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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Nu har vi fått den första versionen av en 

delårsrapport enligt den nya styrmodellen. Själva 

upplägget känns bättre än tidigare men vi måste få 

mer utvecklade och analyserade kommentarer från 

verksamheterna för att känna att vi har tagit del av 

en rättvisande bild av det ekonomiska läget och 

tidigt får möjlighet att uppfatta signaler om att 

något håller på att gå snett.  

 

Om jag ska börja kommentera de mindre positiva 

delarna så hör naturligtvis underskottet på Individ- 

och familjeomsorgen (IFO) dit. Ett antal placeringar 

inom missbruksvården som kan ha viss koppling till 

att man i verksamheten under 2014, på grund av 

nya arbetsuppdrag, valde att nedprioritera det 

förebyggande arbetet med dem som har ett 

missbruk. Vikten av att kommentera och analysera 

verksamheterna blir tydlig och är något som vi 

måste förbättra om politiken ska ges möjlighet att 

parera avvikelser. Enligt enhetschefens bedömning 

ser dock läget mer positivt ut inför nästa år 

eftersom man genom dessa koncentrerade 

åtgärder och ett återupptagande av det 

förebyggande arbetet har ett mer gynnsamt läge. 

Eftersom avvikelsen ändå är så pass stor i 

delårsrapporten har kommunstyrelsen beslutat om 

ett åtgärdspaket som kommer att genomföras 

omgående, samt gett kommunchefen löpande 

uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder. 

 

Ytterligare en negativ faktor är att befolkningen 

har minskat under första halvåret. Under året har 

också ett antal utredningar pågått, några som 

syftar till att få bättre kontroll i verksamheterna. 

Då avser jag bland annat analyser gällande 

ersättningar som kommunen erhåller från statliga 

myndigheter. Tre av fyra finansiella mål bedöms 

kunna nås vid årets slut. 

 

Händelser av mer positiv karaktär är 

färdigställandet och invigningen av centralköket. 

Även inom denna verksamhet återfinns några delar 

som ekonomiskt överskridit sina ramar och analys 

samt åtgärder pågår. Det preliminära minus-

resultatet för enheten Bergsgården innebär ett 

halverat underskott mot budget i jämförelse med 

föregående år och ekonomin bedöms enligt 

ansvariga kunna komma i balans till 

nästkommande år.  

Lekplatsen på Malmtorget har färdigställts och 

många barn som leker på platsen torde vara ett 

gott betyg på utförandet. Påbörjandet av en 

standardhöjning av området vid Allersta-tomten 

har också mötts av glada tillrop. Asfalteringen har 

utlovats vara klar innan Kopparbergs marknad.  

 

Med andra ord, en rapport med ett antal 

orosmoment som kommer kräva fortsatt arbete, 

men om det är något vi är kända för så är det att 

hantera våra svårigheter. Och det arbetssättet 

tänker vi från majoriteten fortsätta med! 

 

Kopparberg 2015-09-08 

Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens 

ordförande (s)  
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Inledning förvaltningsberättelsen 

 

Att skapa den hållbara kommunen 
Kommunfullmäktige beslutade om en ny 

styrmodell för kommunen den 10 juni 2015, som 

ska säkerställa att den demokratiska processen 

genomsyrar hela den kommunala verksamheten. 

Utgångspunkten för styrmodellen är ”den hållbara 

kommunen” och utgår ifrån fyra genomsyrande 

perspektiv, hämtade från Utvecklingsstrategi för 

Örebroregionen (RUS:en). De fyra genomsyrande 

perspektiven är öppen kommun, kunskap & 

kompetens, möten & upplevelser samt 

innovationer & entreprenörskap.  

Från och med verksamhetsår 2016 kan den nya 

styrmodellen tillämpas fullt ut i verksamheterna, 

vilkas styrdokument ska utgå ifrån de fyra 

genomsyrandeperspektiven. Varje budgetansvarig 

ska upprätta en årlig aktivitetsplan för sin enhet, 

vilken ska redogöra för hur enheten ska uppnå den 

hållbara kommunen via de fyra 

genomsyrandeperspektiven.  

Styrmodellen kommer att skapa en röd tråd för 

målstyrningen, från övergripande styrdokument till 

lönekriterier för de anställda. Redan i 

delårsrapporten påbörjas implementeringen av 

den nya styrmodellen. Den ska tydliggöra 

förhållandet mellan resurser, prestationer, resultat 

och effekter för kommunens invånare. Effekten för 

invånarna är den hållbara kommunen. Med 

hållbarhet menas ekonomisk, social, miljömässig 

och kulturell hållbarhet, vilket avspeglas i 

symbolen för kommunens styrmodell ovan.
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Resurser 

Ekonomiska förutsättningar och förväntad utveckling 

Näringsliv och arbetsmarknad
Företagen i kommunen hävdar sig fortsatt bra på 

marknaden enligt statistik baserat på 2013 års 

bokslut. En genomgående god konkurrenskraft hos 

företagen ger stabilitet och trygghet i näringslivet. 

Detta skulle kunna innebära att fler ser potentialen 

att våga starta nya företag i kommunen och att 

befintliga företag vågar anställa. 

Det regionala samarbetet för att förbättra det 

regionala näringslivets förrutsättningar och 

konkurrenskraft, BRO (Business region Örebro), har 

permanentats som en verksamhet i Örebro 

kommun sedan 1 januari 2015. Samarbetet med 

Nyföretagarcentrum Bergslagen har etablerats 

under våren. Nyföretagarcentrum och erbjuder 

stöd och rådgivning i alla fyra kommunerna i norra 

länsdelen för de som går i ”starta-eget-tankar”. 

Under sommaren/hösten ska kommunen ta fram 

ett Näringslivsprogram för perioden 2016-2019. 

Näringslivsprogrammet ska kompletteras med 

konkreta aktiviteter som löpande tas fram och följs 

upp i Näringslivsrådet.  

Näringslivsrådet har under första halvåret haft tre 

träffar. Under hösten ska företagsfrukost som 

mötesform provas. Två träffar under hösten är 

inplanerade.  

Arbetsmarknadsläget i Ljusnarsbergs kommun vid 

halvårsskiftet är på totalen relativt oförändrat 

jämfört med för ett år sedan. Det har dock skett en 

förskjutning till att fler är öppet arbetslösa och 

färre i program med aktivitetsstöd än vid samma 

tidpunkt förra året. Det är i gruppen utrikesfödda 

som den stora förändringen har skett. Vid 

halvårsskiftet är 195 personer som är utrikesfödda, 

arbetssökande jämfört med 125 personer förra 

året. Även den öppna arbetslösheten bland de 

utrikesfödda har ökat, från 39 personer vid förra 

halvårsskiftet till 101 personer per sista juni i år. 

 

Samhällsekonomisk utveckling 
Sverige befinner sig i lågkonjunktur sedan 2009 

men är inne i en återhämtningsperiod mot ett mer 

normalt konjunkturläge. Prognoserna från 

Konjunkturinstitutet, Riksbanken, 

Finansdepartementet och de stora svenska 

bankerna pekar på en BNP-tillväxt på 2,5–3 

procent. Så tidigt som 2016 räknar flera 

prognosmakare med att konjunkturen uppvisar 

normalläge. Det är dock oerhört svårt att sia om 

det redan nu och mycket kan hända under 2015. 

Under första halvåret 2015 inväntades bland annat 

resultatet från förhandlingarna mellan Grekland 

mot Internationella valutafonden (IMF) och 

Europeiska unionen (EU) med anledning av landets 

skuldsättning och oförmåga att genomföra 

reformer för att återuppnå ekonomisk stabilitet. En 

uppgörelse med Grekland blev klar till slut i juli 

månad, men Greklands höga skuldsättning är 

fortfarande ett orosmoln. Enorma slitningar mellan 

det styrande partiet i Grekland, Syriza, å ena sidan 

och Euroländerna, i synnerhet Tyskland, å andra 

sidan har gjort att en s.k. grexit (Grekland lämnar 

euro-samarbetet) inte är otänkbar. Enligt 

opinionsmätningar föredrar en stor del av den 

grekiska befolkningen att landet ställer in 

betalningarna till kreditinstituten och lämnar 

euron.  

 

Opinionen ute i världen är splittrad angående en 

grexit. Bankerna förutspår en orolig 

obligationsmarknad som en följd av en eventuell 

grexit samt fallande euro-kurs med effekten att 

bolagen inom unionen presterar sämre resultat. 

Investerarna spås fly krisländerna och placera sina 

pengar i andra länder. Italien, Portugal och Irland 
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är länder som antas bli mycket negativt påverkade 

av en grexit. Ytterligare en kris för EU vore om 

Tories, som överraskande vann det brittiska 

parlamentsvalet 2015, skulle infria sitt löfte om en 

folkomröstning 2017 gällande landets medlemskap 

i EU. 

 

Flera centralbanker sänkte sina räntor under året. 

Däribland Sveriges Riksbank som sänkte räntan till 

-0,25% och har låtit räntan vara oförändrad sedan 

dess. Börsen har haft en positiv utveckling under 

året men inte på de nivåer som var för handen 

2014. Till synes har Sverige trots allt en lång 

uppförsbacke innan den uppnår högkonjunktur. 

Den låga styrräntan var tänkt att stimulera 

konsumtion och investeringar, men det är inte 

avsaknaden av pengar som är avgörande för 

lågkonjunkturen i dagsläget. Svenska företag har 

mycket pengar, däremot är den allmänna 

uppfattningen att det dröjer ett tag till innan 

efterfrågan skjuter i höjden. Till dess finns en 

fortsatt oro för ökande fastighetspriser, 

överbelånade hushåll och för högt värderade 

aktievärden. Ökade krav på banker och andra 

kreditinstitut kanske bidrar till att dessa inte tar 

alltför stora risker på denna relativt oförutsägbara 

marknad. 

 

Under 2015 antar SKL höga resultat för 

kommunsektorn då AFA försäkring har beslutat 

betala tillbaka även 2004 års premier under 2015. 

Därefter kommer de kommuner som tack vare 

dessa tillskott har räddat resultatnivåerna, få det 

svårare ekonomiskt.

Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden har ett större utbud än 

efterfrågan. Detta har inneburit låga priser på både 

egna hem, bostadsrätter och hyresfastigheter. 

Nyproduktionen i kommunen består av enstaka 

villabyggen.  

Det allt äldre beståndet på fastighetsmarknaden 

kräver ökade underhållsinsatser. Genomgripande 

renoveringar innebär stora kostnader som 

föranleder stor försiktighet hos fastighetsägarna 

eftersom marknaden är svag i kommunen. Följden 

blir ett allt sämre fastighetsbestånd. Detta är en 

ond spiral som i dagsläget verkar vara svår att 

bryta.  

Den omfattande inflyttningen av asylsökande och 

anvisade personer med permanent 

uppehållstillstånd har medfört ett ökat tryck på 

hyreslägenheterna i kommunen. Per halvårsskiftet 

har dock flyttnettot till kommunen varit negativt. 
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Befolkning 
Ljusnarsbergs kommun är en avfolkningskommun. 

Inte på grund av utflyttning utan på grund av att 

antalet döda avsevärt överskridit antalet födda 

under en lång följd av år. För planering av lokal- 

och personalbehovet i framtiden är det viktigt att 

analysera trender i befolkningsstrukturen. Det som 

har medfört svårigheter i planeringen de senaste 

tre åren är den stora inflyttningen från utlandet. 

Det är främst förskolan som har haft problem med 

lokalförsörjningen. Den senaste femårsperioden 

har antalet barn ökat med så mycket som nio 

procent.  

Barn i grundskole- och gymnasieålder fortsätter att 

minska, trots den totalt sett stora inflyttningen 

från utlandet. Under en 15-årsperiod har barn 5-19 

år minskat markant.

  Förändring 15-årsperiod   Förändring 10-årsperiod   Förändring 5-årsperiod 

  snitt antal procent   snitt antal procent   snitt antal procent 

0-4 år 197 -5 -2,5%   181,1 10,9 6,0%   175,6 16,4 9,3% 

5-9 år 235 -34 -14,5%   208,4 -7,4 -3,6%   189,6 11,4 6,0% 

10-14 år 305 -72 -23,7%   266,4 -33,4 -12,5%   235,8 -2,8 -1,2% 

15-19 år 319 -23 -7,3%   333 -37 -11,1%   299,2 -3,2 -1,1% 

60-64 år 419 -13 -3,0%   429,4 -23,4 -5,4%   414,2 -8,2 -2,0% 

65-69 år 377 40 10,6%   414,1 2,9 0,7%   434,8 -17,8 -4,1% 

70-74 år 314 82 26,2%   315,7 80,3 25,4%   354,8 41,2 11,6% 

75-79 år 255 -11 -4,4%   245,8 -1,8 -0,7%   235,8 8,2 3,5% 

80-84 år 198 -40 -20,0%   185,2 -27,2 -14,7%   175 -17 -9,7% 

85-89 år 123 -14 -11,7%   120,7 -11,7 -9,7%   115,2 -6,2 -5,4% 

90-94 år 56 -13 -23,2%   50,7 -7,7 -15,2%   51,8 -8,8 -17,0% 

95-99 år 13 -7 -54,5%   12,8 -6,8 -53,1%   7,4 -1,4 -18,9% 

100+ år 1 -1 -100,0%   1,2 -1,2 -100,0%   1,2 -1,2 -100,0% 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).

Totalt sett har antalet kommuninvånare minskat 

under en lång följd av år fram till och med år 2012 

och därav även skatteintäkterna. Det första 

halvåret 2015 minskade kommunens befolkning 

med 39 invånare. Antalet födda under året är 23 

och döda 48, vilket ger ett födelsenetto med -25. 

Antalet inflyttade under 2015 är per halvårsskiftet 

311 och utflyttade 335, vilket ger ett flyttnetto 

med -24. Det finns en osäkerhetsfaktor rörande 10 

invånare som inte är medräknade. Antalet 

invånare i kommunen är därmed uppskattat till 

4 874 den 30 juni 2015. 

Anpassning av verksamheternas storlek till de 

tillgängliga resurserna har varit målsättningen 

sedan ca 15 år tillbaka och den taktiken har gett 

resultat i form av en stabil ekonomi. Det var länge 

sedan kommunen tvingades göra besparingar. 

Besparingar som sker snabbt och är av nöden 

tvungna, riskerar att påverka verksamheternas 

kvalitet och i övrigt skapa instabilitet vilket gör det 

svårt att utveckla verksamheten. 

Tabellen ovan belyser det faktum att det endast är 

en ålderskategori som har ökat under en 15-

årsperiod av dem som kräver försörjning, vilken är 

65-74 år. Resterande kategorier har minskat i 

större eller mindre utsträckning. Den stora 

ökningen står ålderskategorin 70-74 år för.  

Antalet tomma platser inom äldreomsorgen har 

ökat de senaste två åren. Kommunen har sedan 

länge haft en hög andel av befolkningen i de äldre 

ålderskategorierna på särskilt boende. I motsats till 

detta har antalet beviljade hemtjänsttimmar varit 

lågt. Nedan syns en jämförelse med kommunerna i 

länet.  

Det är naturligtvis lättare att justera 

verksamhetsvolymen i förhållande till 

variationerna i behovet av äldreomsorg genom att 
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förändra bemanningen inom hemtjänsten. 

Boendeplatserna som står tomma i avvaktan på 

nya hyresgäster är en kostnad i sig i form av 

hyresbortfall. 

Kommunen står väl rustad inför en kommande 

ålderspuckel men det bör påbörjas en långsiktig 

planering för en flexiblare äldreomsorg. Problemet 

med en liten befolkning, som den i Ljusnarsberg, är 

att det kan bli stora variationer mellan åren. En låg 

skattekraft som i Ljusnarsberg innebär samtidigt 

att det är svårare att komma i kapp ekonomiskt om 

verksamheten inte hinner anpassa sig. Flexibilitet, 

där det är möjligt, är att föredra. (Jmf tabell 

Demografisk försörjningskvot på sidan 21.) 

