
 

 



Verksamhetsberättelse 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Ekonomichef 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Ansvarsområdet omfattar ekonomiavdelningen, pensioner, försäkringar och 

räddningstjänsten. Från och med 1 januari 2019 ingår här även personalansvaret med 

tillhörande budget för den nya administrativa enheten. Sammanlagt ingår elva anställda. 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

Från och med den 1 april 2019 ska alla upphandlande myndigheter se till att kunna ta emot 

och hantera e-fakturor enligt en speciell europeisk standard, Peppol. Ljusnarsbergs kommun 

har anslutits till Peppol som erbjuder rätt standard för affärskommunikation. Beskrivning om 

hur företag kan skicka e-faktura till kommunen finns på kommunens hemsida. Där finns även 

information till små företag på orten om att det inte behöver vara varken krångligt eller 

kostsamt att göra det.  

Från och med mars månad finns en utsedd person som ska sköta 

barnomsorgsadministrationen inbegripen fakturering, inskrivning av barn, etc. Tidigare 

barnomsorgsassistenten gick i pension sommaren 2018 men fortsatte arbeta deltid en 

period eftersom kommunen inte lyckades rekrytera någon ny. 

Mycket resurser har lagts på utbildning av administrativ personal, främst avseende 

verksamhetssystemen. Detta för att säkerställa att rätt statistik lämnas och att kunder får 

korrekta fakturor. 

Flertalet informationer/utbildningar har i olika sammanhang gjorts av kommunens 

upphandlare i syfte att minimera felaktiga inköp. 

2. Prognos för årets måluppfyllelse där det är möjligt att göra en sådan 

redan efter fyra månader (mål i budget och andra styrdokument från 

kommunfullmäktige). Här bör textinnehållet i så fall utvecklas; ej bara 

konstatera resultatet. Analys och trender är intressant att belysa. 

Inga mål finns. 

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Ej relevant.  

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

För ansvarsområdet blev det en positiv budgetavvikelse på sammanlagt 5 614 tkr. 



Vht 01230 Ekonomiavdelning redovisar ett överskott med 1 615 tkr.Det positiva resultatet 

beror på lägre definitivt utfall arbetsgivaravgifter än det definitiva utfallet. Mellanskillnaden 

bokförs på ekonomiavdelningen. Vidare har kostnaderna för scannade fakturor fortsatt 

minska då alltmer elektroniska fakturor används. Även har anlitande av konsult för ekonomi- 

och budgetsystemet varit mindre än planerat. Kapitalkostnaderna är också lägre än 

budgeterat. 

Vht 03121 Försäkringar har renderat ett underskott med 268 tkr. Något högre premier, 

främst olycksfallsförsäkringen, och ej utfördelade premiekostnader internt i kommunen. 

Vht 03131 Pensioner. Ett stort överskott redovisas, 5 940 tkr. Det är en rad, i detta fallet, 

lyckliga omständigheter, som är anledningen till resultatet: Kommunen har fått 

återbetalning av tidigare inbetalda pensionspremier, avseende främst livränta för äldre 

anställda som slutat sina anställningar utan att ta ut pension och ett lägre utfall av premien 

för tjänstepersonförsäkringen än prognosen från KPA som ligger till grund för budgeten. 

Även faktiskt utbetalda pensioner är något lägre, troligen beroende av att fler tidigare 

anställda än prognosen baserat sig på har avlidit. 

Vht 13040 Sammanträdesadministration KF KS Utskott redovisar ett underskott med 155 

tkr beroende av att ersättning från Arbetsförmedlingen bokförts på fel ansvar. 

Vht 34010 Idrotts- och fritidsanläggningar har ett underskott med 381 tkr. Anledningen är 

att slutlig faktura för anläggandet av konstgräsplan inte matchats med motsvarande intäkt 

från migrationsmedel vilket ursprungligen var planen.   

Vht 44023 Läromedel redovisar ett underskott med 391 tkr. Det avser en nedskrivning av 

elevdatorer. 

Vht 47201 Komvux grund 1-9 och Vht 47281 Fördelad gemensam verksamhet ska ses 

samlat innebärande ett smärre överskott. 

Vht 51222 Koppargården avser en nedskrivning av inventarier. 

Vht 51223  Solgården är likaledes en nedskrivning av inventarier. 

Vht 51225 Lokalvård särskilt boende har ett överskott beroende av felaktigt bokförda 

kostnader på ansvar 111 Kommunchef. Sammantaget ett överskott då budgeten varit för 

hög. Detta justeras till 2020. 

Vht 51241 Omvårdnadshjälpmedel har ett underskott med 164 tkr vilket beror på en 

direktavskrivning gällande utgift för vårdsängar. 

Vht 86xxx VA ska ses samlat med ansvar 111 Kommunchef.  

 



  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

101 Ekonomichef                  

         Intäkter                  -1 084 -901 183 

         Kostnader                 21 847 27 278 5 430 

         RESULTAT                  20 763 26 377 5 614 

                                      

         Intäkter                     

01230    Ekonomiavdelning          -606 -529 77 

         Kostnader                    

01230    Ekonomiavdelning          2 531 4 069 1 538 

         RESULTAT                  1 925 3 540 1 615 

                                      

         Intäkter                     

01232    Inköp                     -99 -64 35 

         Kostnader                    

01232    Inköp                     38 75 37 

         RESULTAT                  -62 11 73 

     

         Kostnader                    

01250    Löneavdelning             609 565 -45 

         RESULTAT                  609 565 -45 

                                      

         Intäkter                     

03121    Försäkringar              0 -308 -308 

         Kostnader                    

03121    Försäkringar              1 066 1 106 40 

         RESULTAT                  1 066 798 -268 

                                      

         Kostnader                    

03131    Pensioner                 6 443 12 383 5 940 

         RESULTAT                  6 443 12 383 5 940 

                                      

         Kostnader                    

03781    Förändring sem.löneskuld  -34 0 34 

         RESULTAT                  -34 0 34 

                                      

         Intäkter                     

08121    Reception /Vaktm /Post    -21 0 21 

         Kostnader                    

08121    Reception /Vaktm /Post    457 317 -140 

         RESULTAT                  436 317 -119 

                                      

     



  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

08122    Teleservice               0 212 212 

         RESULTAT                  0 212 212 

                                      

         Kostnader                    

13040    Sam.tr.adm KF, KS 

Utskott 

564 410 -155 

         RESULTAT                  564 410 -155 

                                      

         Kostnader                    

22171    Partn.skap Bergsl.diagon. 15 0 -15 

         RESULTAT                  15 0 -15 

                                      

         Kostnader                    

24913    Belysning av vägar        10 0 -10 

         RESULTAT                  10 0 -10 

     

         Intäkter                     

25020    Park och offentlig plats  -358 0 358 

         Kostnader                    

25020    Park och offentlig plats  491 0 -491 

         RESULTAT                  133 0 -133 

                                      

         Kostnader                    

25030    Lekplatser                57 0 -57 

         RESULTAT                  57 0 -57 

                                      

         Kostnader                    

25040    Övriga fastigheter        2 0 -2 

         RESULTAT                  2 0 -2 

                                      

         Kostnader                    

27010    Brand-, räddningstjänst   5 300 5 291 -9 

         RESULTAT                  5 300 5 291 -9 

                                      

         Kostnader                    

27020    Fastigh.kostn brand-räddn 246 245 -2 

         RESULTAT                  246 245 -2 

                                      

         Kostnader                    

27510    Krisberedskap             86 103 17 

         RESULTAT                  86 103 17 



                                      

  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

34010    Idrotts- o fritidsanläggn 381 0 -381 

         RESULTAT                  381 0 -381 

                                      

         Kostnader                    

34030    Badplatser                12 0 -12 

         RESULTAT                  12 0 -12 

                                      

         Kostnader                    

40751    Gem adm förskola          220 222 -2 

         RESULTAT                  220 222 -2 

                                      

         Kostnader                    

40773    Lokalvård, förskola       6 0 -6 

         RESULTAT                  6 0 -6 

     

         Kostnader                    

44023    Läromedel + förbr.mtrl    391 0 -391 

         RESULTAT                  391 0 -391 

                                      

         Kostnader                    

44081    Administration            222 222 0 

         RESULTAT                  222 222 0 

                                      

         Kostnader                    

47201    Komvux grund åk 1-9       180 354 173 

         RESULTAT                  180 354 173 

                                      

         Kostnader                    

47281    Fördelad gem verksamhet   162 0 -162 

         RESULTAT                  162 0 -162 

                                      

         Kostnader                    

47611    Sfi - undervisning        31 0 -31 

         RESULTAT                  31 0 -31 

                                      

         Kostnader                    

47873    Lokalvård                 -4 0 4 

         RESULTAT                  -4 0 4 

     

     



                                   Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

51025    Adm äldreomsorg           147 118 -29 

         RESULTAT                  147 118 -29 

                                      

         Kostnader                    

51222    Koppargården              149 0 -149 

         RESULTAT                  149 0 -149 

                                      

         Kostnader                    

51223    Solgården                 19 0 -19 

         RESULTAT                  19 0 -19 

                                      

         Kostnader                    

51225    Lokalvård Särskilt boende 201 428 227 

         RESULTAT                  201 428 227 

     

         Kostnader                    

51229    Sjuksköterskor -särsk bo  3 0 -3 

         RESULTAT                  3 0 -3 

                                      

         Kostnader                    

51241    Omvårdnads hjälpmedel     164 0 -164 

         RESULTAT                  164 0 -164 

                                      

         Kostnader                    

54011    IFO Gem administration    72 106 34 

         RESULTAT                  72 106 34 

                                      

         Kostnader                    

61010    Arbetsledning             80 272 192 

         RESULTAT                  80 272 192 

                                      

         Kostnader                    

61321    Kommunalt 

aktivitetsansva 

109 272 162 

         RESULTAT                  109 272 162 

                                      

         Kostnader                    

81311    Skogsbruk / Ek.skogar     69 0 -69 

         RESULTAT                  69 0 -69 

                                      

     



  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

81520    Allmännyttan              480 506 27 

         RESULTAT                  480 506 27 

                                      

         Kostnader                    

83210    Persontrafik              1 0 -1 

         RESULTAT                  1 0 -1 

                                      

         Kostnader                    

86510    Vattenverk / Vattentäckt  113 0 -113 

         RESULTAT                  113 0 -113 

                                      

         Kostnader                    

86530    Underhåll va-ledningar    93 0 -93 

         RESULTAT                  93 0 -93 

     

         Kostnader                    

86710    Avloppsverk               642 0 -642 

         RESULTAT                  642 0 -642 

                                      

         Kostnader                    

87020    Deponering                23 0 -23 

         RESULTAT                  23 0 -23 

 

c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen  

Projekt 4021 Ombyggnad av gator har medlen ej förbrukats. Den relativt stora summan 

avsatt hann ej upparbetas. 

Projekt 4025 Parkutrustning mm. Utfallet beror på att det blev en förväxling vid 2018 års 

bokslut. Det redovisades 600 tkr för mycket 2018 vilket regleras i årets bokslut. 

Projekt 4038 Nya ytskikt Bergslagsvallen Överskred budgeterad ram. Det efter att golvet i 

hallen var utdömt och ett nytt lades in. 

 

 

 



Projektkod 

Projekt 
 

Redovisning 
 

Jan 19 - Dec 19 

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

1514 Strukturbuffert fastighet 0 6 025 -6 025 

4020 Lekplatser 0 60 -60 

4021 Ombyggnad av gator 2 458 4 000 -1 542 

4025 Parkutrusning mm -600 100 -700 

4027 Upprustn av gatuljusnätet 1 261 700 561 

4029 Gatubelysningsautomatik 0 61 -61 

4030 Tillgänglighetsanpassning 0 400 -400 

4031 Broåtg eft besiktning-16 0 1 000 -1 000 

4034 Digital väg- gatubelysnin 0 500 -500 

4035 Fasad-fönster Olovsvallen 0 50 -50 

4036 Tak sandfickor 0 100 -100 

4038 Nya ytskikt Bergslagsvall 75 20 55 

4801 Finnkullberget 10 100 -90 

5006 Finnhyttans vattenverk 4 700 4 140 560 

5007 Va-ledning Vårdc-Wallmov 0 560 -560 

5022 Ställd-Silverh-Hörk-Ställ 4 673 5 000 -327 

5501 Filtersteg Bångbro rening 1 660 1 665 -5 

Totaler   14 237 24 481 -10 244 

     

 

5. Framtid och förväntad utveckling 

En fortsatt digitalisering är en viktig uppgift som behöver prioriteras de kommande åren. 
 
En högre precision i redovisningen eftersträvas. Vid organisationsförändringar är det många olika 
delar som påverkas. En checklista ska upprättas för ändamålet. 
 
En integration av bemanningsplanen till budgetsystemet ska förverkligas. Modul till budgetsystemet 
är införskaffat och nu återstår det grannlaga och tidskrävande systembytet. 
 

Införskaffande och förberedelser för nyttjande av inköpsportal. Även här krävs en stor insats 

innan det kan bli användbart. 

Utbildningsinsatser inom området ekonomi, inköp och ekonomiadministration till verksamheterna är 
planerat. Bl a kopplat till ovan nämnda förändringar. 
 
Förberedelser har inletts för att så småningom likvidera Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning. 

Sedan stiftelsen bidragit finansiellt till kommunens anläggande av ett utomhusgym i Rydbergsdal 

finns nu de formella möjligheterna för avveckling. 



6. Aktivitetsplaner 

101 Ekonomichef 

Box: Öppen kommun   Ansvar 101 

Ekonomiavdelningen ska verka för att den kommunala verksamheten öppet redovisar hur 

kommunalskattemedlen används och förvaltas. 

 

Delmål 

Tydliggöra affärsverksamheternas 

ekonomi i årsredovisningen 

Aktivitet 

Utveckla årsredovisning med uppföljning av 

allmännyttans och VA-verksamhetens samt 

avfallskollektivets totala ekonomiska bild 

Aktivitetsplan 

Under 2018 fördes diskussioner i budgetberedningen om huruvida affärsverksamheternas, 

dvs. de verksamheter som ska bära sina kostnader inom ramen för kollektivens avgifts-

intäkter eller hyresintäkter, investeringar ska behandlas inom samma budgetram som de 

kommunala investeringarna. Själva finansieringen, ianspråktagande av likvida medel oavsett 

om de kommer från kommunens egna medel eller lånade pengar, måste planeras. Men det 

som också sätter begränsningar är verksamheternas egen förmåga att bära 

kapitalkostnaderna, dvs. ränta och avskrivningar.  

