
 
  



Verksamhetsberättelse - kommunchef 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Kommunchef 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Kommunchefen är ansvarig för en rad verksamheter som är övergripande för allmänna utskottet och 

kommunstyrelsens verksamheter. Inom ansvarsområdet ingår kommunledningsgruppen med 

kanslichef, ekonomichef, personalchef, skolchef och socialchef. De mest omfattande verksamheterna 

är Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen (fd BMB), folkhälsoarbetet, kollektivtrafiken, bidrag till 

föreningar och samlingslokaler mm.  

 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare?  

 

I stort sett hela 2020 har präglats av den globala pandemin Covid-19. I Ljusnarsbergs kommun 

infördes tidigt restriktioner gällande besök på våra särskilda boenden, vård- och omsorgsboenden, 

LSS-boenden och regler kring att hålla avstånd i våra verksamheter. Vi har under hela året varit 

beredda att ställa om verksamheten för att fokusera på att minska smittspridningen. Arbetet med att 

rapportera situationen kring smittspridningen har upptagit en stor del av arbetstiden, framförallt 

inom vård och omsorg.  Samverkan internt, regionalt och nationellt har till stor del skett digitalt och 

vår förmåga att hantera digitala möten har ökat vilket är positivt. 

Under våren gick startskottet för den första totalförsvarsövningen i Sverige på över 30 år, 

Totalförsvarsövning 2020. Länsstyrelsen, länets kommuner och ett antal övriga aktörer deltog och 

samarbetade för att tillsammans stärka vår förmåga att försvara Sverige och varandra. 

Totalförsvarsövning 2020 är ett viktigt steg i det gemensamma långsiktiga arbetet för att utveckla 

totalförsvaret och stärka vår motståndskraft. Länsstyrelsen leder den civila delen av totalförsvaret i 

länet och ska under höjd beredskap arbeta för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås i länet.  

För att skapa en god arbetsmiljö har ett Friskvårdsprogram införts under året där vi bland annat 

erbjudit våra anställda träningsmöjligheter på gym i Kopparberg, ”prova-på-golf” på vår lokala 

golfbana, bowlingturnering, vandring med grillning vid Djäkens och en öppen föreläsning för våra 

anställda. Programmet blev dessvärre minskat på grund av pandemin men det finns ett ökat intresse 

av att programmet ska fortsätta och utökas under 2021. 

Ytterligare ett arbete med att förbättra vår arbetsmiljö har skett genom att ett utbildningsmaterial i 

”Aktivt medarbetarskap” har tagits fram under våren. Utbildningsmaterialet består av korta filmer 

där bland annat våra chefer, medarbetare och medborgare pratar om bemötande, delaktighet, 

värdegrund mm. Till filmerna finns ett reflektions- och diskussionsunderlag som alla medarbetare i 

Ljusnarsbergs kommun ska gå igenom enskilt och tillsammans i arbetsgrupperna. Ett flertal 



arbetsgrupper har börjat använda utbildningsmaterialet med positivt resultat och vi fortsätter 2021 

tills alla arbetsgrupper har gått igenom utbildningen. 

Region Örebro län har startat ett projekt, ”Jämlik hälsa i norra Örebro län” där man identifierat 

Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner som socioekonomiskt utsatta kommuner i Örebro län. 

Projektet bygger på att vårdcentralens riktade hälsosamtal skall kopplas till Ljusnarsbergs kommun 

där vi tillsammans ska arbeta hälsofrämjande. Det finns ett svenskt koncept för hälsosamtal som 

utgår från individens preferenser, möjligheter, levnadsvanor och levnadsförhållanden samt risken för 

hjärtinfarkt och stroke. Projektet ska förebygga ohälsa, erbjuda fysisk aktivitet eller annan aktivitet 

som leder till ett hälsofrämjande liv. Kommunen är engagerad genom att ha engagerat civilsamhället 

då det behövs resurser som tar vid efter hälsosamtalet.  

Digitaliseringen är inne i en stark förändringsfas som vi alla måste förhålla oss till och i Region Örebro 

har en digitaliseringsstrategi tagits fram och beslutats i Regionala samverkansrådet under hösten. 

Digitaliseringen är en del av samhällsutvecklingen och vi ska i framtiden, ur ett invånarperspektiv, 

erbjuda digitala lösningar och skapa ett samhälle med hjälp av digitalisering. När 

digitaliseringsstrategin är antagen i regionen kommer regionen arbeta med att ta fram en 

handlingsplan. Ljusnarsbergs kommun kommer att arbeta fram en digitaliseringsstrategi som gäller 

för kommunen. 

Under året har ett nytt arbetssätt tagits fram för att få ett kontinuerligt arbete med strategiskt 

arbete kring framtida lokalutnyttjanden och detaljplanearbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen och -

förbundet deltar och de arbetar bland annat med våra detaljplaner, sökta och kommande bygglov, 

gator och cykelvägar, En grupp har bildats, ”Lokal- och plangrupp”, med kommunstyrelsens 

ordförande, tjänstemän från kommunen och SBB. Tillsammans ska vi utveckla Ljusnarsbergs 

kommun. 

Kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg (kommunchefer och ekonomichefer) har 

under 2020 fortsatt arbetet med en förstudie kring de verksamheter som drivs i gemensamma 

organisationer inom SBB. Förstudien ska resultera i en ny finansieringsmodell med en ny 

förbundsordning, SLA (service level agreement) för de verksamheter som finansieras av skattemedel i 

köp/säljsystemet. För införande krävs styrelse- och fullmäktigebeslut i respektive kommun. 

Ambitionen är att den nya finansieringsmodellen ska ge kommunalförbundet en ersättning som 

svarar mot dagens kostnadsnivå. 

En stor och välbehövlig investering av ny ventilation, målning och golvbyte inomhus samt målning av 

fasaden i kommunhuset har genomförts och slutfördes under hösten. Även socialkontoret har fått en 

ansiktslyftning då fasad och fönster har målats om. 

Beslut har fattats av kommunfullmäktige om avveckling av hyresbostadsbeståndet på Wallmovägen i 

Bångbro. Rivning upphandlades, under 2020, men blev föremål för överprövning varför rivning kan 

ske först under 2021. 

Befolkningen i kommunen har under 2020 minskat med 97 personer. Enligt den 

långtidsprognos över befolkningsutvecklingen som kommunen tagit del av befaras en 

minskning med över 600 invånare fram till år 2035. 



Naturvårdsverket har beviljat bidrag till huvudstudie för Kopparvågen, f.d. Garhytteskolan i enlighet 

med ansökan om 300 000 kr. Länsstyrelsen ger tilldelningsbeslut som anger hur det beviljade 

bidraget får användas. 

Kommunen har under året tagit ett helhetsgrepp över att rensa upp klotter i vår offentliga 

miljö. En stor kostnad under året har varit klottersanering på våra fastigheter och 

vandringsleder i centralorten. Kommunen har erbjudit företagare att nyttja samma 

saneringsföretag som kommunen upphandlat vilket varit uppskattat.  

En utvärdering av omorganisation av administrationen och förändrad ledningsorganisation, som 

genomfördes 2019, utfördes under hösten 2020. 

Personal 

I januari började en ”nygammal” socialchef, Charlotte Dahlbom, som arbetat i vår kommun tidigare 

och nu återvänder till samma position. 

 

2. Prognos för årets måluppfyllelse.  

Prognosen visar ett överskott på 5 263 tkr och beror i huvudsak på att KS disponibla medel ej 

behövt användas i den omfattning som budgeterats. 

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Inget att notera 

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Vht 01110-Kommunledning/stab 
 
Överskott där kostnader för arbetskraft är budgeterat högre jämfört med utfallet. 
+ 269 tkr 
 
Vht 03191-Projekt 
 
Alla medel ej använda. 

+ 42 tkr 

 

Vht 08150-Leasingbilar 

Minskad användning som troligen beror på Covid-19. Betydligt lägre intäkter än 

budgeterat. Bilarna används inte men kostar pengar ändå. 

-344 tkr    

Vht 09310-KS disponibla 

Ej använt alla budgeterade medel. Använda medel har beslutats användas till Stjernfors 

Nya Golfklubb, 40 tkr, Non Existent Center 150 tkr, lovaktiviteter 47 tkr, projekt ”Kom i 

jobb” 330 tkr, Opera på Skäret 200 tkr, klottersanering 159 tkr samt elljusspåret i 

Ställdalen 266 tkr. 



+4 808 tkr 

Vht 21520-Planverksamheten 

Kostnad för detaljplan, Smaragden 1 (Bergsgården) har resulterat i ett underskott. 

-80 tkr 

Vht 21711-Allmänna markreserver 

Överskott tack vare såld industrimark och trädsäkringssersättning. 

+712 tkr 

Vht 21731-Markutveckling 

Medel ej använda. 

+448 tkr 

Vht 24914-Stöd till enskild väghållning 

Utbetalt mer än budgeterat. Underskottet 2019 var vid samma tidpunkt ungefär lika 

stort som årets underskott. Detta bör regleras i budget 2021.  

-113 tkr 

Vht 31516-Opera på Skäret 

Förskott för 2020 utbetalat 2019, därav underskott. 

-175 tkr 

Vht 34020-Inomhusbad 

Fakturor har bestridits då villkoren ej var uppfyllda i avtalet med Gillersklack. Avtalet är 

nu uppsagt. 

+419 tkr 

Vht 34050-Bowlinghall 

Kommunen har efterskänkt 6 månadshyror à 5 tkr/månad. Lägre kostnader för service 

av anläggningen troligen beroende på Covid-19 då hallen varit stängd delar av året. 

+248 tkr 

Vht 51191-Bostadsanpassning 

Högre utfall än budgeterat. Diskussion skall ske mellan SBB och oss.  

-1011 tkr 



Vht 83210-Persontrafik 

Lägre utfall än budgeterat beror på att kostnader för lokalvård och kapitalkostnader bokförts 

på ansvar 101.  

+112 tkr 

 



 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat?  