 

 

Invånare 65-79 år i särskilt boende,  Invånare 80 och äldre i särskilt  

 
Bevilj./beräk. hemtjänsttimmar 

andel (%) 

  
boende, andel (%) 

 
per mån och person 80+ med  

Laxå 0,4 

 
Laxå 6,2 

 
hemtjänst i ordinärt bo, antal 

Örebro 0,5 

 
Örebro 6,6 

 
Nora 23 

Kumla 0,6 

 
Kumla 8,7 

 
Ljusnarsberg 26 

Askersund 0,8 

 
Hällefors 9,2 

 
Lindesberg 29 

Degerfors 1,0 

 
Askersund 10,1 

 
Hallsberg 30 

Karlskoga 1,1 

 
Karlskoga 11,5 

 
Degerfors 31 

Lindesberg 1,1 

 
Lekeberg 12,3 

 
Lekeberg 31 

Lekeberg 1,3 

 
Lindesberg 13,6 

 
Laxå 32 

Hallsberg 1,4 

 
Degerfors 13,9 

 
Kumla 33 

Hällefors 1,4 

 
Hallsberg 15,9 

 
Örebro 33 

Nora 1,4 

 
Nora 16,0 

 
Karlskoga 35 

Ljusnarsberg 3,0 

 
Ljusnarsberg 26,6   Hällefors 37 

Antal personer 65-79 år som bor permanent 

   
Askersund 40 

i särskilda boendeformer dividerat med antal 

  
Mätt oktober 2014, exkl. personer som 

invånare 65-79 år 31/12 2014.  

    
enbart har trygghetslarm,  

Källa: Socialstyrelsen via www.kolada.se. 

   
matdistribution eller mindre än två  

      
hemtjänsttimmar per månad, 

      
www.kolada.se 
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Koncernen 

Ljusnarsbergs kommunlager AB 
Ljusnarsbergs kommunlager AB (LKAB) har till 

ändamål att i enlighet med kommunallagens 

självkostnadsprincip uppföra och uthyra 

lagerutrymme med syfte att främja näringslivets 

utveckling i Ljusnarsbergs kommun. Bolaget får anses 

ha uppfyllt det kommunala ändamålet då 

lagerbyggnaden utnyttjas av näringslivet i kommunen 

och bidrar till dess utvecklingsmöjligheter.   

I mars 2011 färdigställde bolaget den lagerbyggnad 

som därefter har upplåtits till kommunens största 

privata arbetsgivare, Kopparbergs bryggeri AB. För 

detta tog Ljusnarsbergs kommun ett lån på 

45 000 tkr. Kommunen amorterar lånet kvartalsvis 

och fakturerar LKAB ett belopp varje kvartal 

motsvarande amortering plus räntekostnader. 

Bolaget erhåller i sin tur motsvarande hyresintäkter 

från Kopparbergs bryggeri.  

 

Avtalet med Kopparbergs bryggeri AB löper ut i 

början av nästa år. Förberedelser inför avvecklingen 

av bolaget ska påbörjas under hösten. Det är inte 

bestämt på vilket sätt avvecklingen ska ske. 

Bolagets resultat per den 30 juni 2015 är ca 320 tkr. 

Förvaltningskostnader i form av till exempel revision, 

fastighetsskatt och försäkringar tillkommer under 

hösten. Även räntekostnader tillkommer men dessa 

antas bli låga i jämförelse med tidigare år. Resultatet 

bör bli positivt år 2015 och detta är nödvändigt då det 

balanserade resultatet i bolagets räkenskaper endast 

uppgår till 0,8 tkr i bokslutet 2014.  

Banktillgodohavandena uppgår per bokslutsdatum till 

691 tkr och totala låneskulden är 25 837,5 tkr. 

Bolaget har amorterat av sina skulder enligt plan med 

2 250 tkr under första halvåret.

 

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 har inte bedrivit någon 

verksamhet sedan fastigheten med tillhörande 

anläggning såldes vid årsskiftet 2005/2006.  Under 

2015 finns ett budgetuppdrag att utreda 

förutsättningarna för att avveckla stiftelsen.  

Totala tillgångar uppgår per den 30 juni 2015 till 

700 tkr. Resultatet för stiftelsen är ett minusresultat 

med 9 tkr.  

Stiftelsen kan avvecklas under året och tillgångarna 

användas till något som så långt möjligt harmonierar 

med stiftelsens ändamål. Vad detta ska vara bör 

stiftelsestyrelsen definiera innan stiftelsen töms på 

tillgångarna. Ju fortare detta kan ske desto mer 

medel finns det kvar att utnyttja till lämpligt ändamål.
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Övriga engagemang 

Inledning 
Kommunfullmäktige har rätt att bestämma hur den 

vill organisera den kommunala verksamheten. 

Fullmäktige måste dock se till att det blir ett 

heltäckande nämndansvar för de ”obligatoriska” 

uppgifterna. Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs 

kommun fungerar som socialnämnd och 

bildningsnämnd. Kommunstyrelsens allmänna utskott 

fungerar som krisledningsnämnd. Men kommunen 

har även valt att samordna vissa obligatoriska 

uppgifter med andra kommuner i gemensamma 

nämnder.  

De gemensamma nämnderna heter Bergslagens 

Miljö- och Byggnämnd, Räddningsnämnden 

Västerbergslagen och Bergslagens 

överförmyndarnämnd. De två förstnämnda 

presenteras i detta avsnitt, eftersom de ingår i 

Lindesbergs respektive Ludvika kommuns 

organisationer. Bergslagens överförmyndarnämnd 

har däremot Ljusnarsbergs kommun som 

”värdkommun” och bildar en egen förvaltning i 

Ljusnarsbergs kommun.  

Vissa uppgifter inom det tekniska området är också 

obligatoriska för en kommun och dessa har 

fullmäktige valt att överlåta till kommunalförbundet 

Bergslagens Kommunalteknik. Kommunen har även 

valt att samverka privaträttsligt som medlem i 

ekonomiska föreningar och i en kooperativ 

hyresrättsförening. Här nedan presenteras större 

engagemang som har stor påverkan på kommunens 

samlade ekonomi och verksamhet. Det finns dock 

många fler engagemang som det inte finns utrymme 

för att beskriva här. 

Bergslagens kommunalteknik (BKT) 
Öppen kommun 
BKT är ett kommunalförbund med säte i Nora och har 

de fyra kommunerna i norra länsdelen som 

medlemmar. Ändamålet med dess verksamhet är att 

tillhandahålla medlemskommunerna tjänster inom 

det tekniska området i enlighet med respektive 

kommuns ambitionsnivå och ekonomiska 

förutsättningar. Till BKT har medlemskommunerna 

överlåtit ansvaret för planering och drift av de 

lagstadgade verksamheterna vatten och avlopp, avfall 

och gata. Dessutom ansvarar förbundet för 

medlemskommunernas skötsel av park, 

skogsförvaltning, idrotts- och fritidsanläggningar samt 

lokalvård i den omfattning som anges i den årliga 

verksamhetsplanen. 

BKT:s verksamheter delas in i en skattefinansierad 

del, som finansieras via driftbidrag från 

medlemskommunerna, och en avgiftsfinansierad del, 

som finansieras fullt ut via taxeintäkter. 

Gemensamma kostnader ska enligt 

förbundsordningen fördelas i proportion till 

befolkningsantalet i respektive kommun. 

 
För att öka tillgängligheten öppnade BKT ett 

servicecenter den 1 januari 2015 som invånarna kan 

kontakta via telefon. Öppettiderna är måndag-fredag 

08:00-16:00, lunchstängt 12:00-13:00. Utanför 

öppettiderna finns jourbemanning för akuta ärenden, 

som vattenläckor, avloppstopp, snöröjning och 

halkbekämpning. Felanmälan eller synpunkter kan 

meddelas BKT via BKT:s hemsida. Återkoppling sker 

på önskat vis genom telefonsamtal, mail eller SMS. 

Möten & upplevelser 
Under året har beslutats om att Opera på Skäret ska 

kunna anslutas till det kommunala vatten- och 

avloppsnätet. Opera på Skäret betalar själva grävning 

av pump och framdragning av ledning (ca 150 tkr). Att 

fler ansluts till kollektivet är positivt för abonnenterna 

då fler är delaktiga i den långsiktiga finansieringen av 

nätet. Opera på Skäret lockar många besökare till 

kommunen sommartid i samband med de årliga 

högklassiga operaföreställningarna. 
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Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB) 
Öppen kommun
BMB är en gemensam nämnd mellan de fyra 

kommunerna i norra länet med Lindesberg som 

värdkommun. Ändamålet för verksamheten är att 

bidra med väl fungerande myndighetsutövning inom 

miljö- och byggområdena till minst den servicenivå 

som styrande lagstiftning anger. Nämnden ska 

utveckla och efter behov och resurstillgång 

tillhandahålla en god och samlad kompetens för 

kommunspecifika frågor för var och en av de 

samverkande kommunerna kring övergripande 

miljöfrågor, översiktsplanering, naturvårdsfrågor, 

mark- och exploateringsfrågor, energirådgivning med 

mera. En revidering av samverkansavtalet gjordes 

under 2015.  

Möten & upplevelser 
BMB är involverad i utredningen om eventuell 

planändring för ”Riggardsområdet”. Kommunens 

avsikt med utredningen är att göra om en yta på ett 

attraktivt område i centrala Kopparberg till byggklara 

tomter. Området ligger nära vatten i ett naturskönt 

område med närhet till tåg- och busstation samt 

barnomsorg och skola.

 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 
Öppen kommun
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd med 

Ludvika kommun för samverkan om räddningstjänst 

och sotning. Ludvika är värdkommun och nämndens 

ansvar och verksamhet bestäms, av ett reglemente 

och ett samverkansavtal – utöver lagstiftningen. 

Den delen av nämndens verksamhet som avser 

sotning finansieras i sin helhet via avgifter. 

Resterande del av verksamheten finansieras genom 

driftbidrag från kommunerna.  

Kunskap & kompetens 
En stor utmaning för nämnden är att hitta 

deltidsbrandmän till brandstationen i Kopparberg. En 

orsak antas vara att människor har flyttat ifrån 

Kopparberg då det varit svårt att hitta arbete här. 

Men Räddningstjänsten vill utmana befolkningen och 

den 15 juni hölls en prova-på-dag på brandstationen 

för att locka nya krafter. Både kvinnor och män 

behövs. Räddningstjänstpersonal måste vara äldre än 

18 år, friska och ha god kondition.

Kommuninvest ekonomisk förening
Öppen kommun 
Kommuninvest bildades i Örebro län 1986 av nio 

kommuner med ändamålet att gemensamt kunna få 

bättre lånevillkor och öka konkurrensen på 

marknaden för kommunal finansiering. Idag omfattar 

samarbetet 278 kommuner. 

Alla medlemmar i Kommuninvest har ingått en 

solidarisk borgen som anses vara en mycket stark 

garanti för Kommuninvests åtaganden, emedan 

kommuner och landsting aldrig kan försättas i 

konkurs eller på annat sätt upphöra att existera.  

Förutom det solidariska borgensåtagandet som 

samtliga medlemmar (ägare) i Kommuninvest har 

åtagit sig, har samtliga medlemmar också satsat 

kapital i bolaget. Ljusnarsbergs kommuns andel i 

Kommuninvest värderas till 160 tkr per den 30 juni 

2015, vilket är detsamma som i årsbokslutet 2014.  

Innovationer & entreprenörskap 
Nya regler om kapitaluppbyggnad har medfört att 

Kommuninvest erbjuder sina medlemmar att betala 

in högre insatser i föreningen vilket Ljusnarsbergs 

kommun ämnar göra. Kommuninvest ekonomisk 

förening ämnar kompensera medlemmar som betalar 

in dylika kapitaltillskott genom att ge ränta på 

inbetalt kapital. Räntan bestäms i efterskott på 

föreningsstämman och tas inom ramen för 

utdelningsbara medel i föreningen, som en form av 

överskottsutdelning.  
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RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 
Öppen kommun 
Den kooperativa hyresrättsföreningen Riksbyggen 

Kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 

äldrebostäder driver fastighetsförvaltningen av 

kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Riksbyggen förvaltar fastigheterna åt 

hyresrättsföreningen. I styrelsen ingår tre 

representanter från kommunen, en från 

Riksbyggen och tre hyresgäster.  

Hyresrättsföreningens totala skuld till kommunen 

uppgår till 122 250 tkr. Kommunen står alla 

ekonomiska risker i hyresrättsföreningen. 

Egentligen skiljer sig inte åtagandena åt från det 

scenariot att kommunen skulle äga och förvalta 

fastigheterna själv, men fördelen med att bedriva 

verksamheten i en hyresrättsförening är att 

organisationen är flexiblare nu än om den skulle 

bedrivas i kommunal regi. Vad som också är 

positivt är att de boende blir engagerade i 

styrningen av verksamheten.  

Kunskap & kompetens 
Under flertalet år har hyresrättsföreningens 

årsredovisning kommit kommunen till del alldeles 

för sent. I år är ingen skillnad och stämman har fått 

skjutas på framtiden. Detta är naturligtvis en 

allvarlig brist i möjligheterna för kommunstyrelsen 

att utöva sin uppsiktsplikt över 

hyresrättsföreningen. 
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Prestationer 

Disposition 
I det här kapitlet av förvaltningsberättelsen 

påbörjas anpassningen till den nya styrmodellen.    

I verksamhetsberättelserna presenteras utförligt 

vad varje enhet i kommunen har åstadkommit eller 

planerar att göra under året för att uppnå den 

hållbara kommunen, utifrån de fyra 

genomsyrandeperspektiven. Ett axplock av deras 

aktiviteter presenteras i detta avsnitt.  

Verksamhetsberättelserna läggs fram för 

kommunstyrelsen i samband med 

delårsrapporterna och årsredovisningarna, och 

delges kommunfullmäktige. Nästa år, då 

styrmodellen börjar gälla fullt ut, ska varje 

budgetansvarig ta fram en aktivitetsplan 

tillsammans med sin personalgrupp, med 

aktiviteter för att uppnå den hållbara kommunen 

utifrån genomsyrandeperspektiven. 

Aktivitetsplanerna ska följas upp i 

verksamhetsberättelserna i samband med 

delårsrapporten och årsredovisningen. 

Enligt styrmodellen ska det upprättas 

verksamhetsöversikter med nyckeltal som följer 

verksamheternas utveckling över tid. Eftersom 

dessa inte är framtagna ännu redovisas istället 

nyckeltal hämtade från Kommun-och 

landstingsdatabasen (Kolada, www.kolada.se) samt 

KKiK (Kommunernas kvalitet i korthet). Eftersom 

delårsrapporten är ett viktigt 

uppföljningsdokument i budgetberedningen, är det 

relevant att göra jämförelser med andra 

kommuners resultat. På Kolada redovisas 

hållbarhetsmått utifrån ekonomisk, social, 

miljömässig och kulturell hållbarhet, vilket även är 

definitionen av hållbarhet i Ljusnarsbergs 

kommuns styrmodell.  

I tidigare avsnitt har läsaren tagit del av de resurser 

(förutsättningar) som kommunen måste förhålla 

sig till. I slutet av varje genomsyrandeperspektivs 

avsnitt redovisas resultaten av målen i budgeten 

(eller en prognos av resultaten). På så vis ska 

läsaren hitta länken mellan resurser, prestationer 

och resultat. Effekten för kommunens invånare är 

den hållbara kommunen. 
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Öppen kommun 
Ljusnarsbergs kommun har tre olika 

överenskommelser med Migrationsverket; 

 Överenskommelse om mottagande av, samt 

anordnande av boende för barn utan legal 

vårdnadshavare, så kallade ensamkommande 

asylsökande barn. 

 Överenskommelse om anordnande av boende 

för barn utan legal vårdnadshavare med 

uppehållstillstånd (PUT) 

 Överenskommelse om mottagande och 

bosättning av 25 nyanlända invandrare. De 

skall tas emot genom att de anvisas plats för 

bosättning i kommunen via 

Arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets 

försorg. 

Det pågår för närvarande ett arbete i kommunen 

med att ta fram en integrationsstrategi och en 

aktivitetsplan kopplat till den. En viktig del av 

arbetet för integration är en väl fungerande 

introduktion och ett gott mottagande av de 

flyktingar som kommer till Sverige och till 

Ljusnarsbergs kommun.  

 

Till budgetberedningen har lämnats en 

genomgripande utredning av de ekonomiska 

konsekvenser som flyktingmottagandet innebär för 

Ljusnarsbergs kommun. Där framgår vilka 

ekonomiska förutsättningar kommunen har att 

förhålla sig till. Av utredningen framgår att 

kommunen i stort sett får täckning för de 

kostnader som är förknippade med 

flyktingmottagandet men att viss tveksamhet råder 

angående förskolan och försörjningsstöd. Nyckeltal 

för dessa verksamheter bör av den anledningen 

följas upp och eventuell resursbrist hanteras under 

året. Gymnasieskolan är klart dyrare än den 

ersättning som kommer kommunen till del. 

