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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Nu är det dags att göra en halvtidsbedömning av 
året så här långt. Ett händelserikt och spännande 
år på många sätt. Ett antal osäkerhetsfaktorer i 
rapporten återfinns och vi har all anledning att till 
kommande kvartalsrapport säkerställa dessa. Vad 
gäller resultatet för kommunen som helhet så är 
prognosen att vi gör ett överskott. Dock inte så 
stort som i budgeten men vi vet också att denna 
prognos inte tagit hänsyn till en del intäkter.  
  
Arbetet med att implementera den styrmodell som 
beslutades tidigare, fortsätter och den börjar ta sin 
form. De flesta verksamheter kommenterar nu 
utifrån de styrande perspektiven. Alla målen har 
inte följts upp under våren utan detta görs under 
hösten. Bortsett från mätvärdena behöver vi 
utveckla de skriftliga underlagen gällande analys 
och åtgärdsstrategier vid uppföljningen. Vi politiker 
behöver dessa underlag för att bedöma gjorda 
prestationer och kunna göra rätt prioriteringar i 
kommande budgetar. 
  
Befolkningsökningen ser även i år ut att ha en 
försiktig uppgång så jag hoppas det är ett 
trendbrott som fortsätter i den riktningen. I 
budgeten återfinns inga stora verksamhets-
förändringar beslutade och detta möjliggör då att 
andra frågor kan prioriteras.  
 
Förnärvarande pågår ett antal utredningar som är 
viktiga. Värt att nämnas är utredningen på 
Ljusnarshallen och gamla delen på Garhytteskolan 
som utreds tillsammans med SBO (Statens 
Bostadsomvandling AB) för ett eventuellt ändrat 
användningsområde, nämligen bostäder. 
Upphandlingen av en ny förskola i Ställdalen är klar 
och nu ser vi fram emot nybygget som kommer ske 
under vintern. 
  
Det är mycket som känns bra även om mycket 
återstår att göra. Det är en utveckling som inte 
kommer av sig själv. Vår roll som kommun är lite 
att jämföra med trädgårdsmästarens roll. Vi ska 
skapa rätt jordmån för att vår egen organisation 
ska må bra och för att våra företag och 
medborgare ska trivas och kunna växa. Med rätt 

blandning av näring och bra tillväxtmiljö finns 
förutsättningar för att Ljusnarsbergs kommun ska 
kunna må bra. Med andra ord, det är alla vi 
tillsammans som skapar förutsättningarna för ”Ett 
Gott Liv” för Ljusnarsbergarna.  
 
I dagarna har kommunens förslag på översiktsplan 
ställts ut och jag hoppas många tar chansen att 
tycka till om vilka möjligheter man vill se i den 
kommande utvecklingen av kommunen. Nu 
fortsätter vi arbetet att tillsammans skapa den 
rätta blandningen för framtiden för att 
Ljusnarsberg ska bli en ännu bättre kommun att bo 
och arbeta i. 
 

Kopparberg 2016-09-01 

Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens 

ordförande (S)  
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Inledning förvaltningsberättelsen 
 

Att tydliggöra kommunens uppdrag
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.  

I verksamhetsberättelserna som görs i anslutning 

till delårsrapporten och som presenteras för 

kommunstyrelsen, följs aktivitetsplanerna upp. Där 

görs även djupare analyser av respektive 

budgetansvarig av det ekonomiska resultatet. I 

detta dokument görs endast analyser ur ett 

övergripande perspektiv. 

Styrmodellen kommer att skapa en röd tråd för 

målstyrningen, från övergripande styrdokument till 

lönekriterier för de anställda. Den ska tydliggöra 

förhållandet mellan resurser, prestationer, resultat 

och effekter för kommunens invånare. Vad 

styrmodellen också ger i uppdrag är att presentera 

verksamhetsmått och nyckeltal i form av 

verksamhetsöversikter.  

Dessa är inte utarbetade ännu. I delårsrapporten 

görs istället en jämförelse av 2015 års 

räkenskapssammandrag mellan de olika 

kommunerna i länet som har rapporterat in 

statistik. Det går inte att göra en bedömning av 

verksamhetens effektivitet baserat enbart på ett 

enda år, men i brist på annat ger det ändå en 

indikation om hur det ser ut. När 

verksamhetsöversikterna är klara är det meningen 

att det ska synas ett tydligare samband mellan 

resurser och kvalitet. 

Vikten av ett tydligt ledarskap 
Kommunstyrelsen leder den kommunala 

organisationen på uppdrag av fullmäktige. 

Kommunstyrelsens uppgift är att se till att 

fullmäktiges uppdrag, i form av bland annat mål 

och resursfördelning, implementeras i den 

kommunala organisationen.  De senaste åren har 

kommunens största utmaning varit att styra 

verksamheten mot de uppsatta målen, med 

påverkan av de påfrestningar som invandringen 

har inneburit.  

I tider av påfrestningar krävs ett tydligt ledarskap. I 

slutänden påverkar ledarskapet invånarna som 

möts av den bild som förmedlas till utomstående.    

I delårsrapporten finns flera exempel på det goda 

ledarskapet i kommunen. Exemplen ger uttryck för 

det engagemang som finns för att ge barn och 

ungdomar en så god uppväxt som möjligt samt alla 

kommunens invånare en så trivsam miljö som 

möjligt. Ett sådant engagemang är väsentligt för att 

ta sig igenom en kris och komma ut starkare på 

andra sidan.  

Ett sätt att skapa engagemang är att ange en 

positiv attityd och att se lösningarna framför 

hindren. Att fokusera på det vi har istället för att 

fantisera om det vi skulle kunna ha haft.  

Politik och ekonomi handlar om att prioritera. 

Ledarskapet handlar om att stå för de 

prioriteringarna.



 

 

6 

Händelser under året
 

Invigning av Postleden 
Den 1 juni invigdes den 56 km långa 

Postleden. Den knyter samman Silverleden i 

Hällefors kommun med Bergslagsleden i 

Ljusnarsbergs kommun. Postleden är en 

gammal postväg och en tillgång för 

besöksnäringen i området. 

Sommarlovsaktiviteter
Förutom att vandra Postleden fram finns 

andra sommarlovsaktiviteter, riktade 

speciellt till barn mellan 6-15 år, i 

Kopparberg, Bångbro och Ställdalen. Med 

finansiering av statliga bidrag har 

kommunen låtit ta fram ett 

sommarlovsprogram med aktiviteter som är 

gratis för deltagarna. En folder med alla 

aktiviteter har delats ut till grundskolelever 

och programmet finns att ladda ner på 

kommunens hemsida på olika språk.  

Roligaste kommunen 
Ljusnarsbergs kommun hamnade på plats 34 

av 290 i Fastighetsägarnas sammanställning

”Sveriges roligaste kommun”. Kommunens 

rankning baseras på tre variabler: antalet 

restauranger, antalet serveringstillstånd och 

antalet nöjesföretag per 10 000 invånare. 

Kaxigaste kommunen 
Tidskriften Dagens samhälle skriver i nr. 25 

den 30 juni om demokratiutredningens 

betänkande: ”En intressant iakttagelse i 

remissfloden är att det mest omfattande och 

djuplodande svaret kommer från en av de 

minsta kommunerna: Ljusnarsberg. Där har 

en enig kommunstyrelse kommit fram till att 

betänkandet måste sågas jäms med 

fotknölarna.”
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Ljusnarsbergs kommun 
 

Översiktsplan 2016 
Den 25 januari 2012 tog kommunstyrelsen beslut 

om att revidera översiktsplanen från 2002. Den 

gällande översiktsplanen antogs av 

kommunfullmäktige den 12 december 2002 och 

gäller till dess att den reviderade planen antas. För 

att driva översiktsplanearbetet framåt har 

kommunen anlitat en extern konsult. Flertalet 

tjänstemän och politiker har deltagit i 

arbetsgrupper i ca fyra års tid för att ta fram den 

nya planen med tidshorisont till år 2030. 

Kommunens invånare har under samrådsformer 

getts möjlighet att lämna synpunkter på innehållet 

genom en enkät på hemsidan och utskick till 

gymnasieungdomar. Informationsmöten har 

genomförts med bygderåd och 

pensionärsorganisationer.  

Enligt plan-och bygglagens tredje kapitel ska varje 

kommun ha en aktuell översiktsplan. Planen är 

vägledande för planläggning, lovgivning och 

tillståndsprövning. Den ska bidra till att förenkla 

plan- och bygglovshanteringen, fungera som ett 

handlingsprogram för kommunens utveckling samt 

en överenskommelse mellan staten och 

kommunen om beaktande av allmänna intressen. I 

detta kapitel används texter ur en 

samrådshandling om ny översiktsplan. Under 

augusti-september 2016 ställs planen ut och då har 

invånare och myndigheter tillfälle att komma med 

ytterligare synpunkter. Målsättningen är att 

kommunfullmäktige antar planen i november 2016 

och att den vinner laga kraft i december 2016.  

Befolkningsutveckling 
Ljusnarsbergs kommuns befolkning per den 30 juni 

2016 uppgår till 4 939 invånare. Det är Örebro läns 

befolkningsmässigt minsta kommun. Ungefär 60 

procent av befolkningen bor i Kopparberg och 

Bångbro. Sedan 1950-talet har kommunens 

befolkning i stort sett halverats. Sedan 2012 märks 

dock en försiktig befolkningsökning till följd av 

invandring av nyanlända.  

Kommunen har en större andel äldre än 65 år än 

riket samt en lägre andel invånare i åldrarna 0-24 

år och 25-44 år än riket. I sina prognoser tar 

kommunen hänsyn till en fortsatt 

befolkningsminskning och att andelen äldre än 65 

år kommer att öka mer än i riket. Enligt en prognos 

beställd av Statisticon är andelen invånare äldre än 

65 år 33 procent år 2030.  

Till följd av invandringen har kommunens 

befolkning tillfälligtvis ökat. Befolkningen har ökat 

med 10 personer under första halvåret. 

Födelsenettot är negativt med en person, vilket är 

ovanligt lågt för Ljusnarsberg.

Arbetsmarknad och sysselsättning 
I Ljusnarsbergs kommun är andelen arbetslösa 

betydligt högre än i länet och riket. I juni månad 

var antalet öppet arbetslösa, exklusive dem i 

etableringsersättning, 55 personer, vilket är en 

procentuell sänkning med 8,3 procent sedan 

samma tid föregående år. Sökande i program med 

aktivitetsstöd är 60 personer, en ökning på ett år 

med 9,1 procent. Antalet öppet arbetslösa totalt i 

kommunen är 154 (ökning 7,7 procent på ett år) 

och i aktivitetsstöd 86 (minskning 3,4 procent på 

ett år). Antalet arbetssökande som andel av den av 

Arbetsförmedlingen registrerade arbetskraften i 

juni 2016 är 11,7 procent i Ljusnarsberg. Det är ett 

rejält spann mellan högst andel arbetslösa i 

Ljusnarsberg och Hällefors (11,6 procent) och lägst 

andel i Lekebergs kommun (3,9 procent). 

Ljusnarsberg har bra pendlingsmöjligheter. Det 

finns en tågstation i Kopparberg och en i Ställdalen. 

Riksväg 50 till Örebro och riksväg 63 till Hällefors. 
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Den dagliga utpendlingen utgörs av ca 650 

personer och sker främst till Ludvika och 

Lindesberg. Inpendlingen utgörs av ca 420 

personer från främst Ludvika och Lindesberg. 

Utbildningsnivån är lägre i Ljusnarsberg än i riket 

och andelen elever som är behöriga till 

gymnasieskolan samt studenter som är behöriga 

till eftergymnasial utbildning än lägre i kommunen 

än i riket. 

Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden i kommunen har sedan lång tid 

tillbaka haft ett större utbud än efterfrågan. Detta 

har inneburit låga priser på både egna hem, 

bostadsrätter och hyresfastigheter.  

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.  

Den omfattande inflyttningen av asylsökande och 

anvisade personer med permanent 

uppehållstillstånd har medfört ett ökat tryck på 

hyreslägenheterna i kommunen. I dagsläget är 

samtliga kommunens beboeliga hyreslägenheter 

uthyrda.  

I översiktsplanen finns en intressant 

utvecklingsstrategi att ta del av, som bland annat 

beskriver vilka områden som skulle kunna utgöra 

nya bostadsområden i kommunen. Efterfrågan är 

liten och byggrätter inom planlagda områden är 

tillräckliga. Kommunen bedömer att det finns ett 

underskott på bostäder som helhet i centralorten, 

men överskott i områdena utanför den. Däremot 

finns ett behov av att tillgänglighetsanpassa 

bostäder. För närvarande pågår en utredning om 

huruvida Garhytteskolan kan göras om till 

lägenheter för seniorboende.  

Majoriteten av bostadsbebyggelsen finns i 

Kopparberg. Det finns ca 2 700 bostäder 

sammanlagt i kommunen, varav 1 700 bostäder är 

småhus. Det finns omkring 800 lägenheter i 

flerbostadshus, varav majoriteten är hyresrätter. 

Av den totala hyresrättsmarknaden har 

kommunens allmännyttiga bostadsbestånd 38 

procent, vilket består av 308 hyreslägenheter i 

flerbostadshus samt i småhus i Kopparberg, 

Bångbro och Ställdalen. Kommunen äger även ett 

30-tal lediga tomter, varav tio i vattennära lägen. 

Någon kö till tomterna finns inte och 

nyproduktionen av bostäder är i stort sett 

obefintlig. I övrigt finns ca 130 upplåtna platser i 

särskilda boenden för äldre och personer med 

funktionsnedsättning.
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Omvärlden 

Flyktingmottagande 

Antal asylsökande – aktuell statistik från Migrationsverket 

Till och med maj hade 13 349 personer sökt asyl i 

Sverige. Motsvarande siffra 2015 var 22 346.  

Fram till och med den 23 juni hade 1 374 

ensamkommande barn sökt asyl i Sverige under 

2016 och 30 816 asylsökande ensamkommande 

barn totalt var inskrivna hos Migrationsverket. Av 

Migrationsverkets beslut om ensamkommande 

barn innebär 61 procent ett beslut om 

uppehållstillstånd. Sett till de barn som fått sitt 

asylärende prövat i Sverige, det vill säga exkluderar 

barn som bland annat omfattas av 

Dublinförordningen eller de vars ärende avskrivits 

så har 86 procent beviljats uppehållstillstånd.  För 

de ensamkommande barn som beviljats 

uppehållstillstånd har den genomsnittliga 

handläggningstiden varit 321 dagar. 

 
Diagram: www.migrationsverket.se  

 

Information om ändringen i ”Lagen om mottagande av 

asylsökande” (LMA) som påverkar barn utan vårdnadshavare (BUV) 

Den 1 juni 2016 ändrades LMA, så att rätten till 

bistånd upphör för personer över 18 år som har 

beslut om avvisning eller utvisning som inte går att 

överklaga (vunnit laga kraft). Den 22 juni 2016 

fanns 89 personer i Örebro län som berörs av 

förändringen, varav sex i Ljusnarsberg 

(Migrationsverket 160623). Om det finns ett beslut 

om tidsfrist för frivillig avresa upphör rätten till 

bistånd senast när tidsfristen löpt ut. Den sökande 

har efter den 1 juni, och efter sin 18-årsdag, eget 

ansvar för sitt boende och sin försörjning här i 

Sverige om han eller hon inte har lämnat Sverige 

enligt beslutet från Migrationsverket. 