Anställningsprövningar tillämpas för alla anställningar, såväl ersättningar som nya tjänster 

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

Utfall Budget Avvikelse

111     KOMMUNCHEF               

        Intäkter                 -1 095 -1 100 -5

        Kostnader                17 165 22 433 5 268

        RESULTAT                 16 070 21 333 5 263

        -varav personal          7 006 6 787 -219

01110   Kommunledn / stab        8 015 8 283 269

01170   Kommunkontor             618 590 -28

03191   Diverse projekt          25 42 17

08150   Leasingbilar             203 -141 -344

09310   KS disp oförutsett       1 192 6 000 4 808

10310   Myndighetsnämnd          53 51 -2

13010   (Över-)Förmyndarverksamh 43 43 -1

13020   Bidr region o centr organ 16 21 5

13021   Sv kommuner o landsting  132 129 -3

13040   Sam.tr.adm KF, KS Utskott 1 4 3

21510   Byggnadskontor BMB       1 079 1 049 -30

21520   Planverksamhet           235 155 -80

21530   Kartverksamhet           159 152 -7

21711   Allmän markreserv        -675 37 712

21731   Markutveckling           0 448 448

22176   Bergslagsporten          0 20 20

24914   Stöd till enskild väghåll 513 400 -113

25040   Övriga fastigheter       164 175 11

26110   Miljö-, hälsoskyddskontor 732 712 -20

26320   Folkhälsoarbete          188 188 0

27510   Krisberedskap            347 350 3

31512   Fören.bidrag saml.lokaler 359 330 -29

31516   Opera på Skäret          425 250 -175

31572   Övriga kulturfastigheter 0 10 10

34020   Inomhusbad               1 420 419

34050   Bowlinghall              39 287 248

35110   Verksamhetsbidrag fritiid 136 153 17

51191   Bostadsanpassn.bidrag    2 029 1 018 -1 011

81510   Exploateringsfastigheter -4 -1 3

83210   Persontrafik             46 158 112



c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen  

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? 

En inventering och riskklassning har gjorts av Ljusnarsbergs kommuns nedlagda deponier och 

under 2021 kommer en tidplan att tas fram för åtgärder som dessa deponier har i riskklass 2. 

Kommunen står inför stora investeringar i allmännyttan och en fullmäktigeberedning är 

initierad och kommer att löpa under åtminstone 2021. 

  

  



111 Kommunchef 

Box: Öppen kommun   Ansvar 111 

Kommuninvånarna skall ges möjlighet till insyn i den kommunala beslutsprocessen 

 

Delmål 

Människor med olika funktions-
nedsättningar ska ges bättre möjligheter 
att ta del av den kommunala 
beslutsprocessen. 
Införa visselblåsarfunktion som ska främja 

transparens och öppenhet. 

 

Aktivitet 

1.Det ska installeras hörselslingor i Tingshuset 

och stora sammanträdesrummet i 

kommunhuset.  

2.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 

1.Installation sker och test av att tekniken fungerar. Arbetet har inte prioriteras under året 

och fokus har lagts på att få till teknik som fungerar vid digitala möten. 

2.Informera om visselblåsarfunktion och göra den känd i kommunen. Utkast är framtaget 

och ska förankras i Knöl, inkl SBB, då alla kommuner är i behov av en visselblåsarfunktion. 

Arbetet ej slutfört 2020. 

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 "Offentlighet och sekretess" 

Aktivitet 

1. Skapa en utbildning för alla chefer i "Aktivt medarbetarskap"  

2. Utbildning i chefsuppdraget med nya chefer. 

3. Utbildning i offentlighet och sekretess på chefsforum 

4. 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 offentlighet och sekretess. 



Uppföljning och utvärdering 

1. Aktivt medarbetarskap - ett utbildningsmaterial som skall skapas och förankras hos alla ledare. Alla ledare 
har genomgått utbildningen och ett flertal har startat utbildningen i personalgrupperna. 

2. Personalhandbok skall uppdateras och vara ett stöd för alla chefer i styrning och ledning. Uppdatering är 
påbörjad men inte slutförd. 

Box: Möten & upplevelser  Ansvar 111 

Verksamheterna och samarbetspartners skall uppleva att det är lätt att samarbeta i det 
dagliga arbetet och i projekt. 

 

Delmål 

Det ska införas digitala mötesplatser. 

 

Aktivitet 

Teams skall vara den naturliga mötesplatsen för 

arbetsgrupper, projekt, enheter mm 

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. En effektiv teknik för att möjliggöra digitala möten är 

att installera Teams i våra datorer, Ipads och mobiler. 

Uppföljning och utvärdering 

Alla chefer använder Teams som ett verktyg i minst ett sammanhang. Alla chefer använder 

Teams i kontakter inom kommunen, regionalt och nationellt.  

 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 111 

Kommunchefen ska verka för ökad användning av miljövänliga arbetsmetoder och 
redskap 

 

Delmål 

Minska pappersanvändningen. 

Aktivitet 

Utskrifter skall ske med "tagg" vid våra 
kopiatorer 

Aktivitetsplan 

Kopiering är en utgift som kan minska genom att använda taggar vid kopiatorn. 
Detta minskar pappersanvändningen och är gynnsam för miljön. 
Sekretesspapper kommer endast att hanteras av den som genererat utskriften. 

Uppföljning och utvärdering 

"Taggar" är installerade vid kopiatorer i kommunhuset. Klart! 



Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsansvarig 
Bo Wallströmer 

Ansvar 
Ansvar 101 Ekonomichef 

Faktaruta 
Ansvarsområdet omfattar ekonomiavdelningen, pensioner, försäkringar, Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen (SBB), Nerikes Brandkår mm. Från och med 1 januari 2019 ingår även personalansvaret 

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

Händelser under året 
Avtal för scanningstjänst av leverantörsfakturor är uppsagt och från och med årsskiftet 20/21 

kommer kommunen att själva scanna pappersfakturor. Scanner är införskaffad och successivt har 

arbetet påbörjats med att ändra fakturaadress, inställningar i systemen och testkörning av scanning. 

Förändringen är möjlig då antalet pappersfakturor stadigt minskar då allt fler leverantörer använder 

e-faktura. Dessutom är det enligt lag tvingande för leverantörer att vid nya avtal med kommuner att 

de ska skicka e-faktura. 

Ett nytt personalbudgetsystem har börjat användas under 2020, inför 2021 års budget, kommer det 

användas centralt av ekonomiavdelningen. Till 2022 års budget ska det användas av budgetansvariga 

vilket kommer underlätta arbetet. 

Den nya administrativa organisationen har delvis uppfyllt sitt syfte, d v s att back-up finns för de 

flesta av arbetsuppgifterna. Flera utbildningsinsatser har genomförts för att öka kompetensen 

avseende de olika verksamhetssystemen. Det ska leda till högre grad av korrekthet gentemot 

kommunens invånare, att rätt intäkter inkommer till kommunen och högre effektivitet med färre 

justeringar och rättningar. 

Genomgång av de sökord som finns i telefonväxeln har gjorts utifrån rådande organisation och 

ansvarsfördelning. Detta ska förhoppningsvis underlätta för invånare med flera i sina kontakter med 

kommunen. 

Ny leverantör av kopiatorer/skrivare är anlitad. Antalet bordsskrivare har minskats. Säker 

utskriftslösning (follow me print) är infört under året. Målet är att minska onödiga utskrifter, undvika 

att sekretesshandlingar hamnar i orätta händer samt minska antalet bordsskrivare. Det ger både 

miljö- och ekonomiska effekter. 

Anpassning av bemanningen utifrån beslutad budget är genomförd. 

En utvärdering av den administrativa organisationen har genomförts av externa konsulter.  

 



För att förbättra för kommuninvånarna och andra intressenter redovisas resultatet av KKIK 

(Kommunens kvalitet i korthet) på följande länk: 

https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/kvalitetuppfoljningjamforelserochstatistik/

oppnadata/utvecklingochkvalitet.4.1237d4be1545177a21891662.html 

Det finns även annan typ av data inlagt på kommunens hemsida om hur skattemedlen används, 

främst från Kolada (Kommunernas och landstingens databas). 

Under året har 34 upphandlingar genomförts. Noteras bör att antalet överprövningar har ökat 

markant. En trolig orsak är att det är mer ont om uppdrag än tidigare samt ökad kunskap bland 

anbudsgivare rörande möjligheterna till överprövning. 

Som en följd av ny lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) har ett antal 

redovisningsrekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, utfärdats. Vissa är 

tvingande, vissa är rekommendationer. Dock så är det en anpassningsperiod för att uppfylla lag och 

rekommendationer och som kräver en hel del förändringar även om dessa för en ovan läsare av t ex 

en årsredovisning inte märker mycket av. 

Automatkontering har kommunen använt sig av under flera år. Nu har nästa steg påbörjats genom 

att för vissa utvalda fakturor använda automatattest. Det medför att mindre arbetstid åtgår för 

granskning och attest av fakturor som helt utgår från fastställda avtal t ex mobilabonnemang. Vid 

avvikelse mot avtalat belopp sker ej automatattest. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Inkomna leverantörsfakturor 2020    10342 st 

Totalt belopp                  192 670 656:- 

Totalt antal leverantörer           611 

De 50 största leverantörerna räknat i antal fakturor stod för: 

Antal fakturor     3920 (38%) 

Av dessa var antalet e-fakturor:    3671 (94%) 

Belopp:                  108 988 926:-  

Av de 50 största leverantörerna är det 74 % som skickar e-fakturor. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ansvarsområde 101 Ekonomichef genererar överskott mot budget med 6 037 tkr. 