Utredning om gymnasieskolan behöver därför ske 

separat. Även finansieringen av integrationsarbetet 

i kommunen, som nämndes tidigare i detta avsnitt, 

ska utredas separat. 

Målsättningen är att kommunens 

flyktingmottagande ska finansieras inom de 

befintliga resurser som staten kompenserar 

kommunen för. Det är dock mycket svårt att 

planera eftersom kommunen inte vet i förväg hur 

många flyktingar som flyttar in i kommunen. Det 

kan dröja mer än sex månader innan 

Migrationsverket betalar ut de ersättningar som 

kommunen är berättigad till. 

 

Mottagna i flyktingmottagande år 

 
Ensamkommande asylsökande barn, 

2013-2014, antal per 1000 invånare. 

 
antal 2014 

 Laxå 39,2 

 
Örebro 64 

Ljusnarsberg 27,2 

 
Karlskoga 30 

Lindesberg 19,6 

 
Lindesberg 26 

Hällefors 15,6 

 
Laxå 25 

Karlskoga 15,3 

 
Ljusnarsberg 24 

Degerfors 12,8 

 
Lekeberg 19 

Hallsberg 10,9 

 
Hallsberg 17 

Askersund 10,2 

 
Kumla 16 

Örebro 8,0 

 
Askersund 15 

Nora 7,3 

 
Degerfors 14 

Kumla 5,8 

 
Nora 14 

Lekeberg 0,1 

 
Hällefors 13 

Källa: Migrationsverket, www.kolada.se 

 
Källa: Migrationsverket, www.kolada.se 
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Resultat Öppen kommun 

Andelen brukare som är nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska vara minst 90 % 

 

Målvärde 

90 % 

Resultat 

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 
inom äldreomsorgen publiceras under hösten. 

Analys 

 

Åtgärder 

 

Andelen brukar som är nöjda/mycket nöjda med sin hemtjänst ska vara minst 90 % 

 

Målvärde 

90 % 

Resultat 

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 
inom äldreomsorgen publiceras under hösten. 

Analys 

 

Åtgärder 

 

Kommunens hemsida ska vara så pass informativ att den uppnår 80 % av maxpoäng i SKL:s 
webbinformationsundersökning. 

 

Målvärde 

80 % 

Resultat 

Undersökningen görs under sommaren och 
resultatet publiceras under hösten. 
Bedömningen är att kommunen inte kommer 
att uppnå målet 2015. 

Analys 

Kommunen har nyligen lanserat en ny hemsida och det finns fortfarande informationsluckor 
att fylla. Att uppnå målet är ett långsiktigt arbete.   

Åtgärder 

Under innevarande år har fokus legat på framtagande och utveckling av en plattform för den 
nya webbplats som lanserades i början av året. Prioriterade områden har varit 
mobilanpassning av webbplatsens innehåll, migration till Sitevisions molnlösning, Sitevision 
Cloud och i samband med detta en uppgradering från Sitevision 3 till Sitevision 4. 
I och med att plattformen för den nya webbplatsen är färdigställd, är målsättningen att 
använda 2015 års webbinformationsundersökning från SKL som grund för fortlöpande arbete 
med webbplatsens information.  
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Den 5 mars 2015 hölls invigning av Treskillingens produktionskök och restaurang. Bjudna till 

tillställningen var de 60 boende på Treskillingen samt politiker och tjänstemän i kommunen.  

Kostchef Louise Auer inledde med att berätta om möjligheterna som renoveringen kommer att 

innebära. Auer tackade även för det tålamod boende och personal vid Treskillingen visat under den tid 

som ombyggnationen pågått. Slutligen tackade hon även den kostpersonal som i drygt ett halvår lagat 

mat i Pershyttan. 

Efter Auers tal tog Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson vid. Johansson tackade 

Erlandssons Bygg, Riksbyggen, Louise Auer samt kostpersonalen. Sist men inte minst tackades de 

boende på Treskillingen som fått stå ut med oljud och stök under den period som bygget varit igång. 

Medan snittar och cider delades ut sjöng och spelade Magnus Carli och Jimmy Gustafsson låtar som 

”34:an”, ”Dagny” och ”Jag hade en gång en båt”. När förrätten intagits var det dags för huvudrätten 

som bestod av Vätternöring med ugnsrostade rotsaker och örtsås. Bjudningen avrundades med sju 

sorters kakor och två sorters tårta. Allt var lagat och bakat från grunden i det nya produktionsköket. 

 

Möten & upplevelser 
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Diagram: Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende 

Askersund Degerfors Hallsberg Kumla Karlskoga Laxå Lekeberg Lindesberg

Ljusnars-

berg Örebro Snitt

Avlidna som hade någon närvarande 

vid dödsögonblicket
92 92 91 95 87 89 100 94 77 93 91

Boendeplatser i säbo där den äldre 

erbjuds daglig utevistelse
79 100 100 54 100 100 100 26 100 93 85

Boendeplatser i säbo där den äldre 

erbjuds tid utifrån sina egna 

önskemål dagligen
76 0 0 24 54 0 100 26 0 92 37

Boendeplatser i säboe där den äldre 

har möjlighet till internetuppkoppling 

i det egna rummet/lägenheten 
0 100 0 11 18 0 100 0 33 5 27

Boendeplatser i särskilt boende där 

den äldre serveras kvälls-/nattmål
100 100 100 100 100 100 100 100 100 92 99

Boendeplatser i säbo där den äldre 

själv kan välja tid för nattvila
100 100 100 65 94 100 100 100 100 100 96

Boendeplatser i säbo där den äldre 

själv kan välja tid för uppstigning på 

morgonen
100 100 100 65 91 100 100 100 100 100 96

Boendeplatser i säbo som erbjuder 

minst en organiserad och gemensam 

aktivitet per dag under helgen
0 0 9 7 3 0 46 0 0 71 14

Boendeplatser i säbo som erbjuder 

minst två organiserade och 

gemensamma aktiviteter under 

vardagar 0 0 100 18 12 0 0 26 100 73 33

Boendeplatser i säbo som erbjuder 

sammanboende för make/maka
34 100 100 50 9 100 100 0 100 51 64

Närstående till avlidna som erbjudits 

ett eftersamtal
77 61 83 53 77 - 71 55 37 89 60

Andel av maxpoäng: 60 68 71 49 59 54 83 48 68 78 64

 

Förklaring till färgsättning 

 

Källa: KKiK (Kommunernas kvalitet i korthet). 

  

51-75 %0-50 % 76-100 %
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Resultat Möten & upplevelser 

Antal besökare till kommunens turistbyrå ska öka för varje år. 

 

Målvärde 

- 

Resultat 

Statistiken från turistbyrån färdigställs efter 
sommarsäsongen.  

Analys 

 

Åtgärder 

 

Utlånade media per invånare från kommunens bibliotek ska vara minst sju per år. 

 

Målvärde 

 

Resultat 

Kungliga biblioteket publicerar statistik för varje 
år. Det antas att kommunen inte uppnår målet 
2015. 

Analys 

År 2014 hade kommunens bibliotek 21 960 utlån, vilket motsvarar 4,46 utlånade media per 
invånare. Under perioden januari-juni 2015 har biblioteket förmedlat 11 050 lån vilket pekar 
på ett oförändrat resultat jämfört med 2014 års resultat. Målet antas därför inte uppnås. 

Biblioteket har sedan lång tid tillbaka haft en låg utlåningsgrad i jämförelse med andra 
kommuner och antalet lån har minskat sedan 2008. Den nedåtgående trenden bröts 2013 
och antalet utlånade media har ökat de senaste två åren. Ökningen antas bero på att 
kommunen har anställt utbildade bibliotekarier vilka har lyckats öka läsintresset – främst hos 
kommunens barn och unga. Tillgång till personal med kompetens och entusiasm är viktigt för 
att nå målet. 

 

Åtgärder 

Målet är högt satt – närmast en fördubbling mot aktuell utlåning. För att nå dit behövs flera 
samverkande åtgärder. Idag bedrivs två utvecklingssatsningar inom förskolan för att 
stimulera läsintresset. Bibliotekarierna genomför även aktiviteter i grundskolan för att 
stimulera till mer läsning.  
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Kunskap & kompetens 

Kulturanalys av grundskola och förskola 
Under året genomfördes en kulturanalys av 

Ljusnarsbergs kommuns grundskolor och förskolor 

i samarbete med Region Örebro län. I en samlad 

rapport redovisas resultaten från kulturanalysen, 

flera statistiska uppgifter och kommunens resultat 

från enkätundersökningen ”Liv, hälsa, ung”, 

tillsammans med resultatet av Skolinspektionens 

regelbundna tillsyn av grundskolan. Rapporten 

utgör ett viktigt underlag till det fortsatta 

utvecklingsarbetet med att skapa bättre 

måluppfyllelse. 

Skolinspektionen konstaterar att det finns 

förutsättningar på de båda skolorna i kommunen 

att skapa en bättre måluppfyllelse, men att det 

saknas uppföljning och analys av vad som har 

orsakat skolornas resultat. De åtgärder som 

genomförts för att förbättra måluppfyllelsen i 

skolan bedöms av Skolinspektionen som kortsiktiga 

i flera fall samt att åtgärderna inte har utgått ifrån 

analyser och bedömningar av hur tidigare åtgärder 

och förutsättningar har påverkat måluppfyllelsen. 

Skolinspektionen menar därför att följande 

åtgärder måste genomföras i kommunen: 

 ”Bedriva ett kvalitetsarbete som omfattar 

uppföljning och analyser av vad i de 

förutsättningar huvudmannen ger 

påverkar och orsakar skolenheternas 

resultat. 

 Besluta om utvecklingsinsatser mot 

bakgrund av denna uppföljning och 

analys.” 

Den samlade rapporten lämnar ett antal 

prioriterade utvecklingsområden för det fortsatta 

arbetet med att skapa bättre måluppfyllelse i 

skolan: 

 ”Förbättra styrkedjan och 

kommunikationen från huvudman till 

skolledning, personal, elever, föräldrar. 

 Förbättra systematiken i huvudmannens 

uppföljning, utveckling och planering av 

förskole- och skolverksamheten. 

 Förstärka ett enhetligt professionellt 

förhållningssätt bland personalen i 

förskola och grundskola där elevernas 

kunskapsutveckling hela tiden står i 

centrum i enlighet med de styrdokument 

som styr verksamheten och det uppdrag 

som personalen har. 

 Skapa förutsättningar för att kunna stärka 

barn och elever utifrån ett 

helhetsperspektiv – barns och elevers 

fysiska och psykiska välbefinnande samt 

måluppfyllelse i både förskola och 

grundskola genom ett tydligt och aktivt 

samarbete med olika verksamheter som 

arbetar med barn och unga i kommunen, 

samverkan med föräldrar samt aktivt och 

målinriktat arbeta med attityder i 

kommunen som främjar goda 

skolresultat.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

Invånare 25-44 år med efter- 

 
Befolkningsförändring 2010-2014  Demografisk försörjningskvot 

gymnasial utbildning 

 
Örebro 6,4 

   Örebro 48,3 
 

Kumla 4,0 
 

Örebro 0,70 

Nora 33,0 
 

Lekeberg 3,4 
 

Hallsberg 0,81 

Kumla 32,6 
 

Karlskoga 1,0 
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Källa: SCB via www.kolada.se 

 
Nora 0,92 

Invånare med eftergymnasial utbildning 

   
Summan av antal personer 0-19 år och  

25-64 år, andel (%). Med eftergymnasial 

   
antal personer 65 år och äldre dividerat 

utbildning avses utbildning kortare än 3 år, 

  
med antal personer 20-64 år. 

längre än 3 år samt forskarutbildning.  

   
(2014) Källa SCB via www.kolada.se 

(2014) Källa SCB via www.kolada.se. 

       

 

 

Diagram: Kvalitet och kostnader inom grundskolan 2014 (källa: KKiK) 
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 Askersund 66 88 83,8 375 … …

 Degerfors 59 92 78,9 402 85 71

 Hallsberg 51 91 84,9 352 89 75

 Karlskoga 70 91 82,0 341 87 77

 Kumla 52 87 85,0 312 78 66

 Laxå 60 96 81,1 416 91 85

 Lekeberg 76 96 90,9 328 89 74

 Lindesberg 72 88 77,1 379 93 76

 Ljusnarsberg 41 81 77,1 376 91 81

 Örebro 64 93 84,4 337 89 78

Medel KKiK Örebro län 61 90 82,5 362 88 76

Sämsta värde KKiK 33 74 68,2 725 72 55

Bästa värde KKiK 98 99 98,7 264 98 93

 
 

 

Förklaring till färgerna         

25 % sämsta 50 % kring mitten 25 % bästa 
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Resultat Kunskap & kompetens 

Andelen elever som nått Skolverkets fastställda kravnivåer i ämnena svenska och matematik på 
nationella proven i årskurs 3 ska vara minst 70 % 

 

Målvärde 

70 % 

Resultat 

Målet ej uppnått. 

Svenska: 50 % 

Matematik: 55,9 % 

Analys 

Utvärdering saknas för närvarande. 

Åtgärder 

Utvärdering saknas för närvarande. Kulturanalysen, som det redogjorts för tidigare i 
delårsrapporten är ett viktigt underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Meritvärdet i årskurs 9 bland kommunens elever ska vara minst 210 poäng 

 

Målvärde 

- 

Resultat 

Målet uppnås ej. Meritvärdet är 188,41. 

Analys 

Utvärdering saknas för närvarande. 

Åtgärder 

Utvärdering saknas för närvarande. Kulturanalysen, som det redogjorts för tidigare i 
delårsrapporten är ett viktigt underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. 
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Innovationer & entreprenörskap 
 

Ett tre-årigt projekt för att stärka barn och unga i 

kommunen avslutades våren 2015. Projektet har 

finansierats av Örebro läns landsting (numera 

Region Örebro län) och har fokuserat på barn och 

unga i hemmiljön, skolan och på fritiden. Projektet 

har bidragit med flera insatser som kommunen har 

möjlighet att fortsätta driva. Exempel på insatser 

finns i cirkeln nedan. Till dessa hör t.ex. 

Ungdomshuset, Familjekraft och 

Sommarlovsentreprenörerna. Om projektet hade 

fått bättre förankring i skolans verksamhet hade 

fler insatser kunnat genomföras just inom skolans 

område, enligt projektets slutredovisning.

 

  

Projektet "Framtidstro, hälsa, delaktighet" 
Ett utvecklingsarbete för att stärka bar och unga i Ljusnarsbergs kommun. 

INSATSER I HEMMET 
Samverkanskonferens våren 
2014 för de som arbetar 
med föräldrastödsinsatser i 
kommunen. 
 
Familjekraft är en insats för 
ökat föräldrastöd i 
kommunen med egen 
webportal på kommunens 
hemsida. 
 
Föreläsningar och 
föräldracaféer. 

INSATSER PÅ FRITIDEN 
Sommarlovs- 
entreprenörerna 2013-2015. 
 
Jobbförberedande insatser som 
CV, personligt brev och 
anställningsintervju. 
 
Start av Ungdomshuset i före 
detta Folkets hus. 
 

Tjejgrupp, dansprojekt,     

läxhjälp. 

INSATSER I SKOLAN 
Kompetensutveckling för personal 
utifrån forskning och beprövad 
erfarenhet såsom kollegialt lärande, 
formativ bedömning, coachande 
samtal, med mera. 
 
Planering och genomförande av 
studiedagar och konferenser, 
studieteknik, elevdagar, Mathivation, 
klassrumsobservationer. 
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Resultat Innovationer & entreprenörskap 

Av kommunens företagare ska minst 75 % vara positiva till den kommunala servicen 

 

Målvärde 

75 % 

Resultat 

Mätresultaten i SKL:s Insikten är inte 
färdigställda och kan inte följas upp så tidigt 
som i delårsbokslutet. 

Analys 

 

Åtgärder 

 

Kommunen ska klättra i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i kommunen 

 

Målvärde 

- 

Resultat 

Mätresultaten är inte färdigställda och kan inte 
följas upp så tidigt som i delårsbokslutet.  

