Övriga bidrag 3 622 7 205 4 296 
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Transporter och resor samt övr kostnader 2 107 3 035 4 083 

 
Kapitalkostnader 5 443 17 540 8 179 

    
  

 
Avgår kapitalkostnader -5 443 -17 540 -8 179 

  Av dessa avgår interna transaktioner -6 329 -14 226 -7 580 

 
Summa 151 963 307 788 158 030 

  
Delår År Delår 

Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam- 130630 131231 140630 

 
hetens nettokostnader, enl driftredovisn 

  
  

 
Realisationsförlust försäljning byggnader 0 75 0 

  Nedskrivning fastigheter 0 6 048 0 

 
Summa 0 6 123 0 

    
  

Not 5 Avskrivningar 130630 131231 140630 

 
Inventarier 566 1 132 514 

 
Fastigheter och anläggningar 3 274 6 872 3 058 

 
Nedskrivning återförd 0 0 0 

 
Nedskrivningar materiella     0 6 048 0 

  Nedskrivningar finansiella 0 0 0 

 
Summa 3 840 14 051 3 573 

 

    

  
Delår År Delår 

Not 6 Skatteintäkter 130630 131231 140630 

 
Preliminära skatteinbetalningar under året 83 874 167 749 85 335 

 
Preliminär slutavräkning innevarande år -1 295 -1 179 766 

 
Slutavräkning föregående år 545 118 -184 

  Justering fastighetsavgift 303 0 -114 

 
Summa 83 427 166 688 85 803 

 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2.  

  
  

    
  

  
Delår År Delår 

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 130630 131231 140630 

 
Inkomstutjämning 26 747 53 495 27 282 

 
Kostnadsutjämning 1 909 3 817 7 308 

 
Utjämningsbidrag LSS 249 497 -203 

 
Strukturbidrag 1 739 3 479 1 108 

 
Fastighetsavgift 3 829 8 435 4 301 

  Regleringsbidrag/avgift 1 101 2 202 562 

 
Summa 35 574 71 925 40 359 
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Not 8 Finansiella intäkter 130630 131231 140630 

 
Räntor medelsplacering 355 955 131 

 
Räntor från koncernföretag 415 924 682 

 
Räntor utlåning 0 142 198 

 
Räntor kundfordringar 5 13 14 

 
Ersättning kommunal borgen 99 166 46 

  Övriga finansiella intäkter 1 813 3 372 1 198 

 
Summa 2 687 5 571 2 269 

Not 9 Finansiella kostnader 130630 131231 140630 

 
Räntor på anläggningslån -986 -4 694 -838 

 
Upplupna räntor -1 999 -1 357 -1 957 

 
Förlust vid försäljn av finansiella anläggn.tillgångar 0 -326 0 

  Övriga finansiella kostnader 0 0 0 

  
-2 985 -6 377 -2 795 

    
  

Not 10 Avstämning av balanskravet 130630 131231 140630 

 
Periodens resultat enligt resultaträkningen 8 930 18 724 7 744 

 
Frivillig avtalspension 0 0 0 

  Realisationsvinst anläggn.tillgångar 0 -302 0 

 
Justerat resultat 8 930 18 422 7 744 

 
    

 
  

Not 11 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 130630 131231 140630 

 
Nedskrivning materiell anläggningstillgång 0 0 0 

  Övriga -2 379 0 318 

 
Summa -2 379 0 318 

    
  

Not 12 Materiella anläggningstillgångar 130630 131231 140630 

 
Mark och byggnader 

  
  

 
Anskaffningsvärde 276 982 280 562 285 302 

 
Ackumulerade avskrivningar -113 648 

-117 
245 

-142 
311 

 
Ackumulerade nedskrivningar -15 965 -22 013 0 

  Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 

 
Bokfört värde 147 369 141 304 142 991 

    
  

 
Redovisat värde vid årets början 127 199 127 199 141 304 

 
Investeringar 23 444 27 137 4 745 

 
Försäljning och utrangering 0 -112 0 

 
Nedskrivningar 0 -6 048 0 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 

 
Avskrivningar -3 274 -6 872 -3 058 

 
Överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 0 0 

  Övriga förändringar  0 0 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 147 369 141 304 142 991 
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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. 