 

Som ett led i att pedagogiskt förklara koncernens samlade ekonomi behöver uppföljningen 

av affärsverksamheterna utvecklas. Inledningsvis ska allmännyttans och vatten- och 

avloppskollektivets samlade ekonomi tydliggöras i årsredovisningen. Rapporterna bör 

utvecklas för att även spegla övriga affärsverksamheters ekonomi så småningom. 

Resultat och analys 

I årsredovisningen för 2019 har allmännyttans och VA-kollektivets samlade ekonomi delvis på 

ett pedagogiskt sätt förklarats. Utrymme för utveckling kvarstår. Målet delvis uppfyllt. 

 
  



Box: Kunskap & kompetens  Ansvar 101 
 

Ekonomiavdelningens information gentemot invånare och företag ska utvecklas. 

 

Delmål 

Införa nytt årshjul för ekonomiska 

uppföljningar 

Aktivitet 

Förslag om nytt årshjul för ekonomiska 

uppföljningar innebärande att delårsbokslut ska 

ske per den 31 augusti ska utarbetas av 

ekonomichefen 

Aktivitetsplan 

En ny redovisningslag börjar gälla från och med räkenskapsår 2019. Den innebär bl.a. att 

delårsrapporten ska godkännas av kommunstyrelsen inom två månader efter bokslutsdatum. 

I dagsläget har kommunen delårsrapport per den 30 juni. Den nya lagen innebär vidare att 

det ska ske ett konsoliderat bokslut med övriga kommunala verksamheter som bedrivs av 

andra personer (t.ex. Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 

äldrebostäder, Samhällsbyggnad Bergslagen och Nerikes brandkår). Eftersom de övriga 

juridiska personerna måste producera siffermaterial till ägarkommunerna snarast möjligt har 

det överenskommits mellan kommunerna i Örebro län att samtliga ska göra delårsrapport 

per den 31 augusti. En fördel för personal hos de andra personerna är att de då slipper ett 

intensivt bokslutsarbete under semestermånaden juli.  

 

Eftersom detta innebär att uppföljningen i delårsrapporten kommer kommunfullmäktige till 

del senare på året behöver det finnas en möjlighet för dem att följa upp ekonomin tidigare. 

Därför kommer att föreslås att Ljusnarsbergs kommun inför tertialrapporter. 

Resultat och analys 

Beslut om nytt årshjul togs §16 KF 2019. Målet uppfyllt. Konsoliderat bokslut innefattar för 

kommunen att Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder ska 

ingå vilket det också gör.  

Ur Ljusnarsbergs kommuns perspektiv är förändringen till det sämre. Delårsrapporten 

förskjuts två månader vilket innebär att båda huvudsyftena med delårsrapporten i princip 

tillintetgörs. Möjligheten till ett genomarbetat underlag för innevarande års räkenskaper 

som ett underlag förbudgetarbetet till nästkommande års budget upphör. Utfallet i 

delårsrapporten blir så pass förskjutet att det försvårar att hinna få effekter på eventuella 

åtgärder kopplade till delårsrapporten. 

Slutligen förskjuts arbetsbördan från samarbetsorganen till vår kommun då vi måste 

producera både budget och delårsrapport under samma tidsperiod. Det är inte optimalt. 

Försöket med verksamhetsberättelse per den 30 april bör utvärderas djupare.  

 

 



  

 

Box: Möten & upplevelser                  Ansvar 101 

 

Ekonomiavdelningen ska bidra med tydliga rutiner i den politiska processen 

 

Delmål 

Utvärdera ny organisation 

Aktivitet 

En rapport sammanställs med beskrivning och 

resultatet efter implementering av den nya 

organisationen 

Aktivitetsplan 

I 2019 års budget finns en besparing motsvarande 2,25 tjänst på administrationen. Tidigare 

har tagits ett beslut om att centralisera samtlig administrativ personal under ekonomichefen 

fr o m 1 januari 2019. Det bör därför skrivas i en handling vilka effekter den nya 

organisationen har fått. 

Det huvudsakliga syftet med den nya organisationen är 

 Hitta nya arbetssätt 

 Utnyttja digitaliseringens möjligheter i högre utsträckning 

 Spara pengar 

 

Resultat och analys 

Utvärderingen pågår men ej klar. Målet ej uppfyllt. 

 

 

 
  



Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 101 
 

Ekonomiavdelningen ska bidra till en bättre miljö genom att använda digitala möjligheter 

 

Delmål 

Ekonomiavdelningen ska implementera 

EU:s standard om elektroniska fakturors 

utseende  

Aktivitet 

Kommunens ska anslutas till ”fakturaväxeln” 

PEPPOL 

Aktivitetsplan 

Sommaren 2018 antog Riksdagen en lag som innebär att det ska bli obligatoriskt för 

kommuner fr o m 1 april 2019 att ta emot elektroniska fakturor. Kommunernas (eller alla 

upphandlande myndigheters) leverantörer ska skicka e-fakturor för inköp som görs fr o m 

1 april 2019. Detta har kommunen redan implementerat. Troligtvis kommer det att krävas 

att kommunerna även ställer ut e-fakturor, med förväntade nya lagkrav hösten 2019. 

Dessutom har beslutats att fakturorna ska uppfylla den Europeiska standarden. Den standard 

som har tagits fram för alla länder i EU är för svensk del Open PEPPOL, PEPPOL BIS Billing 3, 

se www.sfti.se. 

Uppföljning och utvärdering 

Kommunen har förberett sig så långt som är möjligt. Tyvärr har systemleverantörerna ej 

lyckats få alla bitar på plats. Detta har utlovats ske under våren 2020. Målet delvis uppfyllt. 

 

  



Verksamhetsberättelse 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Kommunchef 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Kommunchefen är ansvarig för en rad verksamheter som spänner över ett stort och skiftande 

område. Stabsfunktioner, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, SBB (fd BMB), 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, SBB (fd BKT), kollektivtrafik, bostadsanpassning och 

folkhälsa är de mest omfattande verksamheterna. Ansvarsområdet har 9,2 årsarbetare. 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

Många invånare har under året märkt av att kommunfullmäktige avsatt extra 

investeringsmedel till asfaltering av gator och vägar runt om i kommunens byar. 

Om- och tillbyggnaden av Ljusnarshallen med tillhörande matsal togs i bruk till vårterminens 

start. Tidplanen hölls med marginal och även budgeten hölls utan överskridande. 

Migrationsverkets verksamhet i kommunen är under nedstängning. Från att vid årsskiftet 

15/16 haft nära 1200 asylsökande inskrivna på Migrationsverkets olika boenden är nu 

antalet snart nere i noll. Kraftiga svängningar i efterfrågan av kommunal verksamhet inom 

skola, barnomsorg, överförmyndarförvaltningen, socialtjänsten m fl har minskat men vi ser 

en utökad efterfrågan av barnomsorgsplats.   

Befolkningen i kommunen har under 2019 minskat med 75 personer. Enligt den 

långtidsprognos över befolkningsutvecklingen som kommunen tagit del av befaras en 

minskning med över 600 invånare fram till år 2035. 

Den omorganisation av kommunens administrativa resurser som trädde i kraft vid årsskiftet 

är en viktig ingrediens för att minska sårbarheten och öka digitaliseringen i kommunens 

verksamhet och som i slutändan ska komma medborgarna till nytta. 

Sveriges Geologiska Utredningar har åtagit sig att vara huvudman inför saneringen av 

Krokfors bostadsområde. Ett positivt besked då kommunen saknar kompetens inom 

området. Krokfors har börjat kartläggas i detalj utifrån förekomsten av förorenad mark men 

det stora arbetet kommer att ske 2020-21. Däremot har saneringar utförts på markområden 

utanför förskolan Skogsgläntan och vid paviljongerna ovanför Kyrkbacksskolan. Arbetet blev 

mer omfattande än beräknat för att sanera bort all förorening. 

 

Skyddade boenden/Social dumpning är en relativt ny företeelse som accelererat senaste 

året. Vi är en kommun som tagit emot många människor som är i behov av 



samhällsservice/skyddat boende och som blivit uppmanade av sin hemkommun, vanligen 

storstadskommuner, att flytta till Ljusnarsberg. Vi har tomma fastigheter som köps upp av 

företagare som sedan försörjer sig på att ta emot människor från andra kommuner i Sverige. 

Detta är människor som i vissa fall har en egen försörjning men kan vara i behov av 

försörjningsstöd, insatser hos socialtjänsten. Framför allt finns det många barn i den här 

gruppen som har rätt till skolgång och barnomsorg. Självklart erbjuder vi en plats i 

skolan/förskolan. Alla kommuner i Sverige har ett ansvar för sina invånare, även de invånare 

man anvisar till andra kommuner. Det ansvaret tar inte alla kommuner vilket gör att 

försörjningsbördan blir orättvis mellan små och stora kommuner.    

 

2. Prognos för årets måluppfyllelse. Här bör textinnehållet i så fall 

utvecklas; ej bara konstatera resultatet. Analys och trender är intressant 

att belysa. 

 

Inget att notera 

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Inget att notera 

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Intäkter: 

Vht 01110 Stab. Vakans och föräldraledighet samt konsultköp för framtagande av LIS-plan 
bokförd på vht 21520 men budgeterad på staben. 

Vht 08150 Leasingbilar. Ett underskott mot budget beroende dels av lägre interna intäkter, 
dels kostnader vid utbyte av fordon. Information till kommunens chefer har getts om vikten 
av att personal anmäler skador som uppstår till ekonomiavdelningen. Ytterligare 
påminnelser behövs. 

Vht 09310 KS disponibla. Har ej förbrukats fullt ut. 

Vht 09320 KS disp löner. Lönerevisionens utfall blev att medlen ej förbrukades fullt ut. 

Vht 21520 Planverksamhet redovisar ett underskott med 531 tkr som är att hänföra till 
framtagande av LIS-plan. 

Vht 21711 Allmän markreserv. Intäkter från Trafikverket för ersättning för trädsäkring längs 
järnvägen. Dessutom en mindre summa för ianspråktagande av mark när gång- och 
cykelbanan mellan kyrkan och Kopparbergs Bryggeri färdigställdes. 

Vht 22151 Näringsliv och EU har ett överskott med 741 tkr vilket beror på en felaktigt 
budgeterad budgetpost. 

Vht 23020 Kopparbergs marknad har ett underskott då arvodet från entreeprenören ej 
inkommit. Ärendet drivs vidare. 



Vht 24912 Vägunderhåll. Kostnader för vinterns snöröjning och plogning gick med 
underskott. För att undvika kortsiktiga åtgärder från SBB när kostnaderna överskrider 
budgeten för snöröjningen ett snörikt år har kommunfullmäktige avsatt 1mkr att disponera 
som en regleringspost utifall överskridande uppstår. 

Vht 24914 Stöd till enskild väghållning har ett underskott med -1 110 tkr vilket främst beror 
på avsättning till vägfonden med 1 000 tkr.  

Vht 34020 Inomhusbad. Kostnaderna för hyra av simhall blir avsevärt lägre än budget. 

Vht 44071 Skolfastigheter redovisar ett underskott med -2 732 tkr vilket beror på 
nedskrivningar av fd Ljusnarsskolan, dvs anläggningstillgångar som inte längre brukas på det 
sätt som när investeringen genomfördes. 

Vht 51191 Bostadsanpassningsbidrag redovisar ett överskott med 151 tkr.  

 

 

  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

111 Kommunchef                   

         Intäkter                  -4 712 -4 751 -40 

         Kostnader                 37 757 47 475 9 718 

         RESULTAT                  33 045 42 723 9 678 

                                      

         Kostnader                    

01110    Kommunledn / stab         7 432 8 951 1 519 

         RESULTAT                  7 432 8 951 1 519 

         Intäkter                     

01170    Kommunkontor              -1 0 1 

         Kostnader                    

01170    Kommunkontor              586 556 -29 

         RESULTAT                  585 556 -28 

         Kostnader                    

01200    Central administration    1 172 1 171 0 

         RESULTAT                  1 172 1 171 0 

         Kostnader                    

01212    Arkiv                     0 5 5 

         RESULTAT                  0 5 5 

         Intäkter                     

01213    Lotteriverksamhet         -2 0 2 

         Kostnader                    

01213    Lotteriverksamhet         2 0 -2 

         RESULTAT                  0 0 0 

         Kostnader                    



     

     

  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

01232    Inköp                     36 0 -36 

         RESULTAT                  36 0 -36 

         Intäkter                     

01250    Löneavdelning             -158 0 158 

         Kostnader                    

01250    Löneavdelning             1 243 1 004 -239 

         RESULTAT                  1 084 1 004 -80 

         Kostnader                    

01260    Fastighetsavdelning       189 178 -11 

         RESULTAT                  189 178 -11 

         Kostnader                    

03191    Diverse projekt           27 42 16 

         RESULTAT                  27 42 16 

         Kostnader                    

03711    Personalutv kom.övergrip  1 0 -1 

         RESULTAT                  1 0 -1 

         Kostnader                    

03732    Företagshälsovård         163 216 54 

         RESULTAT                  163 216 54 

         Kostnader                    

03741    Facklig verksamhet        348 464 116 

         RESULTAT                  348 464 116 

         Kostnader                    

03791    Hedersgåvor               66 53 -13 

         RESULTAT                  66 53 -13 

         Intäkter                     

08121    Reception /Vaktm /Post    -4 0 4 

         RESULTAT                  -4 0 4 

         Intäkter                     

08150    Leasingbilar              -142 -826 -684 

         Kostnader                    

08150    Leasingbilar              328 719 390 

         RESULTAT                  186 -107 -293 

         Kostnader                    

08601    Enhetschef, kost          746 745 -1 

         RESULTAT                  746 745 -1 

         Kostnader                    

09310    KS disp oförutsett        240 5 781 5 541 

         RESULTAT                  240 5 781 5 541 



     

  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

09320    KS disp löner             0 5 597 5 597 

         RESULTAT                  0 5 597 5 597 

         Kostnader                    

10110    Kommunfullmäktige         2 0 -2 

         RESULTAT                  2 0 -2 

         Kostnader                    

10310    Myndighetsnämnd           61 48 -13 

         RESULTAT                  61 48 -13 

         Kostnader                    

10350    Västerbergslagen          1 36 35 

         RESULTAT                  1 36 35 

         Kostnader                    

13010    (Över-)Förmyndarverksamh  43 43 0 

         RESULTAT                  43 43 0 

         Intäkter                     

13012    Överförmynd.vht 

ensamkomm 

-39 -39 0 

         Kostnader                    

13012    Överförmynd.vht 

ensamkomm 

43 43 0 

         RESULTAT                  4 4 0 

         Kostnader                    

13020    Bidr region o centr organ 16 21 6 

         RESULTAT                  16 21 6 

         Kostnader                    

13021    Sv kommuner o landsting   136 131 -5 

         RESULTAT                  136 131 -5 

         Kostnader                    

13040    Sam.tr.adm KF, KS Utskott 1 9 8 

         RESULTAT                  1 9 8 

         Kostnader                    

21510    Byggnadskontor BMB        54 0 -54 

         RESULTAT                  54 0 -54 

         Kostnader                    

21520    Planverksamhet            640 109 -531 

         RESULTAT                  640 109 -531 

         Kostnader                    

21530    Kartverksamhet            312 312 0 

         RESULTAT                  312 312 0 

     