Migrationsverket kommer då alltså inte att erbjuda 

Dublinförordningen har funnits sen 1990-talet, 

men blev en del av EU:s lagstiftning 2003. 

Förordningen kallas ibland "principer om första 

asylland" och reglerar vilket EU-land som är 

ansvarigt för att pröva en asylansökan.  

Migrationsverket tar fingeravtryck på alla 

asylsökande över 14 år. Fingeravtrycken skickas 

till en databas, Eurodac, där de kontrolleras. 

Genom kontrollen kan man se om personen 

lämnat fingeravtryck i något annat land som är 

anslutet till Eurodac.  Alla EU-länder är anslutna 

till den elektroniska databasen Eurodac. Norge 

och Island omfattas av Eurodac genom ett 

särskilt avtal. 
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något boende och dagersättning till den sökande 

då han eller hon ska lämna Sverige. Familjer med 

barn under 18 år kommer fortfarande att ha rätt 

till bistånd tills de lämnar Sverige.  

Om den utvisade samarbetar kan Migrationsverket 

hjälpa till med det praktiska kring hemresan. Om 

individen inte kan betala hemresan själv så kan 

Migrationsverket hjälpa till med en biljett för 

hemresan. Om det är polisen som handlägger 

ärendet är det polisen som ansvarar för det 

praktiska kring hemresan.

 

Ändrade regler om anhöriginvandring 
Regeringen har föreslagit en ny lag som kommer 

att begränsa möjligheten för asylsökande att 

återförenas med sina familjer. Lagen ska vara 

tillfällig och gälla i tre år. Lagen börjar gälla den 20 

juli 2016. Regeringen vill att endast den som får 

uppehållstillstånd i tre år som flykting ska ha 

möjlighet till familjeåterförening, det vill säga att 

personens make/maka/registrerade 

partner/sambo och barn också kan ansöka om 

uppehållstillstånd. 

Den som får uppehållstillstånd i ett år som 

alternativt skyddsbehövande kan ha rätt till 

familjeåterförening om han eller hon ansökte om 

asyl före den 24 november 2015. I vissa fall kan 

även ensamkommande barn som får alternativ 

skyddsstatus få möjlighet att återförenas med sina 

familjer, även om de ansökte om asyl efter 24 

november 2015. 

För den som har rätt till familjeåterförening är 

kravet att han eller hon ska kunna försörja sig själv 

och den familj som får uppehållstillstånd. Det krävs 

också att familjen har en bostad av tillräcklig 

storlek och standard. Försörjningskravet ska inte 

gälla för den som är flykting eller alternativt 

skyddsbehövande och som har anhöriga som 

ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader 

efter beviljat uppehållstillstånd. Det ändrade 

försörjningskravet gäller inte heller barn, eller om 

den anhörige har ansökt om uppehållstillstånd 

senast 20 juli 2016 (datum enligt lagförslaget).

 

Gränskontroller förlängs till november 2016
Regeringen beslutade den 2 juni, att förlänga de 

inre gränskontrollerna från och med den 8 juni till 

och med den 11 november 2016. Efter beslut i 

Europeiska unionens råd sker denna förlängning 

inte längre månadsvis. 

Sverige har löpande följt upp och utvärderat 

gränskontrollen vilket legat till grund för varje 

beslut om förlängning. Regeringen kommer 

framöver varannan månad meddela kommissionen 

om hur arbetet med gränskontroller fortlöper och 

hur Sverige ser på det fortsatta läget. Utifrån det 

kommer regeringen under hösten att ta ställning 

till om det finns behov av att uppmana EU att 

medge fortsatta gränskontroller efter den 

11 november. 

Sveriges målsättning är en fungerande yttre gräns 

för EU och en återgång till den fria rörligheten 

inom Schengenområdet. Gränskontroll ska 

genomföras inom ramen för 

genomförandebeslutet av Europeiska unionens 

Alternativt och övrigt skyddsbehövande 
Alternativt och övrigt skyddsbehövande är 
personer som inte är flyktingar på det sätt 
som lagen beskriver, men som ändå är rädda 
för att återvända till hemlandet. 
Det finns två huvudskäl till att en person är 
skyddsbehövande; 
1 Personen riskerar antingen tortyr, 
dödsstraff, eller annan omänsklig eller 
förnedrande behandling vid ett 
återvändande. 
2 Personen behöver skydd eftersom det finns 
en allvarlig risk för att han eller hon skadas i 
krig eller andra oroligheter som finns i landet. 
Det kan också vara så att han eller hon inte 
kan återvända hem på grund av en 
naturkatastrof.  
Man blir skyddsbehövande bara om man inte 

kan få skydd och hjälp inom det egna landet.   
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råd, i vissa av Polismyndigheten utvalda hamnar i 

polisregionerna Syd och Väst samt vid 

Öresundsbron. Gränskontrollerna bör i fråga om 

omfattning, frekvens, plats och tid vara begränsade 

till vad som är absolut nödvändigt för att säkra den 

allmänna ordningen och inre säkerheten. Det är 

Polismyndigheten som beslutar om hur 

gränskontrollerna ska utföras. 

De av rådet rekommenderade gränskontrollerna i 

Sverige motsvarar de gränskontroller som 

Polismyndigheten genomför enligt tidigare 

regeringsbeslut.

Nytt ersättningssystem för mottagande av barn och unga 
Regeringen meddelade i en promemoria 21 juni 

2016 förslag till ersättningar som kan komma att 

gälla från och med 1 januari 2017. Förslaget bygger 

på att de flesta ensamkommande barnen bor i 

familjehem eller stödboende i stället för HVB. 

Detta kommer att kräva ett stort 

omställningsarbete för kommuner. Det föreslås 

vidare att en kommun som anvisats att ta emot ett 

barn endast skall få placera barnet i ett boende i en 

annan kommun, om kommunerna har ingått en 

särskild överenskommelse om placering. 

Begränsningen kommer dock ej att omfatta 

placeringar som sker med stöd av lagen (1991:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) eller med stöd av socialtjänstlagen (SoL) i 

fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller 

om det finns synnerliga skäl. 

De nya ersättningarna innebär omfattande 

förändringar för mottagandet och SKL kommer att 

granska förslaget i detalj. De menar att det redan 

nu står klart att förslaget inte täcker de kostnader 

som är idag. Mycket av den ersättning som idag 

återsöks kommer att ersättas av schabloner som 

staten kommer att betala ut utan ansökan.

Ersättningar 2016 Ersättningar 2017 

500 000 kr per kommun som tecknat avtal 500 000 kr årlig ersättning till alla kommuner 

1 600 kr per dygn för obelagd plats inom ö.k. Sju dygn enligt kommunens fastställda andelstal  

1 900 kr per dygn belagd plats inom ö.k. + HVB 1 350 kr per dygn för anordnande av boende 

1 000 kr per dygn för platser i stödboende 

Faktiska kostnader för familjehem utanför ö.k. 3 000 kr per dygn till ankomstkommuner 

Faktiska kostnader HVB utanför ö.k. 750 kr per dygn för ungdomar 18-20 år med PUT 

Ersättning faktiska kostnader ankomstkommun Faktiska kostnader 18-20 år för placeringar LVU  

31 000 kr och 39 000 kr utredningskostnader 52 000 kr per barn till anvisningskommuner för 
transp., utredn., uppföljn., tolk, god man m.m. Faktisk kostnad arvoden gode män 

För att klara av finansieringen av de platser som 

kommunen redan ansvarar för har HVB 

Bergsgårdens verksamhet utökats med ett 

stödboende samt ytterligare platser på HVB, totalt 

14 platser. Ungdomar som har fyllt 18 år och som 

är placerade någon annanstans än i egen regi bör 

placeras på Bergsgården. De som fyllt 18 år och 

som inte fått uppehållstillstånd ska lämnas över till 

Migrationsverkets försorg. 

Uppsägning överenskommelser 
Regeringen beslutade den 22 juni 2016 att ge 

Migrationsverket i uppdrag att skyndsamt vidta 

åtgärder för att underlätta införandet av ett nytt 

ersättningssystem för ensamkommande barn den 

1 januari 2017. Uppdraget avser att säga upp 

samtliga överenskommelser mellan 

Migrationsverket och kommunerna avseende 

mottagande av ensamkommande barn. Den 1 juli 

kommer Migrationsverket att säga upp samtliga 

överenskommelser som inte redan är 

tidsbegränsade och som därmed upphör 

automatiskt. Överenskommelsernas 

uppsägningstider varierar mellan 1 till 12 månader. 

De överenskommelser vars uppsägningstid är kort 

kommer att sägas upp så att sista giltighetsdag blir 

den 31 december 2016. Överenskommelser med 

längre uppsägningstid kommer att sägas upp 

snarast. Uppsägningarna omfattar alla typer av 

platsöverenskommelser, s.k övergripande 

överenskommelser samt s.k ankomstkommun-

överenskommelser. 
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Betala för att låna – OCH för att spara 
 

Sämre tillväxttakt än förväntat 
I slutet av juli sjönk Kommuninvests offererade 

räntor på lån till rekordlåga nivåer. Vem hade 

kunnat tro detta när amerikanska Federal Reserve 

höjde räntan för första gången sedan 2006 i slutet 

av förra året och börserna steg igen? 

Anledningen till den fortsatta oron på 

finansmarknaden har till stor del att göra med 

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU (se följande 

sida). Den 4 augusti sänkte Bank of England den 

brittiska styrräntan till 0,25 procent, deras första 

räntesänkning på sju år.  

Anledningen till att Sveriges riksbank sänkte 

styrräntan till -0,50 procent den 17 februari 2016 

var att det investeras och konsumeras för lite i 

landet för att uppnå en inflation på 2 procent. 

Kronan riskerar bli för stark i förhållande till andra 

valutor. Riksbanken uppger att ränteläget kommer 

att vara fortsatt lågt under ett antal år framöver 

(det tar mellan ett och två år innan förändringar i 

styrräntan påverkar inflationen). Riskerna med låga 

räntor är bland annat att tillgångsvärden, som till 

exempel bostäder, blåses upp och skapar vad man 

brukar kalla ”bubblor” (bostadsbubbla). För att 

uppnå inflationsmålet behöver dock svenskarna 

investera mer och detta är Riksbankens avsikt.  

Det är bekymmersamt om hushållen har lånat 

högre belopp än vad deras tillgångar är värda. 

Detta kan Riksdagen göra något åt genom att 

ändra lagstiftningen på området. Till exempel har 

amorteringskrav införts från 1 juni.   

Förhoppningar fanns från Sveriges regering och SKL att 

den ekonomiska tillväxten skulle öka takten under 2016 

och i slutet av året eller 2017 uppnå normal-

konjunkturläge. Så sent som i februari spådde SKL relativt 

bra tillväxttakt i ekonomin. I sitt cirkulär från den 15 

augusti 2016 nedreviderar SKL prognosen ganska rejält 

till en konjunkturell balans först 2019. Det preliminära 

taxeringsutfallet för 2015, som Skatteverket publicerade 

den 11 augusti 2016, indikerar en sämre tillväxt för 

skatteunderlaget än vad SKL tidigare har beräknat. 

 

Full sysselsättning var länge den rådande 

målsättningen för svensk politik men på 

1990-talet började inflationen prioriteras 

framför full sysselsättning. Vad är det som är 

så farligt med inflation? 

På kort sikt finns ett motsatsförhållande 

mellan inflation och arbetslöshet (enligt 

”Philipskurvan”) innebärande att låg 

inflation betyder hög arbetslöshet och 

tvärtom. Med inflation menas en allmän 

stegring av prisnivån och det medför 

urholkning av penningvärdet. När inflationen 

är hög och prisförhållandena mellan olika 

varor varierar på ett sätt som är svårt att 

förutsäga skapar det osäkerhet om 

framtiden, vilket gör det svårt för företag 

och offentlig sektor att planera. De tvingas 

ta större risker och vill ha kompensation 

genom högre vinster och räntor på insatt 

kapital. Det brukar leda till kortsiktiga och 

spekulativa beslut som hotar välfärd och 

sysselsättning. 

På längre sikt stämmer däremot inte 

motsatsförhållandet mellan arbetslöshet och 

inflation. Till en början är löntagarna nöjda 

med sina löneökningar, men efter hand 

förstår de att ökningen motsvarade det lägre 

penningvärdet och begär istället ännu högre 

lön. (Ännu svårare blir det att acceptera 

lönesänkningar i tider av deflation.)  

Företagen försöker tillmötesgå de nya 

kraven men klarar till slut inte av det och 

arbetslösheten stiger igen.  

Milton Friedman och Edmund Phelps 

räknade ut vid vilken nivå arbetslösheten var 

förenlig med en stabil inflationsnivå. De 

flesta centralbanker vill uppnå mål om ca två 

procents inflation. Precis som höga 

inflationsnivåer inte är bra på längre sikt, är 

inte heller dagens låga nivåer bra på lång 

sikt. De skapar t.ex. utanförskap eftersom 

färre kommer in på arbetsmarknaden. 
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Ljusnarsbergs kommun betalar för att spara pengar 
Den 22 februari 2016 meddelades kommunen via 

brev från Nordea bank AB att banken inför en 

inlåningsavgift för kunder med stora 

inlåningssaldon, däribland Ljusnarsbergs kommun. 

Nordea hade ändrat en lydelse i de allmänna 

villkoren för samtliga inlåningskonton där det 

bland annat framgick att avgiften kommer att tas 

ut efter den räntesats/de räntesatser och enligt de 

grunder som banken vid var tid fastställer, i slutet 

av varje dag genom belastning av kontot.  

Formuleringen ger skäl för misstankar om 

godtycklighet från bankens sida. Samtliga 

kommuner i Örebro län som har Nordea som 

huvudsaklig leverantör av banktjänster betalar 

inlåningsavgift. Övriga kommuner har inte alls 

liknande villkor. Räntevillkoren skulle kunna skilja 

sig mellan olika kunder men villkoren för 

Ljusnarsbergs kommun är NSSi -0,097 procent. 

NSSi är ett index som Nordea beräknar och vid 

tillfället för införandet av inlåningsavgiften var NSSi 

-0,649 procent. Dessutom kostar det mellan 0,50-

1,20 procent att låna pengar från Nordea på ett till 

tre års sikt. Svenska banker får betala reporäntan 

minus 0,10 procent till Riksbanken om de vill 

placera sina pengar hos Riksbanken, alltså -0,60. 

(www.riksbank.se). 

För kommunen innebära inlåningsavgiften en 

kostnad på mellan 70 tkr och 100 tkr per år. Avtalet 

med Nordea löper till den 31 december 2016 och 

kommunen har för avsikt att starta en upphandling 

av banktjänster efter sommaren. Kommunen 

kommer att avropa från SKL Kommentus.  

Den 13 juni 2016 meddelade Nordea via brev 

ytterligare nyheter. Riksdagen har beslutat om 

ändringar i lagen om insättningsgaranti. Ändringen 

innebär att kommuner, bland andra, inte längre 

omfattas av den statliga insättningsgarantin från 

och med 1 juli 2016.  

Brexit 
Ingen kunde väl tro att förespråkarna för ett 

utträde ur EU skulle vinna folkomröstningen den 

23 juni. De vann med 51,9 procent av rösterna och 

därmed avgjordes att Storbritannien kommer att 

lämna EU. Rösterna skiljde sig mycket åt mellan 

olika regioner i landet. Till exempel röstade de 

flesta på Gibraltar emot ett utträde så väl som de 

flesta i finanscentret London. Att ingen kunde ana 

utfallet gör naiviteten hos ”eliten” och sprickan till 

”vanligt folk på landsorten” mycket tydlig. 