De större avvikelserna är följande: 

Vht 01230 Ekonomiavdelning gör ett överskott med 1 513 tkr varav 1 219 tkr avser statligt stöd för 

höga sjuklönekostnader med anledning av coronapandemin samt lägre kostnader bl a för scanning av 

fakturor och konsultstöd, 295 tkr. Vidare finns nedskrivningar av IT-inventarier bokförda under 

verksamheten med 402 tkr. Detta vägs upp av lägre kapitalkostnader under ekonomiavdelningen 

med 644 tkr. 

https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/kvalitetuppfoljningjamforelserochstatistik/oppnadata/utvecklingochkvalitet.4.1237d4be1545177a21891662.html
https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/kvalitetuppfoljningjamforelserochstatistik/oppnadata/utvecklingochkvalitet.4.1237d4be1545177a21891662.html


Vht 03131 Pensioner uppvisar en budgetavvikelse med ett överskott om 662 tkr. Vid senaste 

prognosen förutspåddes ett än högre utfall, dock har anställda med relativt hög lön tillkommit under 

året vilket avspeglas först i december. Anledningen till överskottet är färre anställda än när budgeten 

gjordes vilket påverkar pensionsavsättningarna positivt.  

Vht 03781 Förändring semesterlöneskuld redovisar ett underskott med 1 050 tkr, vilket innebär en 

ökad skuld för kommunen gentemot sina anställda. Skulden uppräknas årligen med motsvarande 

löneökningar. Merparten av den ökade skulden är dock att hänvisa till ett lägre uttag av semester. 

 Vht 09320 KS disponibla löner ger ett överskott med 4 391 tkr. Fördröjningen av avtalsrörelsen och 

slopandet av retroaktiv lön för Kommunals avtalsområde samt ej höjda timlöner för timvikarier (sker 

2021) gav ett större överskott än förväntat. 

Vht 24912 Vägunderhåll renderade ett överskott med 1 020 tkr. Fullmäktige beslutade när budgeten 

antogs att 1 000 tkr öronmärktes för eventuellt underskott för vinterväghållningen. Som bekant var 

den gångna vintern snöfattig med relativt få snöröjningsinsatser. Ett överskott blev därmed följden. 

Vht 25020 Park och offentlig plats ger ett underskott med 1 003 tkr. Skälen är flera: Skötsel av två 

rastplatser kostar årligen 239 tkr som ej är budgeterat. Två sent inkomna fakturor avseende 2019 

avseende lekutrustning mm bokfördes 2020 men borde tillhört 2019, 125 tkr. Högre kapitalkostnader 

än budget med -243 tkr samt preliminärt resultat för samhällsbyggnadsförbundet, -340 tkr. 

Vht 25030 Lekplatser har ett underskott med -47 tkr beroende på högre kapitalkostnader än budget. 

Vht 51225 Lokalvård äldreomsorg har ett underskott med 335 tkr. Det är en kvarleva sedan ett 

flertal år bakåt i tiden när äldreboendena överfördes till kooperativa hyresrättsföreningen. Detta är 

justerat till 2021 års budget. 

Vht 61010 och vht Kommunalt aktivitetsansvar ger ett överskott med 377 tkr p g a sjukskrivning. 

 

  Utfall Budget Avvikelse 

101      EKONOMICHEF                     

         Intäkter                  -5 964 -4 611 1 353 

         Kostnader                 42 268 46 973 4 705 

         Finanser                  22 0 -22 

         RESULTAT                  36 325 42 362 6 037 

         -varav personal           18 068 22 219 4 151 

     

01200    Central administration    210 210 0 



01230    Ekonomiavdelning          2 682 4 195 1 513 

01232    Inköp                     -16 7 23 

01250    Löneavdelning             65 11 -54 

01260    Fastighetsavdelning       117 128 11 

03121    Försäkringar              592 701 110 

03131    Pensioner                 11 200 11 862 662 

03781    Förändring sem.löneskuld  1 050 0 -1 050 

08121    Reception /Vaktm /Post    326 453 127 

08122    Teleservice               0 108 108 

08150    Leasingbilar              68 0 -69 

09320    KS disp löner             0 4 391 4 391 

13040    Sam.tr.adm KF, KS Utskott 360 427 67 

21711    Allmän markreserv         5 0 -5 

24911    Gemens kostn väghållning  1 416 1 430 15 

24912    Vägunderhåll              4 812 5 832 1 020 

24913    Belysning av vägar        299 197 -103 

25020    Park och offentlig plats  3 038 2 035 -1 003 

25030    Lekplatser                81 34 -47 

25040    Övriga fastigheter        95 0 -95 

27010    Brand-, räddningstjänst   5 430 5 424 -6 

27020    Fastigh.kostn brand-räddn 248 248 0 

27510    Krisberedskap             101 104 4 

31572    Övriga kulturfastigheter  10 0 -10 

32010    Biblioteksverksamhet      1 57 56 

34010    Idrotts- o fritidsanläggn 749 743 -6 

34030    Badplatser                12 12 0 

40751    Gem adm förskola          315 328 13 



40773    Lokalvård, förskola       784 778 -7 

44071    Skolfastigheter           35 0 -35 

44073    Lokalvård                 1 526 1 500 -26 

44081    Administration            376 426 50 

47201    Komvux grund åk 1-9       364 361 -4 

47873    Lokalvård                 54 61 7 

51025    Adm äldreomsorg           122 118 -4 

51222    Koppargården              -480 -534 -54 

  Utfall Budget Avvikelse 

51223    Solgården                 -213 -155 58 

51224    Treskillingen             -684 -724 -40 

51225    Lokalvård Särskilt boende 639 464 -175 

54011    IFO Gem administration    108 108 0 

61010    Arbetsledning             31 276 245 

61321    Kommunalt aktivitetsansva 142 275 132 

81311    Skogsbruk / Ek.skogar     34 64 30 

81520    Allmännyttan              0 385 385 

83210    Persontrafik              129 35 -94 

86510    Vattenverk / Vattentäkt  46 0 -46 

86530    Underhåll va-ledningar    -1 107 -2 1 105 

86710    Avloppsverk               1 105 2 -1 103 

87020    Deponering                45 -14 -59 

 

Måluppföljning 
Inga budgetmål att redovisa. 

Investeringsuppföljning 
De investeringar som var budgeterade under ansvar 101 och 111 har förbrukat 54,6 % av anslagen. 

 



Projekt 1514 Strukturbuffert fastighet har ej använts. Ej heller projekt 4031 Broåtgärder efter 

besiktning och projekt 4027 Upprustning av gatuljusnätet har några medel använts under 2020. 

VA-verksamhetens anslag på sammanlagt 9 427 tkr täckte ej de faktiska utgifterna. Underskottet 

med 397 tkr är kommunicerat med kommunen och redovisat för Kommunstyrelsen. 

Framtid och förväntad utveckling 
Efter genomförd anpassning av bemanningen blir en viktig uppgift den kommande perioden att 

fördela arbetsuppgifter och säkerställa kvaliteèn på ekonomiavdelningens uppdrag.  

Planerad utbildning under 2020 till besluts- och granskningsattestanter har ej genomförts under 

förskjuts till 2021. Samtidigt utarbetas för närvarande ett attestreglemente som ska anpassas till den 

ökade digitaliseringen. 

En inköpsportal ska köpas in. Det ska underlätta för ansvariga att endast köpa avtalsenliga produkter 

vilket på sikt stärker kommunen som inköpspart. Vidare kommer det underlätta attestmomenten.  

Utvärderingen av den administrativa organisationen har ännu ej föranlett några beslut om 

förändringar. Det kan dock förutspås att så kommer ske under våren 2021. 

Oavsett framtida administrativ organisation kommer kraven att säkerställa back-up, fortsätta 

utveckla de digitala verktygen och effektivisera verksamheten att kvarstå.  

101 Ekonomichef 

Box: Öppen kommun   Ansvar 101 

Ekonomiavdelningen ska verka för att den kommunala verksamheten öppet redovisar hur 
kommunalskattemedlen används och förvaltas. 

 

Delmål 

Synliggöra för kommuninvånarna 
resultatet av Kommunernas kvalitè i 
korthet (KKiK). 

Aktivitet 

Publicera resultatet på kommunens hemsida 
och på intranätet. 

Aktivitetsplan 

KKiK är ett samarbete med en majoritet av landets kommuner. Syftet är att årligen ta fram 
både ekonomiska och kvalitetsrelaterade mått för dels jämförelser med andra kommuner, 
dels för den egna kommunens utvecklingstrender inom olika verksamheter. 
 
Undersökningen är pedagogiskt upprättad med diagram med åtföljande analyserande text. 
En kortversion upprättas av Ljusnarsbergs ekonomiavdelning för att ytterligare underlätta att 
ta till sig av resultatet. 

Uppföljning och utvärdering 

Genom att granska om KKiK publicerats på hemsidan och intranätet. 



Resultat:  
Resultatet i form av diagram är publicerat på kommunens hemsida tillsammans med en förklarande 

text av vad diagrammet visar, dock ingen analys av resultatet. Den är ej publicerad på intranätet. 

Nedan är länken till hemsidan där KKiK återfinns. 

https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/kvalitetuppfoljningjamforelserochstatistik/

oppnadata/utvecklingochkvalitet.4.1237d4be1545177a21891662.html 

Målet ej uppnått  

https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/kvalitetuppfoljningjamforelserochstatistik/oppnadata/utvecklingochkvalitet.4.1237d4be1545177a21891662.html
https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/kvalitetuppfoljningjamforelserochstatistik/oppnadata/utvecklingochkvalitet.4.1237d4be1545177a21891662.html


Box: Kunskap & kompetens  Ansvar 101 
 

Ekonomiavdelningen ska förbättra säkerheten avseende förbrukningen av skattemedel. 

 

Delmål 

Samtliga gransknings- och 
beslutsattestanter ska vara införstådda 
med respektive funktions uppgift och 
ansvar. 

Aktivitet 

Utbilda samtliga gransknings- och 
beslutsattestanter. 

Aktivitetsplan 

Det har varit en omsättning av personal involverade i leverantörsfakturahanteringens 
moment för granskning och godkännande av fakturor. Ett behov har därför uppstått att 
genomföra utbildning för nämnda funktioner. Om oklarheter råder om rollfördelning och 
brist på förståelse för skälen till attestmomenten finns en risk att felaktiga fakturor betalas. 
 

Uppföljning och utvärdering 

Utbildningen ska genomföras före sommaren. 
 
 

Resultat:  
Utbildning har ännu ej genomförts.  
 