  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

21711    Allmän markreserv         -461 -30 431 

         Kostnader                    

21711    Allmän markreserv         67 67 0 

         RESULTAT                  -394 37 430 

         Kostnader                    

21731    Markutveckling            24 452 428 

         RESULTAT                  24 452 428 

         Kostnader                    

22151    Näringsliv och EU         4 745 741 

         RESULTAT                  4 745 741 

         Kostnader                    

22176    Bergslagsporten           0 20 20 

         RESULTAT                  0 20 20 

         Intäkter                     

23020    Kopparbergs marknad       0 -322 -322 

         Kostnader                    

23020    Kopparbergs marknad       29 79 50 

         RESULTAT                  29 -243 -273 

         Kostnader                    

23320    Flaggning 18 13 -5 

         RESULTAT                  18 13 -5 

         Kostnader                    

24911    Gemens kostn väghållning  1 430 1 430 0 

         RESULTAT                  1 430 1 430 0 

         Kostnader                    

24912    Vägunderhåll              5 767 4 832 -935 

         RESULTAT                  5 767 4 832 -935 

         Kostnader                    

24913    Belysning av vägar        223 197 -26 

         RESULTAT                  223 197 -26 

         Intäkter                     

24914    Stöd till enskild väghåll -171 -150 21 

         Kostnader                    

24914    Stöd till enskild väghåll 1 682 550 -1 132 

         RESULTAT                  1 510 400 -1 110 

         Intäkter                     

25020    Park och offentlig plats  -4 0 4 

         Kostnader                    

25020    Park och offentlig plats  2 194 2 035 -159 

         RESULTAT                  2 190 2 035 -155 

     



  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

25030    Lekplatser                22 34 12 

         RESULTAT                  22 34 12 

         Intäkter                     

25040    Övriga fastigheter        -4 0 4 

         Kostnader                    

25040    Övriga fastigheter        166 175 10 

         RESULTAT                  162 175 14 

         Kostnader                    

26110    Miljö-, hälsoskyddskontor 560 714 154 

         RESULTAT                  560 714 154 

         Kostnader                    

26320    Folkhälsoarbete           188 188 0 

         RESULTAT                  188 188 0 

         Kostnader                    

26351    NATUR- o MILJÖVÅRD        35 65 31 

         RESULTAT                  35 65 31 

         Kostnader                    

27510    Krisberedskap             343 340 -2 

         RESULTAT                  343 340 -2 

         Kostnader                    

31512    Fören.bidrag saml.lokaler 286 330 44 

         RESULTAT                  286 330 44 

         Kostnader                    

31516    Opera på Skäret           825 525 -300 

         RESULTAT                  825 525 -300 

         Kostnader                    

31572    Övriga kulturfastigheter  10 10 0 

         RESULTAT                  10 10 0 

         Kostnader                    

32010    Biblioteksverksamhet      0 57 57 

         RESULTAT                  0 57 57 

         Kostnader                    

34010    Idrotts- o fritidsanläggn 765 743 -22 

         RESULTAT                  765 743 -22 

         Kostnader                    

34020    Inomhusbad                0 426 426 

         RESULTAT                  0 426 426 

         Kostnader                    

34030    Badplatser                0 12 12 

         RESULTAT                  0 12 12 



  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

34050    Bowlinghall               -95 -50 45 

         Kostnader                    

34050    Bowlinghall               338 368 30 

         RESULTAT                  243 318 75 

         Kostnader                    

35110    Verksamhetsbidrag fritiid 104 103 -1 

         RESULTAT                  104 103 -1 

         Kostnader                    

40773    Lokalvård, förskola       772 772 0 

         RESULTAT                  772 772 0 

         Kostnader                    

44011    Grundskola undervisning   33 0 -33 

         RESULTAT                  33 0 -33 

         Kostnader                    

44071    Skolfastigheter           3 335 604 -2 732 

         RESULTAT                  3 335 604 -2 732 

         Kostnader                    

44073    Lokalvård                 1 500 1 500 0 

         RESULTAT                  1 500 1 500 0 

         Kostnader                    

47873    Lokalvård                 82 42 -40 

         RESULTAT                  82 42 -40 

         Kostnader                    

51191    Bostadsanpassn.bidrag     874 1 025 151 

         RESULTAT                  874 1 025 151 

         Intäkter                     

51222    Koppargården              -543 -534 8 

         RESULTAT                  -543 -534 8 

         Intäkter                     

51223    Solgården                 -206 -155 51 

         RESULTAT                  -206 -155 51 

         Intäkter                     

51224    Treskillingen             -740 -724 16 

         RESULTAT                  -740 -724 16 

         Kostnader                    

51225    Lokalvård Särskilt boende 107 0 -107 

         RESULTAT                  107 0 -107 

         Kostnader                    

60111    Ensamkom. flyktingbarn    2 0 -2 

         RESULTAT                  2 0 -2 



  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

60112    Adm. ensamk. flyktingbarn -125 -125 0 

         Kostnader                    

60112    Adm. ensamk. flyktingbarn 183 125 -59 

         RESULTAT                  58 0 -59 

         Kostnader                    

60113    Fastigh.kostn Bergsgården 4 0 -4 

         RESULTAT                  4 0 -4 

         Kostnader                    

81311    Skogsbruk / Ek.skogar     0 64 64 

         RESULTAT                  0 64 64 

         Intäkter                     

81510    Exploateringsfastigheter  -4 -23 -19 

         Kostnader                    

81510    Exploateringsfastigheter  7 21 14 

         RESULTAT                  3 -1 -5 

         Kostnader                    

81520    Allmännyttan              540 534 -6 

         RESULTAT                  540 534 -6 

         Intäkter                     

83210    Persontrafik              -5 0 5 

         Kostnader                    

83210    Persontrafik              198 189 -9 

         RESULTAT                  193 189 -4 

         Kostnader                    

86510    Vattenverk / Vattentäckt  82 82 0 

         RESULTAT                  82 82 0 

         Intäkter                     

86530    Underhåll va-ledningar    -1 237 -1 044 193 

         Kostnader                    

86530    Underhåll va-ledningar    951 1 044 93 

         RESULTAT                  -286 0 286 

         Intäkter                     

86710    Avloppsverk               -748 -708 40 

         Kostnader                    

86710    Avloppsverk               108 708 600 

         RESULTAT                  -640 0 640 

         Intäkter                     

87020    Deponering                -24 -23 1 

         Kostnader                    

87020    Deponering                15 23 9 

         RESULTAT                  -10 0 10 



 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat? (om 

prognos visar negativt resultat) 

Anställningsprövningar tillämpas för alla anställningar, såväl ersättningar som nya tjänster 

för att undvika att anställningar sker utanför budget utan politiskt beslut.  

c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen (om du 

har ekonomiskt ansvar för investeringar): 

För kommentarer till investeringsredovisningen hänvisas till verksamhetsberättelsen för 

ansvar 101 Ekonomichef. 

 

Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska ansvarsområdet är 

viktiga att känna till inför kommande budgetprocess? 

Kommunen är för närvarande delaktiga i sex olika marksaneringsärenden. Det gäller 

Kaveltorp/Krokfors, fd Garhytteskolan, Garhyttans förskola, Skogsgläntan och paviljongerna 

vid Kyrkbacksskolan, övertäckningen vid Skäret samt vid Bångbro industriområde. 

Kommunen saknar egen kompetens inom saneringsområdet och behöver förlita sig till både 

SBB, externa konsulter och SGU för att komma vidare i de olika ärendena. 

Ledningsorganisationen i kommunen kommer ses över och innebär en omfördelning av 

medel mellan olika ansvarsområden. 

5. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Ny kommunchef rekryterades under året och tillträdde sin anställning 8 oktober. 

 

6. Aktivitetsplaner  

  



 

111 Kommunchef 

Box: Öppen kommun   

Ansvar 111 

Kommuninvånarna skall ges möjlighet till insyn i den kommunala beslutsprocessen 

 

Delmål 

Människor med olika 
funktionsvariationer ska ges bättre 
möjligheter att ta del av den 
kommunala beslutsprocessen. 

Införa visselblåsarfunktion som ska främja 

transparens och öppenhet. 

 

Aktivitet 

Det ska installeras hörselslingor i Tingshuset 

och stora sammanträdesrummet i 

kommunhuset. Utarbeta förslag på 

visselblåsarfunktion. 

Aktivitetsplan 

För personer med hörselnedsättning kan det vara svårt att höra vad som sägs vid stora 

sammankomster, exempelvis vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 

sammanträden i Tingshuset. Det ska därför installeras hörselslingor där. Budget för 

ändamålet är beslutad och bekostas via extra statsbidrag. Förnyad kontakt med 

länsantikvarien ska tas då Tingshuset är en kulturbyggnad. 

Uppföljning och utvärdering  

Installation sker och test av att tekniken fungerar. 

Informera om visselblåsarfunktion och göra den känd i kommunen. 

Resultat 

Hörselslingor är inte installerade i Tingshuset och stora sammanträdesrummet. 

Analys 

Arbetet har pågått under året där åtgärder i Tingshuset behöver undersökas med 

Länsstyrelsen och därför har inte heller hörselslingor installerats i Stora 

konferensrummet heller. 

Åtgärder 

Aktivitetsplanen överförs till 2020 års aktivitetsplan. 

 

 



Box: Kunskap & kompetens  

Ansvar 111 

Kommunchefen ska långsiktigt verka för säkerställandet av kompentensen i hela organisationen för 
att möta kraven på kommunala verksamheter på ett övergripande plan.  

 

Delmål 

Tydliggöra roller och ansvar inom 
tjänstemannaorganisationen. 

 

Säkerställa att samtliga chefer får 

utbildning i den nya kommunallagen och 

förvaltningslagen 

 

Aktivitet 

Genomgång av chefsuppdraget på chefsforum en gång/år. 

Genomgång av chefsuppdraget med nya chefer. 

Ett antal personer skall genomgå chefsutbildning. 
Samtliga nya chefer och skyddsombud ska genomgå 
arbetsmiljöutbildning. 
 

 

Aktivitetsplan 

Är roller och ansvar inte tydliga får det konsekvenser, bland annat genom att de politiska målen 
och besluten inte förankras hos personalen ute i verksamheterna. Det krävs en kontinuerlig 
uppföljning kring detta. Extern föreläsare ska anlitas för genomgång av ny lagstiftning. 

Uppföljning och utvärdering 

Styr- och ledningsprocessen ska förankras hos alla chefer genom utbildning på chefsforum en 
gång/år och materialet ska finnas tillgängliga i personalhandboken på kommunens interna nätverk. 
Materialet ska vara en del av introduktionen för nyanställda chefer. 

 

Resultat 

Chefsuppdraget har tagits upp på chefsforum och nya chefer har haft en genomgång. Ingen 

chefsutbildning har påbörjats. Nya chefer och skyddsombud har gått arbetsmiljöutbildning. 

Analys 

Utbildning har skett men kan förändras. Styr- och ledningsprocessen är inte inlagd i 

personalhandboken för att kunna vara en del av introduktionsutbildningen för nya chefer och 

skyddsombud. 

Åtgärder 

Under 2020 fortsätter arbetet med att utbilda alla chefer i chefsuppdraget och att alla nya chefer 

och skyddsombud skall gå arbetsmiljöutbildning. 



 

Box: Möten & upplevelser   

Ansvar 111 

Allmänheten skall uppleva att den får god service vid kontakt med kommunen. 

 

Delmål 

Det ska införas digitala mötesplatser. 

 

Aktivitet 

Införskaffa och sätta upp tekniken som 

möjliggör digitala möten. 

 

Aktivitetsplan 

Region Örebro län har en policy om att öka möjligheterna till sammanträden där fysiskt 

mötesdeltagande inte krävs. Det sparar på ekonomi och miljö att minska antalet resor och 

medför ett effektivare utnyttjande av arbetstid. Dessutom ges det fler tillfällen för 

tjänstemän och förtroendevalda att representera kommunen eftersom de inte behöver vara 

frånvarande från kontoret en hel dag. Den effektivaste tekniken för att möjliggöra digitala 

möten ska införskaffas och installeras i kommunens lokaler.  

Uppföljning och utvärdering 

Digitala möten genomförs under året. 

Resultat 

Digitala möten har genomförts under året. 

Analys 

När vi nu är igång med digitala möten ser vi att behovet av resor till bland annat 

Örebro minskar och vi bidrar positivt till vår miljö och sparar arbetstid. 

Åtgärder 

Viktigt att fortsätta med digitaliseringen och utnyttja den teknik som finns. 

 

 

 

 

 

 



Box: Innovation & entreprenörskap  

Ansvar 111 

Kommunchefen ska verka för ökad användning av miljövänliga arbetsmetoder och redskap 

 

Delmål 

Minska pappersanvändningen. 

Aktivitet 

Utrusta ledningsgruppen med läsplattor. 

Aktivitetsplan 

Förtroendevalda har numera tillgång till läsplattor för sammanträdeshandlingar. 
Genom att utrusta även ledningsgruppen med läsplattor minskar behovet av 
handlingar i pappersformat och arbetsbördan för kansliet minskar liksom 
kostnaderna för papper och kopiering. 

Uppföljning och utvärdering 

Samtliga i ledningsgruppen ska senast vid halvårsskiftet 2019 ha var sin läsplatta. 

 

Resultat 

Alla i ledningsgruppen som önskat läsplatta har utrustats med en sådan. 

Analys 

Vi har haft olika behov av läsplatta varför någon i ledningsgruppen valt att avstå. 

Sammanträdeshandlingar går även att läsa i OneDrive på den bärbara datorn. 

Åtgärder 

Aktiviteten är avslutad och ingen åtgärd behövs. 

 

  



Verksamhetsberättelse 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Näringslivsutvecklare 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Näringslivsfrågor inkl turism 

IT avdelningen 

Bredbandssamordnare och Infrastrukturfrågor 

Fritidskonsulent 

 

7. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

Näringsliv 

Trots bättre sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs ranking tappade Ljusnarsbergs 

kommun en placering från 131 till plats 132.  

För att samla och paketera information riktade till näringslivet har 3 nr av Näringslivsnytt 

getts ut under 2019. 