Analys 

 

Åtgärder 
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Investeringsredovisning 
    Redovisning    Fg år Budget  Netto    

Projekt Utgift Inkomst Netto Netto netto avvikelse Avslutat 

    
  

   Lokaler/fastigheter/inventarier 
   

  

   Allerstatomten 200 0 200 492 500 300 Nej 

Yttre underhåll allmännyttan 0 0 0   2 277 2 277 Nej 

Utemiljöer förskola/grundskola 0 0 0   50 50 Nej 

Upprustning Åstugan 18 0 18   1 075 1 057 Nej 

Renovering kulturbyggnader 58 0 58   900 842 Nej 

Inventarier o brandlarm gymnastiksalar 0 0 0   150 150 Nej 

Tillgänglighet offentliga lokaler 0 0 0   50 50 Nej 

för kostverksamheten 
  

0   

   Köksinventarier Centralköket 
 

0 0   100 100 Nej 

Renovering Centralkök 10 763 0 10 763 7 878 8 622 -2 141 Nej 

IT-utrustning 
  

0   

   Swischar och nätverksutrustning 69 0 69   250 181 Nej 

Servrar, PC etc. 36 0 36   150 114 Nej 

IT-utrustn inkl läsplattor skolan 122 0 122   200 78 Nej 

Läsplattor KS och utskott 0 0 0   50 50 Nej 

Nytt trådlöst nätverk 118 0 118   0 -118 Nej 

Fiberanslutning 
 

-1 257 -1 257 1 882 0 1 257 Nej 

Nytt ärendehanteringssystem 
 

0 0   100 100 Nej 

Gator och vägar 
  

0   

   Asfaltering och dikning 250 0 250   1 000 750 Nej 

Ombyggn gator i samb m VA-omläggn 0 0 0   1 247 1 247 Nej 

Trafiksäkerhet/handikappåtgärder 0 0 0   50 50 Nej 

Park 
  

0   

   Rydbergdal och Trekanten 150 0 150   200 50 Nej 

Lekplatser 0 0 0   411 411 Nej 

Upprustning av gatuljusnätet 600 0 600   850 250 Nej 

Förprojektering sjönära tomter 0 0 0   169 169 Nej 

Idrott 
  

0   

   Fasad Bergslagsvallen 0 0 0   55 55 Nej 

Kiosk Olovsvallen 100 0 100   85 -15 Nej 

Fasad/fönster Olovsvallen 0 0 0   30 30 Nej 

Ombyggnation Ljusnarshallen 77 0 77   250 173 Nej 

Ljusnarshallen o tillbyggnad matsal 0 0 0   1 250 1 250 Nej 

Vatten och avlopp 
  

0   

   Mindre ledningsarb 0 0 0   2 384 2 384 Nej 

Finnhyttans vattenverk 0 0 0   1 500 1 500 Nej 

Renhållning/deponi 
  

0   

   Utbyggnad Reningsverk 0 0 0   2 585 2 585 Nej 

Totalt investeringar 12 560 -1 257 11 304   26 540 15 236   

Riksbyggen, som förvaltar fastigheten som 

centralköket är belägen på, håller för närvarande 

på med att ansöka om mervärdesskatteavdrag på 

den gjorda investeringen. Budgeten för 

investeringen i centralköket uppgår totalt över 

åren till 16 500 tkr. Investeringen ska rymmas inom 

budgetramen. 
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Personalredovisning 

Inledning 
Personalredovisningen, som avser perioden 

20150101-20150630, är  framtagen på 

kommunövergripande nivå och visar ett urval av de 

viktigaste nyckeltalen samt en sammanfattning av 

första halvårets aktiviteter. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna i Ljusnarsbergs kommun 

utgör 50 procent av kommunens totala budget och 

uppgick under första halvåret 2015 till 90 194 tkr 

inklusive personalomkostnader. Motsvarande siffra 

första halvåret 2014 var 84 152 tkr.  

 

Antal anställda 
Den 30 juni 2015 hade kommunen 369 personer 

anställda (månadsanställda). I förhållande till 

samma mätdatum föregående år har antalet 

anställda ökat med åtta personer. Ökningen kan 

främst härröras till Bergsgårdens HVB.   

 

Antal anställda per anställningsmyndighet (Tillsvidare- och visstid, månadsanställda) 

Anställningsmyndighet 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 

Kommunstyrelse 367 367 358 355 

Överförmyndarnämnd 2 3 3 3 

 
369 370 361 358 

 

Antal årsarbetare 

Årsarbetare 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 

Totalt 337,6 338,5 327,3 323,5 
 

Frånvaro 

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent av arbetstid: 

Sjukfrånvaro i % 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 

Total sjukfrånvaro  8,2 7,3 7,3 6,2 

Därav långtidssjukfrånvaro >60 dgr 49,3 51,7 46,7 46,1 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,7 7,9 8,2 6,5 

Sjukfrånvaro män  6,2 5 3,9 5 

Sjukfrånvaro åldersgrupp <=29 år  5,7 2,7 1,8 2,4 

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

Sjukfrånvaro åldersgrupp >=50  9,9 9,4 8,7 6,9 
 

Tabellen ovan visar att den totala sjukfrånvaron för 

första halvåret 2015 har ökat för samtliga grupper 
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förutom långtidssjukskrivningar som har minskat 

något. Den största ökningen av sjukfrånvaro ser vi 

inom åldersgruppen 29 år och äldre.  

Långtidsfrisk 
Långtidsfrisk innebär att under en bestämd period 

inte ha någon sjukdag alls och brukar redovisas 

som kommunens frisktal. Inom kommunen var det 

43 procent av de månadsanställda medarbetarna 

som inte hade någon sjukdag alls under första 

halvåret 2015 (50 procent samma period 2014).  

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 

2015/2016. 

 Ett nytt pensionsavtal för politiker, OPF-

KL, har antagits av Kommunfullmäktige att 

gälla från 1 januari 2015.  

 Löneöversyn 2015 är genomförd och 

avslutad. Utfallet för kommunen totalt 

blev 2,3 procent.  

 Kommunens internkontrollprogram för 

arbetsmiljö har reviderats och ersatts av 

en digital arbetsmiljöhandbok. I samband 

med att den nya arbetsmiljöhandboken 

antogs att gälla erbjöds i november 2014 

en dags grundläggande 

arbetsmiljöutbildning för chefer, 

skyddsombud och fackliga 

förtroendemän. Arbetsmiljöhandboken 

gäller från 2015-01-01. 

 Med syfte att stärka sitt chefs- och 

ledarskap kommer kommunens samtliga 

chefer att genomgå ett webbaserat 

kompetensutvecklingsprogram under 

2015. Under första halvåret har utbildning 

i Allmänna bestämmelser samt 

Grundläggande arbetsrätt erbjudits. 

Under hösten 2015 fortsätter vi med 

Mångfald och Jämställdhet samt 

Lönesättning, lönesamtal och 

medarbetarsamtal. Utbildningen, som är 

obligatorisk, kommer vid årets slut att 

utvärderas.  

 I samarbete med Aditro har personal- och 

löneavdelningen genomfört en 

nulägesanalys av kommunens 

löneadministrativa processer. Utifrån 

resultatet av nulägesanalysen finns en 

skrivelse upprättad per den 30 juni 2015 

där personalchefen föreslår att 

kommunen ska ansöka om medlemskap i 

Sydnärkes gemensamma lönenämnd.  

 Arbetet med en personalhandbok samt 

ett chefsintroduktionsprogram har 

påbörjats och beräknas vara klart till 

årsskiftet 2015/2016.  
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Kommunens finansiella ställning 

God ekonomisk hushållning 
Resultaten i kommunerna varierar från år till år 

men ett resultat i räkenskaperna är inte lika 

väsentligt som den finansiella ställningen. 

Lagstiftningen säger att kommunerna ska ha en 

”god ekonomisk hushållning”. Begreppet innebär 

att ha balans mellan inkomster och utgifter över 

tid, samt att bedriva en effektiv organisation. Den 

allmänna utgångspunkten för en långsiktig 

ekonomisk planering i kommuner är att varje 

generation själv ska bära kostnaderna för den 

service som den konsumerar. Detta innebär att 

resultaten i kommunerna måste vara tillräckligt 

höga för att servicenivån ska kunna garanteras för 

kommande generationer utan att behöva höja den 

kommunala skattesatsen.  

Ett sätt att göra en analys av Ljusnarsbergs 

kommuns finansiella ställning är att jämföra 

kommunens egna kapital och skulder per invånare 

(kommunkoncernens), med motsvarande mått för 

övriga kommuner i Örebro län. Storleken på 

bubblorna avgörs av storleken på skatteintäkterna 

per invånare. Avgörande för skatteintäkterna är 

nivån på den kommunala skattesatsen och 

inkomstunderlaget i kommunen. Ljusnarsbergs 

kommun har lägst skattekraft i länet och trots 

detta en större förmögenhet per invånare än flera 

andra kommuner. 

 

 

 

Ljusnarsberg 

Hällefors 

Lindesberg Nora 

Örebro 

Lekeberg 

Laxå 

Kumla 

Karlskoga 

Hallsberg 

Degerfors 

Askersund 

-1 000

9 000

19 000

29 000

39 000

49 000

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Eget kapital/inv (kr) 
koncern 

Skulder /inv (kr) koncern 



 

 

29 

Pensionsförpliktelser 
Pensionsförpliktelser 
(tkr) 

2014-06-30 2014-12-31  2015-06-30 

Avsättningar för pensioner 1 653 1 262 1 502 

Ansvarsförbindelser för pensioner 148 658 151 295 141 055 

Summa pensionsförpliktelser 150 311 152 557 142 557 

Placering Pensionsmedel  0 0 0 

Återlånade medel 150 311 152 557 142 557 

Skuldsättning 
Kommunens långfristiga skulder (tkr)  2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 

Totalt 245 393 237 493 232 118 

varav lån till     

Ljusnarsbergs kommunlager AB 30 338 28 500 25 838 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 112 993 112 993 112 993 

 Återstår kommunens ”egna” lån 102 062 96 000 93 287 

Kostnader 

Balanskravet 
Det s.k. balanskravet regleras i kommunallagen och 

innebär att den budget som antas av 

kommunfullmäktige ska ha balans mellan intäkter 

och kostnader; intäkterna ska vara högre än 

kostnaderna. Om årets resultat är ett underskott, 

ska underskottet regleras och det egna kapitalet 

återställas inom tre år.  

Den obligatoriska balanskravsavstämningen 

återfinns bland noterna till resultatrapporten. 

Balanskravet uppnås i och med det positiva 

resultatet per den 30 juni 2015. Enligt praxis och 

rekommendationer bör inte realisationsvinster 

medräknas då avstämning mot balanskravet görs. 

Eskalerande kostnader inom missbruksvården 
Kommunen besväras av höga kostnader för 

missbruksvård till följd av ovanligt många 

institutionsplaceringar. Denna kostnadsutveckling 

behöver motverkas fortast möjligt eftersom 

kommunen inte har tillräckligt stora marginaler för 

att klara av så höga avvikelser mot budget. 

Diagrammen på sid. 33-34 speglar utvecklingen. 

Prognosen innebär ett underskott mot budget med 

3 813 tkr. Utfallet i delårsbokslutet redovisar ett 

underskott mot periodbudget med 2 607 tkr.  

Prognos för individ- och familjeomsorgen 
För individ- och familjeomsorgen (IFO) totalt 

prognostiseras ett resultat som innebär en negativ 

avvikelse mot budget med 8 189 tkr. Resultatet per 

den 30 juni för IFO redovisar dessvärre en negativ 

avvikelse mot budget med 8 293 tkr mot 

periodbudgeten. Prognosen utgör med andra ord 

en lika falsk bild av verkligheten som den statistik 

som prognosen är baserad på.  

Utmärkande för i år är den snabba 

kostnadsökningen för missbruksvård, 

institutionsplaceringar för barn och unga samt 
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familjehemsplaceringar enligt socialtjänstlagen 

(SoL) och lag om vård av unga (LVU). 

Familjehemsplaceringar för barn och ungdomar 

beräknas ge ett underskott mot budget med 

1 826 tkr. Försörjningsstödsverksamheten 

beräknas redovisa ett underskott, från att tidigare 

år ha genererat ett större överskott och 

placeringar av ensamkommande barn beräknas ge 

ett underskott med 1 290 tkr till följd av 

placeringar som Migrationsverket inte beviljar 

ersättning för (1 350 tkr; resterande 60 tkr utgör 

överskott till följd av vakant tjänst).  

Höga kostnader för flyktingmottagandet 
I en utredning om statliga bidrag för kommunens 

flyktingmottagande och hur dessa bidrag bör 

fördelas till verksamheterna framgår att 

kommunens kostnader för gymnasieskolan är 

oförsvarbart höga. Utredningen gjordes som ett 

led i ett budgetuppdrag i 2015 års budget som 

skulle kartlägga de statliga bidragen och vad det 

ska användas till och hur de bör fördelas mellan 

verksamheterna. Ljusnarsbergs kommuns 

asylsökande gymnasieelever går i skolan i 

Lindesbergs kommun. Lindesbergs kommun 

rekvirerar de statliga bidragen som ska täcka 

kostnaderna för dessa elever, men fakturerar ändå 

Ljusnarsbergs kommun en differens som 

Lindesberg påstår att den kommunen inte får 

täckning för via de statliga bidragen. En bättre 

lösning än den aktuella skulle kunna ge kommunen 

en välbehövlig kostnadsreducering och öka 

mängden statliga bidrag för flyktingmottagandet. 

Ljusnarsbergs kommun kompenserar Lindesbergs 

kommun med drygt 680 tkr per år men erhåller 

inte själva några statliga bidrag för åtagandet. Det 

vore även intressant att utreda om det 

överhuvudtaget finns någon rättslig grund för att 

sälja tjänster till andra kommuner på detta vis. 

I övrigt behövs en bättre budgetstruktur för 

gymnasieskolan avseende samtliga barn. Detta 

eftersom utredningen kom fram till att 

kostnaderna till stor del förefaller vara 

kompenserade två gånger – dels via budgeten och 

dels via schablonbidrag från kommunkassan. 

Kostnaderna för personer med uppehållstillstånd, 

som inte hade uppehållstillstånd i kommunen den 

1 november föregående år uppgick under första 

halvåret 2015 till ca 1 700 tkr. Enligt utredningen 

bör kostnaderna för gymnasieskolan beaktas först 

och främst i budgetarbetet, men elever som flyttar 

in under året eller får uppehållstillstånd under året 

ingår inte i skatteunderlaget för det året och därför 

bör verksamheten få täckning för motsvarande 

kostnader via schablon-bidrag som betalas ut till 

kommunen från Migrationsverket specifikt för 

dessa ungdomar. 

Kommunens eget HVB har sedan flera år tillbaka 

haft svårt att hålla sig inom den tilldelade 

budgetramen. I bokslutet 2014 redovisade 

verksamheten en negativ avvikelse mot budget 

med -1 667 tkr. Det dåliga resultatet berodde 

delvis på betydligt högre personaltäthet än 

budgetramen medgav. En ny verksamhetschef har 

under året fått kämpa hårt med att minska 

bemanningen i verksamheten. Detta tar tid och det 

antas att det blir ett budgetöverskridande även 

under 2015 med 950 tkr. 

I sammanhanget bör understrykas att det i 

utredningen om statliga medel till kommunen har 

klargjorts att de statliga medlen bör kunna täcka 

samtliga kommunens kostnader för 

flyktingmottagandet. Anledningen till det 

prognostiserade underskottet för kommunens 

flyktingmottagande är bristande styrning av 

verksamheterna utifrån de ekonomiska 

förutsättningarna. Vad beträffar kommunens HVB 

har kostnaderna minskat märkbart under hela 

2015, men tyvärr tar det tid att skapa balans efter 

ett rejält underskottsresultat. 

Kostverksamheten 
Kostverksamheten har haft en dålig 

budgetföljsamhet de senaste åren. Det är 

fortfarande för hög bemanning inom 

verksamheten. Kostverksamheten lagar betydligt 

färre matlådor till hemtjänsten och Treskillingen än 

budgeterat. Tillagningen av fler luncher till 
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Kyrkbacksskolan medför större volymer än 

förväntat. För att komma till rätta med 

underskottet föreslås att kostverksamheten vidtar 

åtgärder i anslutning till följande punkter: 

 Minska den medvetna överbemanningen 

med 0,68 årsarbetare utöver 

budgetramen (inga naturliga avgångar 

inom en överblickbar framtid). 

 Äldreomsorgspersonalen på Solgården 

borde iordningsställa frukosten i likhet 

med personalen på Koppargården (detta 

är förhandlat med facket men det har 

uppstått oklarheter rörande just 

Solgården). 