Målet ej uppnått 
 

  



  
 

Box: Möten & upplevelser                  Ansvar 101 
 

Reception/växel ska underlätta för medborgare att bli lotsade till rätt kommunal instans 

 

Delmål 

Sökordsregister ska uppdateras två ggr 
per år och löpande vid personalbyten och 
ska vara en del av förberedelserna inför 
nyanställningar 

Aktivitet 

Lista tas ur växelsystemet och förmedlas till 
respektive verksamhetschef för uppdatering 

Aktivitetsplan 

När förändringar sker i arbetsuppgifter, omorganisationer och vid nyanställningar är 
det av stor vikt att sökorden för växelpersonalen är korrekt. Annars kan 
utomstående bli felkopplad vilket måste betecknas som dålig service. Sedan 
kommunen började anlita Lindesbergs kommun för själva växeltjänsten är det än 
viktigare att sökordsregistret är uppdaterat. 

Uppföljning och utvärdering 

Kontroll med receptionen huruvida utskickade register uppdaterats. 
 

 

Resultat:  
Sökordsregistren är uppdaterade. 

Målet är uppnått.  



Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 101 
 

Ekonomiavdelningen ska bidra till en bättre miljö och ekonomi genom att använda digital 
inköpsportal 

 

Delmål 

Ekonomiavdelningen ska öka köptroheten 
till ingångna avtal  

Aktivitet 

Införskaffande och driftsättning av inköpsportal 

Aktivitetsplan 

Kommunen har avtal med en stor mängd leverantörer, ofta tillsammans med 
inköpssamverkan Örebro län, Kommentus eller Kammarkollegiet. För att uppnå bästa möjliga 
villkor krävs högsta möjliga avtalstrohet. Tyvärr har det visat sig att brister finns gällande 
detta med risk för sämre avtal vid kommande upphandling. Likaså är vissa ramavtal 
uppbyggda utifrån avtalspriser för specifika produkter medan likartade produkter har ett 
betydligt högre normalpris. Detta är ett rent slöseri med skattemedel. 

Uppföljning och utvärdering 

Jämföra inköpskostnader för olika kostnadsslag, produkter och från olika leverantörer före 
och efter införandet. 
 
 

Resultat:  
Inköpsportalen ej inköpt.  

Målet ej uppnått. 

  



Verksamhetsberättelse - Näringslivsutvecklare 
 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 
Näringslivsutvecklare 

Faktaruta 
Näringsliv inkl Turism 

Infrastruktur 

IT och kommunikation 

Fritid 

Händelser under året 
 

Näringsliv inkl Turism 

2020 har präglats av Covid-19. Pandemins påverkan på näringslivet har skiftat mellan olika branscher 

och över tid. Nedgången under pandemins början blev direkt kännbar för företag med koppling till 

fordonsindustrin samt påverkade evenemangs- och besöksnäringsföretag. För industrin har det vänt 

upp medan det för företag kopplade till evenemang och besöksnäringen är pandemin fortfarande 

starkt begränsande. Tyvärr blev de allra flesta planerade evenemang stora som små inställda 2020. 

Flera företag har under året ställt om, anpassat och hittat andra lösningar i sina företag för att kunna 

upprätthålla verksamheten, andra företag har fått tänka till för att möta ökad efterfrågan. 

Då erfarenheten från tidigare kriser visat en ökad efterfrågan på nyföretagarrådgivning har regionen 

beslutat om att via Timbanken utöka resurserna för att kunna möta upp en ökad efterfrågan och på 

så sätt stärka upp/komplettera den rådgivning som finns via Nyföretagarcentrum. 

Med näringslivsrådet som bas diskuteras fokusområden och olika aktiviteter för att främja det lokala 

företagsklimatet. I Svenskt Näringslivs enkätundersökning för 2020 ger företagarna ett högt betyg 

och bra sammanfattande omdöme för företagsklimatet i Ljusnarsberg. Det positiva rankingresultatet 

visade att Ljusnarsberg klättrat till plats 49 av Sveriges 290 kommuner, hittills det bästa resultat som 

uppnåtts för kommunen. 

En synlig positiv satsning från lokala näringsidkare är bygget av padelhallen som stod klar i slutet av 

året. En annan efterlängtad etableringen under 2020 var Kopparbergs konditori. 

Efter 20 års drift av turistbyråverksamheten på entreprenad genom Guld och Äventyr AB togs beslut 

under våren att återta driften för den lokala turistbyråverksamheten/besöksservicen i kommunal 

regi. Som ett led i det har en turismutvecklare/kommunikatör rekryterats under hösten 2020 och 

påbörjade anställningen 1 januari 2021. 



Då resevillkoren ändrades i pandemins spår ställde Destination Bergslagen snabbt om och ändrade 

sina ursprungsplaner och jobbade fram en kampanj ”Sommar i Bergslagen” med bl a en broschyr som 

skickades ut till ca 80000 hushåll i regionen. 

Infrastruktur 

Under året har en ansökan om statlig medfinansiering beviljats för att bygga om till en trafiksäkrare 

bussanslutning vid Kyrkbacksskolan. Byggnation beräknas ske under 2021. 

Arbetet med Åtgärdsvalsstudien för RV 50 är avslutad och slutrapport finns klar. Störst fokus inom 

Ljusnarsbergs kommuns del i slutrapporten ligger på trafiksäkerhets förbättrande åtgärder vid 

Silverhöjdsbacken. På lång sikt finns även en satsning på 100 km/h väg, mittseparering med som ett 

alternativ. 

Trafikverkets översyn av hastighetsgränser har dock inneburit att hastigheten på RV 50 från södra 

infarten i Lindesberg sänkts till 80 km/h då vägen idag saknar mittseparering. 

Fritid 

Även kommunala evenemang påverkades 2020, Nationaldagsfirandet anordnandes som ett 

alternativt digitalt event. 

För att skapa fler alternativ och locka till rörelse i utemiljö har aktivitetsslingor iordningsställt i 

Rydbergsdal.  

I samverkan med föreningslivet har samarbete skett bl a kring genomförande av simskolor samt 

kioskverksamheten vid Djäkens. Under våren engagerades Fritidskonsulenten i uppbyggandet och 

uppstart av Fritidsbanken. 

Ett uppmärksammat lokalt föreningsinitiativ i samverkan med olika lokala aktörer skapade 

hemesterjakten, en aktivitet för att locka till upplevelser på hemmaplan. 

Under slutet av 2020 påbörjades arbetet med att bjuda in föreningar i projektet ”Jämlik hälsa”. 

IT och Kommunikation 

Telia har nu byggt drygt 150 anslutningar med FWA tekniken (Fixed Wireless Access), en lösning för 

snabbare bredband på landsbygden. Telia ska även bygga en ny mast vilket gör att ytterligare ca 50- 

talet beställningar från de första intresseanmälningarna kommer kunna verkställas. Telia har även 

aviserat att under 2021 gå ut med ny bred kampanj för FWA lösningen inom Ljusnarsbergs kommun. 

Under våren 2020 genomfördes ett omfattande arbete att införliva all information från 

Samhällsbyggnad Bergslagens hemsidor in på respektive kommuns hemsida. 

En ny välkomstbroschyr togs fram i början på året och finns i olika mediaformat. Syftet med 
välkomstbroschyren är att marknadsföra och presentera Ljusnarsbergs kommun som ort och 
arbetsgivare samt välkomna nya innevånare till vår kommun. Lokala företag har bidragit till 
broschyrens finansiering. 
 



Ett nytt initiativ och angreppsätt för att öka kontaktytorna testades med en medborgardialog som 
genomfördes på Macken. Ett 10 tal medborgare tog chansen att ställa frågor till kommunchef och 
näringslivsutvecklaren. Tanken är att medborgardialogen kommer att återupptas när läget kring 
pandemin så tillåter. 

 
Digitala möten och användandet av digital teknik har fått stort genomslag 2020. 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ekonomiskt utfall -562 tkr för helåret för ansvar 120.  IT avdelningens resultat är -992 tkr. Ny 3-årig 

avtalsperiod för Microsoft licenser har inletts. Olika licens- och programkostnader är en stor löpande 

kostnad och kommer sannolikt att fortsätta öka i omfattning i takt med digitaliseringen. 

För att hålla nere det totala underskottet på ansvar 120 har insatser på övriga verksamhetsgrenar 

hållits nere. 

 

Investeringsuppföljning 
Utfall på investeringar för 2020 på 148 tkr för Datorer mm. 

Utbyte av planerad coreswitch sker under 2021. 

Utsmyckningsarbetet blev ej genomförd under 2020. 

Utfall Budget Avvikelse

120     NÄRINGSLIVSCHEF          

        Intäkter                 -1 354 -1 253 101

        Kostnader                8 384 7 722 -662

        Finanser                 2 0 -2

        RESULTAT                 7 031 6 469 -562

        -varav personal          2 564 2 677 113

03111   Kommunal info- allmän    72 80 8

08131   IT-verksamhet            6 126 5 134 -992

22151   Näringsliv och EU        61 210 149

22171   Partn.skap Bergsl.diagon. 45 30 -15

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

22175   BERGSLAGET  Intressefören 15 15 1

22181   Vision 2020-Attrakt bo   88 236 149

22252   Ung företagsverksamhet   0 20 20

22253   Nyföretagarcentrum       33 25 -8

22350   Marknadsföring           40 96 56

23010   Turism                   848 865 17

23020   Kopparbergs marknad      -316 -272 44

23320   FLAGGNING                19 14 -6



 

Framtid och förväntad utveckling 
Under hösten 2019 innan pandemin slog till kom signaler från konjunkturkänsliga verksamheter om 

en stagnation/nedgång i ekonomin. Om den grundläggande konjunkturen har vänt uppåt igen får 

framtiden utvisa. När det gäller besöksnäringsrelaterade branscher är utvecklingen av pandemin och 

restriktioner fortsatt starkt påverkande för utvecklingen den närmaste tiden. 

Digitaliseringen i samhället kommer att fortsätta och påverka behovet att utveckla de kommunala 

verksamheterna. Digitaliseringen kostar pengar och utökade digitaliseringskostnader kommer kräva 

effektiviseringar inom verksamheterna. För att möta upp behovet av dialog i kommunala 

verksamheter kommer IT-råd att startas upp under 2021. 