Digitala Julkalendern  
Idéen att skapa en digital julkalender på kommunens hemsida drogs igång den 6 november, det blev 
en kort startsträcka för att genomföra projektet. Tanken med julkalender är att stärka och öka 
intresset för den lokala handeln med erbjudande från lokala handlare/näringsidkare.  
Totalt fick den digitala julkalenderns första sida ca 3900 besök. Luckorna lockade runt 3300 besök 

 

Under året har det fortsatt varit kontinuerligt med näringslivsråd, företagsbesök och 

företagsfrukost som ett sätt att ha flera olika arenor att diskutera och fånga upp 

näringslivsfrågor. 

Mycket glädjande är att vi sålde en industritomt på Finnhyttan åt Vent och smide AB. Planen 

för företaget är att så småningom uppföra lokaler. Det är inte helt klart vilken inriktning eller 

utformning lokalerna ska ha. 

Genom Business Region Örebro fick vi möjligheten att med drönare filma tilltänkta 

industriområdet, Dalskogen i Bångbro. Filmen kan bli ett komplement för att åskådliggöra 

etableringsmöjligheterna i Ljusnarsbergs kommun på bl a objektvision. 

 



Bredband/Fiber 

Under 2019 fick vi besked att det inte finns ekonomiska möjligheter för Telia att fortsätta 

bygga ut traditionell fiber på vår landsbygd trots statliga bidrag. Istället lanserades en 

alternativ bredbandssatsning för landsbygden. Telia i samråd med kommunen beslutade att erbjuda 

en Fast Bredbandsanslutning via mobilnätet. En beprövad teknik som kallas för FWA. Förhoppningen 

är att Telia under första kvartalet kommer börja att bekräfta byggbeslut för de som anmält intresse 

för FWA. 

IT 

Under 2019 har vi infört lösning för att kunna skicka ut politiska handlingar digitalt. Vi 

påbörjade även arbetet med en ny skrivarlösning som kommer innebära både säkrare 

hantering av utskrifter och samtidigt minska utskriftskostnader. 

En annan miljöbesparing är IT avdelningens miljöarbete (återvinning av elektronik) tillsammans 
med Atea som motsvarar 11243 mils körning med en Volvo V40 D2 miljöbil vilket motsvarar 2,8 varv 
runt jordklotet. 

 

Infrastruktur 

Under 2019 har vi deltagit i arbetet med två olika ÅVS arbeten(åtgärdsvalsstudier) för RV 50 

samt kapacitet på Järnvägen. 

Fritid 

Sedan i januari har kommunen fritidskonsulent på projektanställning. Kommunens satsning på en 

fritidskonsulent ger oss nya möjligheter att stödja och främja föreningsverksamhet genom 

samverkan. Fritidskonsulenten har arbetat med att skapa samarbeten över gränserna mellan den 

offentliga sektorn och det civila samhället och enskilda insatser där civilsamhället stärks. Exempel på 

detta är till exempel lovaktiviteter, seniorveckan, kulturarrangemang och föreningsträffar. Målbilden 

är en meningsfull fritid för alla kommuninvånare och detta genom ett stärkt civilsamhälle. 

 

8. Prognos för årets måluppfyllelse där det är möjligt att göra en sådan 

redan efter fyra månader (mål i budget och andra styrdokument från 

kommunfullmäktige). Här bör textinnehållet i så fall utvecklas; ej bara 

konstatera resultatet. Analys och trender är intressant att belysa. 

Inga budgetmål finns under ansvar 120 

9. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Klicka här för att ange text. 

10. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Stort underskott även i år gällande IT kostnaderna. I år har även stora kostnader för 

serverbyten och andra investeringar belastat 2019 år resultat. 



 

  

Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

120 Näringslivsutvecklare        

         Intäkter                  -1 334 -452 882 

         Kostnader                 9 334 6 942 -2 392 

         RESULTAT                  8 000 6 490 -1 510 

                                      

         Kostnader                    

03111    Kommunal info- allmän     72 80 8 

         RESULTAT                  72 80 8 

                                      

         Intäkter                     

08131    IT-verksamhet             -555 -452 103 

         Kostnader                    

08131    IT-verksamhet             7 322 5 363 -1 959 

         RESULTAT                  6 767 4 911 -1 856 

                                      

         Intäkter                     

22151    Näringsliv och EU         -509 0 509 

         Kostnader                    

22151    Näringsliv och EU         574 210 -364 

         RESULTAT                  64 210 146 

                                      

         Kostnader                    

22171    Partn.skap Bergsl.diagon. 30 30 0 

         RESULTAT                  30 30 0 

                                      

         Kostnader                    

22173    L&SEK    (Lokal o soc ek) 0 15 15 

         RESULTAT                  0 15 15 

                                      

         Kostnader                    

22175    BERGSLAGET  

Intressefören 

15 15 0 

         RESULTAT                  15 15 0 

                                      

         Intäkter                     

22181    Vision 2020-Attrakt bo    -270 0 270 

         Kostnader                    

22181    Vision 2020-Attrakt bo    404 225 -179 

         RESULTAT                  134 225 91 

                                      



  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

22252    Ung företagsverksamhet    0 20 20 

         RESULTAT                  0 20 20 

                                      

         Kostnader                    

22253    Nyföretagarcentrum        25 25 0 

         RESULTAT                  25 25 0 

                                      

         Kostnader                    

22350    Marknadsföring            38 93 55 

         RESULTAT                  38 93 55 

                                      

         Kostnader                    

23010    Turism                    853 865 12 

         RESULTAT                  853 865 12 

 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat? (om 

prognos visar negativt resultat) 

Under 2019 har vi dokumenterat alla kostnader på IT sidan för att kunna göra en bra analys 

framåt och få bättre underlag för långsiktig planering. 

c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen (om du 

har ekonomiskt ansvar för investeringar): 

Vi har följt vår investeringsplan och investerat i nya datorer för 2019. 

Under 2019 har vi investerat i en ny skrivarlösning som ska tas i bruk fullt ut i början av 2020. 

Den nya skrivarlösningen kommer innebära minskad pappersförbrukning och håla nere 

utskriftskostnaderna. 

11. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska ansvarsområdet är 

viktiga att känna till inför kommande budgetprocess? 

Wifi nätet behöver bytas ut under 2021. 

12. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Miljöbesparingen av vårt miljöarbete tillsammans med Atea motsvarar 11243 mils körning med en 
Volvo V40 D2 miljöbil vilket motsvarar 2,8 varv runt jordklotet. 
 

 

  



120 Näringslivsutvecklare 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 120 

Digitala Evenemangskalendern 

 

Delmål 

Uppdatera den digitala 
evenemangskalendern 

Aktivitet 

Att första halvåret 2019 utforma 

evenemangskalendern så den blir mer 

överskådlig. 

Göra känt för 

evenemangs/aktivitetsanordnare att det 

finns en möjlighet att anmäla 

evenemang/aktiviteter på kommunens 

hemsida. 

Aktivitetsplan 

Titta på utformning av evenemangskalendern på hemsidan för att den ska bli mer 

överskådlig och tillgänglig. 

Marknadsföra evenemangskalender i olika informationsinsatser så att fler aktörer 

får kunskap och kännedom om möjligheten att själva anmäla och lägga in 

evenemang/aktiviteter. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet följs upp av webbredaktör och Näringslivsutvecklaren om fler 

evenemang/aktiviteter anmäls. 

 

Uppföljning, Evenemangskalender är uppdaterad så att det är lättare att få en 

översikt på inrapporterade evenemang. 

 

Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 120 

Dokumenthantering 



 

Delmål 

Utreda möjligheten att hantera 

dokument digitalt i O365 för utskick 

till grupper. 

Aktivitet 

Under 2019 utreda och ta fram förslag på hantering och 
lagring av dokument för utskick inom O365. 

Aktivitetsplan 

Identifiera möjliga alternativ i O365 för dokumenthantering 

Ta fram förslag 

Testa lösningen i mindre grupp. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Tillsammans med testgrupp utvärdera lösningen för eventuellt beslut om implementering av ny 

dokumenthantering. 

 

Under 2019 infördes en lösning för att göra Politiska utskick digitalt 

 

Box: Möten & upplevelser       Ansvar 120 
 

Turistisk Skylt 

 

Delmål 

Vägvisning till turistiskt intressant mål 

Aktivitet 

Under första halvåret 2019 undersöka 

möjligheten hos trafikverket att få en 

vägvisningsskylt för ett turistiskt besöksmål  

Aktivitetsplan 

 

Ta fram förslag till Turistisk skylt vid RV 50 med vägvisning till intressant besöksmål 

Stämma av med olika instanser 

Ta fram motivering till turistisk skylt 

Ansöka om turistiskt skylt vid RV 50. 

 



Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering och avstämning i Näringslivsrådet 

 

Trafikverket avslog ansökan om att sätta upp en vägvisningsskylt efter RV 50. 

 

Box: Innovation & entreprenörskap

 Ansvar 120 
 

Industrimark/Verksamhetsområden 

 

Delmål 

Tydliggöra kommunens 
industrimark/verksamhetsområden 

Aktivitet 

Under 2019 se över innehållet av 

kommunens 

industrimark/verksamhetsområden på 

kommunens hemsida. 

 

Aktivitetsplan 

Sammanställa, uppdatera informationen på kommunens hemsida om villkor och 

möjligheter/begränsningar för ledig industrimark/verksamhetsområden och 

tomtmark. 

 

Intressenter behöver på ett lättöverskådligt sätt få en bra bild av möjligheterna till 

etablering i kommunen samtidigt underlättar en uppdatering på att svara på olika 

förfrågningar. 

 

 Uppföljning och utvärdering 

Avstämning och uppföljning i Näringslivsrådet 

Under 2019 fick vi en möjlighet att via business region Örebro filma 

industriområdet Dalskogen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eu7DR1pCv3s#action=share 

https://www.youtube.com/watch?v=Eu7DR1pCv3s#action=share
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122 

Kansliavdelning   Kommunfullmäktige 

Reception/Post   Kommunstyrelsen 

                      Teleservice    Valnämnd 

Arkiv    Allmänna utskottet 

God man, Förvaltare, Förmyndare  Bildnings- och sociala 

utskottet 

                    Allmänna val    Partistöd 

                    Sammanträdesadministration                           Revision 

                   Krisberedskap 

 

Reception/Växel/Teleservice, 1,0 årsarbetare 
Arkiv, samverkansavtal med Lindesbergs och Hällefors kommuner samt 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
Sammanträdesadministration, 1,0 årsarbetare 

Kommunfullmäktige, 21 ledamöter och 18 ersättare  
Kommunstyrelse, 9 ledamöter och 9 ersättare 

Allmänna utskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare, huvudsaklig uppgift beredande 
organ till kommunstyrelsen 

Bildnings- och sociala utskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare, huvudsakliga uppgifter 
beredande organ till kommunstyrelsen och beslutande i personärenden inom 

socialtjänstens område. 
Valnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare, beslutar om det praktiska genomförandet 

av de allmänna valen. 
Partistöd, 7 politiska partier 

Revision, 6 valda revisorer samt inköp av tjänster från revisionsföretag 
Gode män, förmyndare och förvaltare 

Allmänna val, 1 valsamordnare med back-upperson. 

Krisberedskap, 1 beredskapssamordnare tillika kriskommunikatör och 

säkerhetsansvarig med backupperson. 

  

Händelser under året 
Kansliavdelning 

Digitala utskick har införts till utskott och kommunstyrelsen. 

 

Projekt under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting ”Effektivare 

administration” avslutades. 

 

 

 



Kommunfullmäktige 

ANDTS (Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak och Spel)-policy 2019-2021 

antogs vid sammanträde den 14 februari. 
 

Politikerutbildning i Lindesberg den 24-25 januari och i kommunen den 14 

februari. 

Under första tertialet har en arbetsgrupp för vitalisering av 

kommunfullmäktige arbetat. 

Vattenförsörjningsplan antogs vid sammanträde den 11 april. 

 

Allmänpolitiska debatter arrangerades den 11 april och 17 oktober. 

 

Slutredovisning av uppdraget rörande vitalisering av kommunfullmäktige 

presenterades vid sammanträde den 12 juni. 

 

Beslut om avveckling av lägenheter på Wallmovägen togs vid sammanträde 

den 17 oktober. 

 

Tillägg till översiktsplan landsbygdsutveckling i strandnära (LIS) lägen antogs 

vid sammanträde den 17 oktober. 

 

Försäljning av Bergsgården beslutades vid sammanträde den 14 november. 

 

Under hösten inköptes ipads till samtliga ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Den 14 november genomfördes uppföljningsmöte rörande de under året två 

genomförda allmänpolitiska debatterna. 

 

Under året har fyllnadsval gjorts av en ledamot och tre ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Under året har en ledamot och fyra ersättare begärt sig entledigade från sina 

uppdrag i kommunfullmäktige. 

 
Valnämnd 

Valnämnden har varit ansvarig för beslut rörande genomförande av valet till 

Europaparlamentet. 

 

Kommunstyrelsen 

Nya ledamöter och ersättare från och med den 1 januari. 

 

Beslut togs om upphandling av Kopparbergs marknad vid sammanträde den 2 

januari. 

 

Internbudget för 2019 antogs vid sammanträde den 30 januari. 

 

Slutrapport för projekt Norrsken redovisades vid sammanträde den 30 januari. 

 



Slutrapport för projekt #jagmed redovisades vid sammanträde den 30 januari. 

 

Extern utredning av kommunens skoledningsorganisation redovisades vid 

sammanträde den 30 januari varvid beslutades att handlingsplan skulle 

upprättas. 

 

Reviderad rutin för uppföljning av kommunens ekonomi vid sammanträde den 

27 februari. 

 

Beslutades vid sammanträde den 27 februari att överlämna förslag till 

årsredovisning 2018. 

 

Riktlinjer och mål för nationella minoriteter och minoritetsspråk antogs vid 

sammanträde den 24 april. 

 

Förteckning av sökta statsbidrag presenterades vid sammanträde den 24 april. 

 

Under våren har Skolverkets utbildning ”Introduktion till skolans styrning, 

systematiskt kvalitetsarbete”. 

 

Sammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisades vid 

sammanträde den 22 maj. 

 

Ny kommunchef anställdes efter beslut vid sammanträde den 17 juli. 

 

Ny socialchef anställdes efter beslut vid sammanträde den 25 september. 

 

Cykelplan antogs vid sammanträde den 27 november. 

 

Handlingsplan mot våld antogs vid sammanträde den 27 november. 

 

En ledamot och tre ersättare har under året begärt sig entledigade. 

 

Under året har fyllnadsval gjorts av en ledamot i bildnings- och sociala 

utskottet samt en ersättare i allmänna utskottet. Därtill har en ledamot i 

bildnings- och sociala utskottet samt en ersättare i allmänna utskottet begärt 

sig och blivit entledigad från uppdragen. 