Marknaden reagerade genom att rasa kraftigare än 

någonsin i Storbritannien och övriga marknader 

påverkades också svårt. Efter ett tag återhämtade 

sig börserna men Bank of England meddelade i 

början av augusti en sänkning av styrräntan till 0,25 

procent. Storbritannien har inte, som flera andra 

länder, haft negativa styrräntor under året och 

centralbanken har även förkunnat att ett sådant 

experiment inte kommer att inledas. Osäkerheten 

kommer att vara stor under året kring landets 

fortsatta framgång i förhandlingarna med EU:s 

medlemsländer om de fria rörligheterna. 

Presidentvalet i USA 
Den 8 november i år avgörs presidentvalet i USA. 

Efter en intensiv primärvalssäsong utsågs 

Demokraternas Hillary Clinton och 

Republikanernas Donald Trump till kandidater. Det 

är två mycket speciella kandidater, då Clinton har 

chansen att bli USA:s första kvinnliga president, 

och Donald Trump saknar längre erfarenhet av den 

amerikanska politiken. Valet kommer att påverka 

svensk ekonomi eftersom det påverkar amerikansk 

ekonomi och övriga världens. USA har länge varit 

dragloket i världsekonomin, men numera finns 

även Kina, Indien och andra tillväxtekonomier. Hur 

det påverkar ekonomin är svårt att sia om, men blir 

Donald Trump president är det ytterligare en seger 

för populism och främlingsfientlighet.   
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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 för Hällefors, 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora heter Bergslagens 

Miljö- och Byggnämnd samt Bergslagens 

Överförmyndarnämnd. Räddningsnämnden 

Västerbergslagen har Ljusnarsberg och Ludvika som 

medlemmar. Från och med 2016 är kommunen även 

medlem i Sydnärkes lönenämnd, med säte i Kumla 

kommun.  

Vissa uppgifter inom det tekniska området är också 

obligatoriska för en kommun och dessa har 

fullmäktige valt att överlåta till kommunalförbundet 

Bergslagens Kommunalteknik. Kommunen har även 

valt att samverka privaträttsligt som medlem i 

ekonomiska föreningar och i en kooperativ 

hyresrättsförening. Här nedan presenteras större 

engagemang som har stor påverkan på kommunens 

samlade ekonomi och verksamhet. Det finns dock 

många fler engagemang som det inte finns utrymme 

för att beskriva här. 

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

de fyra kommunerna i norra länsdelen som 

medlemmar. Ändamålet med dess verksamhet är att 

tillhandahålla medlemskommunerna tjänster inom 

det tekniska området i enlighet med respektive 

kommuns ambitionsnivå och ekonomiska 

förutsättningar. Till BKT har medlemskommunerna 

överlåtit ansvaret för planering och drift av de 

lagstadgade verksamheterna vatten och avlopp, avfall 

och gata. Dessutom ansvarar förbundet för 

medlemskommunernas skötsel av park, 

skogsförvaltning, idrotts- och fritidsanläggningar samt 

lokalvård i den omfattning som anges i den årliga 

verksamhetsplanen. 

BKT:s verksamheter delas in i en skattefinansierad 

del, som finansieras via driftbidrag från 

medlemskommunerna, och en avgiftsfinansierad del, 

som finansieras fullt ut via taxeintäkter. 

Gemensamma kostnader ska enligt 

förbundsordningen fördelas i proportion till 

befolkningsantalet i respektive kommun. 

Per den 31 maj prognostiserade BKT ett underskott 

totalt med 400 tkr för de skattefinansierade delarna, 

men ett överskott för Ljusnarsberg med 200 tkr. 

Ingen avvikelse mot budget för de avgiftsfinansierade 

delarna. Under året har Ljusnarsberg krävt en plan 

från BKT om hur de höga kundfordringarna i de 

avgiftsfinansierade delarna ska inhämtas. 

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB) 
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.  

BMB prognostiserar ingen avvikelse mot budget. 
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Räddningsnämnden Västerbergslagen

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd med 

Ludvika kommun för samverkan om räddningstjänst 

och sotning. Ludvika är värdkommun och nämndens 

ansvar och verksamhet bestäms, av ett reglemente 

och ett samverkansavtal – utöver lagstiftningen. 

Den delen av nämndens verksamhet som avser 

sotning finansieras i sin helhet via avgifter. 

Resterande del av verksamheten finansieras genom 

driftbidrag från kommunerna.  

En stor utmaning för nämnden är att hitta 

deltidsbrandmän till brandstationen i Kopparberg. 

Det är svårt i hela landet att hitta personal till 

deltidsbrandkårer som i mångt och mycket är 

beroende av engagemang för hembygden. Under året 

uppmärksammades brandkåren i media då hela 

styrkan på sammanlagt 19 brandmän sade upp sig. En 

utredning gjordes som menade att det som alternativ 

till en brandkår i Kopparberg skulle ta 40 minuter för 

heltidsanställd räddningspersonal att ta sig från 

Ludvika till en eventuell eldsvåda i Ljusnarsberg.  Liv 

och egendom skulle stå på spel.   

Vice ordförande i nämnden från Ljusnarsbergs 

kommun och kommunstyrelsens ordförande 

förhandlade till slut fram en lösning med Ludvika 

kommun.  Delårsrapportens framsida har valts för att 

representera lugnet efter stormen i 

Räddningsnämnden. Turbulensen i brandkåren i 

Kopparberg i början av året var minst lika 

olycksbådande som den inom individ- och 

familjeomsorgen. De båda representerar sårbarheten 

i en liten kommun när bristen på arbetskraft är 

betydande. 

 

Kommuninvest ekonomisk förening
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 90 procent av landets kommuner och 

landsting. 

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.  

Nya regler om kapitaluppbyggnad har medfört att 

Kommuninvest erbjuder sina medlemmar att betala 

in högre insatser i föreningen vilket Ljusnarsbergs 

kommun har gjort. Kommuninvest ekonomisk 

förening 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.  

Aktuell skuld i delårsbokslutet till Kommuninvest är 

223 368 tkr. Kommunens totala insatskapital i den 

ekonomiska föreningen är 4 422 tkr.  

 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 
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.  
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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.  

Under räkenskapsåret 2015 har föreningen gjort en 

större momsutredning för åren 2010-2015, sedan 

en representant från föreningsstyrelsen och en 

från kommunen krävt det.  Det medförde försening 

av 2014 års bokslut och stämman för att godkänna 

2014 års räkenskaper hölls den 21 juni 2016.  I och 

med det förbättrade resultatet har föreningen och 

kommunen kommit överens om att en fordran på 

föreningen ska börja betalas av, med 1 000 tkr 

2016 och därefter kvartalsvis.  Den fordran på 

föreningen uppgår till 9 489 tkr per den 

30 juni 2016 i kommunens räkenskaper.   

Det nämnda innebär även att kommunen erhållit 

kreditfakturor avseende investeringen av 

centralköket, vilket förbättrar 

investeringsutrymmet. Investeringen är ännu inte 

aktiverad i kommunens redovisning.

Sydnärkes lönenämnd 
Ljusnarsbergs kommun ansökte om medlemskap i 

Sydnärkes lönenämnd förra året. På 

kommunfullmäktiges sista sammanträde för året 

den 9 december beslutades om att anta 

samverkansavtalet för den gemensamma nämnden 

för lönesamverkan mellan Kumla, Askersund, 

Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Ljusnarsbergs 

kommuner. Nämnden har sitt säte i Kumla. Den 

gemensamma nämnden fullgör de samverkande 

kommunernas uppgifter inom löne- och 

pensionsadministration.  

Ljusnarsbergs kommun ansökte om medlemskap 

eftersom den har haft svårt att säkerställa 

kompetensen inom området. Syftet är även att den 

kommunala verksamheten på det här sättet ska 

kunna erbjuda en bättre kvalitet till en lägre 

kostnad.  

Eftersom nämnden inte har börjat administrera 

Ljusnarsbergs löner innan delårsbokslutet är det 

för tidigt för kommunstyrelsen att utvärdera 

uppdraget. I budgetprocessen som föranledde 

årets budget var bilden den att lönenämnden 

skulle ta över administrationen så snart som 

möjligt efter årsskiftet. Under våren har befintlig 

1,0 lönehandläggare samt en timvikarie 

administrerat kommunens löner på plats i 

Kopparberg. 

 

Ansökan om medlemskap i Regionhälsan 
Kommunen har ansökt om medlemskap i 

Regionhälsan, som har Region Örebro län som 

huvudman. Medlemmar är regionen, Örebro, 

Kumla, Hallsberg, Laxå och Lindesbergs kommuner. 

Kommunens avtal gällande företagshälsovård löper 

ut vid årsskiftet. Insatsen i regionhälsan 

bestämmer respektive medlemskommun. I 

dagsläget har kommunens företagshälsovård en 

budget på 316 tkr. 
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Rapportering mål och måluppfyllelse 

Öppen kommun 
 

Flyktingmottagandets utveckling under 2016 
Under förra året upplevde Ljusnarsbergs kommun 

en turbulent tid då antalet personer som vistades i 

kommunen kraftigt ökade. Kommunen hade det 

största flyktingmottagande i landet i förhållande till 

folkmängd. Det exceptionellt stora mottagandet 

innebar en tillfällig och ibland för hög 

arbetsbelastning i de kommunala verksamheterna. 

I media uppmärksammades framförallt individ- och 

familjeomsorgen, HVB Bergsgården samt 

överförmyndarförvaltningen. Under 2016 är 

förhoppningen att verksamheten ska få ro att hitta 

formerna igen. Det ser ljust ut med tanke på de 

åtgärder som har vidtagits på nationell nivå. 

I januari 2016 gav regeringen Migrationsverket i 

uppdrag att ta fram en ny modell för anvisning av 

asylsökande ensamkommande barn och unga. I 

den nya modellen ska ensamkommande barn 

anvisas till alla kommuner utifrån en fastställd 

andel. Denna andel ska fastställas av 

Migrationsverket efter samråd med länsstyrelserna 

och Sveriges kommuner och landsting (SKL).  

Anvisning till en kommun som barnet har 

anknytning till kan ske men ska göras inom ramen 

för andelen. Barnperspektivet ska beaktas.  

Den nya modellen för anvisning av 

ensamkommande barn innebär att varje kommun 

tilldelas en andel i promille. Andelen, och 

måluppfyllelsen av den, ska ställas i relation till 

totalt antal gjorda anvisningar från 1 januari 2016 

och framåt och medför att fördelningen av barnen 

mellan landets kommuner på sikt blir jämnare. I 

den nya modellen räknas alla anvisningar in i 

andelen (exempelvis anknytningsanvisning).  

Kommunernas andelar beräknas ut utifrån 

folkmängd, tidigare mottagande av 

ensamkommande barn, tidigare mottagande av 

nyanlända (personer med uppehållstillstånd) och 

antal asyldygn i Migrationsverkets 

mottagningssystem samt antalet dygn som 

ensamkommande barn bor i ankomstkommun.  

De nya principerna för anvisning innebär att en så 

kallad utjämnande anvisning sker till den kommun i 

landet som har lägst måluppfyllelse av sin andel 

om inte platsanvisning sker till annan kommun 

som har anmält ledig plats eller anknytnings-

anvisning sker till annan kommun som barnet har 

stark anknytning till. Om platsanvisning sker och 

det finns fler än 1 ledig plats som matchar barnet 

avseende ålder och kön så sker anvisning till den av 

de kommunerna som för tillfället har lägst 

måluppfyllelse. Alla typer av anvisningar bidrar i 

lika hög grad till ökning av kommunens 

måluppfyllelse.  

Alla anvisningar som skett sedan den 1 januari 

2016 räknas in i beräkningen av kommunernas 

måluppfyllelse. Kommunernas måluppfyllelse av 

sina andelar ställs alltså hela tiden i relation till 

totalt antal anvisningar som skett sedan 1 januari 

2016 och nollställs inte. Däremot kan kommunens 

andel justeras den 1 mars varje år och 

måluppfyllelsen utgår då från den eventuellt 

justerade andelen. Ingen kommun har en lägre 

andel än 1 promille.  

Ljusnarsbergs kommuns andel är 1,04 promille. Till 

och med den 5 juni 2016 har nio ensamkommande 

barn anvisats till kommunen under året.

Andelar och överenskommelser i länet 
Kring månadsskiftet april/maj fanns det 

överenskommelser om cirka 29 820 platser för 

ensamkommande barn och ungdomar, varav minst 

cirka 23 443 platser för asylsökande 

ensamkommande barn och ungdomar. För Örebro 

län såg det ut på följande sätt:
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  Andel  Platser  (Asylplatser)  

Askersund   1,41  91  (71) 

Degerfors   1,56  83  (63) 

Hallsberg   2,25  60  (45)  

Hällefors   1,00  50  (30) 

Karlskoga   3,27  140  (107)  

Kumla   2,79  101  (85)  

Laxå   1,00  70  (39) 

Lekeberg   1,71  70  (56)  

Lindesberg   2,24  76  (65)  

Ljusnarsberg   1,04  38  (18)  

Nora   1,76  71  (57)  

Örebro (ak)   11,57  140  (50) 

Totalt:   31,60  990  (686) 

Ny verksamhet: stödboende 
Från och med den 1 januari 2016 är det möjligt att 

vårda barn och ungdomar i stödboende enligt 

socialtjänstlagen. För ensamkommande barn och 

ungdomar som vårdas i stödboende har 

kommunerna rätt till en schabloniserad ersättning 

på 1 000 kr per dygn. Ensamkommande barn och 

ungdomar som placeras i stödboende kan inte 

belägga en överenskommen plats. Detta gäller 

både för asylsökande och de som fått 

uppehållstillstånd. 

Ljusnarsbergs kommun har etablerat ett 

stödboende på Riggardsgatan vars verksamhet 

organiseras tillsammans med HVB Bergsgården. 

Målsättningen är att flertalet ungdomar som är 

anvisade till kommunen och som i dagsläget är 

placerade i familjehem och HVB runt om i landet, 

ska tas hem till kommunen och kunna bo på 

stödboendet. Att samla så många som möjligt på 

nära avstånd innebär avsevärt kortare 

handläggningstider för socialsekreterarna som 

utreder behoven av bistånd. Detta är ett sätt att 

förbättra arbetsmiljön för de anställda på IFO. 

 

 

 

 

  

 SCB (tkr) Lekeberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg 

Deltagare komm. arbetsmarknadsåtgärder 69 117 78 58 293 140 409 154 317 

per invånare 25-64 år 1,88% 2,57% 2,47% 2,43% 2,82% 2,66% 2,82% 3,13% 2,82% 

Nettokostn. arbetsmarknadsåtgärder kr/inv 357 382 290 1 958 852 361 372 215 904 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, % av befolk. 1,6 4,1 4,4 4,3 3,0 2,4 4,7 3,7 4,1 

Arbetsmarknadsåtgärder och integration 
På kommunstyrelsen den 27 januari 2016 beslutades om en ny organisation i kommunen med 

målsättningen att förbättra integrationsarbetet. Det beslutades om inrättandet av ett 

stödboende, en utökning av befintligt eget hem för vård eller boende (HVB), en utökning av 

ledningsfunktioner inom Komvux/SFI, inrättande av en projekttjänst som 

integrationskoordinator samt att allt detta underställdes samma förvaltning under en 

nyinrättad chefstjänst för VUXIAM (vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsenhet). 
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Resultat Öppen kommun 
 

 

Den kommunala verksamheten ska intensifiera integrationsarbetet under 2016 genom att skapa 
samordnade och långsiktiga processer för ändamålet. 