Kommunens hemsida behöver bli mer överskådlig och lättillgänglig. Hemsidans uppbyggnad behöver 

ha fokus på servicen till invånarna. Ambitionen är starta upp ett större projekt med en ny hemsida 

2022 men redan nu finns behov av att anpassa, gallra och uppdatera dagens innehåll. 

Under 2021 planeras för att införskaffa en E-tjänstportal samt påbörja processen med att skapa E-

tjänster. 

 

 

 

  

Projektkod

Projekt Redovisning

Jan 20 - Dec 20

Årsbudget Återstår av

Årsbudget

1012 Servrar, PC, etc 148 350 202

1014 Switchar, nätverksutrustn 0 350 350

1512 Utsmyckning 0 247 247

Totaler 148 947 799



120 Näringslivsutvecklare 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 120 

E-tjänster 

 

Delmål 

Under 2020 introducera och införa E-
tjänster inom någon av kommunens 
verksamheter 

Aktivitet 

Undersöka och förbereda tekniskt för att 
kunna införa E-tjänster. 
Utifrån verksamheters 
processkartläggning/flödesscheman 
utveckla lämpliga E-tjänster. 

Aktivitetsplan 

Val av E-tjänstplattform 
Val av Bank id inloggning 
Utifrån verksamhetskartläggning införa E-tjänster  
 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig uppföljning på IT´s verksamhetsmöten. 
Uppföljning och utvärdering tillsammans med beställande/berörda chefer från 
verksamheterna. 
 
Uppföljning 
Klart med Bank Id lösning. 
Förslag finns för val av E- tjänstplattform. 
 

 

Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 120 

IT kunskap 

 

Delmål 

Allt högre krav på digitalisering leder 
till behov/krav på ökad kunskap och 
kompetens för kommunens personal 
av att hantera/uppdatera olika IT 
system. 

Aktivitet 

Titta på olika alternativ för att kompetens höja 
kunskapsnivå hos personal inom kommunala 
verksamheter. 

Aktivitetsplan 

Kartlägga och analysera kompetensutvecklingsbehov 



Lathundar 

Checklistor 

Intern utbildning 

Uppföljning och utvärdering 

Avstämning och uppföljning mellan IT avdelning/ansvarig och kommunens ledningsgrupp. 
 
Uppföljning 
Ej genomfört. IT-råd inleds under 2021 
 

Box: Möten & upplevelser       Ansvar 120 
 

Föreningslivet 

 

Delmål 

Ökad delaktighet från föreningslivet 
vid kommunala evenemang 

Aktivitet 

Under första halvåret 2020 undersöka 
möjligheten och intresse hos föreningarna 
att bli delaktiga vid kommunala 
evenemang, (Valborg, Nationaldag och 
midsommarfirande). 

Aktivitetsplan 

Föreningsutskick, föreningsträff och dialog under Q1 undersöka intresset från 
föreningslivet att aktivt ta del i kommunala evenemang. 
 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig avstämning med Fritidskonsulent 
 
Uppföljning 
Pandemin ställt in de allra flesta evenemang. Funktionen Fritidskonsulent upphört, 
växlat inriktning. 

 



 

 

 

Box: Innovation & entreprenörskap

 Ansvar 120 
 

Företagsklimat 

 

Delmål 

Förbättra och utveckla det lokala 
företagsklimatet 

Aktivitet 

Tillsammans med det lokala näringslivet 
skapa och utveckla aktiviteter som främjar 
och stärker det lokala företagsklimatet. 
 

Aktivitetsplan 

Företagsträffar 
Näringslivsråd 
Nyhetsbrev 
Företagsbesök 

Uppföljning och utvärdering 

Avstämning och uppföljning i Näringslivsrådet. Resultatuppföljning Svenskt 
Näringslivs ranking 2021. 
 
Uppföljning, Klättrat i rankingen till plats 49, kommunens hittills bästa resultat. 
 

 

 

  



Verksamhetsberättelse – Kanslichef  

 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Kanslichef 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Kansliavdelning   Kommunfullmäktige 

Reception/Post   Kommunstyrelsen 

                      Teleservice    Valnämnd 

Arkiv    Allmänna utskottet 

God man, Förvaltare, Förmyndare  Bildnings- och sociala utskottet 

                    Allmänna val    Partistöd 

                    Sammanträdesadministration                           Revision 

                   Krisberedskap    Natur- och miljövård 

 

 
Reception/Växel/Teleservice, 1,0 årsarbetare 
Arkiv, samverkansavtal med Nora kommun 

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, ersättning utbetalt till dessa av kommunen 

Allmänna val, 1 valsamordnare med back-up person. 

Krisberedskap, kommunens kris- och beredskapsorganisation bestående av krisledningsgrupp, Lokal 

inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), ISF-stöd och signalskyddsorganisation 

Natur- och miljövård avser ersättningar i samband med skyddsjakt 

 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare?  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 april 2020 §§ 25-26 om 

möjlighet till deltagande digitalt vid sammanträde i kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen under förutsättning att synnerliga skäl förelåg. Till synnerliga skäl 

räknades coronapandemin, varför kommunfullmäktige den 12 november genomfördes 



med kvittning av fullmäktigeledamöter och sammanträdet den 17 december med 

digitalt deltagande av samtliga ledamöter utom fullmäktiges presidium. 

 

Partistöd utbetalades under året till fem partier representerade i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 februari § 12 om ett antal 

undantag för ledarhundar till synskadade, assistanshundar och polishundar, bland annat 

krav på att hundar skall vara kopplade på offentlig plats, i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna.  

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 februari § 55 anta 

säkerhetsskyddsplan för kommunen. Säkerhetsskydd avser skydd mot spioneri, 

sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet, sekretessuppgifter rörande 

rikets säkerhet samt terroristbrott. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 mars § 104 om riktlinjer för 

kommunal skyddsjakt. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 september § 237 om handlingsplan 

rörande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 september § 267 anta 

remissyttrande gällande Kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner-

med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8). Kommunutredningen föreslog 

bland annat starka incitament för kommunsammanslagningar av mindre kommuner. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 september § 268 om nytt 

dataskyddsombud. Detta uppdrag utgör en del av ett avtal mellan Ljusnarsbergs, 

Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 oktober § 107 anta lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 december § 336 ej godkänna en 

justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för Örebro län. Förslaget var att 

regleringen av för stor skatteväxling mellan Region Örebro län och kommunerna i länet 

2012 skulle regleras via kommunernas invånarantal istället för som tidigare rabatter på 

gymnasiekort inom kollektivtrafiken. 

 

Kommunens arbete rörande krisberedskap och säkerhet har präglats av 

coronapandemin. I övrigt har kommunstyrelsen vid sammanträde den 25 mars  

§§ 101-103 antagit Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap  



2019-2023, Plan för hantering av extraordinära händelser och Övnings- och 

utbildningsplan för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskapsarbete 2020-2022 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 oktober § 292 anta reviderad 

handlingsplan för psykologiskt och socialt omhändertagande (POSOM). 

 

2. Prognos för årets måluppfyllelse. 

Se avsnitt & Aktivitetsplan nedan. 

 

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Ytterligare personal i kommunen skall utbildas i diarieföring. 

 

Kompetensutveckling rörande offentlighets- och sekretesslagen skall arrangeras snarast 

efter rekommendationerna rörande begränsat deltagande vid sammankomster på grund 

av coronapandemin upphävs. 

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Vht 01210-Kansliavdelning 
 
Överskott gentemot budget med 7,2 tkr. 
 
Vht 01212 Arkiv 
Överskott gentemot budget med 172,8 tkr. Arkivavtal med Nora kommun var endast 
gällande under fyra månader. 
 

Vht 08121 Reception/Vaktmästare/Post 

Överskott gentemot budget med 248 tkr. Överskottet orsakas av minskade 
portokostnader och inköp av kontorsmaterial. 

Vht 08122 Teleservice 

Överskott gentemot budget med 283,5 tkr på grund av lägre kostnader för telefonväxel 

än budgeterat. 

Vht 08131 IT-verksamhet 

Underskott gentemot budget med 0,1 tkr. 

Vht 10110 Kommunfullmäktige 

Överskott gentemot budget med 6,2 tkr. 

Vht 10150 Valnämnd 

Överskott gentemot budget med 1 tkr. 



Vht 10210 Kommunstyrelse 

Underskott gentemot budget med 162,2 tkr. Underskottet avser kommunens andel av 

utredningen rörande Samhällsbyggnad Bergslagen. 

-Vht 10220 Allmänt utskott 

Överskott gentemot budget med 13,8 tkr. 

-Vht 10250 Bildnings- och socialt utskott 

Överskott gentemot budget med 182,3 tkr. 

Vht 11010 Partistöd 

Överskott gentemot budget med 178 tkr på grund av att två partier ej ansökt om 

partistöd. 

Vht 12010 Revision 

Underskott gentemot budget med 3 tkr. 

Vht 13011 God man, förvaltare, förmyndare 

Underskott gentemot budget med 121 tkr. 

Vht 13030 Allmänna val 

Överskott gentemot budget med 200 tkr på grund av dels inga allmänna val under året, 

dels att planerade utbildningar rörande allmänna val ställdes in med anledning av 

coronapandemin. 

Vht 13040 Sammanträdesadministration, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

och utskott 

Underskott gentemot budgeten med 1,8 tkr. 

Vht 26351 Natur- och miljövård 

Överskott gentemot budget med 20 tkr på grund av dels att inga ersättningar utbetalats 

till skyddsjägare (kommunjägare), dels att ingen utrustning för skyddsjakt köpts in 

under året. 

Vht 27510 Krisberedskap 

Överskott gentemot budget med 1,4 tkr. 

 



 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat?  

Verksamheten uppvisar positivt ekonomiskt resultat.  

c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen (om du 

har ekonomiskt ansvar för investeringar): 

Inga investeringar genomförda under 2020. 

Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska ansvarsområdet är 

viktiga att känna till inför kommande budgetprocess? 