 

Allmänna utskottet 

Nya ledamöter och ersättare valdes vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 

januari. 

 

Förslag till plan över LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)-områden 

har utarbetats. 

 

Försök med digitala utskick provades till sammanträdet den 10 april. 

 

Under våren har ombyggnationen av Ljusnarshallen följts. 

 



Under året har utskottet gjort 41 tillsättningsprövningar med anledning av 

rådande anställningsstopp. 

 

Bildnings- och sociala utskottet 

Nya ledamöter och ersättare valdes vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 

januari. 

 

Vårdtyngdsmätning från hösten 2018 redovisades vid sammanträde den 15 

januari. 

 

Val av kontaktpolitiker till boråd/anhörigråd genomfördes vid sammanträde 

den 15 januari. 

 

Riktlinjer och regler för förskola och fritidshem antogs vid sammanträde den 5 

mars. 

 

Process för revidering av äldrepolitiskt program beslutades vid sammanträde 

den 5 mars. 

 

Process för revidering av skolplan beslutades vid sammanträde den 9 april. 

 

Ett antal beslut har tagits med anledning av beslut från Skolinspektionen efter 

riktade tillsyner av skolverksamheten. 

 

Digitala utskick genomfördes från och med höstens sammanträden. 

 

Val genomfördes den 15 januari av kontaktpolitiker till boråd/anhörigråd. 

Fyllnadsval efter avsägelse, gjordes vid sammanträde den 10 december. 

 
Partistöd 

Partistöd utbetalades i juni och september. Centerpartiet inkom ej med 

redovisning och erhöll därmed inget partistöd. 

 

Revision 

Revisorerna i revisionsberättelse daterad den 12 april tillstyrkte ansvarsfrihet 

för styrelse och nämnder samt ledamöter i dessa organ samt att årsredovisning 

för 2018 godkändes. 

 

Gode män, förmyndare och förvaltare 
Samtliga årsräkningar för 2018 var granskade i september. 

 

Allmänna val 

Omval till kommunfullmäktige i Faluns kommun den 7 april. 

Val till Europaparlamentet genomfördes den 26 maj. 

 

Krisberedskap 



Utbildning för allmänna utskottet i egenskap av krisledningsnämnd av 

Länsstyrelsen i Örebro län under våren i form av Länsgemensam 

totalförsvarskurs (LTK). 

 

Kommunfullmäktige antog risk- och sårbarhetsanalys vid sammanträde den 12 

september. 

 

Under året har ett antal utbildningar genomförts gällande framför allt inom 

civilförsvarsområdet och informationssäkerhetsområdet. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Klicka här för att ange text. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Nedan kommenteras de större avvikelserna gentemot budget. 

Arkiv 

Kommunen har ej haft någon arkivarie under 2019. 

Reception/vaktmästare/post 

Överskott gentemot budget beträffande porto och kontorsmaterial 

Teleservice 

Översyn skall göras av budgeteringen av denna verksamhet. 

Kommunfullmäktige 

Underskottet gentemot budget beror på utbildning i januari, inköp av ipads 

samt högre ersättningar till förtroendevalda, främst på grund av utbildningen i 

januari och två allmänpolitiska debatter. 

Kommunstyrelsen 

Inbegriper kostnader för digitala utskick till ledamöter och ersättare. 

Reservation har gjorts för kostnader för förlorad arbetsförtjänst för ledamöter 

och ersättare. 

Partistöd 

Inget partistöd utbetalat till Centerpartiet. 

Revision 

Under 2019 har tre revisionsuppdrag givits till PwC till en kostnad av 235 000 

kronor, dessa är ej budgeterade fullt ut. Vidare har PwC deltagit i 

revisionsmöten till en kostnad av  

105 000 kronor. Revisionen skall ha möte med fullmäktiges presidium den 24 

april 2020. 

God man, förvaltare och förmyndare 

Mindre kostnader med anledning av att granskningen av årsräkningar från 

överförmyndar-förvaltningen har stramats upp. 

Allmänna val 

Intäkter från Valmyndigheten ej budgeterade. 

Krisberedskap 



Utöver redovisat utfall tillkommer kostnader för personal inom beredskaps- 

och totalförsvarsområdet, vilka bokförs inom andra ansvarsområden. 

  

Utfall 

period 

Årsbudg

et 

Avv mot 

årsbudget 

122 Kanslichef                   

         Intäkter                  -1 113 -1 587 -475 

         Kostnader                 5 106 5 834 728 

         RESULTAT                  3 993 4 246 253 

                                      

         Kostnader                    

01210    Kansliavdelning           90 91 1 

         RESULTAT                  90 91 1 

                                      

         Kostnader                    

01212    Arkiv                     62 190 129 

         RESULTAT                  62 190 129 

                                      

         Intäkter                     

08121    Reception /Vaktm /Post    -51 -113 -62 

         Kostnader                    

08121    Reception /Vaktm /Post    371 773 403 

         RESULTAT                  320 660 340 

                                      

         Intäkter                     

08122    Teleservice               -365 -974 -609 

         Kostnader                    

08122    Teleservice               316 671 355 

         RESULTAT                  -49 -303 -254 

                                      

         Kostnader                    

10110    Kommunfullmäktige         841 383 -458 

         RESULTAT                  841 383 -458 

                                      

         Kostnader                    

10150    Valnämnd                  14 16 1 

         RESULTAT                  14 16 1 

                                      

         Kostnader                    

10210    Kommunstyrelse            1 127 1 139 12 

         RESULTAT                  1 127 1 139 12 

                                      

         Kostnader                    

10220    Allmänt utskott           105 91 -14 

         RESULTAT                  105 91 -14 



     

     

                                   Utfall 

period 

Årsbudg

et 

Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

10250    Bildning- o sociala utsko 775 874 99 

         RESULTAT                  775 874 99 

                                      

         Kostnader                    

11010    Partistöd                 340 494 154 

         RESULTAT                  340 494 154 

                                      

         Kostnader                    

12010    Revision                  530 351 -179 

         RESULTAT                  530 351 -179 

                                      

         Kostnader                    

13011    Godman,förvaltare,förmyn

d 

271 422 150 

         RESULTAT                  271 422 150 

                                      

         Intäkter                     

13030    Allmänna val              -149 0 149 

         Kostnader                    

13030    Allmänna val              198 200 2 

         RESULTAT                  48 200 152 

                                      

         Kostnader                    

13040    Sam.tr.adm KF, KS Utskott 11 22 11 

         RESULTAT                  11 22 11 

                                      

         Kostnader                    

22151    Näringsliv och EU         1 0 -1 

         RESULTAT                  1 0 -1 

                                      

         Intäkter                     

27510    Krisberedskap             -547 -500 48 

         Kostnader                    

27510    Krisberedskap             55 117 63 

         RESULTAT                  -493 -383 110 



 

Investeringsuppföljning 
Inga investeringar under detta ansvarsområde. 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Kansliavdelning 

Utbildning för verksamhets- och enhetschefer om Offentlighets- och 

sekretesslagen skall genomföras. 

 

Back-up för diarieföringen skall etableras. 

Arkiv 

Kontakter skall tas med Nora kommun om samverkan rörande arkivarbetet 

samt vara delaktig vid en eventuell utredning av e-arkiv. 

Reception/post 

Utredning av receptionens utformning avses avslutas under 2020. 

Kommunfullmäktige 

Åtminstone en allmänpolitisk debatt avses genomföras under 2020. 

 

Vidare överväganden skall avgöras av hur kommunfullmäktige skall 

vitaliseras. 

 

Från och med 2020 skall utskicken vara digitaliserade. 

Valnämnd 

Ingen aktivitet beräknas under 2020, dock skall omvärldsbevakning ske 

angående huruvida det blir extra val till riskdagen. 

Kommunstyrelsen 

 

Allmänna utskottet 

Back-up av sekreterarskapet skall etableras. 

 

Bildnings- och sociala utskottet 

Allmänna val 

Uppmärksamhet skall iakttas huruvida extra val aviseras. 

 

Krisberedskap 

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap skall upprättas. 

Plan för hantering av extraordinära händelser skall upprättas. 

Utbildnings- och övnings skall upprättas. 

Säkerhetsskyddsplan skall upprättas. 



Översyn skal göras av kommunens krisledningscentral, bland annat vad avser 

digital kommunikation. 

Kommunen skall fortsatt vara aktiv i samverkan med övriga kommuner och 

Länsstyrelsen i Örebro län. 

 

 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Säkerställa den demokratiska processen och ge kommunmedlemmarna 

möjlighet till insyn. 

Bakgrund/anledning till målet 

Öka den lokala demokratin samt försöka uppnå ett större intresse bland 

kommuninvånarna för lokalpolitiken. 

Målvärde 

1. Kallelser och handlingar till politiska sammanträden skall vara 

förtroendevalda tillhanda senast sex dagar innan respektive sammanträde. 

 

2. Kallelser och handlingar till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 

sammanträden skall vara utlagda på kommunens webbplats senast sex dagar 

innan respektive sammanträde. 

3. Utlämnande av handling skall ske inom 24 timmar. Handling vilken begärs 

ut lördag-söndag skall utlämnas senast måndagen efter. 

 

Resultat 

1 Målet uppnås delvis. 

2 Målet uppnås. 

3 Målet uppnås. 

Analys 

1 Målet uppnås inte fullt ut då handlingar tillhörande sammanträden når 

kansliavdelningen sent. Dock har måluppfyllelsen ökat sedan införandet av 

digitala utskick. 

Åtgärder 

1 Ökad information och intensivare påstötningar om att handlingar till ärenden 

till de politiska sammanträdena. Bland annat skall den politiska ärendegången 



inklusive betydelsen av att inkomma med handlingar i god tid innan politiska 

sammanträden. 

 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Förtroendevalda och allmänhet skall uppleva sig få god service vid kontakt 

med kansliavdelningen och reception/växel. 

Bakgrund/anledning till målet 

Utveckla kommunen som ett serviceorgan. 

Målvärde 

1 100 procent av förtroendevalda skall uppleva sig få god service vid kontakt 

med kansliavdelningen. 

2 100 procent av besökande skall uppleva att de får ett bra bemötande samt 

god service av receptionen. 

Resultat 

1 Målet uppnås huvudsakligen enligt enkätundersökning under hösten. Bland 

de svarande finns ett negativt svar angående möjligheten till kontakt med 

kansliavdelningen. 

2 Målet uppnås enligt enkätundersökning under hösten. 

Analys 

1. Det som uppföljningen visar är att det som de förtroendevalda är mest 

kritiska mot är möjligheten att komma i kontakt med 

kansliavdelningen. Vidare skall övervägas om eventuell uppföljning av 

ett mål som detta i framtiden skall följas upp via enkät. 

2. Enkät som uppföljningsmetod skall övervägas vid ett mål likt detta.  

Åtgärder 

1 Övervägande skall göras rörande implementering av bättre möjligheter att 

komma i kontakt med kansliavdelningen, exempelvis information om att 

kontaktsökande i större omfattning skall nyttja e-post. 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Kommunens handlingar skall hållas i ordnad form samt säkerställande av 

offentlighetsprincipen. 



Bakgrund/anledning till målet 

Säkerställa offentlighetsprincipen samt att utlämnade av handlingar kan ske 

skyndsamt. 

Målvärde 

1 Inkomna och upprättade handlingar skall diarieföras samma dag de 

inkommit till kansliet. 

 

2 Fler personer inom kommunens administration skall kunna diarieföra 

handlingar. 

 

3 Ökad generell kompetens om offentlighets- och sekretesslagen inom 

kommunens verksamheter. 

Resultat 

1 Målet uppnås. 

 

2 Målet uppnås ej. 

 

3 Målet uppnås ej. 

 

Analys 

1 Diarieföringen utgör inget problem, dock huruvida inkomna, utgående och 

upprättade handlingar kommer kansliavdelningen till del. 

 

2 Utbildningsinsatser måste genomföras. 

 

3 Bristande kunskaper bland personalen gällande allmänna handlingar. 

Utbildningsinsatser måste genomföras. 

 

Åtgärder 

1 Utbildning och information om allmänna handlingar, offentliga handlingar 

och sekretess måste genomföras bland personalen. 

 

2 Utbilda fler personer i diarieföring och målet är att kunna genomföra denna 

utbildning under 2020. 

 

3 Extern utbildning för Kommunledningsgruppen, enhetschefer och utvalda 

nyckelpersoner planeras genomföras under 2020. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 



Digitala utskick vid Ipad/platta till förtroendevalda samt ökad service i 

receptionen. 

Bakgrund/anledning till målet 

Minska pappersåtgången samt arbetstid för utskick. 

Öka den lokala demokratin via ökade informationsmöjligheter. 

Målvärde 

1 Digitala utskick via Ipad/plattas skall införas för kommunstyrelsens 

ledamöter och ersättare. 

2 Utökad service i receptionen. 

Resultat 

1 Målet uppnås. 

2 Målet uppnås delvis. 

Analys 

1 Ipads har inköpts till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och under 

andra halvåret 2019 infördes digitala utskick till sammanträdena. 

2 Servicen i receptionen har ökat, dock kan servicegraden utökas. 

Åtgärder 

1 Ipads har under hösten 2019 köpts in till kommunfullmäktiges ledamöter 

och ersättare och digitala utskick skall införas under första halvåret 2020. 

 

2 Utbildning av personal i receptionen skall genomföras. Denna skall dock 

samordnas med planerade andra administrativa arbetsuppgifter för personal i 

receptionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Kostchef Ansvar 140 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Kostverksamheten ansvarar för maten inom förskola, skola och äldreomsorg. Till 

äldreomsorgen tillagar Central/ produktionsköket på Treskillingen måltider för boende på 

Koppargården, Solgården, Treskillingen och matlådor för hemtjänsten. Restaurangen/ 

serveringen på Treskillingen är också öppen för externa gäster. Till förskolorna Garhyttan 

och Skogsgläntan samt Kyrkbacksskolan med fritids tillagas huvudmåltiden på centralköket. 

Tillbehören till måltiderna tillagas av kökspersonalen på enheternas mottagningskök. Maten 

som tillagas på centralköket levereras ut till alla enheter genom en extern aktör. Köket på 

förskolan Åstugan i Ställdalen sköter all matlagning till förskoleverksamheten. 

13. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

Vi har under året inlett samarbete med Kopparbergs bryggeri. Vi ser positivt på samarbetet 

med avtal gällande utvalda produkter såsom vatten, cider, must, läsk och öl.  

Genom att införa kortbetalning på Treskillingens restaurang har det underlättat 

betalningshanteringen för besökande gäster. Beslutet att införskaffa tekniken togs efter en 

lång tids önskan från gäster att kunna betala med kontokort vid besök på restaurangen. 