 Att äldreomsorgspersonalen på 

Treskillingen iordningsställer frukost åt de 

fyra boende som ska ha frukost serverat 

varje morgon. Det är oförsvarbart att 

kostverksamheten ska bemanna upp med 

en personal på morgonen 1,5 timme, för 

att laga frukost till fyra personer. 

 Det har uppdagats att kostnaderna för 

transporter som ombesörjs av Samhall 

efter ombyggnationen (349 tkr per år), 

inte är medräknade i budgeten, trots att 

planeringen inför centralköket var mycket 

omfattande och resurskrävande. 

 Det behöver utredas hur portionspriserna 

förhåller sig till andelen ekologiskt och i 

jämförelse med andra kommuner i länet. 

Livsmedelsbudgeten beräknas 

överskridas, trots en ökning 2015 med 

25 tkr i budgeten och ytterligare 115 tkr i 

internbudgeten. 

 Utreda hur det verksamhetssystem som 

har införskaffats under året kan komma 

till användning i uppföljning av ekonomi 

och verksamhet. 

 Det förekommer mycket svinn på 

Kyrkbacksskolan och det beställs betydligt 

fler portioner än väntat. Det kan vara av 

värde att kostverksamheten får tillgång till 

skolans verksamhetssystem för att kunna 

se hur många som är inskrivna och hur 

prognosen för kommande år ser ut. 

 Utvärdera den nya kostorganisationen 

med en kostchef och en kökschef. 

 

 

Intäkter 

Reglering 2014 års resultat BKT 
Förra året redovisade BKT ett positivt resultat för 

Ljusnarsbergs kommun med 1 232,8 tkr. Resultatet 

regleras år 2015 och påverkar kommunens 

räkenskaper 2015 med +115,7 tkr för vatten och 

avlopps-verksamheten, +134,5 tkr för 

avfallsverksamheten, +734,5 tkr för 

gata/park/idrott och +248,1 tkr för lokalvård. 

Anledningen till den höga vinsten är att BKT inte 

fördelade ut den av Ljusnarsbergs 

kommunfullmäktige beslutade budgeten till sina 

verksamheter. Samtliga kommuner som har 

samverkansavtal med BKT har beklagat den 

bristande ekonomiska uppföljningen. Det har inte 

varit möjligt för Ljusnarsbergs kommun att följa 

upp hur medlen som BKT har fått tilldelade har 

utnyttjats i verksamheterna. Eftersom medlen 

uppenbarligen inte har utnyttjats till det som 

avsågs i budgeten under 2014 är det viktigt att 

fortsättningsvis skapa en bättre dialog med BKT, 

genom bättre ekonomiska uppföljningar där det 

tydligt framgår hur resurserna som 

kommunfullmäktige har tilldelat de olika 

verksamheterna har utnyttjats under året. 

 

AFA 
AFA-försäkring har beslutat att betala ut pengar till 

kommuner och landsting för sista gången år 2015. I 

prognosen för året uppskattas att Ljusnarsbergs 

kommun får 2 300 tkr. 
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Resultatanalys 
Kommunen erfar för tillfället en allvarlig 

ekonomisk situation efter två år med mycket höga 

resultat. Det är av vikt att påminnas om hur fort 

det kan gå att skapa obalans i den finansiella 

ställningen. Kommunen har trots allt låg 

skattekraft och därmed små marginaler. 

Sedan februari 2014 har IFO:s kostnader stegvis 

ökat och kontrollen över den ekonomiska 

förvaltningen brustit i betydande omfattning. Det 

har varit svårt att få överblick över 

kostnadsutvecklingen eftersom enheten inte har 

redovisat några nyckeltal eller analyser. De 

nyckeltal som redovisas i samband med 

delårsbokslutet utgör även underlaget till den 

gjorda prognosen, som saknar 

verklighetsförankring. 

Under år 2014 drabbades enheten av flera 

personalbyten på samtliga nivåer i organisationen. 

Kortvariga anställningar på socialchefstjänsten i 

kombination med tillfällig konsult och/eller 

tillförordnanden avseende IFO-chefstjänsten har 

bidragit till otydligheter i roller och 

ansvarsfördelning. Den praktiska tillämpningen har 

under 2014 och framåt präglats av den enskilde 

medarbetarens egna erfarenheter och tolkningar 

av aktuell dokumentation, vilket till stor del 

förklaras av avsaknad av vägledning och 

ledningsstöd (enligt en genomlysning av PwC över 

säkerhet i rutiner och informationsöverföring 

mellan IFO:s verksamhetssystem och 

ekonomisystemet).  

För att så snabbt som möjligt komma till rätta med 

verksamhetens ekonomiadministration, har 

hanteringen av leverantörsfakturor flyttats till 

kommunens ekonomiavdelning. Det innebär, enligt 

intervjuer gjorda i samband med PwC:s 

genomlysning, att administrationen på IFO avlastas 

och den tiden bör verksamheten använda till att 

fokusera på det fortsatta utvecklingsarbetet.  

För att fortsätta arbetet med internkontroll och 

skapa tydlighet i roller och ansvar även i övriga 

kommunala verksamheter kommer 

kommunstyrelsen under hösten att föreslå 

kommunfullmäktige besluta om ett 

internkontrollreglemente för kommunen. 

Personalomsättning och ny lagstiftning eller nya 

rutiner innebär alltid en viss risk och det är viktigt 

att ansvarsfördelningen i organisationen tydliggörs. 

Den nya styrmodellen utgör också ett medel för att 

tydliggöra detta. 

I och med underskottet på IFO har den ekonomiska 

förvaltningen i kommunen försatts i obalans. Efter 

flera år av goda ekonomiska resultat visar 

prognosen för kommunen på ett underskott totalt 

mot budget. De marginaler som krävs för att väga 

upp det stora underskottet på IFO kan en liten 

kommun som Ljusnarsberg inte förväntas prestera 

under ett år. För att vara säkra på att redovisa ett 

positivt resultat år 2016 och flera följande år är det 

av största vikt att bromsa den snabba 

kostnadsutvecklingen på IFO.  

Det allra mest nedslående i sammanhanget är 

avsaknaden av kunskaper om den aktuella 

situationen. Obeaktat den skriftliga prognosen som 

lämnas i verksamhetsberättelsen i samband med 

delårsrapporten, har kommunstyrelsen 

tillkännagivits främst muntliga uppgifter om 

kostnadsutvecklingen under det första halvåret.  
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Bilden ovan redovisar kostnaderna för tre olika 

former av placeringar inom individ- och 

familjeomsorgen år 2011-2015. Den enorma 

ökningen av kostnaderna för dessa olika typer av 

placeringar är den främsta orsaken till enhetens 

underskott.  

Av bilden framgår det att den snabba 

kostnadsutvecklingen avseende missbruksvård 

inleddes under 2015. Kostnaderna för 

institutionsvård barn och unga var höga även 

under 2014, men ser ut att bli nästan dubbelt så 

höga under 2015. Endast muntliga uppgifter har 

redogjort för antalet placeringar större delen av 

2014 och första halvåret 2015. 

Inför beslut om placeringar krävs relevanta 

underlag som redogör både för de enskildas behov 

så väl som de ekonomiska förutsättningarna. 

Tvångsvård och flertalet andra typer av placeringar 

inom IFO är exceptionellt dyra kostnader för 

kommunen. Kommunen skulle utan problem kunna 

använda sin totala omsättning till att bekosta olika 

former av placeringar inom IFO. Problemet uppstår 

när det måste klargöras att kommunen även är 

skyldig att försörja sina kommuninvånare med 

förskola, skola, hälso- och sjukvård, 

avfallshantering och miljö- och hälsoskyddstillsyn, 

plan- och byggväsende, räddningstjänst, 

krisberedskap, 

överförmyndare/överförmyndarnämnd, 

vattenförsörjning och avlopp, färdtjänst, goda 

bostäder och en väl fungerande administration av 

verksamheterna, med mera. 

Bilden på nästa sida redovisar statistik över antal 

vårddygn för vuxna med beroendeproblematik 

under åren 2008-2015. Statistiken visar både 

institutionsvård och familjehemsvård. Observera 

att siffror för 2014 saknas eftersom det inte fördes 

statistik det året. Uppmärksamma även att antalet 

vårddygn under 2015 endast inkluderar årets 

första sex månader och att siffrorna för övriga årtal 

avser hela året. Statistiken bekräftar den snabba 

kostnadsutvecklingen inom enheten. 

år2011 år2012 år2013 år2014 delår2015

Missbruksvård vuxna 1500,0 1972,2 1319,3 1144,9 3668,8

Institustionsvård barn/unga 1202,4 1948,0 1397,1 2856,8 2672,4

Familjehem SOL/LVU (barn) 949,4 1077,9 2085,9 1707,1 2355,9
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Åtgärder  
För att kunna vidta åtgärder är det av vikt att 

skyndsamt presentera relevant fakta om aktuella 

och kommande placeringar.  Det är oroväckande 

när placeringar påbörjas eller förlängs på ett 

lättvindigt sätt utan att det finns ekonomisk 

beredskap. Med framförhållning kan det mesta 

lösas och då finns möjlighet till öppna dialoger om 

hur kommunens samtliga resurser bäst bör 

utnyttjas med beaktande av eventuella nya 

förutsättningar för en enskild enhet. Det faktum 

att en enhet genererar ett underskott medför ett 

behov av att se över fördelnigen av samtliga 

resurser i kommunen. Utan kontroll över 

kostnadsutvecklingen blir åtgärderna likgiltigare 

mot kvaliteten i verksamheterna.  

Kostnadsutvecklingen är dock inte den enda 

förklaringen till underskottet på IFO. En liten del av 

underskottet beror på att enheten inte har 

säkerställt rutinerna för återsökning av statliga 

medel avseende familjehemsplacerade 

ensamkommande flyktingbarn. Det är av allra 

största vikt att dessa rutiner säkerställs under 

hösten. En egen utredning om statliga medel för 

flyktingmottagandet, som presenterades för 

kommunstyrelsen under året, är till hjälp i det 

fortsatta utvecklingsarbetet. Det ska återigen 

påpekas att det är en liten del av underskottet som 

beror på att statliga bidrag inte har återsökts 

avseende ensamkommande barn. Under våren har 

ett gediget arbete pågått med att återsöka det som 

kommunen har rätt till. Det som kvarstår är att 

skapa och fullfölja nödvändiga rutiner och att även 

beakta de omkostnadsersättningar som beviljas 

familjehem vid bland annat släkting-placeringar. 

Det råder däremot viss osäkerhet rörande begäran 

om ersättning för placeringar av asylsökande. 

Dessa hanteras självständigt av IFO. 

Under första halvåret 2015 bokfördes 

vårdplaceringsfakturorna felaktigt i IFO:s 

verksamhetssystem och inga kostnader 

redovisades i ekonomisystemet. Under större 

delen av året har därför detta utretts vartefter 

ekonomiavdelningen tog över leverantörs-

fakturahanteringen från IFO. Eftersom mycket tid 

har gått åt till att bokföra fakturorna korrekt har 

begäran om ersättning för mervärdesskatt på 

dessa fakturor skjutits på framtiden. Under hösten 

ska arbetet med att upprätta underlag för begäran 

om ersättning för mervärdesskatt avseende dessa 

fakturor påbörjas. Ersättningen är sex procent av 

kostnaderna till privata företag.

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 6

månader

Vårddygn 1246 1084 640 886 95 999 0 1792
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Antal vårddygn för vuxna med beroendeproblematik år 2008-2015  
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Uppföljning av verksamheterna
 
 

 

  

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

år2014 delår2015 år2015 år2015 prog/bud 

Gemensam administration -17 200 -10 506 -29 220 -21 504 7 716 

Kostverksamhet -4 106 -2 190 -1 813 -2 983 -1 170 

Politisk verksamhet -4 690 -1 797 -5 073 -5 008 65 

Överförmyndarverksamhet -653 -72 -626 -786 -160 

Infrastruktur, skydd mm -14 664 -7 669 -16 205 -16 892 -687 

plan-och bygglovsverksamhet -1 135 -569 -1 114 -1 398 -284 

markförsörjning -23 -54 -136 -210 -74 

näringslivsbefrämjande åtgärder -413 -194 -588 -578 10 

turism -254 -433 -543 -543 0 

gator, vägar, parker, utemiljö -8 472 -4 453 -9 461 -9 760 -299 

räddningstjänst och krisberedskap -4 367 -1 966 -4 363 -4 403 -40 

Fritid och kultur -6 258 -3 957 -6 883 -6 810 73 

kulturverksamhet -932 -1 118 -1 176 -1 161 15 

bibliotek -1 645 -768 -1 602 -1 628 -26 

musikskola -1 487 -975 -1 884 -1 837 47 

fritidsverksamhet -2 194 -1 096 -2 221 -2 184 37 

Pedagogisk verksamhet -80 498 -41 160 -83 556 -84 052 -496 

förskola -13 245 -7 111 -14 066 -14 285 -219 

skolbarnomsorg -1 659 -651 -2 021 -1 970 51 

förskoleklass -981 -501 -1 120 -1 407 -287 

grundskola -39 935 -21 001 -40 018 -38 827 1 191 

särskola -5 173 -2 260 -4 328 -4 056 272 

gymnasieskola -17 531 -8 977 -17 927 -20 033 -2 106 

kommunal vuxenutbildning -1 974 -659 -4 076 -3 474 602 

Vård och omsorg -94 495 -54 226 -91 885 -99 749 -7 864 

gem admin enl SOL och HSL -4 445 -2 337 -4 854 -4 681 173 

ordinärt boende -16 635 -8 344 -16 177 -16 569 -392 

särskilt boende -36 908 -20 726 -39 784 -41 024 -1 240 

insatser enligt LSS och LASS -19 296 -9 477 -17 900 -18 247 -347 

färdtjänst -1 129 -477 -1 224 -998 226 

individ- och familjeomsorg -5 040 -2 332 -4 896 -5 024 -128 

missbruksvård och övrig vård vuxna -2 403 -3 065 -1 127 -4 894 -3 767 

barn- och ungdomsvård -4 974 -5 002 -2 174 -4 251 -2 077 

ek bistånd och familjerätt -3 665 -2 466 -3 749 -4 061 -312 

Flyktingmottagande -1 574 -1 588 -157 -2 479 -2 322 

Arbetsmarknadsåtgärder -5 202 -2 836 -4 774 -5 809 -1 035 

Affärsverksamhet 242 -327 -727 -341 386 

näringsliv och bostäder 185 -478 -611 -193 418 

kommunikationer 58 -95 -120 -152 -32 

vatten och avlopp 502 112 0 0 0 

avfallshantering -503 134 4 4 0 

Resultat verksamheterna -229 098 -126 328 -240 919 -246 413 -5 494 

Resultat Allmänna utskottet -46 977 -30 857 -67 286 -64 282 3 004 

Resultat Bildnings- och sociala utskottet -182 326 -95 560 -173 061 -181 971 -8 910 

Resultat Överförmyndarnämnden -297 120 -155 -160 -5 

Resultat Allmännyttan 502 -31 -417 0 417 

Resultat verksamheterna -229 098 -126 328 -240 919 -246 413 -5 494 
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En översiktlig uppföljning av de största avvikelserna 

Gemensam administration 
Här återfinns bland annat kommunstyrelsen 

disponibla medel som prognostiseras generera ett 

överskott mot budget med 1 000 tkr. Det finns 

möjlighet att frysa ytterligare 1 000 tkr utöver de 

som prognostiseras. Kommunstyrelsen har 

utnyttjat 597 tkr hittills under året. Ett överskott 

från Guldrush-projektet från föregående år 

genererade 246 tkr. Kommunstyrelsens disponibla 

löner kommer att generera ett överskott mot 

budget med 1 962 tkr.  

Pensionsverksamheten prognostiserar ett 

överskott med 1 279 tkr utifrån de förutsättningar 

som hittills är kända. Den allmänna pensionen har 

höjts och ränteläget är fortsatt lågt, vilket borde 

innebära att pensionskostnaderna ökar framöver. 

SKL spår att pensionskostnadernas andel av 

lönesumman kommer att öka efter 2016 då SKL 

tror att konjunkturen har återgått till normalläge 

(MakroNytt 1/2015). Det svenska 

pensionskapitalet är egentligen underfinansierat 

men kommunen kan ändå glädjas åt ett överskott i 

verksamheten för år 2015. 