Det kan föreligga behov av inköp av teknisk utrustning för att säkerställa möjligheten till 

digitala möten och sammanträden. 

5. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Kanslisamordnare begärde sig entledigad från sin tjänst den 23 december och 

rekrytering till tjänsten kommer att genomföras under första kvartalet 2021. 

Utfall Budget Avvikelse

122     KANSLICHEF

        Intäkter                 -1 423 -1 563 -140

        Kostnader                4 779 5 945 1 166

        RESULTAT                 3 356 4 382 1 026

        -varav personal          2 807 2 701 -106

01110   Kommunledn / stab        0 0 0

01210   Kansliavdelning          82 90 7

01212   Arkiv                    22 195 173

08121   Reception /Vaktm /Post   337 585 248

08122   Teleservice              -548 -264 283

10110   Kommunfullmäktige        533 539 6

10150   Valnämnd                 15 16 1

10210   Kommunstyrelse           1 296 1 134 -162

10220   Allmänt utskott          78 92 14

10250   Bildning- o sociala utsko 750 932 182

11010   Partistöd                316 494 178

12010   Revision                 358 355 -3

13011   Godman,förvaltare,förmynd 497 376 -121

13030   Allmänna val             0 200 200

13040   Sam.tr.adm KF, KS Utskott 24 22 -2

26351   NATUR- o MILJÖVÅRD       0 20 20

27510   Krisberedskap            -404 -403 2



 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 122 

Säkerställa den demokratiska processen och ge kommunmedborgarna möjlighet till insyn 

 

Delmål 

Radiosändningar från 

kommunfullmäktiges samtliga 

sammanträden. 

 

Aktivitet 

Kontrollera radiosändningsutrustning inför 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

 

 

Aktivitetsplan 

Säkerställa att radiosändningar sker. 
 

Uppföljning och utvärdering 

Delmålet uppnås. 

 

 

 
  



Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 122 

Kommunens handlingar skall hållas i ordnad form samt säkerställande av 
offentlighetsprincipen 

 

Delmål 

Fler personer inom kommunens 

administration skall kunna 

diarieföra handlingar. 

 

Ökad generell kompetens om 

offentlighets- och sekretesslagen 

inom kommunens verksamheter. 

 

Aktivitet 

Det skall finnas sådan bred kompetens i kommunen att 
diarieföring kan ske varje arbetsdag. 

 

 

Information och utbildning om 

offentlighetslagstiftningen. 

 

Aktivitetsplan 

Utbilda det antal personer som krävs för att säkerställa att diarieföring kan ske varje dag. 

 

Information till kommunens personal om offentlighetslagstiftningen skall genomföras 

under året. 

 

 Uppföljning och utvärdering 

Delmålet rörande diarieföring uppnås delvis. Visstidsanställd personal har utbildats i diarieföring. Dock bör 
ytterligare personal i kommunen utbildas i diarieföring. 

 

Delmålet rörande generellt ökad kompetens om offentlighets- och sekretesslagen 

uppnås inte. Kompetensutbildning planerades under början av året men ställdes in då 

coronapandemin bröt ut. Behovet av generell ökad kompetens rörande offentlighets- 

och sekretesslagen kvarstår. 

 

 

  



 

Box: Möten & upplevelser  Ansvar 122 

Allmänhet skall uppleva sig få god återkoppling vid kontakt med kansliavdelningen  

 

Delmål 

Personer som kontaktar 

kansliavdelningen på arbetstid, 

oavsett kontaktform, skall erhålla 

återkoppling inom 24 timmar. 

 

Aktivitet 

Svara på e-post, ringa eller smsa 

personer som kontaktat 

kansliavdelningen. 

Aktivitetsplan 

Informera kansliavdelningens personal om delmålet och aktiviteten. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Delmålet uppnås ej till 100 procent. Vid enstaka tillfällen sker inte återkoppling inom 24 
timmar. 
 

 

 
  



Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 122 

Digitala utskick via Ipad/platta till förtroendevalda 

 

Delmål 

Digitala utskick via Ipad/platta skall införas 
för samtliga politiska organ. 

 

 

 

 

Aktivitet 

Implementera digitala utskick. 

 

 

 

 

Aktivitetsplan 

Under första halvåret 2020 skall kommunen ha digitala utskick till förtroendevalda. 

 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

Delmålet uppnås. 

 

 

 

  



Verksamhetsansvarig 
Anna-Lena Erixon, HR chef. 

Ansvar 
123 

Faktaruta 
HR-chefs ansvarsområde omfattar HR/personalavdelningen  i Ljusnarsbergs kommun, och 

omfattar en HR generalist 1,0 årsarbetare från och med juni 2020. 

Händelser under året 
HR avdelningen har från 1 juni 2020 fått utökad bemanning. Detta har möjliggjort ett mer aktivt 
nära chefsstödjande arbete tillsammans med alla chefer i kommunen.  
 
Året har innehållit främst ett aktivt arbete inom det systematiska arbetsmiljöområdet. 
Genomförts ett arbete med att implementera rehabiliterings riktlinjer och information till alla 
medarbetare om hur Ljusnarsbergs kommun arbetar vid sjukskrivningar (”När du blir sjuk”).  
Vidare har en samtalsmall för chefer (med stöd av HR) ”omtankessamtal” tagits i bruk som gäller 
att tidigt föra samtal med medarbetare vid frånvaro. Syftet är att tidigt fånga signaler på ohälsa 
vid ex återkommande sjukskrivningar.  Mot bakgrund av att aktivt arbeta med att minska 
sjukfrånvaro och tidigt fånga upp signaler på ohälsa, har en alla medarbetare med kort- och 
långtidssjukskrivningar numera fått stöd och samtal och vid behov finns också en handlingsplan 
kopplat till varje medarbetare. Detta är nu ett regelbundet arbete som sker tillsammans med 
cheferna under vid två tillfällen per år, mars och oktober. 
 
En arbetsmiljöpolicy har antagits och implementerats under våren 2021. 
 
Arbetsmiljöverket har under en längre tid haft påpekade krav på brister efter genomförda 
tillsyner i Ljusnarsbergs kommun och då äldreomsorgen samt huvudman/arbetsgivaren. 
Dessa brister bedömts nu ha efterlevts och avslutas av Arbetsmiljöverket under våren 2021. Det 
innebär att föreskrifter och rutiner för riskbedömningar, introduktion m m nu finns på plats i 
vår kommun. 
 
Alla chefer har numera tillgång till WINLAS (ett digitalt system som underlättar för chefer att 
kunna efterleva lagkraven i LAS för tidsbegränsad personal). 
Det överenskomna samverkansavtalet kommer framöver att ha inriktningen utbilda chefer 
genom ett handledningsmaterial samt implementera de delar som ännu inte är på plats. 
Förberedelser för att digitalt kunna anmäla arbetsskador och tillbud har startats upp ( och 
kommer att tas i bruk under våren 2021). 
 
Medarbetarskapsutbildning för alla chefer har genomförts under året och som nu ska 
implementeras på alla enheter senast halvåret 2021. 
 
Ett mer drift- och kvalitetssäkert rekryteringssystem, VARBI, har tagits i bruk under våren 2021 
som används av alla chefer. 
 
Löneöversyn har genomförts.  Innan sommaren genomfördes lärarförbunden och under 
december avslutades övriga förbund.  
 
 
 



Verksamhetsmått/nyckeltal 
Saknas för HR 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Underskott på helår, ökade personalkostnader fr om 1 juni 2020 motsvarande 470 tkr, samt 

rekryteringssystem cirka 37 tkr. Timbank hos företagshälsovården har ett överskott dock är 

uppfattningen att nuvarande timbank ligger ”mer rätt ” än tidigare, och behov som ryms inom 

nuvarande timbank kommer att finnas framöver. 

 
 

 

Investeringsuppföljning 
Finns inga aktuella 

Framtid och förväntad utveckling 
 

Under 2021-2022 kommer digitalt stöd för att hantera arbetsgivarens arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar att införas, ADATO 
 
Lönekartläggning genomförs digitalt med systemet SYSARB och under första kvartalet 2021 
Detta innebär att en lönekartläggning finns på plats inför löneöversyn 2021.  
(SYSARB är ett lönekartläggningssystem som används av flertalet kommuner i Sverige) 
 
En strategisk kompetensförsörjningsplan för 2021-2024 med handlingsplan har tagits fram, 
och som beskriver hur Ljusnarsbergs kommun ska arbeta strategiskt med 
kompetensförsörjning för att kunna behålla, attrahera och vara en attraktiv arbetsgivare.  

 
När det gäller Heltidsresan har centrala parter har förlängt införandet av Heltidsresan i 
kommunerna. Ljusnarsbergs kommun har påbörjat kartläggning av heltidsönskemålet och 
arbetet fortgår tillsammans med socialchef och enhetschefer under 2021. 

 

Utfall Budget Avvikelse

123     PERSONALCHEF             

        Kostnader                4 621 4 859 238

        RESULTAT                 4 621 4 859 238

        -varav personal          3 685 3 322 -363

01250   Löneavdelning            2 090 1 618 -472

01260   Fastighetsavdelning      360 374 14

03732   Företagshälsovård        149 216 67

03733   Friskvård                90 200 110

03741   Facklig verksamhet       351 460 109

03791   Hedersgåvor              0 53 53

08601   Enhetschef, kost         784 783 -1

22151   Näringsliv och EU        797 780 -17

81520   Allmännyttan             0 375 375



    

 
 

 

Verksamhetsberättelse - Kostchef 

Tjänstetitel budgetansvarig 
Daniel Chu 

Faktaruta 
Kostverksamheten ansvarar för maten inom förskola, skola och äldreomsorg. Central/ 

produktionsköket på Treskillingen tillagar måltider för äldreomsorgen d v s 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. Den interna mattransporten ombesörjer leveransen 

av maten från centralköket till alla enheter. Köket på förskolan Åstugan i Ställdalen sköter all 

matlagning till förskoleverksamheten. 