Tre lunchalternativ erbjuds skolans elever fr o m 14/1 2019 som ett test under året. I 

samband med att Kyrkbacksskolans elever återvände till den nyrenoverade skolrestaurangen 

utökade vi utbudet av lunchalternativ till en kött-, fågel- och fiskrätt, en grönsaksrätt och en 

veckans soppa.  

En egen sida för kostverksamheten har upprättats och som är länkad från kommunens 

hemsida. 

14. Prognos för årets måluppfyllelse där det är möjligt att göra en sådan 

redan efter fyra månader (mål i budget och andra styrdokument från 

kommunfullmäktige). Här bör textinnehållet i så fall utvecklas; ej bara 

konstatera resultatet. Analys och trender är intressant att belysa. 

Å9. Mätning av tallrikssvinn i äldrevården ska påbörjas.    

  

Matsvinnsmätning inom äldreomsorgen påbörjades under hösten 2019 på Koppargården 

under fyra olika perioder. Mätning, dokumentation och analys av tallriks- och 



serveringssvinn genomfördes två perioder för lunchen och två perioder för middagen.  

Diskussionen om matsvinn är en del i det arbete kostrådet för ÄO påbörjat att internt 

kartlägga måltidsordningen på de olika boenden i kommunen. Det innefattar bl.a. 

mellanmålsutveckling och är en del i arbetet för att bättre kunna individanpassa måltiderna 

som erbjuds inom äldreomsorgen. Huvudtemat är att hitta sätt att förbättra samverkan 

mellan omsorgens och kostverksamhetens personal. Det finns självklart mycket som är 

positivt med mer individanpassade måltider och en trolig positiv följd är att även 

tallrikssvinnet blir mindre.  

15. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Utvärdering av Koppargårdens arbete gjordes med enhetschef för Koppargården. (Läs mer 

under ”Åtgärder och analys” i aktivitetsplanen.) Resultat och utvärdering presenterades på 

bo- råd. Detta arbetssätt med att mäta svinn på avdelningarna i våra äldreboenden kommer 

att successivt implementeras på övriga boenden. På Solgården är detta planlagt att påbörjas 

under februari-mars 2020.  

16. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Resultatet för 2019: 91 tkr. 

Prognosen för 2019 visade ett resultat på minus 300 tkr. Av de åtgärder som presenterades, i 

samband med verksamhetsberättelsen per 30/4, för att få en budget i balans togs beslutet 

att minska på inköp av ekologiska livsmedel, främst där prisskillnaden är störst gentemot 

konventionella livsmedel. Dessutom reducera en del av den planerade inköpsvolymen 

gällande premium- och naturbeteskött från närområdet. Uppskattad besparing på 40 tkr. 

(Läs mer om ekologiskt och lokalt i redovisningen av aktivitetsplanen.) Att ha fortsatt fokus 

på svenskt ursprung ändrades inte. 

Effekten av ovan redovisade åtgärder för kostnadsbesparing bidrog inte mycket till att 

bromsa upp det stora livsmedelsunderskottet. Däremot redovisar posterna 

Personalkostnader 175 tkr lägre än förväntat och Intäkter försäljning matservering 180 tkr 

högre än förväntat, vilka var huvudbidragen till resultatets utfall. 

  

Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

140 Kostchef                     

         Intäkter                  -10 348 -9 156 1 192 

         Kostnader                 12 989 11 887 -1 102 

         RESULTAT                  2 641 2 731 91 

             

     

     

     

     

     



     

  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

 Kostnader                    

08131    IT-verksamhet             11 0 -11 

         RESULTAT                  11 0 -11 

         Kostnader                    

08601    Enhetschef, kost          20 100 80 

         RESULTAT                  20 100 80 

         Intäkter                     

08610    Centralkök                -8 619 -4 774 3 845 

         Kostnader                    

08610    Centralkök                9 714 9 135 -579 

         RESULTAT                  1 095 4 361 3 266 

         Intäkter                     

08621    Koppargården-restaurang   0 -1 891 -1 891 

         Kostnader                    

08621    Koppargården-restaurang   0 97 97 

         RESULTAT                  0 -1 794 -1 794 

         Intäkter                     

08625    Solgården restaurang 0 -1 329 -1 329 

         Kostnader                    

08625    Solgården restaurang 43 91 49 

         RESULTAT                  43 -1 237 -1 280 

         Intäkter                     

08642    Åstugan - köksfunktion    -488 -344 144 

         Kostnader                    

08642    Åstugan - köksfunktion    529 470 -58 

         RESULTAT                  41 126 86 

         Intäkter                     

08644    Skogsgläntan-köksfunktion -425 -246 179 

         Kostnader                    

08644    Skogsgläntan-köksfunktion 255 226 -29 

         RESULTAT                  -170 -20 150 

         Intäkter                     

08651    Fritidshem - köksfunktion 0 -132 -132 

         Kostnader                    

08651    Fritidshem - köksfunktion 0 109 109 

         RESULTAT                  0 -23 -23 

         Intäkter                     

08662    Garhytteskolan -köksfunk  -609 -441 168 

         Kostnader                    

08662    Garhytteskolan -köksfunk  855 430 -425 

         RESULTAT                  246 -11 -257 



     

  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

08666    Kyrkbacksskolan -köksfkt  -207 0 207 

         Kostnader                    

08666    Kyrkbacksskolan -köksfkt  1 562 1 230 -333 

         RESULTAT                  1 355 1 230 -126 

 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat? (om 

prognos visar negativt resultat) 

 

 

c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen (om du 

har ekonomiskt ansvar för investeringar): 

Diskmaskin köptes in till Koppargården under sommaren då den gamla behövdes bytas ut. 

Kostnad 48 000 kr.  

17. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska ansvarsområdet är 

viktiga att känna till inför kommande budgetprocess? 

Indexjustering av livsmedelskostnaderna bör framöver tas i beaktande inför varje 

budgetprocess. Det bör vara en generell procentsats som grund men att hänsyn tas till 

exceptionella händelser från år till år. Vi har t ex fått signaler om för att prisökningar på 

livsmedel överlag under 2019 och första halvåret 2020 kommer att fördubblas mot den 

vanliga ökningen p g a sommarens torka 2018. Foderpriser kommer fortsätta öka - vilket 

påverkar allt som har med kött och mejeri att göra, och även fågelprodukter. Vildfångad fisk 

kommer också bli dyrare under de kommande åren p g a utfiskning.  

 

 

18. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 Kr per kg livsmedel;    24,27 kr 

(Snitt övriga KNÖL- kommuner;   25,34 kr) 

 Ekologisk andel av totalt inköpt värde;  31,7% 

(Snitt övriga KNÖL- kommuner   26,7%) 

Ekologisk andel av totalt inköpt kvantitet  34,3% 

 Svekologiska produkters andel. (Svenskt ekologiskt); 26,20% 



 Totalt inköp andel svenskt ursprung  85,91% 

 Svenskt ursprung, kött oberett;   95,61% 

 Svenskt ursprung, fågel oberedd;   100% 

 Svenskt ursprung, mejerivaror   98,6% 

 Inköp från lokala avtal ökning från 2018  32% 

(Ökningen beror främst på inköpen från Kopparbergs Bryggeri. 

Volymen på de andra avtalen ligger på samma nivå som 2018.) 

 

 Total Co2E per kg livsmedel;   1.95 

(Snitt Hantera- gruppen med 170 kommuner  2.0) 

 Köp utanför avtal;    7,12% 

 

 

 

 

 

 

  



Resultat och utvärdering - aktivitetsplan 2019 

BOX: Öppen kommun    Ansvar 140 

Delmål: 

1. Att erbjuda praktik som ger arbetserfarenhet och kunskap som i förlängningen leder till bra 
möjligheter för framtida arbete i de kommunala köken. 
 

2. Att öka tillgängligheten av information om kommunens kostverksamhet.  
 

Aktivitet;  

1. Under 2019 erbjuda två praktikplatser på våren samt två praktikplatser på hösten främst på 
centralköket Treskillingen. Ta emot elever på RL- programmen på gymnasieskolorna. 
Praktikplatser genom:  

 Arbetsförmedlingen för utbildad, yrkeserfarna men även outbildad med intresse för 
branschen. 

 Riktade till ungdomar via utbildningskontrakt. 

 Yrkesutbildning för Köksmästare. 
 

2. Fokus på tre aktiviteter inom detta område: 

 En egen hemsida för kostverksamheten som uppdateras med information. Matsedlar, bilder, 
kontaktuppgifter, nyheter och dylikt.  

 Via kommunens facebook- sida och webbredaktören på centralköket Treskillingen kunna 
publicera bilder och text som beskriver arbetet. 

 Information om restaurangen på Treskillingen samt matsedel sätts upp i hyreshus i 
närområdet. 

1. 

Resultat 

Kostverksamheten har under 2019 tagit emot en elev från Lindesbergs gymnasium som gjorde sin 
arbetsplatsförlagda utbildning på centralköket.  

Från arbetsmarknadsutbildningen för restaurang och storhushåll har vi inte haft någon praktikant 
under året. 

Analys 

Detta år har det varit få studerande som sökt praktikplats på köken i kommunen. Man kan förstås 

spekulera i att antalet elever med anknytning till kommunen, som t.ex. bor i närområdet och 

studerar i Lindesberg och Örebro, inte funnits. Samordningsansvarig på RL- programmet på 

Lindeskolan menar att det överlag i länet och i stort sett hela landet under de senaste åren har varit 

en nedgång av elever som söker sig till Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Lindeskolans RL- 

program har haft under 10 st elever i varje årskurs. 

Regler vad gäller arbetsmarknadsutbildningar har under året ändrats och som medfört att 
Arbetsförmedlingen ändrat antagningsförfarandet. Detta har under inneburit att antalet 
utbildningsstarter och i förlängningen antalet elever minskat jämfört med de senaste åren.  



Åtgärder 

Vi har tidigare tagit upp, och det gäller allt jämnt, betydelsen av återväxten av potentiella 
medarbetare som är utbildade eller har adekvat erfarenhet av kockyrket. Programmets ansvariga har 
tittat på olika sätt att marknadsföra utbildningen för att locka till sig elever. Ett bra initiativ som 
genomfördes var att anordnada en matlagningstävling på en skola i Lindesbergs kommun.  vilket gav 
resultat i bemärkelsen att en hög andel av de elever som sökte till RL- programmet följande 
terminstart kom från den skolan. Tillfällighet eller inte så finns planer på att successivt utvidga den 
här aktiviteten även till resten av länet och diskussioner har även förts att samarbeta med skolan i 
Kopparberg. 

När det gäller arbetsmarknadsutbildningar med ett nytt antagningssystem får vi avvakta en tid för att 
kunna göra bedömningar hur detta påverkar tillgänglighet och möjlighet för de som är intresserade 
av att utbilda sig inom kockyrket. 

2. 

Resultat 

En egen sida har tagits fram med hjälp av kommunens kommunikatörer.  

Analys 

Även om ansvarig finns för sidan så har uppdateringar av information och nyheter inte fungerat 
tillfredsställande. En av anledningarna är att rutiner och regler för publicering inte kommit in 
naturligt i den dagliga verksamheten. Med en kombination av osäkerhet kring befogenheter och 
känsla av omständighet i hanteringen har påverkat resultatet negativt. 

Åtgärder 

Hela hanteringen av sidan behöver tydliggöras för alla enheter i verksamheten. De enheter som vill 
utveckla det här arbetet ska ha ett tydligt mål formulerat i aktivitetsplan för 2020. 

 

BOX: Kunskap& kompetens 

Delmål: 

1. Öka samverkan med omsorgens och skolans personal för att utvecklingsarbetet av 
måltidskvaliteten utifrån helhetsperspektivet. 
 

2. Fortsatt utvecklingsarbete för en mer klimatsmart verksamhet. 

Aktivitet 

1. En gemensam handlingsplan ska tas fram som innefattar aktiviteter med tidsplaner som är 
såväl kortsiktiga som långsiktiga. 
 

2. a)  

 Arbeta med recept som är skrivna med ett medvetet miljöfokus.  

 Fortsatt arbete med att själva se över eventuell revidering av traditionella recept med 
syftet att få de mer hållbara och med bibehållen kvalitet och smak. 



 Utbildning som både ger ny kunskap kring recept och matsedelsplanering men också 
inspiration och drivkraft till att kunna fullt ut införa alternativrätt som är 
grönsaksbaserad inom skolan varje dag. 
  

b)  

 Se över möjligheten att kunna bibehålla nivån av ekologiskt inköpta livsmedel. 

 Fortsatt inköp av de avtalade närproducerade livsmedel.  

 Att helt införa en grönsaksbaserad rätt som ett extra alternativ i skolmåltiden.  

c) I enlighet med den nationellt framtagna mätmetoden från Livsmedelsverket mäta svinnet i 
olika verksamheter som servering sker. 

Resultat 

1. 

(Skola) Med ett uppehåll på våren i och med skolchefsbyte så har kostråden för skolan varit 
regelbundna med sex träffar under året.  Den röda tråden för de diskussioner som förts har varit det 
värdegrundsarbete som skolan påbörjade under året och betydelsen att skolmåltiden innefattas i det 
när det gäller bemötande, uppträdande, attityd till olika trivselregler. 

(Äldreomsorg) Sammanlagt sex möten under året. Den grupp som i början av året bestod av 
enhetschef för Koppargården, Medicinskt ansvarig och kostchef har under året av olika anledningar 
successivt upplösts. Måltidsordning, möjligheter att öka individanpassning och mellanmålsutveckling 
och gemensamma utbildningsinsatser har varit fokusområden. De aktiviteter som genomförts har 
varit forum för kostombud och kökspersonal samt införandet av svinnmätning på alla avdelningar på 
Koppargården samt Solgården. (Starten för Solgårdens mätning sköts upp till januari 2020. 

Analys och åtgärder 

(Skola) Bra sammansatt grupp som består av både skol- och måltidsledning samt personal från de två 
verksamheterna. Förslag har lagts och beslut har tagits gällande formen för elevrepresentation, 
gemensamma rutiner och regler i matsal, utsmyckning av den samma. 

Omtag gällande formen och funktionen behövs. I skrivande stund finns inget förslag på hur kostråd 
för äldreomsorgen ska fungera och vilka representanter som ska ingå. Kontakt med ny socialchef har 
tagits för med ledningsgruppen diskutera framtida samverkan. 

Resultat 

2. 

a)  

Det låg ett förslag att minska antal serveringtillfällen av måltider där nötkött i hel bit ingår. Det 
gjordes inte en sådan medveten menyplanering under 2019. Mer fokus lades på att se över recept 
med nötkött som huvudingrediens. Recept på exempelvis köttfärssås eller färsbiffar har prövats fram 
med syftet att minska mängden nötkött samtidigt som smak och konsistens bibehåller önskad 
kvalitet. 