 Delmål 

Det ska inrättas tio praktikplatser och fem 
instegsjobb till nya invånare i kommunen 
under 2016. 

Resultat 

Sju praktikplatser och fyra anställningar till 
nyetablerade till och med juni 2016. Två 
anställningar gällande utbildningskontrakt och 
en anställning gällande Traineejobb samma 
period. 

Analys 

Praktikplatser för arbetspraktik lyckas väl genom ett samarbete mellan Kopparhyttans 
studie- och yrkesvägledare, samordnare på Arbetsmarknadsenheten och handläggare på 
Arbetsförmedlingen (AF). Anställningar inom samma grupp har möjliggjorts genom att behov 
av arbetskraft funnits inom kommunens verksamheter. Praktik och anställningar genom 
utbildningskontrakt har fungerat relativt bra. Samverkan med AF hade dock kunnat vara 
bättre. Anställningar genom Traineejobb har varit mycket svårt. Eftersom få ungdomar 
uppfyller kriterierna har det inte varit möjligt att inrätta fler än ett jobb. Kriterierna sex 
månaders arbetslöshet har varit det som utgjort det största hindret för anställningar. 

Åtgärder 

Om lika hög måluppfyllelse som första halvåret bör resultatet uppnås på hela året. 

 

 

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

 

Målvärde 

80 % 

Resultat 

Kommer att uppnå minst 80 %. 

Analys 

Uppföljningssättet av detta nationella mål har ändrats till att bli en självskattning istället för 
att undersökningen görs av SKL, men ett gediget material från SKL finns att tillgå och 
ambitionen från kommunens sida är att försöka uppnå den höga ambitionen under året. 

 
Åtgärder 

Kommunen uppdaterar hemsidan kontinuerligt (www.ljusnarsberg.se). 
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Möten & upplevelser 
Förskolans ledarskap har granskats av Skolinspektionen 

Skolverket har under våren 2016 genomfört en 

kvalitetsgranskning av förskolechefens i 

Ljusnarsbergs kommun ledning av förskolans 

pedagogiska verksamhet. Bedömningar har gjorts 

inom fyra bedömningsområden: 

* Har förskolechefen kännedom om förskolans 

pedagogiska verksamhet? 

* Nyttjar förskolechefen sin kännedom om 

förskolans pedagogiska verksamhet för att initiera 

och        

   driva utvecklingsprocesser? 

* Skapar förskolechefen förutsättningar för 

personalen att bedriva och utveckla förskolans  

   pedagogiska verksamhet? 

* Får förskolechefen förutsättningar av 

huvudmannen att leda och utveckla förskolans 

pedagogiska  

   verksamhet? 

Förskolan ska enligt skollagen stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 

omsorg (8 kap. 2 § skollagen (2010:800). Det 

pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av 

en förskolechef (2 kap. 9 § skollagen). 

Förskolechefen har ett komplext uppdrag att se till 

att verksamheten inom givna ramar följer 

nationella styrdokument samtidigt som 

verksamheten ska genomgå pedagogisk utveckling. 

Förskolechefens pedagogiska kompetens, ledning, 

strategier och möjligheter till stöd, är av vikt för 

hur väl ett utvecklingsarbete kan genomföras 

(Skolinspektionen 2012). 

 

Skolinspektionens sammanfattande bedömning är 

att förskolechefens ledning av förskolans 

pedagogiska verksamhet fungerar väl. 

Förskolechefen har byggt upp en organisation med 

tydlig struktur och väl utvecklad kommunikation. 

Hon ger förutsättningar till personalen att utveckla 

den pedagogiska verksamheten genom att hela 

tiden lyssna, diskutera och vara tillgänglig. Detta i 

syfte att kunna utveckla personalens nyfikenhet 

och pedagogiska idéer och tillsammans förbättra 

verksamheten. Genom kompetensutveckling och 

förenklad dokumentation för det systematiska 

kvalitetsarbetet ger förskolechefen personalen 

ytterligare förutsättningar för att utveckla 

verksamheten. 

Värt att notera i sammanhanget är att det i 

förskoleverksamheten även har införts ett digitalt 

system för att registrera närvaron på förskolorna 

under våren 2016. Systemet är uppskattat av 

föräldrar och personal som tycker att det förenklar 

närvaro- och frånvarorapportering och når enkelt 

ut med information till föräldragrupperna. Ur 

systemet kan också tas fram intressant statistik på 

ett enkelt sätt om den kommunala servicen och 

behovet av barnomsorg.  

Från och med sommaren 2016 ska 

förskoleverksamheten prova på ett delat ledarskap 

när två förskolechefer ska arbeta 50 procent 

vardera av en heltidstjänst. Det ska även byggas en 

ny förskola i Ställdalen, intill samma plats som 

Åstugan finns idag. Det är kommunens enskilt 

största planerade investeringsprojekt under 2016.
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BUDGET 2016 
Årsarbetare 
per vårdtagare 
dag/kväll 

Natt 

Särskilt boende 0,60 0,143 

Källa: SCB  Lekeberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg 

Kostnad för individ- och familjeomsorg 2015                 

Tot insats vård vuxna missbruk (tkr) 2 649 6 195 2 375 6 372 6 721 4 518 13 954 4 708 7 496 

per invånare (kr) 354 649 338 1 293 318 405 461 448 318 

Tot insats barn och ungdomsvård (tkr) 11 039 11 099 19 635 9 092 28 813 12 860 62 365 27 409 49 131 

per invånare (kr) 1 473 1 163 2 792 1 845 1 362 1 153 2 059 2 610 2 085 

Ekonomiskt bistånd (tkr) 4 810 13 591 13 591 6 471 18 231 5 516 50 764 12 501 30 408 

per invånare (kr) 642 1 424 1 933 1 313 862 495 1 676 1 190 1 291 

Kostnad för äldreomsorg och personer med funktionshinder 2015         

Vård och omsorg om äldre totalt (tkr) 95 537 148 988 122 756 76 373 228 999 164 448 438 983 146 847 320 154 

per invånare totalt (kr) 12 752 15 612 17 457 15 498 10 825 14 747 14 496 13 983 13 588 

per invånare 65 år och äldre (kr) 59 588 58 473 60 404 55 747 56 090 53 433 59 654 53 574 56 852 

Insats enl LSS/SFB exkl. ers F-kass (tkr) 42 373 44 100 30 616 21 430 109 975 61 763 135 404 54 241 143 053 

per invånare (kr) 5 656 4 621 4 354 4 349 5 199 5 539 4 471 5 165 6 071 

                                                      Budgeterat antal årsarbetare:    Koppargården       Treskillingen        Solgården       Hemtjänsten              

                                                                                                  29,05                  16,0                   22,01           17,43            

Vård- och omsorgsverksamhet 
Ljusnarsbergs kommun har tre särskilda boenden med omkring 120 platser, exklusive 

korttidsplatser. Hittills i år har kommunen inte behövt betala någon avgift till Region Örebro län 

för utskrivningsklara patienter som vistas på sjukhus. Kommunen har även tre gruppbostäder 

för funktionshindrade för ca 15 personer. Kommunen har inga egna personliga assistenter 

anställda. Ärenden rörande barn inom individ- och familjeomsorgen, samt försörjningsstöd, har 

ökat i och med flyktingmottagandet. 
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Resultat Möten & upplevelser 

Äldreomsorgens brukare ska vara nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende och med sin 
hemtjänst. 

 

Målvärde 

Minst 90 % enligt Socialstyrelsens 
nationella brukarundersökning inom 
äldreomsorgen. 

Resultat 

 

Analys 

 

Åtgärder 

 

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

 

Delmål 2016 

En ökning av antalet utlånade media i 
jämförelse med år 2015, enligt källa 
Kungliga biblioteket (19 177 utlån). 

 

Resultat 

Mätning i slutet av 2016. 

Analys 

Vid halvårsskiftet var antalet utlånade media exklusive e-böcker på c:a 9 300, vilket är något 
lägre än motsvarande tidpunkt föregående år. Minskningen låg till största delen på 
huvudbiblioteket medan skolbibliotekets utlåning var i stort sett oförändrad jämförd med 
första halvåret 2015. Biblioteket hade en stor personalomsättning i slutet av förra året och 
att de nya medarbetarna kom på plats först efter årsskiftet kan ha bidragit till nedgången. 

Åtgärder 

Under våren har personalen arbetat för att utveckla våra sätt att marknadsföra biblioteket. 
Bibliotekets Facebooksida har uppdaterats, nya sätt att exponera media har provats och 
inför hösten planeras flera arrangemang för att locka nya besökare till huvudbiblioteket. Den 
nya bibliotekarien har även arbetat för att utöka samarbetet med skolorna och förskolan för 
att hitta sätt nya att stimulera barnen till ökad läsning. 

 Källa: kommun- och landstingsdatabasen Lekeberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg 

Anställda, komm. bibliotek antal/10 000 inv 6,7 5,2 7,1 6,1 7,1 6,3 5,3 5,7 5,9 

Huvudbibl. öppeth. utöv. 08-17 vard, tim/v 2 1 - 2 18 8 18 - 12 

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv 6,7 9,0 6,3 3,9 8,6 5,1 6,6 8,8 5,9 

Kostnad bibliotek, kr/inv 382 321 623 296 562 437 598 537 543 

Bibliotek 
Biblioteket i Kopparbergs centrum har öppet måndagar kl. 13-18, tisdagar och onsdagar kl. 10-

16 och fredagar kl. 10-14. I budget finns 2,5 årsarbetare. 
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Kort om Individ- och familjeomsorgens (IFO) utveckling under året
Under 2016 har enheten bemannats upp av 

konsulter. En konsultfirma har även skött 

rekryteringen av ordinarie personal. 

Handläggningen av ärenden rörande 

ensamkommande flyktingbarn har flyttats fysiskt 

till Stora gården och organisatoriskt till 

socialchefens ansvar.  

Revisionen genomförde en granskning av den 

kommunala organisationens hantering av rutiner 

för flyktingmottagande inklusive IFO, 

överförmyndarförvaltning och HVB Bergsgården. 

Det konstaterades att kommunens rutiner och 

riktlinjer för IFO inte efterlevs. Riktlinjerna handlar 

inte enbart om checklistor för handläggningen utan 

även om att följa politiskt beslutade arvodesnivåer 

och befogenheter enligt delegationsordningen. 

Sådana brister skulle normalt ge skäl för 

utomstående att ifrågasätta tjänstemännens 

oberoende. Varför detta inte har granskats 

närmare är möjligtvis en följd av att det 

överhuvudtaget har saknats kontroll. 

Fortfarande är det inte kartlagt hur många ärenden 

som är aktuella inom respektive verksamhet. I 

verksamhetssystemet finns öppna ärenden som 

egentligen är avslutade och det finns 

dokumenterade händelser som inte är 

journalförda. Uppdatering av verksamhetssystemet 

pågår, journaler aktualiseras och handlingar 

arkiveras enligt ordning. Kommunchefen gör en 

genomlysning av IFO och hämtar goda exempel 

från andra kommuner. 

Mitt under semestern i juli månad kallades till två 

extra utskottssammanträden för att besluta i 

ärenden som inte hunnits med under ordinarie 

politiskt schema. Trots beslut i kommunstyrelsen 

om prioriteringar för att underlätta arbets-

belastningen (2016-03-30 KS § 78). 

Kommunchefen och kommunstyrelsens 

ordförande, som normalt sett aldrig skulle hantera 

den här typen av verksamhets- och detaljfrågor, 

har engagerat sig mycket i enhetens rutiner. Det 

finns två chefsled under dessa. Men eftersom IFO:s 

bristande rutiner har gett upphov till ökad 

arbetsbelastning inom andra verksamheter och 

gett mindre utrymme att fokusera på andra 

utvecklingsområden, är problematiken av den 

digniteten att kommunstyrelsen har fattat flera 

beslut med syfte att underlätta för verksamheten 

(2016-01-27 KS § 19 om en genomgripande 

organisationsförändring; 2016-01-27 KS § 34 om 

inköp av litteratur till ordinarie ledamöter i KS 

rörande lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade och socialtjänstlagen; 2016-05-

25 KS § 118 med förslag på 13 punkter som kan 

möjliggöra en bättre ekonomisk situation; 2016-06-

15 KS § 155 och 157 om kommunchefens uppdrag 

att säkerställa att statsbidrag från Migrationsverket 

återsöks i tillräcklig omfattning; KS-ledamöterna 

har även erbjudits utbildning om bland annat 

socialtjänstlagen av SKL). 

Arbetsuppgifter har flyttats från IFO till andra 

enheter i organisationen. Centraladministrationen 

har tagit över fakturahanteringen och ska ta över 

receptionen, Örebro kommun bistår i LSS-

utredningar, ANDT-arbetet sköts av 

Folhälsoteamet och ett medlemskap i Taxe- och 

avgiftsnämnden (gemensam nämnd mellan 

kommuner i Närke och Södermanland) utreds. 

Ledningsresurser och assistentresurser till 

handläggarna har tillsatts. Under 2016 är en 

konsult enhetschef som i och med 

konsultuppdraget har andra möjligheter att styra 

upp verksamheten än en person som långvarigt ska 

arbeta i den. En samordnartjänst har tillsatts. 

Under våren beslutade kommunstyrelsen om att 

befattningsbeskrivningar för samtliga befattningar i 

hela den kommunala organisationen ska tas fram. 

Under hösten 2016 ska den övergripande 

ledningsgruppen i kommunen delta i 

ledningsgruppsutveckling och flera chefer erbjudas 

ledarutvecklingsprogram. Delegationsordningen 

ska ses över i sin helhet under året.  

Som en konsekvens av landets flyktingmottagande 

har det skapats en arbetsmarknad som innebär att 

efterfrågan är stor på vissa yrkesgrupper. Det rör 

sig främst om lärare i grundskola och 

vuxenutbildning och socionomer för kommunens 

del. I lönerevisionen fick dessa rejäla påslag och 

löneglidningen är betydande.
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Kunskap & kompetens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Den 21 april anordnades Tillsammans för Ljusnarsberg – Framtidsdagen 2016 med tema integration i 

församlingshemmet på Laxbrogatan 17 i Kopparberg. Syftet med dagen var att samla aktörer som 

arbetar med asylsökande, nyanlända och integration i Ljusnarsbergs kommun, öka kunskaperna om 

varandra och förbättra samverkan sinsemellan. Dagen blev lyckad, med ca 60 deltagare, däribland 

representanter för Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.  

Framtidsdagen samordnades av kommunens integrationskoordinator som en del i projekt Norrsken. 