Återbetalning från AFA försäkring har redan 

nämnts under avsnittet Intäkter. I prognosen har 

även antagits att 300 tkr av äldreomsorgens 

prestationsmedel för 2014 fryses för att täcka en 

del av kommunens underskott. Under året har 

ekonomiavdelningen haft en vakant ekonom-tjänst 

och från och med 1 september en vakant 

utredartjänst som finansierats av intäkter inom 

ramen för flyktingmottagandet.  

Förklaringen till Kostverksamhetens underskott 

mot budget presenteras i avsnittet Kostnader. 

 

Överförmyndarverksamhet 
Prognosen för överförmyndarverksamheten ser ut 

att baseras på ett förmodat underskott inom IFO 

för särskilt förordnade vårdnadshavare. Detta får 

enheten täckning för via schablonbidrag från 

Migrationsverket som ska täcka både 

godemansarvoden och ersättning till särskilt 

förordnade vårdnadshavare. I utfallet för perioden 

redovisar IFO noll i nettokostnad på verksamheten. 

Däremot har det uppdagats att 

Överförmyndarnämnden beslutar om 

utbetalningarna ifrån IFO:s budget vilket skulle 

kunna medföra otydlig styrning. Det har även 

uppdagats att ersättning till kontaktpersoner för 

barnen som IFO har beslutat om inte har återsökts 

från Migrationsverket. Det är inte helt klarlagt vilka 

ersättningar som bokförs här via lönesystemet. 

Prognosen bekräftar en osäkerhet som är 

resultatet av en otydlighet mellan 

Överförmyndarnämnden och IFO.  

Kanslichefen ska utreda saken närmare under 

hösten, i egenskap av förvaltningschef över 

Överförmyndarnämnden. Ett 

internkontrollreglemente skulle kunna tillkännage 

den ekonomiska styrningen för samtliga anställda i 

kommunen som hanterar redovisning och 

utbetalningar.

 

Infrastruktur, skydd m.m. 
Verksamheten prognostiserar ett förhållandevis 

stort underskott mot budget. Orsaken har sin 

förklaring bland annat i anlitandet av en konsult för 

översiktsplanearbetet, vilken kostar 350 tkr för 

hela året. Retroaktiva utbetalningar inom 

gator/vägar/parkering med 215 tkr, något dyrare 

julbelysning än beräknat och kostnader för 

lantmäteriförrättningar överskrider budgetramen. 
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Pedagogisk verksamhet 
Förskola 
Eftersom rektor för Garhytteskolan tidigare även 

var förskolechef, kunde förskolan ha något högre 

bemanning utan att de pedagogiska 

verksamheternas totala budgetram överskreds. 

Sedan höstterminen 2014 har förskolan och 

grundskolan separata chefer. Detta har inneburit 

för förskolechefen att förskolan har nödgats att 

hushålla med resurserna enligt kommunens 

resursfördelningsmodell för förskolan. Efter flera år 

med betungande underskott i kommunens egen 

förskola har verksamheten styrts mot åtgärder som 

är anpassade efter de ekonomiska ramarna och 

fördelar de tillgängliga resurserna mellan 

avdelningarna efter barnens behov. Denna 

förbättrade styrning och uppföljning av 

förskoleverksamheten skulle kunna åstadkomma 

högre måluppfyllelse på sikt.  

Underskottet som prognostiseras på 

förskoleverksamheten härrörs till köp av 

förskoleplatser i annan kommun (Ludvika). Detta är 

även orsaken till underskottet som prognostiseras i 

förskoleklassverksamheten.  

 

Grundskolan 
Grundskolan prognostiserar en stor positiv 

avvikelse mot budget för året som uppgår till 

1 191 tkr i förhållande till budgetramen. Detta är i 

likhet med föregående år då grundskolans resultat 

blev 1 258 tkr bättre än budget. I prognosen 

uppskattas stora positiva avvikelser i 

undervisningsverksamheten, lägre kostnader för 

köpta platser från andra kommuner och lägre 

kostnader inom elevhälsan till följd av 

föräldraledighet. Detta kan bland annat finansiera 

delar av andra verksamheter så som skolskjuts, 

pedagogiska luncher och fritidsgården.  

Det är naturligtvis positivt att verksamheten inte 

använder mer resurser än vad som krävs för att 

bedriva en kvalitativ skola. Vad som däremot är 

speciellt med pedagogiska verksamheter är att de 

resurser som kommunen tilldelar verksamheterna 

även ligger till grund för vad kommunen får betala 

för skolplatser i andra kommuner och till fristående 

skolor för elever som inte väljer den egna 

kommunens verksamhet. Dessa överskott måste 

med andra ord Ljusnarsbergs kommun betala till 

bland andra Ludvika kommun och Löa friskola. En 

sammanställning av 2014 års beslutade priser per 

barn/elev i Örebro län redovisas på följande sidor. 

En sammanställning över 2015 års priser blir klar 

under hösten.  

En bättre styrning av grundskolan är ett önskemål 

som berörs även i avsnittet om Kunskap & 

kompetens och om kulturanalysen av kommunens 

förskola och grundskola. 

 

Skolbarnsomsorg 
Överskottet för skolbarnsomsorgen härrörs till 

lägre personalkostnader än budgeterat. I 

kommunens resursfördelningsmodell tilldelas 

verksamheten resurser motsvarande 20,3 barn per 

årsarbetare. I statistik från SCB som publiceras och 

analyseras av myndigheter och andra intressenter 

varje år framgår att Ljusnarsbergs kommun ofta 

har haft fler än 30 barn per årsarbetare i 

skolbarnsomsorgen. Den stora differensen mellan 

tilldelade resurser och verksamhetens resultat och 

prestationer är exempel på sådant som 

kommunstyrelsen ämnar utreda genom den nya 

styrmodellen, som ska tydliggöra förhållandet 

mellan resurser-prestationer-resultat-effekter för 

kommunens invånare.  
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Interkommunala ersättningar och ersättning till fristående skolor 

FÖRSKOLA PER BARN 2014   
      

Kommun 
Lokal-

tilldelning 

Städ, 
vaktm, 
kaptj, 
larm 

Personal-
kostnad 

Lednings-
resurs 

Ped. 
Material 
utr övr Elevvård 

Måltids-
kostnad Summa 

Askersund 18 215 
 

72 781 2 941 589 
 

10 589 105 114 

Degerfors 9 568 7 447 82 497 4 215 948 
 

10 351 115 025 

Hallsberg 14 537 5 308 72 648 5 068 1 770 972 14 402 114 705 

Hällefors 9 785 3 163 74 687 3 289 976 
 

3 851 95 751 

Karlskoga 9 900 3 500 69 102 2 900 2 194 0 10 881 98 477 

Kumla 18 824 
 

81 967 
 

1 756 
 

6 218 108 765 

Lekeberg 15 065 3 948 72 482 3 270 2 000 
 

6 710 103 475 

Lindesberg 10 455 2 573 66 930 3 453 1 413 323 7 908 93 055 

Lindesberg 11 806 2 905 75 985 3 899 1 596 945 8 929 106 065 

Ljusnarsberg 6 440 1 914 58 492 1 986 721 
 

4 650 74 203 

Nora 15 369 0 78 225 4 118 1 031 0 11 495 110 238 

         FÖRSKOLEKLASS PER ELEV 2014             

Kommun 
Lokal-

tilldelning 

Städ, 
vaktm, 
kaptj, 
larm 

Personal-
kostnad 

Lednings-
resurs 

Läro-
medel 

och 
material Elevvård 

Måltids-
kostnad Summa 

Askersund 12 332 
 

28 465 1 454 1 345 1 954 6 683 52 233 

Degerfors 6 089 1 611 32 556 2 100 800 4 049 
 

47 204 

Hallsberg 10 565 3 915 35 691 3 987 1 273 2 837 6 540 64 808 

Hällefors 4 623 1 622 27 803 2 148 2 216 3 414 4 776 46 602 

Karlskoga 5 720 2 913 41 237 2 335 1 672 
  

53 877 

Kumla 9 761 
 

28 953 
 

1 626 1 741 4 856 46 937 

Lekeberg 13 314 3 157 32 834 2 638 2 000 2 000 4 625 60 568 

Lindesberg 16 028 2 000 31 724 2 429 1 611 2 608 5 456 61 856 

Ljusnarsberg 8 020 2 099 56 355 3 074 2 003 1 156 6 426 79 133 

Nora 9 446 0 32 706 3 413 1 356 4 055 7 604 58 580 

         GRUNDSKOLA PER ELEV 2014  
 

Årskurs 1-6 
   

Kommun 
Lokal-

tilldelning 

Städ, 
vaktm, 
kaptj, 
larm 

Personal-
kostnad 

Lednings-
resurs 

Läro-
medel 

och 
material 

Elev- 
hälso-
vård 

Måltids-
kostnad Summa 

Askersund 7 728 3 024 20 731 1 651 687 2 461 3 961 40 243 

Degerfors 11 957 4 753 54 749 2 872 1 757 4 049 7 936 88 073 

Hallsberg 10 565 3 915 35 691 3 987 1 273 2 837 6 540 64 808 

Hällefors 16 617 2 565 39 749 2 975 2 104 3 414 4 785 72 209 

Karlskoga 8 281 2 948 36 596 2 501 1 774 2 688 7 024 61 812 

Kumla 20 075 
 

37 543 
 

2 120 3 706 4 856 68 300 

Lekeberg 13 314 3 486 40 542 1 608 3 117 3 070 4 583 69 720 
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Lindesberg 16 028 2 000 33 146 3 124 2 613 2 637 5 624 65 172 

Ljusnarsberg 12 813 2 233 57 998 2 697 2 416 1 081 6 599 85 837 

Nora 16 949 0 35 856 2 803 1 813 4 534 7 604 69 559 

         GRUNDSKOLA PER ELEV 2014 
 

Årskurs 7-9 
   

Kommun 
Lokal-

tilldelning 

Städ, 
vaktm, 
kaptj, 
larm 

Personal-
kostnad 

Lednings-
resurs 

Läro-
medel 

och 
material 

Elev-
hälso-
vård 

Måltids-
kostnad Summa 

Askersund 3 329 1 934 15 390 1 279 783 1 985 3 441 28 141 

Degerfors 12 786 5 146 59 806 3 348 2 834 4 049 7 936 95 905 

Hallsberg 10 565 3 915 36 823 4 241 1 869 4 088 6 540 68 041 

Hällefors 15 385 4 736 45 431 4 298 2 661 4 941 4 576 82 028 

Karlskoga 13 178 3 814 42 465 2 687 2 386 2 688 7 024 74 242 

Kumla 20 318 
 

41 073 
 

2 980 3 706 5 189 73 266 

Lekeberg 13 314 6 854 46 205 4 096 3 615 3 048 4 549 81 681 

Lindesberg 27 297 2 000 47 771 3 343 3 631 3 509 5 631 93 182 

Ljusnarsberg 15 584 2 515 60 923 2 281 2 957 1 233 7 120 92 613 

Nora 23 273 0 47 790 4 214 2 308 4 534 8 014 90 133 

         FRITIDSHEM PER ELEV 2014 
       

Kommun 
Lokal-

tilldelning 

Städ, 
vaktm, 
kaptj, 
larm 

Personal-
kostnad 

Lednings-
resurs 

Läro-
medel 

och 
material   

Måltids-
kostnad Summa 

Askersund 4 492 
 

26 304 1 160 309 
 

5 594 37 859 

Degerfors 3 560 1 026 21 387 1 220 196 
 

2 584 29 974 

Hallsberg 3 852 1 428 19 147 787 256 
 

999 26 469 

Hällefors 1 862 993 16 914 664 791 
 

2 889 24 113 

Karlskoga 
  

22 311 
 

510 
  

22 821 

Kumla 3 713 
 

27 559 
 

1 436 
 

4 082 36 790 

Lekeberg 4 202 1 110 10 237 1 474 1 028 
 

1 221 19 272 

Lindesberg 2 127 1 000 22 506 1 566 1 969 
 

1 323 30 491 

Ljusnarsberg 4 446 1 309 17 462 1 744 288 
 

1 400 26 649 

Nora 3 860 0 25 516 1 390 712   5 105 36 583 

 

Särskola 

Det prognostiserade överskottet beror på 

minskade interna kostnader till Rehab-enheten i 

kommunen som genom en organisationsförändring 

inte längre kommer att ombesörja 

särskoleskjutsar, samt lägre kostnader för köpta 

särskoleplatser. Gymnasiesärskolan prognostiserar 

underskott. 

Gymnasieskola 
Det stora prognostiserade underskottet har redan 

belysts i avsnittet om Kostnader. Förutom den dyra 

kostnaden för asylelever i Lindesbergs kommun 

ligger en högre andel gymnasieelever i fristående 

gymnasier än budgeterat till grund för prognosen. 

Kostnader för elever som har permanent 

uppehållstillstånd och som kommunen tar emot 

inom ramen för det avtalade flyktingmottagandet, 

täcks via kommunens budgeterade medel för 

verksamheten eller via statliga schablonintäkter.
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Kommunal vuxenutbildning 

I likhet med föregående år får verksamheten 

svenska för invandrare (SFI) högre statliga bidrag 

än vad det kostar att bedriva verksamheten. SFI 

har fått en rejält utökad volym under 2015. Från 

att tidigare ha tagit emot omkring tio elever, tar 

verksamheten i dagsläget emot 70-80 elever.  

Vård och omsorg 
Ordinärt boende 
Inköp av sjukvårdmaterial antas bli dyrare än 

budgeterat på grund av att kommunen är 

avtalslösa. Vidare beror budgetunderskottet på 

inköp av ett nytt digitalt verksamhetssystem för 

kvalitetsledningsarbete inom vård- och 

omsorgsverksamheterna. Under 2015 är kostnaden 

för systemet och licenser 180 tkr. Systemet 

tillhandahålls av ett privat företag och ett 20-tal 

kommuner, däribland Örebro kommun, använder 

samma system. Bildnings- och sociala utskottet har 

beslutat att årets kostnad för systemet ska 

finansieras av prestationsmedel från 

Socialstyrelsen. De ökade driftskostnaderna för 

systemet har utskottet uppmanat 

kommunstyrelsen att ta hänsyn till i kommande års 

internbudgetar. Eftersom beslutet om att 

finansiera systemet med prestationsmedel inte 

togs i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer om 

utnyttjandet av prestationsmedlen, samt det 

faktum att kommunen står inför en svårare 

ekonomisk situation än väntat, har enhetschefen 

prognostiserat ett underskott. 

För ca 3-4 år sedan deltog kommunens socialchef i 

en arbetsgrupp hos Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) för att förbättra 

kvalitetsledningssystemen i Sveriges kommuner. I 

samband med detta upparbetades ett gediget 

system av dokumenterade rutiner och riktlinjer i 

kommunen och som skulle kunna fungera som 

komplement till det nya kvalitetsledningssystemet. 

Särskilt boende 
Underskottet beror på en process som 

Skatteverket driver mot kommunen. Skatteverket 

anser att Treskillingen inte är ett sådant boende 

som berättigar till ersättning för mervärdesskatt. 

Förvaltningsrätten har inte dömt i ärendet, som 

ligger på tur enligt telefonsamtal 2015-08-24. 

Skatteverket har dock ålagt kommunen att betala 

tillbaka medel som kommunen har fått i ersättning 

sedan 2014 och kommunen tar höjd för att 

förvaltningsrättens dom blir till kommunens 

nackdel, vilket innebär 700 tkr per år i återbetalda 

medel (1 400 tkr för 2014-2015).  

 

Insatser enligt LSS och LASS 
Kommunen avslutade under året ett projekt 

rörande personligt ombud som kommunen ansökt 

om och som skulle finansieras av länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen ställde orimliga krav på kommunen 

som till slut upphörde med verksamheten. Detta 

innebär ett underskott mot budget som hanteras 

genom lägre personalbemanning på en 

gruppbostad. En utökning av enhetschefstjänst 

med 0,25 årsarbetare ökar kostnaderna under 

året. I övrigt finns det placeringskostnader för barn 

enligt LSS som är något dyrare än budget. 