  
  

  
Delår År Delår 

Not 13 Maskiner och inventarier 130630 131231 140630 

 
Anskaffningsvärde 12 802 12 761 12 822 

 
Ackumulerade avskrivningar -5 295 -5 861 -7 546 

 
Ackumulerade nedskrivningar -1 171 -1 171 0 

  Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 

 
Bokfört värde 6 336 5 729 5 276 

    
  

 
Redovisat värde vid årets början 6 198 6 198 5 729 

 
Investeringar 704 663 61 

 
Försäljning och utrangering 0 0 0 

 
Nedskrivningar 0 0 0 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 

 
Avskrivningar -566 -1 132 -514 

 
Överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 0 0 

  Övriga förändringar  0 0 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 6 336 5 729 5 276 

    
  

 
Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning.  

  
  

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

 
  

 
används och beloppsgränsen för anläggningstillgång är över ett  

 
  

 
basbelopp. 

  
  

  
Delår År Delår 

Not 14 Investering av finansiella anläggningstillgångar 130630 131231 140630 

 
Obligationer 

  
  

 
LLoyds FRN/Lloyds TSB 

  
  

 
Barclays Bank PLC 

 
10 000   

 
Svenska Handelsbanken enligt Standard&Poor's 

 
10 000   

 
Andelar 

  
  

 
Kommuninvest ekonomisk förening 1 149 1 149   

 
Husbyggnadsvaror (HBV) förening 

 
40   

    1 149 21 189 0 

    
  

Not 15 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 130630 131231 140630 

 
Obligationer 

  
  

 
Barclays Bank PLC, Danske Bank 

 
9 300   

 
Övrig värdeförändring 

  
  

 
Kommuninvest 

  
1 677 

  Summa 0 9 300 1 677 
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Delår År Delår 

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 130630 131231 140630 

 
Aktier 11 050 11 050 11 050 

 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 11 000 11 000 11 000 

 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 50 50 50 

 
Andelar 2 201 2 242 565 

 
Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 340 

 
Kommuninvest* 1 836 1 837 160 

 
Ljusnarshälsan 25 25 25 

 
Husbyggnadsvaror (HBV) förening 0 40 40 

 
Obligationer 21 608 32 308 32 308 

 
Barclays Bank PLC, Danske Bank 9 300 10 000 10 000 

 
Svenska Handelsbanken enligt Standard&Poor's 5 000 10 000 10 000 

 
Barcl (icke räntebärande), Danske bank 4 000 5 000 5 000 

 
SEK 4573 (icke räntebärande), Danske bank 1 500 4 000 4 000 

 
Lloyds FRN 1/16 1 500 1 500 1 500 

 
Lloyds TSB Bank Steepener Notes, Danske bank 920 920 920 

  Kommuninvest ekonomisk förening 888 888 888 

 
Summa 34 859 45 600 43 923 

 
*Totalt insatskapital per den 30 juni 2014 är i 

  
  

 
Kommuninvest ekonomisk förening 2 826 tkr. 

  
  

    
  

Not 17 Långfristiga fordringar 130630 131231 140630 

 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 34 838 32 588 30 338 

 
Riksbyggen Kooperativa hyresgästförening  112 993 112 993 112 993 

  Återbäringsmedel Husbyggnadsvaror (HBV) förening 0 85 85 

 
Summa 147 831 145 666 143 416 

    
  

    
  

Not 18 Kortfristiga fordringar 130630 131231 140630 

 
Kundfordringar 8 819 10 487 10 402 

 
Upplupna skatteintäkter 3 840 4 003 2 144 

 
Statliga fordringar 11 189 9 995 8 631 

 
Förutbetalda kostnader 3 205 3 903 3 223 

 
Upplupna intäkter 2 157 9 089 1 381 

 
Momsfordran 1 067 3 040 1 855 

 
Korfristig fordran Riksbyggen Kooperativa… 9 489 9 489 9 489 

  Övrigt 2 095 1 414 -179 

 
Summa 41 861 51 420 36 947 

    
  