Projekt Norrsken är ett tvåårigt projekt med syfte att förbättra situationen för nyanlända och 

asylsökande. Projektet omfattar Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner och finansieras av 

kommunerna och Region Örebro län. Ett av projektets mål är att Ljusnarsberg ska bli bäst i Sverige på 

integration! För att nå dit måste vi alla jobba tillsammans och se möjligheterna! 
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 Kostnader 2015 från SCB (tkr) Lekeberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg 

Grundskolan, totalt hemkommunen 83 504 97 974 56 553 45 627 223 608 116 127 254 214 102 864 246 145 

per invånare 5-14 år 85 105 91 104 80 102 78 88 96 

Grundskolan, kostn undervisning 35 446 45 301 29 741 19 843 101 713 58 773 142 825 48 454 108 647 

per invånare 5-14 år 36 49 48 45 37 52 44 41 42 

Grundskolan, lokalkostnad 17 289 13 543 9 807 9 029 45 540 17 750 35 512 16 103 46 345 

per invånare 5-14 år 18 15 16 21 16 16 11 14 18 
Grundskolan, ersättn fristående 
skolor 4 485 782 188 4 817 11 762 1 270 6 715 8 363 10 536 

per invånare 5-14 år 5 1 0 11 4 1 2 7 4 

Grundskolan, kostn måltider 4 710 6 708 3 465 2 943 12 217 7 486 15 951 9 192 14 516 

per invånare 5-14 år 5 7 6 7 4 7 5 8 6 

Fritidshem, kostn totalt hemkommun 11 440 12 516 6 816 2 124 35 648 15 731 35 472 17 274 27 656 

per invånare 6-12 år 17 19 16 7 19 19 15 22 15 

Förskola, kostn totalt skolkommun 63 761 51 827 30 357 14 986 154 729 57 662 150 725 59 419 144 124 

per invånare 1-5 år 117 121 94 76 107 107 99 107 110 

Förskola, ersättning fristående skolor 1 571 22 2 949 1 419 1 278 2 247 10 151 192 14 505 

per invånare 1-5 år 3 0 9 7 1 4 7 0 11 
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Antal barn budget/utfall april 2016 (exklusive asylbarn)

Budget vårtermin Budget hösttermin Utfall april

BUDGET 2016 
Antal elever  
per lärare 
grundskolan 

Volymtimmar 
per årsarbetare 
förskolan 

Barn per 
årsarbetare  
fritidshem 

12.49 210 20.3 

Samtliga redovisade intäkter från Migrationsverket per den 30 juni 2016:             

Förskola              Garhytteskolan  (förskoleklass – årskurs 2)         Kyrkbacksskolan (årskurs 3 – årskurs 9)                           

717 tkr              1 248 tkr                                                              1 765 tkr        

Pedagogisk verksamhet 
I Ljusnarsbergs kommun finns två förskolor och två grundskolor till och med årskurs 9. 

Kommunen har ingen egen gymnasieskola. Mellan 10 och 15 procent av barnen går i privat 

förskola eller grundskola. Kommunen rekvirerar särskilda statliga bidrag för asylelever. I 

budgetunderlaget är medräknat de barn som har uppehållstillstånd i Sverige den 

1 november 2015. Om barn får uppehållstillstånd efter detta datum genererar de bidrag i form 

av schablonintäkter från en kommunal pott. 
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Resultat Kunskap & kompetens 

Andelen elever som får godkänt på nationella proven i årskurs 3 ska vara minst 70 % år 2018. 

 

Delmål 

Andelen elever som nått Skolverkets 
fastställda kravnivåer i ämnena svenska 
och matematik ska vara minst 58 % år 
2016 (källa Skolverket). 

Resultat 

43,8 % 

Analys 

Målet ej uppnått och en försämring jämfört med föregående år. Många av eleverna faller 
igenom i ett av delproven men klarar de övriga. Genomgående presterar pojkarna bättre än 
flickorna. 

Åtgärder 

Kraftfulla åtgärder behövs för att höja resultaten. Tidiga insatser för de elever som inte når 
målen i svenska och matematik i åk 1 och 2. Skolan följer upp varje elevs resultat individuellt 
fyra gånger per läsår. Specialundervisning för de elever som har behov av detta. En analys 
krävs varför flickorna presterar sämre än pojkarna. 

Meritvärdet i årskurs 9 bland kommunens elever ska vara minst 210 poäng år 2018. 

 

Delmål 

För 2016 ska meritvärdet uppnå minst 190 
(källa Skolverket). 

 

Resultat 

189,2 

Analys 

Målet uppnås inte. Resultatet är dock mycket nära målvärdet och på en marginellt högre 
nivå än föregående år. Även här är resultaten markant lägre för flickor än för pojkar vilket 
varit fallet tre av de senaste fyra åren. Jämfört med föregående år är det fler elever som 
klarat godkänt resultat men detta kompenseras av att färre elever nått de högre betygen. 
Behörigheten till gymnasiet har ökat från 79,5 % år 2015 till 85,4 % år 2016. 

Åtgärder 

Ett fortsatt arbete för att utveckla och stärka skolans systematiska kvalitetsarbete med 
individuell uppföljning av alla elever. Analys av varför flickorna presterar sämre än pojkarna 
och åtgärder för att åtgärda skillnaderna. 
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Innovationer & entreprenörskap 

 

Digital kids 
Ett projekt som går under namnet Digital Kids 

pågår i den kommunala grundskolan. Det består av 

sju elever från årskurs 3 till 9. Målet är att eleverna 

i projektet ska bli experter på digitala pedagogiska 

hjälpmedel och kunna sprida sina kunskaper till 

sina kamrater och även till sina lärare. Eleverna får 

utbildning och tillgång till en bärbar dator. 

Eleverna på skolan kommer att träffas regelbundet 

och utbyta erfarenheter och få utbildning av IKT-

pedagogen i digitala verktyg (IKT betyder 

informations- och kommunikationsteknik). De 

kommer också att träffa studie- och 

yrkesvägledaren, då det i framtidens yrken 

kommer att krävas digitala kunskaper och inte 

minst förmågor att använda dessa. 

Det kommer också att ske studiebesök på andra 

skolor och arbetsplatser. Under våren 2016 

besökte eleverna i projektgruppen Microsoft i 

Stockholm. 

Projektets finansiering ryms inom ramen för 

grundskolans budget. Kostnaderna har hittills 

bestått i att eleverna har tillgång till varsin dator. 

Genom att projektets IT-partner har fått 

marknadsföra sig på projektets digitala plattform, 

har datorerna införskaffats för halva priset. 

Studiebesöket på Microsoft kostade mat och 

bensin till två av kommunens poolbilar. 

Projektet kommer att använda webbadressen 

www.digitalkids.se som en kanal ut mot skolan och 

allmänheten. På webbadressen finns information 

om projektet och bilder på deltagarna. 

  

http://www.digitalkids.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.  

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.  

På kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-30 

beslutades att en försäljning av lagerbyggnaden 

skulle ske till befintlig hyresgäst, med ändring av 

beslut KF § 5 2016 som beslutade om försäljning av 

aktierna. De gjorda skattemässiga avskrivningarna 

var för låga och bolaget skickade in en rättelse av 

deklarationerna taxeringsåren 2010-2015. 

Skatteskulden på 2 490 tkr är reglerad sedan 

Kopparbergs bryggeri betalade den i juni. Efter 

gjorda besiktningar av investeringsprojektet ska 

lagerbyggnaden säljas för bokfört värde. Den 30 

juni 2016 uppgår bolagets banktillgodohavanden 

till 1 151 tkr.  

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.  

Stiftelsen kan avvecklas snarast möjligt genom att 

styrelsen beslutar om att använda 

banktillgodohavandet till något som så långt möjligt 

harmonierar med stiftelsens ändamål.  Det totala 

banktillgodohavandet per den 30 juni 2016 uppgår till 

698 tkr. Resultatet är negativt med -11 tkr.
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Resultat Innovationer & entreprenörskap 

Kommunens företagare ska vara positiva till den kommunala servicen 

 

Delmål 

70 poäng i SKL:s Insikten. 

Resultat 

Följs upp i årsbokslutet. 

Analys 

Resultatet är på uppåtgående. Mycket av ärendehanteringen sker inom BMB:s 
ansvarsområde. 

Åtgärder 

Under 2016 har vi infört löpande uppföljning genom samarbetet i BRO har vi att avtal med 
Markör som gör uppföljningen. På så sätt får vi möjlighet att få direkt återkoppling på varje 
enskilt ärende. Inom norra länsdelen jobbar vi vidare med att etablera och utveckla LOTS-
funktionen. I Kopparberg har vi informerat Räddningstjänsten och sotaren i Ludvika om 
syftet och tillvägagångssättet med LOTS-funktionen. 

I norra länsdelen har vi med jämna mellanrum möten tillsammans med BKT och BMB där vi 
stämmer av arbetet med att utveckla den kommunala servicen. 

 

Kommunen ska klättra i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i kommunen 

 

Delmål 

Plats 91 

Resultat 

Under 2015 hamnade kommunen på plats 95 i 
rankingen. Årets ranking placering släpps 20 
september. 

Analys 

Kommunen har klättrat i rankingen flera år i rad. Det finns en rad utvecklingsområden för att 
kunna klättra vidare i rankingen. Fortsätta att arbeta för att utveckla den kommunala 
servicen till företagare samt att jobba med attityden för företagande kan ge fortsatt positiva 
effekter för rankingen. 

Åtgärder 

Tillsammans med företagsorganisationerna jobba för att nå ut till företagarna med 
information och inbjudningar till olika aktiviteter. Jobba med uppsökande verksamhet som 
företagsbesök. Jobba med en levande Näringslivsplan med uppdaterade aktiviteter. 
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Investeringsredovisning 

Investeringar i urval 

Bergslagens kommunalteknik (BKT) 
BKT har påbörjat reinvestering av gatubelysning 

(200 tkr) och gång/cykelväg Rydbergsdal (486 tkr), 

bryggor Hörkens badplats (40 tkr), belysning och 

nytt låssystem på Olovsvallen (50 tkr). 

Ledningsarbeten vatten och avlopp och mindre 

pumpstationer vid Kopparbergs bryggeri (500 tkr) 

samt tryckstegring (250 tkr). För Finhyttans 

vattenverk är överfört 1 500 tkr från 2015 års 

budget och totalt beräknas investeringen kosta 

2 000 tkr. Trafiksäkerhets- och handikappåtgärder 

(50 tkr), lekplatser Riggards och Malmtorget (586 

tkr). BKT genomför även projektet som finansieras 

av ”Citybanepengar”: en ladd-stolpe för två bilar 

till Ställdalen, uppmålning parkeringsplatser i 

anslutning till stolparna, nytt cykelställ, belysning 

Ställdalen, en ladd-stolpe för två bilar i 

Kopparberg, pumpstationer för cyklar i Kopparberg 

och Ställdalen.  

Extra statsbidrag 35,8 miljoner kronor 2015-2016 
Den 17 december 2015 presenterade regeringen 

den fastställda fördelningen av bidrag på 

sammanlagt 9,8 miljarder kronor mellan 

kommunerna enligt proposition 2015/16:47. 

Ljusnarsberg fick 35,8 miljoner kronor av dessa. 

Den 14 april beslutade kommunfullmäktige hur 

statsbidraget skulle användas. De investeringar 

som beslutades var att iordningsställa 

lägenheterna på Riggardsgatan till stödboende 

(692 tkr) och annexet på Bergsgården till utökat 

HVB (20 tkr), back-up-lösning (300 tkr), AD-

migrering/gemensamt nät med skolan (594 tkr) 

och automatiseringstjänster (130 tkr) till IT-

avdelningen, läsplattor till äldreomsorgspersonalen 

för att använda TES (40 tkr), 

utsmyckning/julbelysning (250 tkr) och en 

strukturbuffert för fastighetsinvesteringar (6 025 

tkr) som kan komma väl till pass då verksamheter 

får förändrat lokalbehov. Än så länge beräknas 

samtliga investeringsanslag användas. 

Nyttjande av statsbidrag inom bildningsverksamheten 
Regeringen beslutade även om extra statsbidrag till 

kommuner med många nyanlända elever och 

fördelade 200 miljoner kronor mellan 46 olika 

kommuner. Ljusnarsberg fick 3,8 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade hur dessa skulle 

användas den 14 april 2016.  Investeringsanslagen 

utökades med följande belopp: 

Vikvägg och utrustning för att tillskapa ett 

grupprum på Kyrkbacksskolan (60 tkr), datorer och 

lärplattor till förberedelseklasserna samt 

basutrustning i klassrum (365 tkr), datorer och 

lärplattor till förskolan (80 tkr), inventarier till 

Garhyttans förskola (216 tkr) samt inventarier och 

utrustning till förberedande gymnasieklassen för 

nyanlända på Abrahamsgård (135 tkr). 
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    Redovisning    Fg år Budget  Netto  

Projekt Utgift Inkomst Netto Netto netto avvikelse 

Lokaler/fastigheter/inventarier        

Maskiner allmännyttan 498 0 498   0 -498 

Yttre underhåll allmännyttan 0 0 0   2 250 2 250 

Utemiljöer förskola/grundskola 0 0 0   50 50 

Upprustning Åstugan 3 0 3   10 985 10 982 

Riggards+HVB Annexet 0 0 0   712 712 

Komm.hus, Tinghus, Stora gården m.fl. 4 016 0 4 016   1 050 -2 966 

Inventarier o branslarm gymnastiksalar 0 0 0   40 40 

Tillgänglighet offentliga lokaler -36 0 -36   50 86 

Överfallslarm socialkontor+gula villan 0 0 0   50 50 

Utsmyckning 0 0 0   250 250 

Strukturbuffert fastigheter 0 0 0   6 025 6 025 

Vikvägg o utrust för grupprum Kyrkb.sk. 0 0 0   60 60 

Inventarier till Garhyttans förskola 0 0 0   216 216 

Inventarier o utrustn förber gymnas.kl. 0 0 0   135 135 

Köksinventarier Centralköket 0 0 0   50 50 

Back-up 0 0 0   300 300 

AD-migrering 0 0 0   594 594 

Automatiseringstjänster 0 0 0   130 130 

Swischar och nätverksutrustning 0 0 0   320 320 

Servrar, PC etc. 90 0 90   150 60 

IT-utrustn inkl läsplattor skolan 501 0 501   275 -226 

Läsplattor KS och utskott 0 0 0   65 65 

Läsplattor äldreomsorg/TES 0 0 0   40 40 

En/två klassuppsättningar datorer 0 0 0   80 80 

Dat/lärpl förber.kl.+basutrustn klassrum 0 0 0   365 365 

Nuddisar förskolan 16 0 16   40 24 

Nytt ärendehanteringssystem 337 0 337 371 0 -337 

Gator/vägar/park   0     

Ombyggn gator i samb m VA-omläggn 0 -319 -319   2 200 2 519 

Trafiksäkerhet/handikappåtgärder 36 0 36   50 14 

Renovering bro Högfors 254 0 254   0 -254 

Rydbergdal och Trekanten 0 0 0   50 50 

Lekplatser 0 0 0   600 600 

Upprustning av gatuljusnätet 0 0 0   500 500 

Badplatser, bryggor 0 0 0   40 40 

Olovsvallen armaturer 0 0 0   50 50 

Parkutrustning 0 0 0   200 200 

Idrott   0     

Ombyggnation Ljusnarshallen 0 0 0   75 75 

Ljusnarshallen o tillbyggnad matsal 21 0 21   1 250 1 250 

Vatten och avlopp   0     

VA-ledning Vårdc-Wallmov 0 0 0   1 000 1 000 

Finnhyttans vattenverk 0 0 0   1 990 1 990 

VA-utbyggnad Silverhöjden 0 0 0   200 200 

Ledningsnär bl.a. Bångbro avlopp 361 0 361   1 500 1 139 

Mindre vattenverk, pumpstationer 0 0 0   250 250 

Mindre ledningsarbeten 568 0 568   510 -58 

Totalt investeringar 6 665 -319 6 346   34 747 28 423 
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Personalredovisning 
Personalredovisningen, som avser perioden januari 

till och med juni 2016, är framtagen på 

kommunövergripande nivå och visar ett urval av de 

viktigaste nyckeltalen samt en sammanfattning av 

första halvårets aktiviteter. 