 

Individ och familjeomsorg 
Enheten har högre bemanning än budgeterat. Efter 

en period med inhyrd konsult och en period med 

ett kortvarigt tillförordnande, bestämde sig 

enheten själva för den nuvarande lösningen. I 

dagsläget är en person enhetschef och en annan 

person gruppledare för barngruppen. Den 

nuvarande organisationen ska utvärderas under 

året. 
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Missbruksvård och övrig vård vuxna 
Resultatet för missbruksvård och övrig vård vuxna 

har belysts tidigare i delårsrapporten. Tillsammans 

med underskottet inom verksamheten för barn- 

och ungdomsvård, utgör verksamhetsresultatet 

inom missbruksvården den avgörande orsaken till 

kommunens dåliga resultat. 

 

Barn- och ungdomsvård 
Resultatet för barn- och ungdomsvården har 

belysts tidigare i delårsrapporten. Tillsammans 

med underskottet i missbruksverksamheten utgör 

verksamhetsresultatet den avgörande orsaken till 

kommunens dåliga resultat i delårsbokslutet 2015. 

Prognosen för verksamheten är orimlig, så vida det 

inte saknas statliga bidrag för kostnadstäckning 

avseende asylbarn som inte har förmedlats öppet i 

bokslutet. Utfallet i delårsbokslutet är 5 002 kr och 

budgeten för hela året uppgår till 2 174 tkr. 

Budgeten har därmed överskridits första halvåret 

med 2 828 tkr. Enligt prognosen för helåret ska 

verksamheten redovisa en avvikelse mot budget 

vid årets slut på 2 077tkr. En inventering av 

samtliga barnplaceringar måste göras snarast för 

att få en överblick över den aktuella situationen.  

Det är viktigt att rutinerna för återsökning av 

statliga bidrag för kostnadstäckning för placeringar 

av asylbarn fungerar tillfredsställande.  

 

Ekonomiskt bistånd och familjerätt 

 

Verksamheten för försörjningsstöd ska få 

kostnadstäckning för belopp utbetalda till personer 

i väntan på etableringsersättning från 

Arbetsförmedlingen. Enheten har inte producerat 

underlag för ändamålet och i dagsläget är det 

oklart hur höga dessa kostnader är. Kostnaderna 

täcks av schablonersättningar som hanteras 

centralt i kommunen, mot uppvisande av underlag 

från verksamheten. 

2011 2012 2013 2014 delår2015

Försörjningsstöd, tkr 4542,1 3912,6 2897,4 3664,1 2200,9
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Kostnader för försörjningsstöd, tkr, år 2011-2015 
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Flyktingmottagande 
Förutom det prognostiserade underskottet för 

kommunens HVB motsvarande 950 tkr som nämns 

under rubriken Kostnader, finns 

placeringskostnader inom IFO på 1 350 tkr som 

enheten inte har beviljats täckning för av 

Migrationsverket. 

 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Verksamheten har fått lägre intäkter från 

Arbetsförmedlingen än förväntat på grund av få 

placeringar i jobb- och utvecklingsgaranti för unga 

samt få sysselsättnings- och arbetsträningsplatser. 

Det har inte heller förmedlats arbetskraft via IFO 

under året, som ett led i arbetet med att skapa 

aktiviteter för individer som annars hade varit i 

behov av försörjningsstöd. Att återta samarbetet 

mellan arbetsmarknadsenheten och IFO skulle 

möjligtvis kunna förbättra resultatet för båda dessa 

enheter.  

Anpassning av bemanningen har påbörjats men 

det är svårt att minska personalstyrkan inom 

servicegruppen, vars kunder har ökat med 

40 procent sedan 2010. Det ska upprättas riktlinjer 

för servicegruppen då det har uppdagats att dessa 

utför arbete för en billig penning åt personer i 

kommunen som inte har behov av hjälp. 

  



 

 

43 

Resultat kommunens finansiella mål  

Investeringsnivån ska uppgå till högst 26 539 tkr 

 

Målvärde 

- 

Resultat 

Resultatet kommer att uppnås. Per den 30 juni 
uppgår kommunens investeringar till 
11 304 tkr. 

Analys 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-16 om justering av investeringsmålet från 11 307 tkr 
till 26 539 tkr inklusive överföring av 2014 års outnyttjade investeringsmedel, 14 432 tkr, och 
tilläggsanslag för iordningsställande av Allersta-tomten, 500 tkr, samt underhåll och 
renovering av kulturhistoriska byggnader, 300 tkr. Det är oerhört viktigt att inte 
investeringsutgifterna överskrider budgetramen i år när driftskostnaderna är kritiskt höga. 

Likviditeten ska uppgå till minst 5 % av kommunens årliga externa bruttokostnader 

 

Målvärde 

- 

Resultat 

Målet kommer att uppnås.  

Analys 

Bedömningen är att målet kommer att uppnås eftersom likviditeten uppgår per 30 juni till 
41 445 tkr. Driftskostnaderna är kritiskt höga i år. 

Det ska amorteras minst 7 000 tkr årligen 

 

Målvärde 

- 

Resultat 

Resultatet är uppnått per den 30 juni 2015. 

Analys 

Kommunen har två amorteringslån där det amorteras 5 000 tkr per år enligt plan. Ytterligare 
2 500 tkr amorterades den 27 april 2015. 

Resultatet ska uppgå till minst 8 900 tkr år 2015 

 

Målvärde 

- 

Resultat 

Resultatmålet kommer inte att uppnås. 

Analys 

En analys av resultatet framgår av delårsrapportens kapitel om kommunens finansiella 
ställning. 

Åtgärder 

Det framgår att vissa åtgärder har vidtagits och att andra måste vidtas i kapitlet om 
kommunens finansiella ställning.  
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Redovisning 
 

Resultaträkning 

  
delår år delår prognos budget  avvikelse 

  
2014 2014 2015 2015 2015 

 

  
        

  Verksamhetens intäkter Not 1 43 711 92 504 47 526 73 437 69 483 3 954 

därav jämförelsestörande intäkter Not 2 0 110     
  Verksamhetens kostnader Not 3 -158 030 -312 113 -168 779 -308 905 -299 458 -9 447 

därav jämförelsestörande 
kostnader Not 4   -2 342     

  Avskrivningar Not 5 -3 573 -9 489 -3 211 -7 254 -7 253 -1 

Verksamhetens nettokostnader   -117 892 -229 098 -124 464 -242 722 -237 228 -5 494 

  
        

  

Skatteintäkter  Not 6 85 803 170 177 87 106 173 694 174 758 -1 064 

Generella statsbidrag o utjämning Not 7 40 359 80 535 39 395 79 173 75 031 4 142 

Finansiella intäkter Not 8 2 269 6 323 1 391 2 182 3 200 -1 018 

Finansiella kostnader Not 9 -2 795 -5 986 -1 879 -5 219 -7 000 1 781 

Resultat före extraordinära poster   7 744 21 952 1 549 7 108 8 761 -1 653 

Extraordinära intäkter Not 10     0 0 
  

Extraordinära kostnader Not 10     0 0 
  

  
        

  Årets resultat Not 10 7 744 21 952 1 549 7 108 8 761 -1 653 
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Balansräkning 

  
delår helår delår 

TILLGÅNGAR 
 

2014 2014 2015 

Anläggningstillgångar 

 
  

 
  

Materiella anläggningstillgångar: 
 

  
 

  

     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 12 142 991 143 810 143 080 

     Maskiner och inventarier Not 13 5 276 7 617 5 136 

     Pågående investeringar 
 

  
 

11 304 

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 11 615 1 503 1 503 

Långfristiga fordringar Not 15 143 416 141 176 138 841 

Summa anläggningstillgångar 

 
303 298 294 106 299 864 

  
  

 
  

Omsättningstillgångar 

 
  

 
  

Finansiella omsättningstillgångar Not 16 31 420 32 420 42 420 

Kortfristiga fordringar Not 17 36 947 40 693 37 453 

Kassa och bank Not 18 38 187 65 528 41 445 

Summa omsättningstillgångar 

 
106 554 138 641 121 318 

  
  

 
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

409 852 432 747 421 182 

  
  

 
  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
 

  

Eget kapital Not 19   
 

  

Ingående eget kapital 
 

110 770 110 770 132 722 

Årets resultat 
 

7 744 21 952 1 549 

Summa eget kapital 
 

118 514 132 722 134 271 

  
  

 
  

Avsättningar 
 

  
 

  

Avsättningar för pension och liknande 
 

  
 

  

     förpliktelser Not 20 1 653 1 559 1 502 

Avsättning till deponi m.m. Not 21 7 112 6 712 6 703 

  
  

 
  

Skulder 
 

  
 

  

Långfristiga skulder Not 22 240 393 232 493 227 328 

Kortfristiga skulder Not 23 43 068 59 261 51 378 

Summa skulder och avsättningar 
 

292 226 300 025 286 911 

  
  

 
  

SUMMA EGET KAPITAL,  
 

  
 

  

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

410 740 432 747 421 182 
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

Ansvarsförbindelser 
 

  
 

  

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 
 

  
 

  

     bland skulder och avsättningar Not 24 148 658 144 343 141 055 

Övriga ansvarsförbindelser 
 

  
 

  

     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 25 4 153 4 140 4 127 

Leasing Not 26 965 958 966 

  
  

 
  

SUMMA PANTER OCH 
 

  
 

  

ANSVARSFÖRBINDELSER 
 

153 776 149 441 146 148 
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Kassaflödesanalys 

  
delår år delår 

  
2014 2014 2015 

Den löpande verksamheten Not       

Årets resultat 
 

7 744 21 952 1 549 

Justering för avskrivningar 5 3 573 9 489 3 211 

Justering för gjorda avsättningar pensioner o övriga  21 -286 -459 -66 

Just för övriga ej likviditetspåverkande poster 11 318 0 0 

Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital 11 349 30 982 4 694 

  
      

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar 14 472 10 727 3 241 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -15 217 974 -7 885 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 604 42 683 50 

  
      

Investeringsverksamhet 
 

      

Investering i materiella anläggningstillgångar 12,13 -4 806 -13 884 -11 304 

Försälj materiella tillgångar (exklusive reavinst) 12 0 0 0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 14 0 0 0 

Försäljning finansiella anläggningstillgångar 14 1 677 21 677 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 129 7 793 -11 304 

  
      

Finansieringsverksamheten 
 

      

Upptagna lån 22 0 0 210 

Ökning (-)/minsk (+) långfristiga fordringar  16,17 2 250 -5 510 -7 665 

Amortering av skuld 22 -5 500 -13 400 -5 375 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 250 -18 910 -12 830 

  
      

Årets kassaflöde   4 225 31 566 -24 084 

Likvida medel vid årets början 
 

33 962 33 962 65 528 

Likvida medel vid årets slut 
 

38 187 65 528 41 444 
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Noter till resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys (alla belopp i tkr) 

  
delår år delår 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2014 2014 2015 

 
enligt driftredovisningen 51 293 107 554 54 417 

 
varav 

  
  

 
Barnomsorgsavgifter 782 1 622 816 

 
Äldreomsorgsavgifter 2 907 5 696 2 716 

 
Skolmåltider 1 598 3 450 1 725 

 
Äldreomsorgsmåltider 2 108 4 189 2 241 

 
Övriga avgifter 150 192 192 

 
Hyror och arrenden 15 334 30 778 15 943 

 
Försäljning 3 775 9 351 2 272 

 
Bidrag 24 633 52 258 28 458 

 
Övriga intäkter 7 19 53 

    
  

  Av dessa avgår interna transaktioner -7 583 -15 050 -6 890 

 
Summa 43 711 92 504 47 526 

  
delår år delår 

Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- 2014 2014 2015 

 
hetens intäkter, enl driftredovisn 

  
  

 
Realisationsvinst anläggn.tillgångar 0 110 0 

  Återbetalning AFA 0 0 0 

  
0 110 0 

  
delår år delår 

Not 3 Verksamhetens kostnader 2014 2014 2015 

 
enligt driftredovisningen 165 610 340 225 180 750 

 
varav 

  
  

 
Kostnader för arbetskraft 87 052 168 090 90 194 

 
    varav pensionskostnader inkl löneskatt 24,26% 2 441 6 468 3 269 

 
       förändring av pensionsavsättning 314 239 -46 

 
       pensionsutbetalningar 1 861 5 522 2 568 

 
      pensionsförsäkringar 234 642 736 

 
      förvaltningsavgifter 33 65 11 

 
Entreprenad, köp av verksamhet 48 831 98 804 52 735 

 
Lokalhyror/hyror leasing 8 583 19 582 9 418 

 
Bränsle, energi och vatten 5 259 9 373 5 202 

 
Tele, datakommunikation, porto 1 233 3 002 1 460 

 
Livsmedel 1 679 3 649 1 985 

 
Material och varor 3 128 6 941 2 735 

 
Försörjningsstöd 1 467 3 379 2 307 

 
Övriga bidrag 4 296 8 469 4 798 



 

 

49 

 
Transporter och resor samt övr kostnader 4 083 5 874 4 835 

 
Kapitalkostnader 8 179 13 062 5 081 

    
  

 
Avgår kapitalkostnader -8 179 -13 062 -5 081 

  Av dessa avgår interna transaktioner -7 580 -15 050 -6 890 

 
Summa 158 031 312 113 168 779 

  
delår år delår 

Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam- 2014 2014 2015 

 
hetens nettokostnader, enl driftredovisn 

  
  

 
Realisationsförlust försäljning byggnader 0 0 0 

 
Justering avskrivningar badanläggning 0 42 0 

  Nedskrivning fastigheter 0 2 300 0 

 
Summa 0 2 342 0 

    
  

  
delår år delår 

Not 5 Avskrivningar 2014 2014 2015 

 
Inventarier 514 1 028 599 

 
Fastigheter och anläggningar 3 058 6 119 2 612 

 
Nedskrivning återförd 0 0 0 

 
Nedskrivningar materiella     0 2 300 0 

 
Justering avskrivningar badanläggning 0 42 0 

  Nedskrivningar finansiella 0 0 0 

 
Summa 3 572 9 489 3 211 

 

   

  
delår år delår 

Not 6 Skatteintäkter 2014 2014 2015 

 
Preliminära skatteinbetalningar under året 85 335 170 670 86 847 

 
Preliminär slutavräkning innevarande år 766 34 295 

 
Slutavräkning föregående år -184 -527 -194 

  Justering fastighetsavgift -114   158 

 
Summa 85 803 170 177 87 106 

 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s prognos i cirkulär 15:15, 2015-04-29. 