Händelser under året 
Arbetet med upphandlingen av livsmedel som startade 2019 avslutades under våren 2020 med nya 

ingångna avtal för grossist och djupfryst. Nytt service- och reparationsavtal under december. 

Treskillingens restaurang stängdes i mars för allmänheten. Beslutet kvarstår tillsvidare. De gäster som 

vanligtvis besöker restaurangen har under perioden haft möjlighet att köpa matlåda att ta med sig. 

Beställning i förväg och avhämtning på bestämd plats utanför restaurangen för att minska 

smittspridning. Betalning sker via faktura. 

Påbörjan till samarbete med företaget Delmat, via vår huvudgrossist Menigo, som tillverkar och 

utvecklar klimatsmart och hälsosamma produkter som främst utgår från gråärtan. Vi har testat en 

tacowrap och en filodegsrulle under servering i skolan. Främst är tanken med samarbetet att 

använda de olika vegetabiliska färser som de har i sortimentet för de alternativa rätterna för skolans 

elever. 

I samband med starten för den nyrenoverade skolmatsalen, januari 2019, togs beslut i kostråd skola 

(kost- och skolledning) att införa en skofri skolrestaurang. Detta innebar att elever och pedagoger tog 

av sig skorna eller hade på sig skoskydd när man gick in i skolans matsal. Efter drygt ett års test med 

denna regel togs beslut i våras att upphäva den skofria skolmatsalen efter påtryckningar från 

pedagoger och elever.  

Tre nya medarbetare har anställts i verksamheten under året för att ersätta pensionsavgångar.  

André Forsberg och Liselotte Andersson har fått tillsvidareanställning samt Malin Andersson som 

anställdes under senhösten.    



I februari genomfördes utbildning för hela verksamheten i livsmedelssäkerhet och specialkost. Senast 

den här utbildningen genomfördes var 2018 och då som i år så hölls kursen av Bergström& Hellqvist. 

Uppföljning av Brandskyddsutbildning (Nerikes Brandkår) och Ergonomiutbildning storkök 

(Regionhälsan) där förslag på åtgärder upprättades. Dessa utbildningar hölls under sena 2019 men 

utvärdering gjordes i januari 2020. När det gäller åtgärder till förbättringar i det systematiska 

brandskyddsarbetet inväntas en kommunövergripande åtgärdsplan. 

Planen för bakutbildning tänkt att hållas under påsklovet lades ner. 

Den årliga konferensen med leverantörsutställning för branschen arrangerad av Kost och Näring som 

i år skulle gå av stapeln i Malmö blev till en mindre lyckad webbaserad variant (pandemin). Vanligtvis 

brukar denna konferens med föreläsningar, utbyte och diskussioner ge en massa input men i år finns 

inget att rapportera. 

  

Verksamhetsmått/nyckeltal 

 
 Kr per kg livsmedel;    24,82 kr 

Snitt övriga Knöl-kommuner   26,07 kr 

Snitt övriga i Hanteragruppen i Sverige  27,24 kr 

 

 Ekologisk andel av totalt inköpt värde;  22,7% 

Ekologisk andel av totalt inköpt kvantitet  27,2% 

 Svekologiska produkters andel. (Svenskt ekologiskt); 17,4% 

 Totalt inköp andel svenskt ursprung  85,91% 

 Svenskt ursprung, kött oberett;   95,54%  

 Svenskt ursprung, fågel oberedd;   100% 

 Svenskt ursprung, mejerivaror   98,24% 

 Svenskt ursprung, äggvaror totalt   100% 

 Total Co2E per kg livsmedel;   1,9 

 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Resultat per 31/12:  140 tkr. 

Med anledning av att restaurangen på Treskillingen har hållit stängd sedan mitten av mars är 

bedömningen att försäljningsintäkterna minskat under perioden med 40-45 tkr jämfört med 

föregående år.  

Kostnader som tillkommit p g a smittoriskarbetet har inte sammanställts för perioden. Det handlar 

om kostnader för diverse utrustning samt personalkostnader för t ex det preventiva arbetet med 

köbildningen på skolrestaurangen. 



Personalkostnader: 

 Överskott på 168 tkr som ett led i effektiviseringsarbete främst på centralköket. 
 

Livsmedelskostnader:  

 Mindre inköp i värde till ungefär samma inköpsvolym jämfört med 2019. Vilket förklarar 
minskningen för nyckeltalet kr per kg livsmedel.  

 Analysen av den minskade inköpandelen av ekologiskt har inte gett stor effekt på kostnader. 

 Kolonialdelen av livsmedelskostnaderna uppgick till 997 tkr (Kaffe, kaffebröd, sylt, juice etc), 
vilket är en ökning från föregående år med ca 110 kr. Exempelvis ökade kaffekostnader med 
15 tkr samt livsmedel till boenden för mellanmål, frukost, fika med ca 30 tkr. 

 Inköp från närproducent av obehandlat kött lades på samma nivå som året innan. Däremot 
har inköp från Kopparbergs bryggeri successivt ökat. 

 

Som ett led i den påverkan som det inneburit för elevnärvaron på skolan, med de införda 

rekommendationer och restriktioner för att minska smittorisken under året, har en justering gjorts 

för 2020 av den budgeterade ramen för antal ätande elever. Kalkyleringar och uppföljningar har 

gjorts sedan april med en slutavräkning gjord i slutet på året.  

 

Investeringsuppföljning 
Maskiner och utrustning: Kombiugn, tre frysskåp, två kylskåp samt en kompletterande 

serveringsvagn inhandlades under året till köket på Kyrkbacksskolan och Garhyttans förskola. Total 

kostnad 237 tkr (inklusive installation, skrotning av de gamla maskinerna samt skatter på kemikalier). 

Det planerade inköpet av en ny chillblaster som skulle ersätta den trasiga i samma kök är uppskjuten 

Utfall Budget Avvikelse

140     KOSTCHEF                 

        Intäkter                 -9 788 -9 232 556

        Kostnader                12 364 11 949 -415

        RESULTAT                 2 576 2 716 141

        -varav personal          6 263 6 431 168

08601   Enhetschef, kost         44 163 120

08610   Centralkök               839 4 113 3 274

08621   Koppargården-restaurang  0 -1 794 -1 794

08625   Solgården/Heden-restauran 46 -1 237 -1 283

08626   Treskillingen-restaurang 6 0 -6

08642   Åstugan - köksfunktion   104 154 50

08644   Skogsgläntan-köksfunktion -163 -3 160

08651   Fritidshem - köksfunktion 0 -23 -23

08662   Garhytteskolan -köksfunk 188 72 -116

08666   Kyrkbacksskolan -köksfkt 1 528 1 270 -258

61012   Övriga arbetsmarknadsåtgä -16 0 16



till höst eller vinter i väntan på en intern utredning om hur stort behovet för den maskinen kommer 

att vara för verksamheten i framtiden. 

Även det planerade bytet av tunneldiskmaskinen i köket på Garhyttans förskola är uppskjutet tills 

vidare.  

 

Framtid och förväntad utveckling 
Beslutet att hålla restaurangen på Treskillingen stängd för externa gäster kvarstår tillsvidare. 

Antal boende på särskilda boenden inklusive Treskillingen beräknas vara densamma under juli-

december som för årets första sex månader. 

Antal matlådor i hemtjänsten för året bedöms ligga mellan 30-35 per dag.  

Antalet barn/ elever i förskola och skola ligger till hösten på ungefär samma nivå som tidigare. 

Med det nya livsmedelsavtalet som har ett minskat utbud av ekologiskt samt de nya riktlinjer som 

inköpsansvariga arbetar efter så är målet att nå 25% ekologisk andel av inköpt värde. Den successiva 

medvetna minskningen resulterade i ett ekologiskt andelsmått under detta mål. Målet kvarstår. 

 

140 Kostchef 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 140 

 

 

Delmål 

Öka kunskapen bland elever, pedagoger 
och allmänheten om hur verksamheten 
arbetar med hållbarhet bland annat 
genom säsongsanpassade grönsaker. 

 

Aktivitet 

Informera och diskutera med pedagoger och 
elever på kostråd, elevråd, hälsoråd. 

I skolans matsal skylta med information. 

På sikt presentera verksamhetens arbete på 
sociala medier.  

 

Projektkod

Projekt Redovisning

Jan 20 - Dec 20

Årsbudget Återstår av

Årsbudget

1035 Övr köksinvent Centralkök 162 180 18

3521 Köksinventarier Garhyttan 75 150 75

Totaler 237 330 93



Aktivitetsplan 

I samråd med skolans ledning och pedagoger lägga upp en plan för hållbarhetsarbetet som 
bland annat innebär att hitta för ändamålet lämpliga informations- och diskussionsforum. 

Bestämma fokusområde och därmed de avgränsningar behöver göras av de idéer som finns i 
nuläget. 

Inhämta kunskaper, exempel från andra kommuner och erfarenheter i arbetet kring att lägga 
ut på sociala medier   – och anpassa till Ljusnarsbergs kommuns behov. 

 

Uppföljning och utvärdering 

 Hur många tillfällen och i vilka forum har ämnet varit med som en punkt.  

Under 2020 har det hållits fyra kostråd samt några extrainsatta möten för specifikt diskutera 
Coronahantering. Under året har köksansvarig i skolkök regelbundet deltagit i pedagogernas 
arbetslagsledarmöten. 

Elevråd har endast ett fysiskt möte hållits samt två omgångar då elevers åsikter skriftligt 
tillhandahållits måltidspersonalen. 

 Vilka åtgärder i matsalen har genomförts i syfte att upplysa de som äter. 

En del förbättringar och förtydliganden har gjorts kring skyltning med information.  

Dock återstår fler åtgärder som behandlar teman och kombinerar utsmyckning och lärande. 

Skolans slöjd har involverats med att pryda glasskåpen med elevers kreationer. 

 

 

Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 140 

  

 

Delmål 

1.Centralköket 2. Kök Förskolor 

1. Det övergripande målet att 
verksamhetens arbete ska hålla 
hög kvalitet finns förstås 
formulerat med beskrivning av 
innebörden i form av en mängd 
olika delmål. I den här planen tar 
vi upp delmålet att maten som 
tillagas ska vara god och omtyckt. 
Nedan följer ett av många sätt att 
arbeta mot denna eftersträvan. 