Personalkostnaderna i Ljusnarsbergs kommun 

utgör 49 procent av kommunens 

verksamhetskostnader och uppgick under första 

halvåret 2016 till 94 179 tkr inklusive 

personalomkostnader. Motsvarande siffra första 

halvåret 2015 var 90 194 tkr.  

Den 30 juni 2016 hade kommunen 381 personer 

anställda (månadsanställda). I förhållande till 

samma mätdatum föregående år har antalet 

anställda ökat med 12 personer. Ökningen beror 

främst på en utökning på fastighetsavdelningen 

avseende parkskötsel. En viss ökning har också skett 

på bl.a. på Komvux, Bergsgården och 

Överförmyndarnämnden.  

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

Anställningsmyndighet 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 

Kommunstyrelse 379 378 367 367 358 

Överförmyndarnämnd 3 2 2 3 3 

 381 380 369 370 361 

Antal årsarbetare 

Årsarbetare 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 

Totalt 345,5 345,5 337,6 338,5 327,3 

Frånvaro 

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent av arbetstid: 

Sjukfrånvaro i % 160630 151231 150630 141231 140630 

Total sjukfrånvaro  9,3 8,2 8,2 7,3 7,3 

Därav långtidssjukfrånvaro >60 dgr 54,3 51,4 49,3 51,7 46,7 

Sjukfrånvaro kvinnor 9,9 8,6 8,7 7,9 8,2 

Sjukfrånvaro män  7,2 6,3 6,2 5 3,9 

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

Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år 8,5 6,9 6,6 5,5 6,6 

Sjukfrånvaro åldersgrupp >=50  11,3 9,7 9,9 9,4 8,7 

Tabellen ovan visar att den totala sjukfrånvaron för 

första halvåret 2016 har ökat för samtliga grupper 

jämfört både med samma tidsperiod 2015. Den 

största ökningen av sjukfrånvaro finns inom 

långtidssjukfrånvaro som ökat med 2,9 

procentenheter.  

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 

2016 (det var även 43 procent under samma period 

2015).  

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 

2016/2017. 

 Löneöversyn 2016 är inte helt klar än, 

slutförs i höst.  
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 Ljusnarsbergs kommun har ansökt om att 

gå med i Regionhälsan för Örebro län med 

start första januari 2017. 

 För att förstärka arbetsmiljöarbetet håller 

kommunen på att upphandla en bredare 

chefsutbildning för alla chefer och 

skyddsombud som sedan kan användas 

även för alla nyutsedda chefer och 

skyddsombud i deras introduktion till 

deras nya roller.  

 Under hösten kommer både en 

medarbetarenkät och en chefsenkät 

genomföras i hela kommunen. 

 Sedan i juni har lönerna administrerats 

från Kumla med stöttning från 

Ljusnarsberg. I augusti kör man för första 

helt själva.  

 

 

  

I kommunfullmäktiges styrmodell 

som utgår ifrån kommunallagen och 

Utvecklingsstrategi för 

Örebroregionen står det i punkt 1.4.3 

om arbetsgivaransvar att 

”Arbetsgivaren ansvarar för att det 

utarbetas processer för målarbetet i 

kommunen, inklusive uppföljning och 

utvärdering.  

I vissa tjänster ingår ett 

verksamhetsansvar och därtill ett 

ekonomiskt ansvarsområde. 

Innehavaren av en sådan tjänst ska se 

till att lagar, riktlinjer och regler följs, 

att verksamheten strävar mot de av 

kommunfullmäktige uppsatta målen 

samt verkställa kommunala beslut. 

Detta ska ske enligt den av 

kommunfullmäktige fastställda 

budgeten.” 

Under punkt 1.2.6 står om 

tjänstemannaorganisationen att 

”Tjänstemännen verkställer politiska 

beslut samt ansvarar för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med 

lagar och föreskrifter. […] Därtill 

begär kommunstyrelsen yttranden 

och upplysningar som behövs från 

tjänstemän för att kunna fullgöra sina 

förpliktelser. Ett viktigt led i den 

demokratiska organisationen är att 

de förtroendevalda kan följa 

verksamhetens utveckling genom att 

tjänstemännen prognostiserar 

ekonomiska resultat och redovisar hur 

väl verksamheterna har uppfyllt 

fullmäktiges uppsatta mål.  

Styrmodellen delas ut till samtliga nya 

anställda i enlighet med kommunens 

checklista för introduktion av 

nyanställda. Eventuellt hänvisas 

istället till hemsidan. 
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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 nyckeltal per invånare 

(kommunkoncernen), med motsvarande mått för 

övriga kommuner i Örebro län. Avgörande för 

skatteintäkterna är nivån på den kommunala 

skattesatsen och inkomstunderlaget i kommunen. 

Ljusnarsbergs kommun har lägst skattekraft i länet. 

Den låga skattekraften är något att ta hänsyn till, 

men inte förblindas av. Ljusnarsberg har antagit 

den utmaningen och står sig väl i jämförelsen. 

Anledningen till det höga resultatet för 

Ljusnarsberg förra året var det tillfälliga 

flyktingstödet. 

 
Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelser 
(tkr) 

2015-06-30 2015-12-31  2016-06-30 

Avsättningar för pensioner 1 502 1 518 1 368 

Ansvarsförbindelser för pensioner 141 055 137 839 134 642 

Summa pensionsförpliktelser 142 557 139 357 136 010 

Placering Pensionsmedel  0 0 0 

Återlånade medel 142 557 139 357 136 010 

Skuldsättning 

Kommunens långfristiga skulder (tkr)  2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 

Totalt 232 118 229 618 223 368 

varav lån till     

Ljusnarsbergs kommunlager AB 25 838 23 625 23 625 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 112 993 112 993 112 993 

 Återstår kommunens ”egna” lån 93 287 93 000 86 750 

 

SCB 2015 (per invånare) Lekeberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg 

Verksamhetens nettokostnad -50 646 -51 798 -52 151 -50 314 -49 279 -50 126 -48 865 -52 380 -50 401 

Skatteintäkter 39 634 40 929 37 845 35 213 38 474 42 309 42 514 41 164 41 028 

Utjämn.sys. o gen stat.bid samt fgt-avg. 11 199 11 184 16 653 19 750 12 108 10 304 8 936 11 226 13 023 

därav tillfälligt flyktingstöd 11 328 532 3 633 95 284 110 0 467 

Årets resultat 275 80 1 925 4 539 1 582 1 615 2 556 197 3 671 
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Ekonomisk uppföljning på verksamhetsnivå 

  

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

år2015 delår2016 år2016 år2016 prog/bud 

Gemensam administration -17 930 -13 302 -36 536 -35 209 1 327 

Kostverksamhet -3 544 -1 259 -3 144 -3 048 96 

Politisk verksamhet -4 290 -1 609 -5 093 -5 156 -63 

Överförmyndarverksamhet -573 -1 079 -542 -343 200 

Infrastruktur, skydd mm -17 862 -9 717 -16 430 -17 200 -769 

plan-och bygglovsverksamhet -1 580 -832 -1 070 -1 495 -425 

markförsörjning -194 -87 -255 -255 0 

näringslivsbefrämjande åtgärder -719 -322 -613 -576 37 

turism -729 -545 -551 -582 -32 

gator, vägar, parker, utemiljö -9 802 -5 262 -9570,2 -9 798 -228 

räddningstjänst och krisberedskap -4 838 -2 669 -4 372 -4 494 -122 

Fritid och kultur -6 917 -4 161 -6 833 -7 424 -591 

kulturverksamhet -1 554 -658 -1 161 -1 116 45 

bibliotek -1 415 -865 -1 738 -1 691 47 

musikskola -1 824 -984 -1 834 -1 941 -107 

fritidsverksamhet -2 124 -1 655 -2 100 -2676,2 -576 

Pedagogisk verksamhet -83 688 -39 259 -83 505 -82 661 844 

förskola -13 677 -6 714 -12 973 -13 344 -371 

skolbarnomsorg -1 447 -1 380 -3 155 -3 058 98 

förskoleklass -1 284 -882 -1 493 -1 189 304 

grundskola -41 420 -17 242 -38 163 -37 593 570 

särskola -3 949 -2 053 -3 739 -3 623 116 

gymnasieskola -19 531 -8 045 -19 185 -18 713 472 

kommunal vuxenutbildning -2 380 -2 943 -4796,89 -5 141 -344 

Vård och omsorg -106 119 -48 614 -95 873 -110 965 -15 092 

gem admin enl SOL och HSL -4 454 -513 -5 125 -5 003 122 

ordinärt boende -16 475 -7 643 -16 341 -16 466 -125 

särskilt boende -43 005 -19 176 -39 953 -39 281 672 

insatser enligt LSS och LASS -19 185 -10 401 -19 112 -23 990 -4 878 

färdtjänst -1 045 -660 -1 224 -1 224 0 

individ- och familjeomsorg -5 370 -3 746 -7 102 -11 105 -4 003 

missbruksvård och övrig vård vuxna -5 147 -1 696 -1 004 -2 389 -1 385 

barn- och ungdomsvård -6 858 -2 622 -2 212 -6 065 -3 853 

ek bistånd och familjerätt -4 580 -2 156 -3 799 -5 442 -1 643 

Flyktingmottagande -4 723 1 529 -336 -1 315 -979 

Arbetsmarknadsåtgärder -5 808 -3 264 -4 399 -4 069 330 

Affärsverksamhet -176 -601 -829 -834 -5 

näringsliv och bostäder -136 -273 -663 -671 -8 

kommunikationer -289 -39 -166 -163 3 

vatten och avlopp 114 -118 0 -968 -968 

avfallshantering 135 -171 0 968 968 

Resultat verksamheterna -251 630 -121 336 -253 520 -268 223 -14 704 

Resultat Allmänna utskottet -63 615 -32 385 -73 083 -73 306 -223 

Resultat Bildnings- och sociala utskottet -188 739 -87 872 -179 378 -193 625 -14 247 

Resultat Överförmyndarnämnden -34 -1 079 -542 -775 -233 

Resultat Allmännyttan 758 0 -517 -517 0 

Resultat verksamheterna -251 630 -121 336 -253 520 -268 223 -14 704 
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Resultatanalys 
Finanserna 
Enligt Skatteverket var 4 933 personer 

folkbokförda i kommunen den 1 november förra 

året, vilket är 65 fler än budgeterat. I 

delårsbokslutet har SKL:s prognos per april 

använts. Enligt den skulle kommunen få 

180 574 tkr i skatteintäkter 2016. Det är en negativ 

avvikelse mot budget med -2 374 tkr. I SKL:s 

prognos den 15 augusti har en hänsyn tagits till 

deklarationerna som lämnats in. För Ljusnarsbergs 

kommun är 98,5 procent av deklarationerna 

godkända. Enligt prognosen i augusti får 

Ljusnarsberg -1 212 tkr i lägre skatteintäkter än i 

aprilprognosen, dvs. en negativ avvikelse mot 

budget med -3 586 tkr.  

De lägre skatteintäkterna vägs upp av högre 

intäkter i den kommunala utjämningen än 

budgeterat. Tillsammans med det låga finansnettot 

till följd av ränteutvecklingen antas kommunens 

finansiella verksamhet redovisa en positiv avvikelse 

mot budget när året är slut på ca 4 000 tkr. 

Verksamheterna 
Att verksamheten gemensam administration 

prognostiserar ett överskott beror på att det antas 

att kommunstyrelsen inte kommer att använda 

hela sin pott för eget disponerande. Plan- och 

bygglovsverksamheten antas redovisa ett 

underskott till följd av externt anlitade konsulter 

för framtagande av översiktsplan och 

grönstrukturplan. Parkverksamheten har högre 

kostnader än planerat då kommunen beslutade att 

köpa in blommor för att göra det trevligt under 

turistsäsongen. Eftersom BKT ansvarar för 

parkverksamheten blir det ett underskott i 

kommunen.  

Under miljö- och hälsoskyddverksamheten 

återfinns ett underskott på 104 tkr hänförligt till en 

drogsamordnartjänst som finansieras gemensamt 

av kommunerna i norra Örebro län. Detta till följd 

av påtryckningar från Folkhälsoteamet att 

upprätthålla ett kvalitativt ANDT-arbete.  

Under fritid och kultur prognostiseras ett 

underskott i musikskolan på grund av högre 

lönekostnader.  Ett underskott i 

fritidsverksamheten är hänförligt till en avgift för 

anslutning till kommunens ledningsnät på 

Bergslagsvallen. Underskott inom kommunal 

vuxenutbildning är främst hänförligt till 

lönekostnader inom Svenska för invandrare (SFI) 

som förväntas bli högre än bidraget från staten. 

För förskolan avser underskottet köp av platser i 

privat regi. Grundskolans förväntade överskott 

beror på lägre interkommunala ersättningar och 

lägre kostnader för skolfastigheter. Förskoleklassen 

har fått högre intäkter från kommunens 

schabloner än kostnaderna som antas förbrukas. 

För särskolan förväntas lägre kostnader för 

interkommunala ersättningar. 

Underskottet inom LSS hänförs till flera nya 

placeringar eller insatser under året i form av 

personlig assistens. Per den 30 juni finns 

underskott mot periodbudgeten i verksamheterna 

vård av vuxna (ca -1 070 tkr), barn- och 

ungdomsvård (ca -1 500 tkr) och försörjningsstöd 

(ca -250 tkr). Bortsett från det redovisade 

resultatet är prognoserna uppseendeväckande och 

skulle innebära en enorm kostnadsutveckling 

under hösten. Inom vuxenvården har 305 tkr 

återsökts från Migrationsverket. Inom barn- och 

ungdomsvården har 1 540 tkr återsökts. Troligtvis 

kan pengar även återsökas inom LSS-

verksamheten. I prognoserna är inte hänsyn tagna 

till dessa intäkter.  

Inom flyktingmottagandet har kommunen haft 

kostnader för ankomstboendet i Ställdalen samt 

betalat ut omkostnadsersättningar till 

asylpersoner, vilket är frivilligt och inget som 

kommunen har budgeterat för eller haft skyldighet 

att ombesörja (ca -150 tkr för ankomstboendet 

under 2016 och oklart hur mycket 

omkostnadsersättningar). För IFO prognostiseras 

ett underskott för familjehem (-415 tkr) men i 

utfallet för perioden redovisas ett överskott med 

ca 1 080 tkr. För övrigt har det inom 

flyktingmottagandet bekostats 

brandsäkerhetsåtgärder i ventilation som förelagts 

av myndighet (-350 tkr). Även integrations-

verksamheten prognostiserar ett underskott 

motsvarande 0,25 årsarbetare. Totalt i kommunen 

redovisas i delårsbokslutet en positiv avvikelse 

med 633 tkr för flyktingmottagandet. Även här ser 

det ut som om prognosmakarna inte har tagit 

hänsyn till samtliga intäkter. 
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Eventuellt finns det ett missförstånd i kommunen 

om att det enbart går att ansöka om bidrag för 

täckning av kostnader rörande ensamkommande 

barn. Det korrekta är att det ofta går att ansöka om 

ersättningar inom samtliga verksamheter där 

kommunen enligt lag åläggs bidra till asylsökande 

och nyanlända. Det är således möjligt att få 

täckning för kostnader inom samtliga vård- och 

omsorgsverksamheter. I de fall där kommunen inte 

får statliga bidrag beror det allt som oftast på att 

kommunen inte är skyldig att erbjuda biståndet 

utan har gjort det frivilligt. 