  
  

  
delår år delår 

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 2014 2014 2015 

 
Inkomstutjämning 27 282 54 564 31 018 

 
Kostnadsutjämning 7 308 14 616 3 152 

 
Utjämningsbidrag LSS -203 -406 -32 

 
Strukturbidrag 1 108 2 216 1 124 

 
Fastighetsavgift 4 301 8 420 4 212 

  Regleringsbidrag/avgift 562 1 125 -79 

 
Summa 40 358 80 535 39 395 
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delår år delår 

Not 8 Finansiella intäkter 2014 2014 2015 

 
Räntor medelsplacering 131 357 110 

 
Räntor från koncernföretag 682 904 192 

 
Räntor utlåning 198 3 -93 

 
Räntor kundfordringar 14 26 14 

 
Ersättning kommunal borgen 46 118 48 

 
Vinst avyttring obligationer och värdepapper 0 1 808 0 

  Övriga finansiella intäkter 1 198 3 107 1 120 

 
Summa 2 269 6 323 1 391 

  
delår år delår 

Not 9 Finansiella kostnader 2014 2014 2015 

 
Räntor på anläggningslån -838 -4 069 -644 

 
Upplupna räntor -1 957 -1 127 -1 229 

 
Förlust vid försäljn av finansiella anläggn.tillgångar 0 -789 0 

  Övriga finansiella kostnader 0 -1 -6 

  
-2 795 -5 986 -1 879 

    
  

  
delår år delår 

Not 10 Avstämning av balanskravet 2014 2014 2015 

 
Årets resultat enligt resultaträkningen 7 744 21 952  1 549 

 
Frivillig avtalspension 0 0   

  Realisationsvinst anläggn.tillgångar 0 -110   

 Justerat resultat 7 744 21 842 1 549 

 
  

 
    

  
delår år delår 

Not 11 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2014 2014 2015 

  Övrigt 318 0 0 

 
Summa 318 0 0 

    
  

 
  delår år delår 

Not 12 Materiella anläggningstillgångar 2014 2014 2015 

 
Mark och byggnader 

  
  

 
Anskaffningsvärde 285 302 291 482 293 364 

 
Ackumulerade avskrivningar -142 311 -145 372 -150 284 

 
Ackumulerade nedskrivningar 0 -2 300 0 

  Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 

 
Bokfört värde 142 991 143 810 143 080 

    
  

 
Redovisat värde vid årets början 141 304 141 304 143 810 

 
Investeringar 4 745 10 967 0 

 
Försäljning och utrangering 0 0 0 

 
Nedskrivningar 0 -2 300 0 
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Justering avskrivning badanläggning 0 -42 0 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 

 
Avskrivningar -3 058 -6 119 -2 612 

 
Överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 0 1 882 

  Övriga förändringar  0 0 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 142 991 143 810 143 080 

    
  

 
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 2014 2014 2015 

 
Anskaffningsvärde 12 822 15 677 13 795 

 
Ackumulerade avskrivningar -7 546 -8 060 -8 659 

 
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 

  Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 

 
Bokfört värde 5 276 7 617 5 136 

    
  

 
Redovisat värde vid årets början 5 729 5 729 7 617 

 
Investeringar 61 2 917 0 

 
Försäljning och utrangering 0 0 0 

 
Nedskrivningar 0 0 0 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 

 
Avskrivningar -514 -1 029 -599 

 
Överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 0 -1 882 

  Övriga förändringar  0 0 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 5 276 7 617 5 136 

    
  

 
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 2014 2014 2015 

 
Andelar 

  
  

 
Kommuninvest ekonomisk förening 

 
1 149   

 
Husbyggnadsvaror (HBV) förening 

 
40   

    0 1 189 0 

  
delår år delår 

Not 14 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2014 2014 2015 

 
Aktier 

  
  

 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 

 
11 000   

 
Andelar 

  
  

 
Kommuninvest  1 677 1 677   

  Summa 1 677 12 677 0 
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delår år delår 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 2014 2014 2015 

 
Aktier 11 050 50 50 

 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 11 000 0 0 

 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 50 50 50 

 
Andelar 565 1 453 1 453 

 
Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 340 

 
Kommuninvest 160 160 160 

 
Ljusnarshälsan 25 25 25 

 
Husbyggnadsvaror (HBV) förening 40 40 40 

  Kommuninvest ekonomisk förening 888 888 888 

 
Summa 11 615 1 503 1 503 

  
delår år delår 

Not 15 Långfristiga fordringar 2014 2014 2015 

 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 30 338 28 088 25 838 

 
Riksbyggen Kooperativa hyresgästförening  112 993 112 993 112 993 

  Återbäringsmedel Husbyggnadsvaror (HBV) förening 85 95 10 

 
Summa 143 416 141 176 138 841 

    
  

  
delår år delår 

Not 16 Investering i finansiella omsättningstillgångar 2014 2014 2015 

 
Obligationer 

  
  

 
Consensus BlueChip Obligation Europa 

 
10 000   

 
Consensus RåvaruObligation2 

  
10 000 

 
Summa 0 10 000 10 000 

    
  

Not 16 Försäljning av finansiella omsättningstillgångar 
  

  

 
Obligationer 

  
  

 
Husbyggnadsvaror (HVB) förening 

  
85 

 
Barclays Bank PLC, Danske Bank (icke räntebärande) 

 
5 000   

  Svensk Exportkredit   4 000   

 
Summa 0 9 000 85 

    
  

Not 16 Finansiella omsättningstillgångar 
  

  

 
Obligationer 

  
  

 
Morgan Stanley, Danske Bank 

 
10 000 10 000 

 
Barclays Bank PLC, Danske Bank 10 000 

 
  

 
" (icke räntebärande) 5 000 

 
  

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

 
Svensk Exportkredit 4 000 

 
  

 
Consensus BlueChip Obligation Europa 

 
10 000 10 000 

 
Lloyds FRN 1/16 1 500 1 500 1 500 

 
Lloyds TSB Bank Steepener Notes, Danske bank 920 920 920 

  Consensus RåvaruObligation2     10 000 

 
Summa 31 420 32 420 42 420 
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delår år delår 

Not 17 Kortfristiga fordringar 2014 2014 2015 

 
Kundfordringar 10 402 5 539 4 455 

 
Upplupna skatteintäkter 2 144 1 071 3 036 

 
Statliga fordringar 8 631 9 999 16 423 

 
Förutbetalda kostnader 3 223 4 047 2 708 

 
Upplupna intäkter 1 381 4 706 1 352 

 
Momsfordran 1 855 5 113 -393 

 
Korfristig fordran Riksbyggen Kooperativa… 9 489 9 489 9 489 

  Övrigt -178 729 383 

 
Summa 36 947 40 693 37 453 

    
  

  
delår år delår 

Not 18 Kassa och bank 2014 2014 2015 

 
Kassa   8 12 7 

 
Postgiro  28 796 31 833 17 773 

  Bank 9 383 33 683 23 665 

 
Summa 38 187 65 528 41 445 

    
  

  
delår år delår 

Not 19 Eget kapital 2014 2014 2015 

  Ingående eget kapital 110 770 110 770  132 722 

 
Årets resultat 7 744 21 952  1 549 

  Summa 118 514 132 722 134 271 

    
  

  
delår år delår 

Not 20 Avsättning pension 2014 2014 2015 

 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är  

 
  

 
beräknade enligt RIPS 07. Avsättning till pensioner redovisar  

 
  

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

 
  

 
 garanti- och visstidspensioner.Förpliktelsen minskad genom försäkring:  

 
  

 
kompletterande ålderspension och efterlevandepension till vuxen 

 
  

 
 samt barnpension försäkrat hos KPA.Överskottsmedel i försäkringen  

 
  

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

 
  

 
utbetalningar är 9 814 tkr.  

  
  

    
  

Not 20 Avsättning pension exkl ÖK-SAP 
  

  

 
Ingående avsättning 1 262 1 262 1 559 

 
Pensionsutbetalningar -39 -75 -36 

 
Nyintjänad pension 421 355 0 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 10 19 15 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 0 

 
Övrigt -1 -2 -36 

 
Utgående avsättning 1 653 1 559 1 502 
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Aktualiseringsgrad är 94 % 

  
  

    
  

Not 20 Avsättning pension ÖK-SAP 
  

  

 
Ingående avsättning 0 0 0 

 
Utbetalning ÖK-Sap 0 0 0 

 
Arbetstagare som pensionerats 0 0 0 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0 0 0 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 0 

 
Övrigt 0 0 0 

 
Utgående avsättning 0 0 0 

 
Aktualiseringsgrad är 94 % 

  
  

    
  

Not 20 Särskild avtalspension och visstidspension 
  

  

 

Här anges kompletterande information till upplysningar 
om pensionsavsättningar om antalet visstidsförordnanden 
och särskilda pensionsvillkor som avviker från det normala. 

  
  

    
  

 
Pensionsförpliktelser 

  
  

 
till anställd enligt visstidsförordnande 0 0 0 

 
till förtroendevald enligt pensionsreglemente 0 0 0 

 
Övriga skäl att anta att utbetalning kommer att ske 

  
  

 
förtroendevald har aviserat sin avgång 0 0 0 

    
  

  Totalt pensionsförpliktelser 1 653 1 559 1 502 

    
  

  
delår år delår 

Not 21 Avsättning deponi 2014 2014 2015 

 

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 5 632 5 632 5 670 

 
Avsättning under året 0 38 0 

 
Ianspråktaget belopp under året 0 0 0 

 
Justering preliminärt resultat föregående år -105 0 -9 

 
Utgående balans 5 527 5 670 5 661 

  
delår år delår 
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Not 21 Avsättning citybanan 2014 2014 2015 

 

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 1 585 1 585 1 042 

 
Avsättning under året 0 0 0 

 
Ianspråktaget belopp under året  0 -543 0 

 
Outnyttjat belopp som återförts 0 0 0 

 
Utgående balans 1 585 1 042 1 042 

  
delår år delår 

Not 21 Avsättning vägfond 2014 2014 2015 

 

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

 
 och utbetalning ur den ska ske tidigast år 2015. 

  

  

    

  

 
Ingående balans 0 250 0 

 
Avsättning under året 0 0 0 

 
Ianspråkstagande belopp under året 0 0 0 

 
Outnyttjat belopp som återförts 0 -250 0 

 
Utgående balans 0 0 0 

    
  

 
Totalt avsättningar deponi m.m. 7 112 6 712 6 703 

  
delår år delår 

Not 22 Långfristiga skulder 2014 2014 2015 

 
Låneskuld 

  
  

 
Ingående låneskuld 250 893 245 893 237 493 

 
Nya lån/övertagna lån 0 0 210 

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

 
Årets amorteringar/Inlösta lån -5 500 -8 400 -5 375 

 
Summa 240 393 232 493 227 328 

 

Kreditgivare är Kommuninvest. Huvudmetoden tillämpas 
enl RKR rek 15.1 delår år delår 

  
2014 2014 2015 

 
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 

  
  

 
Genomsnittlig ränta 1,13% 1,46% 1,27% 

 
Lån som förfaller inom  

  
  

 
1 år 98 993 113 033 126 533 

 
2-3 år 102 000 103 960 86 460 

 
4-5 år 14 000 0 0 

     

     

     

     



 

 

56 

  
delår år delår 

Not 23 Kortfristiga skulder 2014 2014 2015 

    
  

 
Leverantörsskulder 6 819 12 277 9 824 

    
  

 
Personalens skatter och avgifter 19 613 14 987 19 381 

 
  varav källskatt anställda 2 554 2 398 2 657 

 
  varav arbetsgivaravgifter anställda 3 090 2 969 3 213 

 
  varav upplupna löner 0 0 0 

 
  varav semesterlöneskuld 13 969 9 620 13 511 

    
  

 
Interimsskulder 492 9 381 70 

 
vara upplupna kostnader 492 8 182 70 

 
varav förutbetalda intäkter - driftbidrag staten 0 1 199 0 

    
  

 
Upplupna kostnader 5 209 7 456 4 345 

 
  varav upplupna räntor 1 957 1 127 1 296 

 
  varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner 0 -198 -535 

 
  varav upplupna pensionskostnader, individuell del 2 617 5 253 2 884 

 
  varav löneskatt pensionskostnader, individuell del 635 1 274 700 

    
  

 
Kortfristig del av långfristig skuld 5 000 5 000 5 000 

    
  

 
Kortfristig skuld koncernföretag 116 45 99 

    
  

 
Kortfristiga skulder staten 255 221 23 

 
  varav momsskuld 255 221 23 

    
  

 
Övrigt 5 564 9 894 12 636 

 
Summa 43 068 59 261 51 378 

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

Not 24 Pensionsförpliktelser 2014 2014 2015 

 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits upp bland 
skulder  

  
  

 
eller avsättningar. 

  
  

 
Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvars- 

 
  

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

 
  

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

 
  

 
maximalt belopp av den avgiftsbestämda ålderspensionen. För 2013 

 
  

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

 
  

 

Förpliktelsen är ej minskad genom försäkring. 
Likvidmässigt  

  
  

 
är avsatta medel för pensioner återlånade av kommunen.  

  
  

 
Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning. 

  
  

 
Ingående pensionsförpliktelser 151 295 151 295 144 343 

 
Pensionsutbetalningar -3 067 -6 179 -3 140 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 969 1 557 1 888 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

 
Aktualisering 0 291 -84 

 
Bromsen -742 -742 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 0 

 
Övrigt 203 -1 879 -1 952 

 
Utgående pensionsförplikt. intjänade före år 1998 148 658 144 343 141 055 

    
  

  
delår år delår 

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser 2014 2014 2015 

 
BKT, Bergslagens Sparbank 1 740 1 740 1 740 

 
Bostadsrättsföreningar 2 386 2 374 2 361 

 
Lån småhus 27 26 26 

 
Summa 4 153 4 140 4 127 

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 280 kommuner som per 2014-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljusnarsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 
065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 343 776 710 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 334 518 113 kr. 
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delår år delår 

Not 26 Leasing 2014 2014 2015 

 
Finansiella leasingavtal över 3 år 

 
0 0 

    
  

 
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 

  
  

 
överstigande 3 år 965 958 966 

 
Minimileaseavgifter   Tkr 

  
  

 
Med förfall inom 1 år 127 144 646 

 
Med förfall inom 1-5 år 809 814 320 

 
Med förfall senare än 5 år 29 0 0 

    
  

 
Leasingavtalet klassas som operationella då avgiften fördelas linjärt över 

 
  

 

leasingperioden och de ekonomiska fördelar och risker 
som förknippas med ägandet av objeketet EJ överförs från 
leasgivare till leastagare. 

  
  

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

Resultaträkning 

- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

Finansieringsanalys 

- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

= Förändring av likvida medel 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

= Summa tillgångar 

 

Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

= Summa eget kapital, avsättningar  

och skulder 

Resultaträkningen visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapitalets 

förändring kan även utläsas av balansräkningen. 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur 

kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har 

anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). 

Driftredovisningen visar intäkter och kostnader = nettokostnaderna från respektive verksamhet. Tidigare år har 

driftredovisningen även varit uppdelad per utskott. 

Finansieringsanalysen visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet har påverkat rörelsekapitalet. 

 

Investeringsredovisningen visar de investeringar per projekt som gjorts per utskott under året. 
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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, d.v.s. 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. D.v.s. 

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 fordringar 

och förråd) dels anläggningstillgångar (t.ex. fastigheter, inventarier, 

aktier och långfristiga fordringar).  
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Redovisningsprinciper 
Kommunens redovisning är anpassad till 

bestämmelserna i Lagen om kommunal 

redovisning och följer de rekommendationer som 

lämnats av Rådet för kommunal redovisning 

(RKR). I de fall redovisningen avviker från dessa 

rekommendationer anges detta särskilt. 

Anläggningstillgångar 

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

Avskrivningar sker med ett års eftersläpning. Det 
vill säga de investeringar som görs år 2014 tas upp 
år 2015. 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 pensions-
förmånerna intjänade till och med 1997 som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och 
pensioner intjänade from 1998 och samtliga 
garanti- och visstidspensioner som en avsättning i 
balansräkningen. Pensionsåtagandet beräknas av 
Kommunernas Pensionsanstalt (KPA). 
 
Avsättningar  
Avsättningar redovisas enligt Rådets 
rekommendation nr 10.2 genom en egen 
avsättning i balansräkningen samt specificerad not 
gällande avsättningen.  
 
Intäkter 
Intäkter från avgifter och försäljning har redovisats 
till det värde kommunen fått eller kommer att få 
enligt redovisningsrådets rekommendation 18. 
Kommunen avviker från rekommendation 18 
avseende investerings-bidrag som istället har 
minskat investerings-utgiften för tillgången som 
aktiverats. 

 

Finansiella tillgångar och skulder  

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt 

RKR:s rekommendation 20. Kommunen hänvisar 

inte till någon finans-policy då detta inte finns. 

Upplysningar gällande marknadsvärde anges inte 

och avviker därmed ifrån rekommendationen. 

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster särredovisas i 

resultaträkningen och i not enligt 

redovisningsrådets rekommendation 3.1.  

Kostnads- och intäktsräntor  

Kostnads- och intäktsräntor periodiseras till rätt 
period i årsbokslutet. 
 
Kapitalkostnader  
Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
internränta. Avskrivningarna har beräknats efter 
nominell metod. Internräntan har under året 
uppgått till 2,5 procent.  
 
Leasingavtal 
I enlighet med RKR:s rek nr 13.1 redovisas 
leasingavtalen som operationella och bokförs ej 
som tillgång. Kostnaden bokförs på resultatet och 
not lämnas gällande effekterna framöver. 
 
Leverantörsfakturor  
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak 
bokförts och belastar redovisningen. 
 
Sammanställd redovisning (koncernredovisning) 
Det görs ingen koncernredovisning då de 

kommunala företagens balansomslutning och 

omsättning är av ringa betydelse i förhållande till 

koncernen som helhet. I koncernen finns 

Ljusnarsbergs kommunlager AB och Stiftelsen 

Gillersklacks fritidsanläggning. Företagens 

verksamhet under året presenteras i 

förvaltningsberättelsen.  

Sociala avgifter  
Sociala avgifter har bokförts som procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Personalomkostnadspålägget 
är för året 38,46 procent. 
 
Statsbidrag  
Statsbidrag hänförliga till redovisningsperioden 
men ännu ej influtna har fordringsförts. 
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Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden samt avsättningar för 
outtagen semester och övertid har redovisats som 
kortfristig skuld. Förändringen har redovisats som 
kostnad/minskad kostnad  
i driftredovisningen under administration. 

Skatteintäkter  
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  
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga 
till redovisningsperioden har i flertalet fall 
fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning. 

 