Not 19 Kassa och bank 130630 131231 140630 

 
Kassa   17 13 8 

 
Postgiro  21 959 26 590 28 796 

  Bank 7 853 7 359 9 383 

 
Summa 29 829 33 962 38 187 
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Not 20 Eget kapital 130630 131231 140630 

  Ingående eget kapital 92 046 92 046 110 770 

 
Periodens resultat 8 932 18 724 7 744 

  Summa 100 978 110 770 118 514 

    
  

 
Specifikation av eget kapital 

  
  

 
Kommunen 

 
107 855   

 
VA-kollektivet (ackumulerat över-underskott) 

 
3 163   

  VA-kollektivet, årets resultat   -248   

 
Summa 

 
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.  

  
  

  
Delår År Delår 

Not 21 Avsättning pension exkl ÖK-SAP 130630 131231 140630 

 
Ingående avsättning 1 286 1 286 1 262 

 
Pensionsutbetalningar -34 -147 -39 

 
Nyintjänad pension 0 0 421 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 25 35 10 

 
Sänkning av diskonteringsränta 98 98 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 0 

 
Övrigt -22 -10 -1 

 
Utgående avsättning 1 353 1 262 1 653 

 
Aktualiseringsgrad 94% 94% 94% 

    
  

Not 21 Avsättning pension ÖK-SAP       

    
  

 
Ingående avsättning 202 201 0 

 
Utbetalning ÖK-Sap -103 0 0 

 
Arbetstagare som pensionerats 

 
0 0 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3 3 0 

 
Sänkning av diskonteringsränta 

 
0 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 0 

 
Övrigt 1 -204 0 

 
Utgående avsättning 103 0 0 

 
Aktualiseringsgrad 93% 94% 94% 

  
Delår År  Delår 

Not 21 Avsättning deponi 130630 131231 140630 
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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 7 208 7 208 5 632 

 
Avsättning under året 0 234 0 

 
Ianspråktaget belopp under året 0 -1 810 0 

 
Justering prel resultat 2013 0 0 -105 

 
Utgående balans 7 208 5 632 5 527 

    
  

Not 21 Avsättning citybanan 130630 131231 140630 

 

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 1 908 1 908 1 585 

 
Avsättning under året 0 0 0 

 
Ianspråktaget belopp under året  0 -323 0 

 
Outnyttjat belopp som återförts 0   0 

 
Utgående balans 1 908 1 585 1 585 

    
  

    
  

 
Totalt avsättningar 10 572 8 479 8 765 

    
  

Not 22 Långfristiga skulder 130630 131231 140630 

 
Låneskuld 

  
  

 
Ingående låneskuld 231 081 231 081 250 893 

 
Nya lån/övertagna lån 27 500 27 500 0 

 
Avgår kortfristig del av långfristig skuld 0 -5 000 -5 000 

 
Årets amorteringar/Inlösta lån -2 500 -7 688 -5 500 

 
Summa 256 081 245 893 240 393 

 

Kreditgivare är Kommuninvest. Huvudmetoden 
tillämpas enl RKR rek 15.1 

  
  

   
131231 140630 

 
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 

  
  

 
Genomsnittlig ränta 

 
2,51% 1,13% 

 
Lån som förfaller inom  

  
  

 
1 år 

 
64 960 98 993 

 
2-3 år 

 
148 033 102 000 

 
4-5 år 

 
15 000 14 000 
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Not 23 Kortfristiga skulder 130630 131231 140630 

    
  

 
Leverantörsskulder 10 642 19 054 6 819 

    
  

 
Personalens skatter och avgifter 17 823 15 168 19 613 

 
  varav källskatt anställda 2 445 2 386 2 554 

 
  varav arbetsgivaravgifter anställda 2 971 2 868 3 090 

 
  varav upplupna löner 768 0 0 

 
  varav semesterlöneskuld 11 632 9 914 13 969 

 
varav upplupna avg/skulder lönekostn 7 0 0 

    
  