Som en del i det långsiktiga utvecklingsarbetet för en mer klimatpositiv verksamhet, i synnerhet med 
recept och matsedel, genomfördes i april en utbildningsdag i matlagning för personalen. Temat var 
hållbara recept med syftet att höja kunskap och inspiration. Kursen var framtagen av Lantmännen 
och Valio i ett samarbete efter våra önskemål och riktlinjer och hölls på centralköket i Kopparberg 



b) 

Årets ekologiska inköpsvolym är en minskning från 2018 med 3.3 procentenheter. 

Nyckeltalet för CO2e per kg livsmedel som ger en fingervisning för den klimatpåverkan som inköpta 
livsmedel ger landade 2019 på 1.95. Detta är en minskning från 2018 års notering 2.0.  

I och med nystarten för den ombyggda matsalen på Kyrkbacksskolan i januari 2019 togs beslutet att 
ha en prövotid med att testa att utöka skolans matsedel genom att varje dag servera två alternativ 
varav ett är grönsaksbaserat. Dessutom infördes veckans soppa som ett tredje alternativ. 

Rapportutdrag från det systematiska kvalitetsarbetet i SkolmatSverige, som visar på delar som 

fungerar bra men framför allt delar som vi behöver jobba bättre med.  Nedan följer rapportutdrag för 

2019 års omdömen med jämförelse med snittet i Sverige samt konkreta åtgärder för det 

kontinuerliga utvecklingsarbetet. 

 Grundutbud frukost, lunch och mellanmål-Bra. 

 Säker mat- Bra. Lite bättre än genomsnittet. 

 Service och pedagogik- Mindre bra. Lite sämre än genomsnittet. 

Områden i den här kategorin att utveckla är t ex integrering i undervisning/ måltiden som 

pedagogiskt verktyg, t ex att måltidspersonal pratar på lektionstid om mat/ hälsa och matens 

miljöpåverkan. Bättre pedagogisk presentation av t ex säsongsgrönsaker och tallriksmodell. 

 Miljöpåverkan-Bra. Bland de topp 20%. 

 Näringsriktighet- Sämre än genomsnittet.  

Det som påverkar detta resultat är främst att vi på skolan kan servera fet fisk fler gånger per 

termin, såsom lax, strömming, makrill. 

Därtill kan vi förbättra utbudet av exempelvis växtoljebaserade dressingar varje dag till 

salladsbordet. 

Fler fullkornsvarianter kan erbjudas. 

c) 

Resultatet från svinnmätningarna på Koppargården visar att tallrikssvinnet är väldigt litet. Däremot 
visar mätningarna att serveringsvinnet, dvs den mängd mat som levererats till avdelningarna från 
centralköket och som blir över efter serveringen, vid alltför många tillfällen är väldigt högt. 

Analys och åtgärder 

2. 

a) 

Två anledningar till det medvetna valet att minska andelen ekologiska inköp. De riktlinjer som 
kökschef fick på våren var att ändra viktningen av inköp från ekologiskt till lokalt. Största anledningen 
för riktlinjen var att börja följa den strategi som kostcheferna i knöl-kommunerna lade upp i det 
upphandlingsarbete som påbörjades i början på året, där en tydligare linje kring vilka varugrupper 
som vi i framtiden ska köpa ekologiskt respektive närproducerat. De redovisade nyckeltalen ovan 
visar också de övriga knöl-kommuners inköpsandel av ekologiskt med ett snitt på 26,7%, vilket är en 
tydlig minskning från året innan.  Denna linje innebär en minskning av ekologiskt inköp till förmån av 
närproducerat men är inte en kostnadsbesparing då premiumkött från närområdet ligger på samma 
eller högre prisnivå. 



Den andra orsaken var den resultatprognos som presenterades per 30/4 för verksamheten och de 
följande förslag på åtgärder där ekologisk inköpsandel var en del i att påverka livsmedelskostnaderna 
för få resultatet i balans per 31/12. 

Utbildningen hölls enbart för måltidspersonal i Ljusnarsbergs kommun. Året innan var övriga knöl- 
kommuners måltidspersonal inbjudna. Med färre deltagare denna gång blev helhetsintrycket en mer 
givande utbildning. Responsen på utbildningen var positiv bland deltagande personal. Innehållet i 
form av hållbara recept både med och utan kött bland råvarorna. 

I och med beslutet att inte minska antal måltider med nötkött som huvudingrediens, speciellt för 
äldreomsorgen, är det svårt att göra en analys och därmed dra några slutsatser. Däremot har 
Centralköket minskat på mängden nötkött i en del recept och det har också gett positiv feedback där 
bedömningen har handlat om konsistens, saftighet och smak.  

De båda tilläggen på skolans matsedel har mottagits med blandad kritik. Veckans soppa har inte 
slagit igenom i bemärkelsen att elever inte tenderar att pröva. En del soppor, främst de mest vanliga 
och matiga har fungerat bättre, men i det stora hela är bedömningen att vi tar bort soppan från 
matsedeln och att den läggs in i matsedeln som tidigare. 

2. 

b) 

Sänkningen av inköpt livsmedel i CO2e per kg livsmedel kan tolkas som en konsekvens av den 
medvetna satsningen att ändra om traditionella recept till mer hållbara. Ändringarna handlar om att 
proportionerna revideras så att köttandelen minskas i förmån för grönsaker och baljväxter. 

En handlingsplan för utvecklingsarbete finns nedtecknad. De områden vi har behov av förbättringar 
finns prioriterade och den kommer också under 2020 att följas. Resultaten från SkolmatSverige som 
även berör skolans ledning kommer att presenteras för skolledning på första kostrådet i år för att 
diskutera de områden som vi gemensamt kan förbättra.  

2. 

C) 

Den samlade analysen för de resultat som svinnmätningarna visar från förskola, skola och 
avdelningar på äldreboenden är att serveringssvinnet är det stora problemet.  Olika förslag på 
åtgärder behöver ses över för att minska på serveringssvinnet. Ett förslag är att avdelningar och 
enheter själva beställer mängden tillbehör. Då detta förslag, som har presenterats på kostråd och 
boråd, har mottagits positiv arbetar köksledningen med att se hur det ska skötas i praktiken. 

 

 

 

 

 

 



BOX: Möten& upplevelser 

Delmål: 

1. Bygga upp en mattradition på boendet som en del i arbetet med att främja matglädjen. 

2. Öka elevers intresse för skolmat. 

3. Servera mer tillbehör av råvaror från närliggande producenter.  

 Aktivitet 

1. Kostenheten ska tillsammans med äldreomsorgen anordna och bjuda in till tema- och eller 
högtidsmiddagar för brukare och anhöriga. 

2.  

 Anordna tävling för elever på högstadiet genom hemkunskapen. Lagtävling med 
skolmatstema som utgångspunkt. Vinnande maträtt kan exempelvis bli ett stående inslag 
i matsedeln. 

 Öka elevers delaktighet kring frågor om skolmaten och matsalsmiljön. 
 

3. Se över möjligheter till nya samarbeten. 

Resultat 

1. 

Vårmeny, kräftskiva, skörde-/hösttema, decemberfest. I de olika forum som finns för att diskutera 
och planera för aktiviteter är man överens om att olika sätt att förgylla vardagen är viktiga och att de 
som genomförs är väldigt uppskattade. Boende med anhöriga ger feedback på de som har varit och 
eventuellt komma med fler förslag.  Det har dock inte under året genomförts något ytterligare än de 
ovan nämnda. 

Förslag presenterades från kostchef om ett nytt sätt att arbeta med mellanmålsmeny, som ett led i 
att ge möjlighet till att bättre kunna individanpassa måltider. Detta förslag sågs som positivt på 
kostråden. 

2. 

Denna fråga har endast tagits upp på kostråd och har mottagits positivt. 

En utsmyckningsgrupp bestående av elever samt skol- och måltidspersonal som tillsattes 
ursprungligen för att se över den renoverade matsalen. 

Elevråd har kommit igång igen under hösten där måltidspersonal får träffa elever för diskussioner. 

3. 

Fokus under våren lades på att börja samarbeta med Kopparbergs bryggeri. 

Analys och åtgärder 

1. 

En stående punkt på bo-råden gäller förslag på önskemål om speciella teman, datum eller årstider att 
genomföra dem på.  I samråd med personal och chefer på boenden tar köksledningen beslut över 
kommande års teman. 



Idén med en mellanmålsmeny kommer från en annan kommuns presentation på kostdagarna och 
som förenklat kan betyda en mer flexibelt och mer individvänligt sätt att hantera mellanmål, vilket 
ökar möjligheten till ett bättre näringsintag. 

2. 

Under våren kommer frågan åter tas upp för hur en sådant event skulle kunna möjliggöras. Som det 
ser ut nu kan det tidigast ske till höstterminen.  

Det har även diskuterats att få igång ett hälsoråd som har jämlik hälsa som utgångspunkt och 
fungerar som ett forum där man lyfter frågor om barn och ungdomars mat- och aktivitetsvanor. 

3. 

Både vi och Bryggeriet var måna om att komma överens om volym och produkter. Det är ett litet 
symbolvärde att kunna servera dryck till måltiderna från byns bryggeri.  

 

BOX: Innovation& entreprenörskap 

Delmål 

 Minska pappersanvändning och effektivisera rutiner. 

Aktivitet 

 Ta fram en bättre och tydligare etikett vid märkning av kantin och bleck med mat. Text som 
förprogrammeras. 

 Recept på skärm i köket. 

Resultat, analys och åtgärder 

Efter att ha diskuterat olika lösningar köptes det in en etikettsskrivare till centralköket vilket ger en 
bättre hantering av märkningen av matlådor, bleck och kantiner. En etikett med tydligare text om 
innehåll, som sitter bättre fasttejpad och som är tålig för bl.a. värme. 

En I-pad har införskaffats till Kök på Kyrkbacksskolans personal för att framför allt få en snabbare och 
säkrare hantering av att aktuell information av skolans elever gällande livsmedelsallergier och 
avvikande kost finns hos måltidspersonalen.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Fastighetschef 
170 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsansvarig 
Fastighetschef 

Ansvar 
Kommunfastigheter 

Faktaruta 
Fastighetsavdelningen förvaltar omkring 22 000 kvadratmeter kommunfastigheter, huvuddelen 

utgörs av lokaler för skola och förskola men även gruppboenden, centralförråd, brandstation och 

andra mindre verksamhetslokaler ingår i beståndet.  

Händelser under året 
Renovering av omklädningsrummen på Garhyttans förskola har varit kostsam för 

kommunen, men den har även bidragit på ett positivt sätt till ett betydligt bättre 

inomhusklimat för både elever, personal samt andra utövare. 

Kommunen, inklusive fastighetsavdelningen påbörjade införandet av det systematiska 

brandskyddsarbetet. Några förbättringsåtgärder som utförts under 2019 är installerandet av 

en mobil sprinkler i ett av våra gruppboenden. 

Vi blev också ålagda att utföra en sanering av marken i anslutning till förskoleklassens lokaler 

samt på Skogsgläntans förskola. Saneringen utfördes av Fortum. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Då de kvadratmeteruppgifter som finns för de olika kommunfastigheterna inte är tillförlitliga 

ska jämförelser av nyckeltal med andra kommuner göras med försiktighet. Om kommunen i 

framtiden önskar arbeta aktivt med benchmarking mot andra kommuner behöver inmätning 

av de byggnader som ska omfattas av jämförelsen genomföras. Till detta behöver i så fall 

medel anslås. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Kommunfastigheters resultat för 2019 visar på ett underskott på  2130 tkr. Det är framförallt 

fuktskador på omklädningsrummen på förskolan Garhyttan samt den mindre fuktskadan på 

Kyrkbackskolan som påverkar resultatet negativt med ca 1000 tkr.  

Kommunhuset redovisade ett negativt resultat på 277 tkr i förlorade intäkter varav 230 tkr 

av dessa var hyresintäkter. 



  

Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

170 Fastighetschef               

         Intäkter                  -8 366 -8 755 -389 

         Kostnader                 12 426 10 685 -1 741 

         RESULTAT                  4 060 1 930 -2 130 

                                      

         Intäkter                     

01170    Kommunkontor              -881 -1 158 -277 

         Kostnader                    

01170    Kommunkontor              1 559 896 -663 

         RESULTAT                  678 -262 -940 

                                      

         Kostnader                    

01260    Fastighetsavdelning       576 1 053 477 

         RESULTAT                  576 1 053 477 

                                      

         Intäkter                     

24930    Centralförråd/verkstad    -321 -346 -25 

         Kostnader                    

24930    Centralförråd/verkstad    302 350 48 

         RESULTAT                  -19 4 23 

                                      

         Kostnader                    

25040    Övriga fastigheter        34 34 0 

         RESULTAT                  34 34 0 

                                      

         Kostnader                    

27010    Brand-, räddningstjänst   7 0 -7 

         RESULTAT                  7 0 -7 

                                      

         Intäkter                     

27020    Fastigh.kostn brand-räddn -245 -245 0 

         Kostnader                    

27020    Fastigh.kostn brand-räddn 230 198 -33 

         RESULTAT                  -14 -47 -33 

                                      

         Kostnader                    

29110    Fastighetsskatt gemensam  53 34 -19 

         RESULTAT                  53 34 -19 

     

                                   Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     



31571    Tingshus                  -18 -25 -7 

         Kostnader                    

31571    Tingshus                  299 290 -9 

         RESULTAT                  281 265 -16 

                                      

         Intäkter                     

40771    Fastighetskostn förskola  -1 116 -1 116 0 

         Kostnader                    

40771    Fastighetskostn förskola  1 835 1 731 -105 

         RESULTAT                  720 615 -105 

                                      

         Kostnader                    

44017    Övriga stödanordningar    80 0 -80 

         RESULTAT                  80 0 -80 

                                      

         Intäkter                     

44071    Skolfastigheter           -4 435 -4 435 0 

         Kostnader                    

44071    Skolfastigheter           6 188 4 601 -1 588 

         RESULTAT                  1 753 165 -1 588 

                                      

         Intäkter                     

47271    Skolfastigheter           -226 -226 0 

         Kostnader                    

47271    Skolfastigheter           203 223 20 

         RESULTAT                  -23 -2 20 

                                      

         Intäkter                     

47871    Utb.lokal - Abrahamsgå    -294 -297 -4 

         Kostnader                    

47871    Utb.lokal - Abrahamsgå    223 268 45 

         RESULTAT                  -71 -30 41 

                                      

         Intäkter                     

51311    LSS Gruppb Bergsmansv     -171 -171 0 

         Kostnader                    

51311    LSS Gruppb Bergsmansv     200 169 -31 

         RESULTAT                  29 -2 -31 

     

     

                                   Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     



51312    LSS Gruppb Kata 

Dahlström 

-188 -188 0 

         Kostnader                    

51312    LSS Gruppb Kata 

Dahlström 

234 184 -50 

         RESULTAT                  46 -3 -50 

                                      

         Intäkter                     

60113    Fastigh.kostn Bergsgården -368 -368 0 

         Kostnader                    

60113    Fastigh.kostn Bergsgården 172 370 198 

         RESULTAT                  -196 2 198 

                                      

         Intäkter                     

81141    Stora Gården              -106 -182 -76 

         Kostnader                    

81141    Stora Gården              220 287 67 

         RESULTAT                  114 105 -9 

                                      

         Kostnader                    

81520    Allmännyttan              12 0 -12 

         RESULTAT                  12 0 -12 

 

Investeringsuppföljning 
Projektet Ljusnarshallen är avslutad och understeg budget för 2019 med 732 tkr, 

ventilationsarbetena i Kyrkbackskolan är framflyttade till 2020. 