Utskotten 
Slutligen kan sägas att kommunstyrelsen och 

allmänna utskottet redovisar en positiv avvikelse 

mot budget för perioden med 4 890 tkr. Detta är 

främst hänförligt till att löneökningarna inte är 

utfördelade på verksamheterna ännu eftersom 

lönerevisionen inte är klar. Kommunstyrelsen har 

inte heller använt sina disponibla medel. För de 

sociala verksamheterna redovisas en negativ 

avvikelse mot budget med -745 tkr. Det största 

underskottet återfinns under IFO (-2 927 tkr).  

För bildningsverksamheterna redovisas en positiv 

avvikelse mot budget med 2 434 tkr. Det beror 

främst på höga intäkter från staten och en 

återbetalning från Örebro kommun som har 

överdebiterat Ljusnarsberg avseende 

interkommunala ersättningar under en följd av år 

(ca 450 tkr).  

Totalt 
Totalt redovisar kommunen ett resultat på 

21 762 tkr i delårsbokslutet. Det är en positiv 

avvikelse mot periodbudgeten med 9 471 tkr.  Vid 

en sammanställning av samtliga budgetansvarigas 

prognoser blir resultatet för året 16 150 tkr.   Det 

skulle i så fall innebära en negativ avvikelse mot 

budget med 10 377 tkr. 

Bedömningen är dock att prognoserna är alldeles 

för försiktigt beräknade då prognoserna inte tar 

hänsyn till samtliga intäkter som kommunen 

förväntas få av Migrationsverket. Äldreomsorgen 

bör också ha gjort mycket försiktiga prognoser 

eftersom behovet av omsorg har varit 

förhållandevis lågt i flera år. Det syns tydligt vid en 

närmare analys av de låga intäkterna i form av 

äldreomsorgsavgifter. Kommunstyrelsen har 

begärt att få en uppföljning av beviljade 

hemtjänsttimmar (2016-03-30 KS § 78) och 

fullmäktige har fördelat ut resurser till hemtjänsten 

för att använda verksamhetssystemet TES som 

verktyg för planering och uppföljning.  

Kommunen har bokstavligt talat översköljts av 

statsbidrag för flyktingmottagandet, minskade 

barngrupper i grundskola och förskola, ökad 

personaltäthet inom äldreomsorgen samt många 

andra bidrag inom vård- och omsorgs- samt 

bildningsverksamheterna som det går att rekvirera. 

Med de statliga stöden i beaktande har kommunen 

i vissa fall till och med svårt att hitta områden att 

utnyttja resurserna effektivt.  

Obeaktat att kommunen för närvarande har en god 

ekonomi, tack vare alla statliga bidrag, bör det 

påminnas om att resurserna, oavsett hur mycket 

det handlar om, fortfarande är begränsade. Ett 

annat viktigt ställningstagande som bör göras är 

huruvida kommunen ska ombesörja bistånd som 

den inte är skyldig att göra därför att det är den 

enskildes eller en annan myndighets ansvar. När 

kommunala skattemedel används till annat än 

kommunala angelägenheter bör det stå klart att 

fler kommunala behov måste prioriteras ned än 

vad som annars hade varit fallet.  I slutänden blir 

det också en fråga om effekterna för kommunens 

invånare. 

Användning av extra statsbidrag 
Som nämnts tidigare, under 

investeringsuppföljningen, fick kommunen extra 

statsbidrag som en kompensation för högt 

flyktingmottagande i december 2016. Hälften av 

bidraget på 35,8 miljoner kronor bokförds på 2016 

års resultat och är periodiserat på 12 månader. Det 

totala bidraget till bildningsverksamheterna 

bokförs på 2016 års resultat och motsvarar 3,8 

miljoner kronor.  

Kommunfullmäktige fattade beslut om 

fördelningen i samband med årsredovisningens 

framläggande, i enlighet med beslutet i samband 

med budgeten för 2016. Förslagen från 
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tjänstemännen sammanställdes utifrån de 

önskemål som verksamheterna hade.  

Förutom de investeringar som räknades upp under 

investeringsuppföljningen ska även följande göras 

över driften: 

Av bildningsverksamhetens pengar planeras inköp 

av inventarier och utrustning Klockargården 

(250 tkr), finansiering av en skolassistent till 

grundskolan (250 tkr), mellanvägg Garhyttans 

förskola (25 tkr), utbyte av inventarier 

Garhytteskolans gymnastiksal (10 tkr), 

komplettering skalkläder till personalen inom 

förskola och fritidshem (30 tkr), licenser 

journalsystem PMO, kurator och specialpedagoger 

(20 tkr), ökade kostnader gymnasieresor (85 tkr), 

inköp av läromedel med bildstöd till förskolan, 

grundskolan och förberedande gymnasieklass 

(15 tkr), iordningsställande av ett nytt mötesrum 

(25 tkr). Samtliga budgeterade medel förväntas 

åtgå under året. 

Av de extra statsbidragen planeras utökning av 

0,75 rektor och 0,25 lärare samt 0,5 studie- och 

yrkesvägledare på Komvux. Heltids assistenstjänst 

till handläggarna för ensamkommande barn på IFO 

samt 2 000 tkr för konsulter i samband med 

rekrytering och utfyllnad förutom ordinarie 

personal på IFO. En föreningspott motsvarande 

200 tkr för integrationskoordinatorn att disponera 

samt 700 tkr för kommunstyrelsen att disponera. 

Fyra datorer till biblioteket (26 tkr) samt 

aktivitetsanslag till samtliga personalgrupper i 

kommunen är göra något roligt tillsammans för, 

motsvarande 500 kr per anställd. I prognosen 

beräknas allt åtgå. 

 

Överförmyndarnämnden under året 
Nämnden är gemensam för Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora kommuner och med säte i 

Ljusnarsberg. Under året har förekommit hög 

personalomsättning och underskott prognostiseras 

som en följd av detta. Underskottet har förankrats 

hos övriga medlemskommuner.  Länsstyrelsen har 

granskat verksamheten och inte anmärkt något på 

verksamhetens kvalitet. Den höga 

arbetsbelastningen till följd av invandringen av 

ensamkommande barn och ungdomar till norra 

Örebro län under hösten 2015 fick flera i 

personalen att avsluta sina anställningar.  I och 

med den nya lagstiftningen för att begränsa 

inflödet i landet, tror kommunen att verksamheten 

har god förutsättningar att stabiliseras. 
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Resultat kommunens finansiella mål  

Investeringsnivån ska uppgå till högst 34 747 tkr 

 

Målvärde 

34 747 tkr 

Resultat 

Resultatet kommer att uppnås. Per den 30 juni 
uppgår kommunens investeringar till 6 340 tkr. 

Analys 

Det är inte orimligt att anta att den budgeterade strukturbufferten för fastigheter inte 
används fullt ut i år. BKT har aldrig lyckats utnyttja hela sin budget för investeringar under ett 
år, men enligt deras egen prognos ska de utnyttja 1 500 tkr mer än budget och använda 
medel ur fond. 

 

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

 

Målvärde 

- 

Resultat 

Målet kommer att uppnås.  

Analys 

Kommunen har en mycket god likviditet till följd av de extra statsbidragen. En god likviditet 
är inte enbart av godo i dagsläget då Nordea tar ut en inlåningsavgift på checkkontot. 

 

Det ska amorteras minst 7 000 tkr årligen 

 

Målvärde 

Det ska amorteras minst 25 000 tkr 
eftersom Ljusnarsbergs kommunlager AB 
ska avvecklas och skulden på 22 500 tkr 
amorteras. 

Resultat 

Om bolaget avvecklas bör målet uppnås. 

Analys 

En fastighetsförsäljning förväntas genomföras under hösten. 

 

Resultatet ska uppgå till minst 26 527 tkr år 2016 

 

Målvärde 

- 

Resultat 

16 150 tkr 

Analys 

Prognosen när alla verksamhetsansvarigas prognoser är sammanställda uppgår till 16 150 tkr 
totalt för kommunen 2016. Det är en negativ avvikelse mot årsbudget med -10 377 tkr. 

Åtgärder 

Inga åtgärder föreslås i dagsläget då prognosen antas vara mycket försiktigt beräknad. 
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Redovisning 
 

Resultaträkning 
  delår år delår prognos budget  avvikelse 

  2015 2015 2016 2016 2016  

            

Verksamhetens intäkter Not 1 47 526 93 413 63 918 123 411 85 673 37 738 

därav jämförelsestörande intäkter Not 2 0 2 369       

Verksamhetens kostnader Not 3 -168 779 -334 939 -180 076 -379 992 -327 512 -52 480 
därav jämförelsestörande 
kostnader Not 4   0       

Avskrivningar Not 5 -3 211 -6 423 -3 518 -7 880 -7 880 0 

Verksamhetens nettokostnader   -124 464 -247 949 -119 676 -264 461 -249 719 -14 742 

            

Skatteintäkter  Not 6 87 106 173 117 90 727 180 574 183 087 -2 513 

Generella statsbidrag o utjämning Not 7 39 395 97 741 50 127 100 526 95 259 5 267 

Finansiella intäkter Not 8 1 391 2 497 3 156 1 514 1 000 514 

Finansiella kostnader Not 9 -1 879 -3 039 -2 572 -2 003 -3 100 1 097 

Resultat före extraordinära poster   1 549 22 367 21 762 16 150 26 527 -10 377 

Extraordinära intäkter Not 10   0 0 0   

Extraordinära kostnader Not 10   0 0 0   

            

Årets resultat Not 10 1 549 22 367 21 762 16 150 26 527 -10 377 
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Balansräkning 
  delår helår delår 

TILLGÅNGAR  2015 2015 2016 

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar:       

     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 12 143 080 153 562 152 579 

     Maskiner och inventarier Not 13 5 136 7 201 4 668 

     Pågående investeringar  11 304  6 404 

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 1 503 2 190 2 190 

Långfristiga fordringar Not 15 138 841 136 601 136 589 

Summa anläggningstillgångar  299 864 299 554 302 430 

Omsättningstillgångar       

Finansiella omsättningstillgångar Not 16 42 420 52 420 57 420 

Kortfristiga fordringar Not 17 37 453 38 877  41 595 

Kassa och bank Not 18 41 445 78 497 72 949 

Summa omsättningstillgångar  121 318 169 794 171 964 
       

SUMMA TILLGÅNGAR  421 182 469 348 474 394 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital Not 19      

Ingående eget kapital  132 722 132 722 155 090 

Årets resultat  1 549 22 367 21 762 

Summa eget kapital  134 271 155 089 176 852 

Avsättningar       

Avsättningar för pension och liknande       

     förpliktelser Not 20 1 502 1 518 1 368 

Avsättning till deponi m.m. Not 21 6 703 5 098 5 098 

Skulder       

Långfristiga skulder Not 22 227 328 205 883 199 813 

Kortfristiga skulder Not 23 51 378 101 760 91 263 

Summa skulder och avsättningar  286 911 314 259 297 542 

SUMMA EGET KAPITAL,        

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  421 182 469 348 474 394 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER       

Ansvarsförbindelser       

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp       

     bland skulder och avsättningar Not 24 141 055 137 839 134 642 

Övriga ansvarsförbindelser       

     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 25 4 127 4 115  4 103 

Leasing Not 26 966 884  849 
       

SUMMA PANTER OCH       

ANSVARSFÖRBINDELSER  146 148 142 838 139 594 
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Kassaflödesanalys 
 

 

 delår år delår 

  2015 2015 2016 

Den löpande verksamheten Not       

Årets resultat  1 549 22 367 21 762 

Justering för avskrivningar 5 3 211 6 423 3 518 

Justering för gjorda avsättn pensioner o övriga  21 -66 -1 655 -150 

Just för övr ej likviditetspåv poster 11 0 0 0 

Medel från verksamheten före förändr rörelsekap 4 694 27 135 25 130 
        

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar 3 241 1 816 -2 720 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -7 885 42 499 -10 496 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 50 71 450 11 914 

        

Investeringsverksamhet        

Investering i materiella anläggn.tillgångar 12,13 -11 304 -16 000 -6 404 

Försälj materiella tillgångar (exkl reavinst) 12 0 240 0 

Investering i finansiella anläggningstillg 14 0 0 -5 000 

Försäljning finansiella anläggningstillg 14 0 0 12 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 304 -15 760 -11 392 

        

Finansieringsverksamheten        

Upptagna lån 22 210 0 180 

Ökning (-)/minsk (+) långfristiga fordringar  16,17 -7 665 -16 111 0 

Amortering av skuld 22 -5 375 -26 610 -6 250 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 830 -42 721 -6 070 

        

Årets kassaflöde   -24 084 12 969 -5 548 

Likvida medel vid årets början  65 528 65 528 78 497 

Likvida medel vid årets slut  41 444 78 497 72 949 
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Noter till resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys (alla belopp i tkr) 

 
 delår år delår 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2015 2015 2016 

 enligt driftredovisningen 54 417 109 454 73 265 

 varav     

 Barnomsorgsavgifter 816 1 711 1 045 

 Äldreomsorgsavgifter 2 716 5 586 2 954 

 Skolmåltider 1 725 3 415 1 973 

 Äldreomsorgsmåltider 2 241 4 494 2 298 

 Övriga avgifter 192 122 91 

 Hyror och arrenden 15 943 33 358 19 055 

 Försäljning 2 272 9 141 2 097 

 Bidrag 28 458 51 558 43 684 

 Övriga intäkter 53 69 68 

      

  Av dessa avgår interna transaktioner -6 890 -16 041 -9 347 

 Summa 47 526 93 413 63 918 

  delår år delår 

Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- 2015 2015 2016 

 hetens intäkter, enl driftredovisn     

 Realisationsvinst anläggn.tillgångar 0 12 0 

  Återbetalning AFA 0 2 291 0 

  0 2 303 0 

  delår år delår 

Not 3 Verksamhetens kostnader 2015 2015 2016 

 enligt driftredovisningen 180 750 361 024 192 941 

 varav     

 Kostnader för arbetskraft 90 194 176 536 94 179 

     varav pensionskostnader inkl löneskatt 24,26% 3 269 6 494 2 191 

        förändring av pensionsavsättning -46 -31 -271 

        pensionsutbetalningar 2 568 5 272 2 697 

       pensionsförsäkringar 736 1 208 -270 

       förvaltningsavgifter 11 45 35 

 Entreprenad, köp av verksamhet 52 735 111 536 61 656 

 Lokalhyror/hyror leasing 9 418 20 517 9 604 

 Bränsle, energi och vatten 5 202 8 947 5 553 

 Tele, datakommunikation, porto 1 460 3 147 1 061 

 Livsmedel 1 985 3 883 2 053 

 Material och varor 2 735 5 813 3 738 

 Försörjningsstöd 2 307 5 319 3 364 

 Övriga bidrag 4 798 8 330 3 520 
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 Transporter och resor samt övr kostnader 4 835 7 030 4 696 

 Kapitalkostnader 5 081 9 966 3 518 

      

 Avgår kapitalkostnader -5 081 -10 044 -3 518 

  Av dessa avgår interna transaktioner -6 890 -16 041 -9 347 

 Summa 168 779 334 939 180 076 

  delår år delår 

Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam- 2015 2015 2016 

 hetens nettokostnader, enl driftredovisn     

 Realisationsförlust försäljning byggnader 0 0 0 

 Justering avskrivningar badanläggning 0 0 0 

  Nedskrivning fastigheter 0 0 0 

 Summa 0 0 0 

      

  delår år delår 

Not 5 Avskrivningar 2015 2015 2016 

 Inventarier 599 1 203 652 

 Fastigheter och anläggningar 2 612 5 220 2 866 

 Nedskrivning återförd 0 0 0 

 Nedskrivningar materiella     0 0 0 

 Justering avskrivningar badanläggning 0 0 0 

  Nedskrivningar finansiella 0 0 0 

 Summa 3 211 6 423 3 518 

    
   

  delår år delår 

Not 6 Skatteintäkter 2015 2015 2016 

 Preliminära skatteinbetalningar under året 86 847 173 245 90 497 

 Preliminär slutavräkning innevarande år 295 -339 571 

 Slutavräkning föregående år -194 211 -341 

  Justering fastighetsavgift 158   0 

 Summa 87 106 173 117 90 727 

 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s prognos i cirkulär 16:17     

      

  delår år delår 

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 2015 2015 2016 

 Inkomstutjämning 31 018 62 036 32 974 

 Kostnadsutjämning 3 152 6 305 2 659 

 Utjämningsbidrag LSS -32 -48 517 

 Strukturbidrag 1 124 2 248 871 

 Fastighetsavgift 4 212 9 102 4 238 



 

 

45 

 Regleringsbidrag/avgift -79 -175 -84 

 Kompensation för höjda sociala avgifter för unga  370   

 Extra statsbidrag m.a.a flyktingsis. Enl prop.     