 
Interimsskulder 1 781 9 009 492 

 
vara upplupna kostnader 1 781 7 817 492 

 
varav förutbetalda intäkter - driftbidrag staten 0 1 192 0 

    
  

 
Upplupna kostnader 5 278 7 781 5 209 

 
  varav upplupna räntor 1 999 1 357 1 957 

 
  varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner 0 -124 0 

 
  varav upplupna pensionskostnader, individuell del 2 639 5 272 2 617 

 
  varav löneskatt pensionskostnader, individuell del 640 1 276 635 

    
  

 
Kortfristig del av långfristig skuld 0 5 000 5 000 

    
  

 
Kortfristig skuld koncernföretag 0 116 116 

    
  

 
Kortfristiga skulder staten 194 453 255 

 
  varav momsskuld 194 453 255 

    
  

 
Övrigt 4 737 1 707 5 564 

 
Summa 40 455 58 288 43 068 

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

 
  

  
  

  
  

 
  Delår År Delår 

Not 24 Pensionsförpliktelser 130630 131231 140630 

 
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. 
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Ingående pensionsförpliktelser 142 355 142 355 151 295 

 
Pensionsutbetalningar -2 766 -5 863 -3 067 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3 544 4 371 969 

 
Sänkning av diskonteringsränta 11 417 11 417 0 

 
Aktualisering 0 0 0 

 
Bromsen 0 0 -742 

 
Förändring av löneskatt 0 0 0 

 
Övrigt 299 -985 203 

 
Utgående pensionsförplikt. intjänade före år 1998 154 849 151 295 148 658 

 
Aktualiseringsgrad 94% 94% 94% 

  
Delår År Delår 

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser 130630 131231 140630 

 
BKT, Bergslagens Sparbank 1 740 1 740 1 740 

 
Bostadsrättsföreningar 2 411 2 398 2 386 

 
Lån småhus 187 28 27 

 
Summa 4 338 4 166 4 153 

Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del. 

   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 279 kommuner som per 
2014-06-30 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 2014-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
274 758 265 613 kronor och totala tillgångar till 276 295 310 824 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 338 659 733 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 340 481 649 kr. 

  

Delår År Delår 

Not 26 Leasing 130630 131231 140630 

 
Finansiella leasingavtal över 3 år - 0 0 

    
  

 
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 

  
  

 
överstigande 3 år - 651 965 

 
Minimileaseavgifter   Tkr 

  
  

 
Med förfall inom 1 år 

 
148 127 

 
Med förfall inom 1-5 år 

 
503 809 

 
Med förfall senare än 5 år 

 
0 29 

    
  

 
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 
utskott/verksamhet.  
 
Finansieringsanalysen visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet har påverkat  
rörelsekapitalet. 
 
Investeringsredovisningen visar de investeringar per projekt som gjorts per utskott under året. 
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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. 

 

En viktig förändring som gjorts från 
föregående delår är att delårsbokslutet har 
ändrat rapportperiod till att göras per 30 juni 
istället för tidigare år 31 juli. 

.  

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 2013 tas upp 
år 2014. 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). 

 

Avsättning deponi redovisas enligt Rådets 
rekommendation nr 10.2 genom en egen 
avsättning i balansräkningen samt specificerad 
not gällande avsättningen.  
 
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning 
har redovisats till det värde kommunen fått 
eller kommer att få enligt redovisningsrådets 
rekommendation 18. 
 
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. Gränsvärdet är satt till 300 tkr i år. 
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 0 %. 
 
Leasingavtal 
I enlighet med RKR:s rek nr 13.1 redovisas 
leasingavtalen som operationella och bokförs 
ej som tillgång. 
 
Leverantörsfakturor inkomna efter 
delårsskiftet, men hänförliga till redovisnings- 
perioden 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 
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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 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. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