 

Kod 

Projekt 
 

Redovisning 
 

Jan 19 - Dec 19 

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

1532 Brandförebyggande åtgärd 248 250 -2 

1533 Ventilation Kyrkbackskola 138 1 800 -1 662 

3010 Ljusnarshall+tillb matsal 2 499 3 231 -732 

3011 Åstugan enl utredning 713 750 -37 

3015 Tak f barnvagn Garhyttan 0 100 -100 

Totaler  3 598 6 131 -2 533 



 

Framtid och förväntad utveckling 
Mer medel måste avsättas för att undvika att en underhållsskuld byggs upp och att kapital 

tas ut ur fastigheterna. 

I många byggnader har inget underhåll utförts av installationerna sedan fastigheterna 

uppfördes och då kommunen förvaltar ett ålderstiget bestånd är risken stor att många akuta 

arbeten måste vidtas de kommande åren för att tillgodose myndighetskrav och för att 

verksamhet överhuvudtaget fortsättningsvis ska kunna bedrivas i lokalerna. Arbeten av akut 

karaktär blir, enligt samma nationella statistik, dyrare i längden och riskerar att medföra 

stora störningar för hyresgästerna i lokalerna. 

 

  



Öppen kommun 

Målrubrik 

Klicka här för att ange text. 

 

Bakgrund/anledning till målet 

Målvärde 

Resultat 

Analys 

Åtgärder 

Klicka här för att ange text. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Klicka här för att ange text. 

Bakgrund/anledning till målet 

Klicka här för att ange text. 

Målvärde 

Klicka här för att ange text. 

Resultat 

Klicka här för att ange text. 

Analys 

Klicka här för att ange text. 

Åtgärder 

Klicka här för att ange text. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Målet är att kommunfastigheters personal ska kunna utvecklas i sin yrkesroll, och ha rätt slags 

verktyg för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. 

 

Bakgrund/anledning till målet 

Arbeta säkert och effektivt med rätt kompetens. 

 

Målvärde 

Utbilda personal fortlöpande i den mån det finns behov. 



 

Resultat 

Klicka här för att ange text. 

Analys 

Klicka här för att ange text. 

Åtgärder 

Klicka här för att ange text. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Hyresgästerna ska erbjudas en bättre service genom utveckling av digitala tjänster 

Bakgrund/anledning till målet 

Skapa rutiner för felanmälan för att undvika att fel och problem faller mellan stolarna eller glöms 

bort. Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för fastighetspersonal att kunna planera och på så 

sätt effektivisera sitt arbete. 

 

Målvärde 

Ett system med funktionen digital felanmälan ska implementeras.  

 

Resultat 

Systemet är ännu inte i drift då driftstart som var planerad till strax före jul ställdes in med kort varsel 

av programleverantören. Starten är planerad för slutet av 2018.  

 

Analys 

Klicka här för att ange text. 

 

Åtgärder 

Klicka här för att ange text. 

 

 

 

  



Verksamhetsberättelse 
   Ansvar 190 

 

Enhetschef 

Verksamheten nedlagd 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Enhetschefens ansvar omfattar intäkter och kostnader för Stödboendet med målgrupp 

ensamkommande barn på Bergsgårdens Annex. Verksamhetens uppdrag är att ge barn och unga, 16-

20 år stöd för att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. De barn och unga som är 

placerade på stödboendet ska i stor utsträckning kunna klara sin dagliga livsföring utan hjälp. Det 

stöd som ges är individuell vägledning i den dagliga livsföringen. Stödboendet får uppdragen från 

Individ och familjeomsorgen i Ljusnarsbergs kommun. 

Verksamheten hade en bemanningsplan på 2,5 åa. 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

Verksamheten stängdes 28 februari, med anledning av att behovet av ett stödboende har 

upphört. De i personalgruppen som var kvar vid nedstängning har fått andra arbeten inom 

kommunen. 

2. Prognos för årets måluppfyllelse där det är möjligt att göra en sådan 

redan efter fyra månader (mål i budget och andra styrdokument från 

kommunfullmäktige). Här bör textinnehållet i så fall utvecklas; ej bara 

konstatera resultatet. Analys och trender är intressant att belysa. 

Inget att notera 

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Inget att notera 

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

 

 

  

Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

190 Enhetschef 

ungdomsboende  

   

         Intäkter                  -909 -913 -4 

         Kostnader                 620 919 299 

         RESULTAT                  -290 5 295 

                                      

     



  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

60111    Ensamkom. flyktingbarn    -909 -913 -4 

         Kostnader                    

60111    Ensamkom. flyktingbarn    247 551 304 

         RESULTAT                  -662 -363 300 

                                      

         Kostnader                    

60113    Fastigh.kostn Bergsgården 373 368 -5 

         RESULTAT                  373 368 -5 

 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat? (om 

prognos visar negativt resultat) 

Inget att notera 

c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen (om du 

har ekonomiskt ansvar för investeringar): 

Inget att notera 

5. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska ansvarsområdet är 

viktiga att känna till inför kommande budgetprocess? 

Inget att notera 

6. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Inget att notera 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsansvarig 
Fastighetschef 

Ansvar 
Allmännyttan 

Faktaruta 
Det allmännyttiga bostadsbeståndet utgörs av strax under 300 hyreslägenheter i olika 

områden, storlekar och prisklasser. Allmännyttan är ett av kommunens verktyg för att 

säkerställa bostadsförsörjningen i kommunen på kort och lång sikt. Anpassningar kan göras i 

det egna beståndet för att tillgodose efterfrågan av specifika typer av bostäder eller 

bostäder till vissa grupper på bostadsmarknaden.  

Händelser under året 
Fastighetsavdelningen har låtit utföra omfattande ventilationsarbeten på Storgruvegatan 

samt Kyrkvägen på totalt 19 lägenheter. De tillfrågade hyresgästerna upplever en markant 

förbättrad inomhusmiljö. 

En ökad vakansgrad samt fortsatta problem med vattenskador påverkar allmännyttans 

resultat negativt. 

Fastighetsavdelningen har även infört kallhyra på Kyrkvägen 16 – 38, vilket innebär att 

hyresgästerna på den angivna adressen individuellt får bekosta den del av värme och 

varmvatten som man förbrukar. Initialt möttes införandet av kallhyra med en viss skepsis av 

några av hyresgästerna, men detta har med facit i hand visat sig vara en god affär för 

hyresgästerna, mycket på grund av en mild vinter. Införandet av kallhyra är ett steg mot en 

mer hållbar utveckling, och något som är positivt både ur ett miljöperspektiv som ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

Fastighetsavdelningen har under året anordnat kvartersträffar, som ger oss utmärkta 

tillfällen att träffa och informera våra hyresgäster. Dessa träffar har varit ett mycket 

uppskattat inslag, som även stärker relationen mellan fastighetsavdelningen och dess 

hyresgäster. 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Den genomsnittliga uthyrningsgraden under året uppgår till 80 - 85 procent. De flesta av 

dessa vakanser finns på Wallmovägen där majoriteten ska rivas. Detta innebär nu att 

vakansgraden i vårt fastighetsbestånd kommer att minska i takt med att antalet lägenheter 

minskar. 



Kommentarer till ekonomiskt utfall 
De ökade kostnaderna för vattenskador uppgår just nu till totalt ca 2500 tkr och är bokförda 

som investeringar. 

Intäktsbortfall i form av hyra på framförallt Wallmovägen, men även i fastighetsbeståndet i 

stort påverkar resultatet negativt med 2175 tkr gentemot budget. 

Konsumtionsavgifter går sammanlagt minus med 612 tkr varav VA uppgår till -348 tkr 

  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

610 Allmännyttan    

         Intäkter                  -16 896 -19 043 -2 147 

         Kostnader                 15 916 18 052 2 135 

         RESULTAT                  -979 -991 -11 

Objekt     

20005 Blandad verksamhet 3 143 6 003 -2 860 

21000 Västra Born 1:266 2 -4 6 

21200 Nya vägen 7:8 riven 53 0 53 

21300 Blyglansen 2 -963 -983 20 

21400 Illäggaren 2 -4 -114 110 

21601 Åparken 4 -356 -496 140 

21800 Ljusnarsbergs gård 24-25 -8 -32 24 

21901 Konstbacken Ö, Gruvf 5 -9 -23 14 

22002 Getporsen 1 22 18 4 

22100 Västra Born 1:228 -489 -725 236 

22300 Gästgivaren -576 -875 299 

22500 Ljusnarsbergs gård 9 Zakr -67 -57 -10 

22600 Heden 6:32 13,15,19,21,23 843 -167 1 010 

22700 Heden 6:32, 22,24,27,29 88 -36 124 

23000 Nyrågen 8 -796 -846 50 

23001 Klövervallen 7 171 89 82 

23002 Linåkern 3 -250 -297 47 

23003 Seniorboende 0 -19 19 

24000 Krokfors 2, 1 och 2 -1 690 -1 993 303 

26000 Heden 6:91-6:93 1 42 -41 

26600 Vintersvik 0 0 0 

27000 Konstdammen 14 -74 -182 108 

28000 Konstbacken Ö Trolan -87 -201 114 

29000 Bergmästaren N nr 9 67 -94 161 

  -979 -991 12 

 



Investeringsuppföljning 
Den investeringar som gjorts under året är installationer av totalt 19 nya 

ventilationsaggregat på Storgruvegatan samt Kyrkvägen 16-38. Kostnaden för investeringen 

är ca 600 tkr. 

Kod 

Projekt 
 

Redovisning 
 
Jan 19 - Dec 19 

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

1615 Vent+målning Sandbacken 650 0 -650 

1616 Åtgärd fuktskador Bångbro 2055,4 1500 -555,4 

Totaler  2705,4 1500 -1205,4 
 

Framtid och förväntad utveckling 
Allmännyttan i Ljusnarsberg ser en fortsatt trend i likhet med andra mindre allmännyttor i 

vårt län en ökad vakansgrad. För Ljusnarsbergs del så är Wallmovägen en stor bidragande 

orsak till den höga vakansgraden, men trenden av förhöjd vakans återfinns även i 

allmännyttans övriga bestånd. Anledningen till den ökade vakansgraden är förutom en 

sviktande hyresmarknad även att fastighetsavdelningen är strikta i utövandet av 

kommunens rådande hyrespolicy. Vakanserna i allmännyttan både avseende bostäder samt 

övriga uthyrbara kategorier (lokaler, förråd, garage mm.) är tillsammans med fuktskador den 

största bidragande orsaken till att allmännyttan inte når upp till det ekonomiska målet om 

ett överskott på ca 2,2 miljoner kronor.  

 

 

 

  



Öppen kommun 

Målrubrik 

Sätta ut förslagslagslådor i tvättstugor och andra lämpliga utrymmen samt premiera bra förslag. Göra 

hyresgästerna mer involverade i allmännyttan, detta tror vi på sikt kommer att bidra till en mer 

hållbar framtid. 

Bakgrund/anledning till målet 

Öka lyhördheten och få en bättre interaktion med våra hyresgäster 

Målvärde 

Samtliga hyresgäster ska ges möjlighet att komma till tals, även anonymt om så önskas. 

Resultat 

Målet är uppfyllt. 

Analys 

Vi har fått in ett antal förslag i våra förslagslådor, men vi önskar att få in fler förslag.  

Åtgärder 

Klicka här för att ange text. 

 

  



Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Fastighetsavdelningen ska verka för att öka den positiva upplevelsen av kommunen som hyresvärd. 

Detta kommer bland annat ske genom boendeträffar där fastighetsavdelningen kommer ut och 

träffar våra hyresgäster och bjuder på fika eller grillning.  

Bakgrund/anledning till målet 

Ett gott bemötande och varmt välkomnande av nya hyresgäster bidrar till ett positivt första intryck 

vilket i sin tur kan generera ambassadörer för verksamheten och kommunen som helhet.  

Målvärde 

Samtliga nya hyresgäster ska få en symbolisk välkomstgåva i samband med kontraktsskrivning. 

Resultat 

Uppfyllt till stor del. 

Analys 

Utvärdering om aktiviteten lett till en förbättrad upplevelse av kommunen som hyresvärd sker i 
samband med regelbundna hyresgästundersökningar. 

Åtgärder 

Klicka här för att ange text. 

  



Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Fastighetsavdelningen ska arbeta för att öka hyresgästernas kunskap kring vad de kan förvänta sig av 

hyresvärden i form av yttre skötsel och vad som eventuellt åligger hyresgästen avseende detta 

område. För att tydliggöra detta ska en policy för yttre skötsel utarbetas och tydligare villkor skrivas 

in i aktuella hyresavtal. 

Bakgrund/anledning till målet 

En otydlig ansvarsfördelning riskerar att bidra till missförstånd och felaktiga förväntningar vilket i sin 

tur utgör grogrund för missnöje då hyresvärden inte lever upp till förväntningarna.  

Målvärde 

Villkoren ska skrivas in i aktuella hyresavtal när policyn för yttre skötsel är politiskt antagen. 

Resultat 

Är till viss del uppfyllt. 

Analys 

Utvärdering huruvida policyn lett till ökad kunskap hos hyresgästerna ska ske i samband med 
årsbokslut genom att statistik på antalet felanmälningar för området tas fram och utvärderas.  

Åtgärder 

Klicka här för att ange text. 

  



Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Vi anser att det är eftersträvansvärt att fortsätta arbeta ur ett miljöperspektiv. Därför kommer 

fastighetsavdelningen som ett led i miljöarbetet, att fortsätta arbeta för att öka antalet hyresgäster 

som nyttjar tjänsten e-faktura.  

Målvärde 

Minst 20 % av hyresgästerna ska ha e-faktura vid årsskiftet 2018/2019. 

Resultat 

Resultatet kontrolleras i samband med årsbokslutet för 2018. 

Analys 

  

Åtgärder 

Klicka här för att ange text. 

 

 

 