  2015/16:47   17 904 8 952 

 Summa 39 395 97 742 50 127 

  delår år delår 

Not 8 Finansiella intäkter 2015 2015 2016 

 Räntor medelsplacering 110 134 679,5 

 Räntor från koncernföretag 192 421 25 

 Räntor utlåning -93 1 -378 

 Räntor kundfordringar 14 32 19 

 Ersättning kommunal borgen 48 -393 67 

 Vinst avyttring obligationer och värdepapper 0 0 0 

  Övriga finansiella intäkter 1 120 2 302 2 744 

 Summa 1 391 2 497 3 157 

  delår år delår 

Not 9 Finansiella kostnader 2015 2015 2016 

 Räntor på anläggningslån -644 -2 386 -889 

 Upplupna räntor -1 229 -644 -1 679 

 Förlust vid försäljn av finansiella anläggn.tillgångar 0 0 0 

  Övriga finansiella kostnader -6 -7 -5 

  -1 879 -3 037 -2 572 

      

  delår år delår 

Not 10 Avstämning av balanskravet 2015 2015 2016 

 Årets resultat enligt resultaträkningen  22 367 21 762 

 Realisationsvinst/förlust anläggn.tillgångar   0 

  Orealiserade förluster i värdepapper     0 

 Årets resultat efter  balanskravsjusteringar 0 22 367 21 762 

        

  delår år delår 

Not 11 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2015 2015 2016 

  Övrigt 0 0 0 

 Summa 0 0 0 

      

   delår år delår 

Not 12 Materiella anläggningstillgångar 2015 2015 2016 

 Mark och byggnader     

 Anskaffningsvärde 293 364 306 454 308 179 

 Ackumulerade avskrivningar -150 284 -152 892 -155 600 

 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 

  Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 

 Bokfört värde 143 080 153 562 152 579 
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 Redovisat värde vid årets början 143 810 143 810 153 563 

 Investeringar 0 15 213 0 

 Försäljning och utrangering 0 -240 0 

 Nedskrivningar 0 0 0 

 Justering avskrivning badanläggning 0 0 0 

 Återförda nedskrivningar 0 0 0 

 Avskrivningar -2 612 -5 221 -2 866 

 Överföringar från eller till annat slag av tillgång 1 882 0   

  Övriga förändringar  0 0 0 

 Redovisat värde vid årets slut 143 080 153 562 150 697 

      

 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 2015 2015 2016 

 Anskaffningsvärde 13 795 16 463 14 582 

 Ackumulerade avskrivningar -8 659 -9 262 -9 914 

 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 

  Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 

 Bokfört värde 5 136 7 201 4 668 

      

 Redovisat värde vid årets början 7 617 7 617 7 202 

 Investeringar 0 787 0 

 Försäljning och utrangering 0 0 0 

 Nedskrivningar 0 0 0 

 Återförda nedskrivningar 0 0 0 

 Avskrivningar -599 -1 203 -651 

 Överföringar från eller till annat slag av tillgång -1882  0 

  Övriga förändringar  0 0 0 

 Redovisat värde vid årets slut 5 136 7 201 6 551 

      

 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 2015 2015 2016 

 Andelar     

 Kommuninvest ekonomisk förening  687   

      

  delår år delår 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 2015 2015 2016 

 Aktier 50 50 50 
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 Ljusnarsbergs Fastighets AB 0 0 0 

 Ljusnarsbergs kommunlager AB 50 50 50 

 Andelar 1 453 2 140 2 140 

 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 1 575 1 575 

 Summa 1 503 2 190 2 190 

      

  delår år delår 

Not 15 Långfristiga fordringar 2015 2015 2016 

 Ljusnarsbergs kommunlager AB 25 838 23 588 23 588 

 Riksbyggen Kooperativa hyresgästförening  112 993 112 993 112 993 

  Återbäringsmedel Husbyggnadsvaror (HBV) förening 10 20 8 

 Summa 138 841 136 601 136 589 

      

  delår år delår 

Not 16 Investering i finansiella omsättningstillgångar 2015 2015 2016 

 Obligationer     

 Consensus RåvaruObligation2  10 000   

 Consensus Autocall svenska bolag 10000 10 000   

 Consensus Asien obligation   10 000 

 Consunsus Hållbarhetsobligation   5 000 

 Summa 10 000 20 000 15 000 

      

Not 16 Försäljning av finansiella omsättningstillgångar     

 Insatskapital     

 Husbyggnadsvaror (HVB) förening 85 85 0 

 Obligationer    

 Consensus RåvaruObligation2   10 000 

 Summa 85 85 10 000 

      

Not 16 Finansiella omsättningstillgångar     

 Obligationer     

 Morgan Stanley 5Y egutiy Linked Note 10 000 10 000 10 000 

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

 Consensus BlueChip Obligation Europa 10 000 10 000 10 000 

 Lloyds TSB Bank PLC FRN 1 500 1 500 1 500 

 Lloyds TSB Bank Steepener Notes, Danske bank 920 920 920 

 Consensus Asien obligation 10 000 10 000 10 000 

 Consensus Autocall svenska bolag  10 000 10 000 

  Consensus Hållbarhetsobligation     5 000 

 Summa 42 420 52 420 57 420 
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  delår år delår 

Not 17 Kortfristiga fordringar 2015 2015 2016 

 Kundfordringar 4 455 2 345 1 941 

 Upplupna skatteintäkter 3 036 2 878 3 449 

 Statliga fordringar 16 423 15 279 23 035 

 Förutbetalda kostnader 2 708 3 427 3 176 

 Upplupna intäkter 1 352 1 835 998 

 Momsfordran -393 3 428 -906 

 Korfristig fordran Riksbyggen Kooperativa… 9 489 9 489 9 489 

  Övrigt 383 196 413 

 Summa 37 453 38 877 41 595 

      

  delår år delår 

Not 18 Kassa och bank 2015 2015 2016 

 Kassa   7 12 11 

 Postgiro  17 773 64 673 14 047 

  Bank 23 665 13 812 58 891 

 Summa 41 445 78 497 72 949 

      

  delår år delår 

Not 19 Eget kapital 2015 2015 2016 

  Ingående eget kapital 132 722 132 722 155 089 

 Årets resultat 1 549 22 367 21 762 

  Summa 134 271 155 089 176 851 

      

  delår år delår 

Not 20 Avsättning pension 2015 2015 2016 

 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 31/12-15 är 563 tkr. Totalt kapital för att säkerställa     

 utbetalningar är 12 011 tkr.      

      

Not 20 Avsättning pension exkl ÖK-SAP     

 Ingående avsättning 1 559 1 559 1 476 

 Pensionsutbetalningar -36 -73 -76 

 Nyintjänad pension 0 0 0 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 15 26 4 

 Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

 Förändring av löneskatt 0 0 0 

 Övrigt -36 -36 -36 

 Utgående avsättning 1 502 1 476 1 368 

 Aktualiseringsgrad är 95 %       
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Not 20 Avsättning pension ÖK-SAP     

 Ingående avsättning 0 0 42 

 Utbetalning ÖK-Sap 0 -56 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 98 -42 

 Utgående avsättning 0 42 0 

 Aktualiseringsgrad är 95 %     

      

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 1 502 1 518 1 368 

      

  delår år delår 

Not 21 Avsättning deponi 2015 2015 2016 

 

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 5 670 5 670 4 548 

 Avsättning under året 0 -216 0 

 Ianspråktaget belopp under året 0 -906 0 

 Justering preliminärt resultat föregående år -9 0 0 

 Utgående balans 5 661 4 548 4 548 

  delår år delår 

Not 21 Avsättning citybanan 2015 2015 2016 

 

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 1 042 1 042 550 

 Avsättning under året 0 58 0 
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 Ianspråktaget belopp under året  0 -550 0 

 Outnyttjat belopp som återförts 0 0 0 

 Utgående balans 1 042 550 550 

  delår år delår 

Not 21 Avsättning vägfond 2015 2015 2016 

 

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. 6 703 5 098 5 098 

  delår år delår 

Not 22 Långfristiga skulder 2015 2015 2016 

 Låneskuld     

 Ingående låneskuld 237 493 232 493 229 828 

 Nya lån/övertagna lån 210 390 180 

 Avgår kortfristig del av långfristig skuld -5 000 -19 125 -24 125 

 Årets amorteringar/Inlösta lån -5 375 -7 875 -6 070 

 Summa 227 328 205 883 199 813 

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

  2015 2015 2016 

 Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut     

 Genomsnittlig ränta 1,27% 1,01% 0,77% 

 Lån som förfaller inom      

 1 år 126 533 121 625 96 158 

 2-3 år 86 460 107 993 106 210 

 4-5 år 0 0 21 000 

  delår år delår 

Not 23 Kortfristiga skulder 2015 2015 2016 

      

 Leverantörsskulder 9 824 9 388 11 299 

      

 Personalens skatter och avgifter 19 381 15 091 19 457 

   varav källskatt anställda 2 657 2 499 2 762 

   varav arbetsgivaravgifter anställda 3 213 3 086 3 420 

   varav upplupna löner 0 0 0 

   varav semesterlöneskuld 13 511 9 506 13 275 

      

 Interimsskulder 70 22 759 10 306 



 

 

51 

 vara upplupna kostnader 70 4 341 0 

 varav förutbetalda intäkter - driftbidrag staten 0 18 418 10 306 

      

 Upplupna kostnader 4 345 7 678 3 868 

   varav upplupna räntor 1 296 644 464 

   varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner -535 -142 -188 

   varav upplupna pensionskostnader, individuell del 2 884 5 775 2 891 

   varav löneskatt pensionskostnader, individuell del 700 1 401 701 

      

 Kortfristig del av långfristig skuld 5 000 24 125 24 125 

      

 Kortfristig skuld koncernföretag 99 98 98 

      

 Kortfristiga skulder staten 23 226 41 

   varav momsskuld 23 226 41 

      

 Övrigt 12 636 22 395 22 069 

 Summa 51 378 101 760 91 263 

 

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

  

   

   

   delår år delår 

Not 24 Pensionsförpliktelser 2015 2015 2016 

 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits upp bland 
skulder      

 eller avsättningar.     

 Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvars-    

 förbindelse. Denna del av pensionsåtagandet har minskat med 6 413 tkr    

 
mellan 2015-06-30 och 2016-06-30. Ljusnarsberg har beslutat att betala 
ut     

 maximalt belopp av den avgiftsbestämda ålderspensionen. För första halvåret 2016   

 betalades ut ? 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 144 343 144 343 137 839 

 Pensionsutbetalningar -3 140 -6 301 -3 272 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 888 2 588 1 149 

 Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

 Aktualisering -84 -86 -190 

 Bromsen 0 0 0 

 Förändring av löneskatt 0 0 0 

 Övrigt -1 952 -2 705 -884 

 Utgående pensionsförplikt. intjänade före år 1998 141 055 137 839 134 642 
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  delår år delår 

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser 2015 2015 2016 

 BKT, Bergslagens Sparbank 1 740 1 740 1 740 

 Bostadsrättsföreningar 2 361 2 350 2 337 

 Lån småhus 26 25 26 

 Summa 4 127 4 115 4 103 

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 2015-12-31 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 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 350 
538 147 658 kronor och totala tillgångar till 346 333 129 213 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 290 886 016 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 287 371 380 kronor. 

  delår år delår 

Not 26 Leasing 2015 2015 2016 

 Finansiella leasingavtal över 3 år  0 0 

      

 Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal     

 överstigande 3 år 966 884 2 190 

 Minimileaseavgifter   Tkr     

 Med förfall inom 1 år 646 785 849 

 Med förfall inom 1-5 år 320 99 1 341 

 Med förfall senare än 5 år 0 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 

 

 

Driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

Resultaträkning 

- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

 

Resultaträkning 

- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

Finansieringsanalys 

- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

= Förändring av likvida medel 

 

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 

 

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. 
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Internkontrollplan för 2016 uppföljning 
Kontrollmoment Återrapportering 

och ansvar 
Sign. Brister  

 
Åtgärdas av 
till datum 

Brister  
åtgärdade 
sign. 

Anmärkning 

Inventering av samtliga 
avtal som löper ut  
2016 och 2017 

Upphandlingsplan för  
2016 – 2017 redovisas 
senast 2015-12-31. 
 
Ansv. inköpare 
 

 Sammanställning klar men 
behöver friseras. 

Inköpare tidig 
höst. 

  

Inköp utanför avtal med 
belopp > 10 000 kr 
rapporteras av 
ekonomiavdelningen till 
inköpsavdelningen för 
2014. Saknas avtal 
samman-ställer inköpare 
kostnadsslagen i ett 
dokument som ligger till 
underlag inför 
planeringen av nya 
upphandlingar. 
 

Dokument med 
sammanställning av 
inköp utanför avtal över  
10 000 kr rapporteras 
senast 2016-03-31. 
 
Ansv. inköpare och 
ekonomichef 

 Har inte påbörjats. Kommer 
att användas som del av 
introduktion till nyanställd för 
att lära känna kommunens 
struktur och de olika 
systemen. 

Innan  
2016-12-31 

  

Ekonomi sammanställer 
2014- års tio största 
leverantörer tillsammans 
med lista av typ av 
vara/tjänst till inköpare. 
Inköpare kontrollerar 
inköp mot gällande avtal. 
Avvikelser sammanställs i 
dokument och redovisas. 
 

Dokument som redovisar 
inköp av vara/tjänst från 
kommunens tio största 
leverantörer som  
avviker från kommunens 
gällande avtal  
2016-03-31. 
 
Ansv. inköpare och 
ekonomichef 

 Har inte påbörjats. Kommer 
att användas som del av 
introduktion till nyanställd för 
att lära känna kommunens 
struktur och de olika 
systemen. 

Innan  
2016-12-31 
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Inventera alla 
programvaror som 
kommunen använder (IT) 

En sammanställning av 
samtliga program. 
Ansv. Näringslivsutv.  

Saknar vissa licenser och 
kunskaper om kopplingar; det 
ordnas med dem som äger 
systemen och databaserna. 
Behov av att se över avtal om 
molntjänster 
(personuppgiftsbiträdesavtal). 

 

Inventering av anställdas 
bisysslor. 

Sammanställning av 
anställdas bisysslor. 
Ansv. Personalchef. 

 HR-generalist tar reda på vad 
kommunen anser är OK 
bisysslor. 

   

 