Att ha en jämn nivå på smaker 
och konsistens på de maträtter 

Aktivitet 

1. En stående punkt på personalmöte och APT för att 
aktivt diskutera och analysera smaker utifrån egna 
preferenser, feedback från gäster, matlagningskurser. 
Dokumentera bl. a. i blanketten ”bedömning av 
maträtter” samt ”omdömen från äldreomsorgens 
kostombud”.  
 

2. Arbeta med salladsbordet. Med utgångspunkt av 
delmålet att arbeta med ledordet jämlik hälsa 
fokusera på att öka intresset för grönsaker och få in 
dem som en naturlig del i en måltid bland förskolans 
barn. 

 



som tillagas. Oavsett vem som för 
dagen lagar en maträtt så ska 
slutresultatet inte variera från det 
som gruppen har fastställt. Alla 
ska ha kunskap som stärker 
samsynen i gruppen på smaker 
och konsistens på det som 
tillagas.  

2. Få barn på förskolor att äta mer 
grönsaker.  

 

Aktivitetsplan 

1. Att få in arbetsmomentet i verksamhetens rutinbeskrivning. 
 

2. Samarbete med enhetens pedagoger och formulera en plan där man tillsammans med barnen aktivt 
och pedagogiskt pratar om och prövar sig fram. Det kan handla om variationer, färger, konsistenser, 
blandade sorter, barn som deltar i köksarbetet. 

 

Uppföljning och utvärdering 

1. Sammanställ och utvärdera dokumentationen. Utvärdering 3-4 gånger per år då man går igenom: 

 Vilka åsikter bland kökspersonalen gällande smaker och maträtter har det varit störst 
variation på. 

 De tre mest frekventa omdömen, positiva som negativa, från de olika boenden. 

 Finns behov av vidare insatser såsom utbildningar, samverkan med kök från andra 
kommuner. 

Kryddningen, främst chilistyrka och salt är det som ger upphov till diskussion vid de flesta utvärderingar inom 
gruppen av måltidspersonal. Även konsistens och utseende är vanliga diskussioner bland kockpersonalen. Ett 
exempel är mos med tillägg om den ska vara helt slät eller den ska innehålla bitar i. 

Önskemål från besökande på Treskillingens restaurang om specifika rätter eller huvudråvaror som man 
önskar mindre av är det som främst framförs till kökspersonalen. Några exempel är önskemål om fler 
tillfällen med stekt strömming eller kräftströmming, crêpes med fyllning. Måltider där huvudråvaran är 
kyckling är exempel på något man önskar färre utav. 

Två inplanerade matlagningsutbildningar (påsklov och höstlov) genomfördes inte. Dels en fortsättning på 
samarbetet med leverantörerna Valio och Lantmännen som 2019 hade en givande kurs i hållbar matlagning. 
Dels en bakningskurs där samtal fördes med de som driver konditoriet.  

2. Presentera de delar som har införts och hur det har fungerat i verksamheten. 

Under 2020 utsågs en köksansvarig för utvecklingsarbetet av måltider på förskolan. Denna kock arbetar i 
köket på Åstugans förskola, men tanken är att det som införs eller beslutats om även ska omfatta de andra 
förskoleköken. Det som påbörjats och som pågår är att nedteckna riktlinjer, checklistor och 
handlingsprogram för måltidarbetet på förskolekök. Dessa dokument tas fram tillsammans med rektor och 
personal på förskolan. Det här arbetet kommer att omfatta mer än grönsaksfrågan men kommer förstås bli 
en del i de framtagna riktlinjerna. Det pedagogiska förhållningssättet har testats, där kock är ute bland 
barnen och samtalar om grönsaker som serverats på t.ex. salladsbordet. Gulbetor, olika färger på morötter, 
olika bönsorter o.s.v. 



 

Box: Möten & upplevelser  Ansvar 140 

 

 

Delmål 

Kök Kyrkbacksskolan 

Vi ska ha en skolrestaurang som serverar 
omtyckt, inbjudande och hälsosamma 
måltider i en miljö som elever och 
personal upplever som lugn och trivsam. 

 

Aktivitet 

Olika åtgärder för att hålla matsalen fin och 
trivsam. 

 

Aktivitetsplan 

Genom samarbetet med skolans elever och personal i utsmyckningsgruppen beslutas 
åtgärder.  

Det är viktigt att samarbetet mellan skola och måltid med framför allt värdegrundsarbetet 
fortsätter och att detta även inkluderar matsalsmiljön för att den ska upplevas som lugn och 
trivsam. Måltidspersonal ska närvara på skolans ledningsgruppsmöten, elevråd samt kostråd.  

 

Uppföljning och utvärdering 

 Vilka åtgärder har gjorts under året. 

 Jämföra resultatet i Skolmatsverige från föregående år. 

 Sammanställ omdömen från elevråd. 

Den skofria matsalen, som infördes när skolmatsalen återöppnades efter renovering och 
utbyggnad, har varit föremål för massiv kritik. Detta har framkommit på alla forum med 
skolans ledning, pedagoger och elever. På våren beslutades det på ett kostråd att åter tillåta 
besökare i matsal att behålla skorna på. 

Under 2020 kom diskussioner om utsmyckning i skolans matsal lite vid sidan om. De möten 
som hölls handlade om att arbeta för att motverka trängsel i samband med lunchen. De 
åtgärder som gjordes var: 

 Släppa in klasser i omgångar i foajén. 

 Ha en extra måltidspersonal under lunch som upprätthåller ordning kring insläpp in i 
matsal, avstånd i kön och i serveringslinjen. 

 Pedagoger informerar elever kring betydelsen om att hålla avstånd och undvika 
trängsel. 

Man kan konstatera att mycket av de regler som tydliggjordes under våren resulterade i ett 
mer ordningsamt uppträdande i matsalen som under lång tid har tagits upp som en viktig del i 
arbetet med en lugn och trivsam miljö. Vi har i andra sammanhang poängterat betydelsen 
med vuxennärvaro som har ett pedagogiskt uppdrag under skollunchen.  



Väggvitrinskåp har hängts upp i matsalen och som ska innehålla alster från elever. Ett trevlig 

inslag i  inredningen. 

Rapportutdrag från det systematiska kvalitetsarbetet i Skolmatsverige. Skolmatsverige 
är ett verktyg för ett helhetsperspektiv i arbetet och utvecklandet av skolmåltiden. 
Rapporten för 2020 visar på delar som fungerar bra och delar som vi behöver jobba 
med. Nedan presenteras ett utdrag ur rapporten. 

 Omdöme ”Lunchens grundutbud” och ”säker mat”- Mycket bra. Detta resultat visade 
på en förbättring från föregående år.  Bland annat ett bredare utbud på salladsbordet. 
två lunchalternativ varje dag och att vi erbjuder frukost och mellanmål för fritids. 
 

 Omdöme ”Service och pedagogik”- Mindre bra- ej optimalt. Områden i den här 
kategorin att utveckla är t ex integrering i undervisning/ måltiden som pedagogiskt 
verktyg, måltidsmiljön och kommunikation mellan skolan/ köket och matgästerna.  Vi 
behöver arbeta vidare med att definiera ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. 
Vidare har kostrådet för skola arbetat för att förbättra kommunikationen mellan 
skolans och måltidspersonal, bland annat med mer insyn och delaktighet i 
matsedelsplaneringen. 

 

 Omdöme ”Miljöpåverkan”- Ej optimalt- Samma resultat föregående år. Det finns olika 
insatser att förbättra resultat i den här kategorin. Vi har under en tid t. ex. successivt 
ökat andelen i inköpt volym från producenter i närområdet. Däremot har vi tappat i 
inköp av ekologisk så där finns utvecklingsmöjligheter.  Andra delar som har arbetats 
med är att ha fler renodlade grönsaksrätter och minska kötträtterna. I kategorin 
hantering av avfall finns saker att förbättra. 

 Omdöme ”Näringsriktighet”- Bra- Det finns dock förbättringar att försöka genomföra, 
som exempelvis att vi till skollunchen oftare serverar fullkornsvarianter. Även om det 
serveras fisk så bör det erbjudas fet fisk oftare på matsedeln. 

 

Här redovisas de frågor som varit mest frekvent till diskussion på elevråden. En del av 
de här punkterna har vi åtgärdat och en del är det fortsatt arbete med att förbättra. 

 Att man får ha skor i matsalen. 

 Ljudnivån i matsalen upplevs för hög. Svårt att känna lugn och trivsel. 

 Att salladsbordet har för många olika blandsallader. Man önskar att sorterna 
är separerad var för sig. 

 Mer klassisk husmanskost på matsedeln. Det råder dock olika uppfattningar 
om vad den kosten innebär. 

 Efterrätt önskas emellanåt till lunchen. 

 

 

 

 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 140 

 

 Delmål 

Centralköket 

Aktivitet 



Bättre uppskattning av mängden mat som 

beställs från centralköket 

All beställning till centralköket görs via 
kostdataprogrammet Matilda.  

 

Aktivitetsplan 

Som en del i att komma åt och minska serveringssvinnet har denna plan redan under hösten 
2019 presenterats för bl.a. personal inom äldreomsorgen. Eftersom mottagandet var positivt 
så är förhoppningen att vi i år kan komma igång med arbetssättet.  Tanken är att avdelningar 
själva beställer den mängd mat och tillbehör av aktuell måltid som man bedömer kommer 
behövas. En ordentlig genomgång av rutinerna ska göras innan start påbörjas och förslagsvis 
görs övergången successivt med exempelvis en enhet i taget.   

 

Uppföljning och utvärdering 

 Själva arbetssättet utvärderas på kostråd eller kostombudsmöten. 

 Resultat och analys av svinnmätningar. Utvärderingen görs på kostråd eller 
kostombudsträffar och presenteras på boråd. 

Detta arbetssätt som var tänkt efter sommaren och hösten skulle införas påbörjades inte. De 

nödvändiga förberedelser inför skiftet lades på is för att fokusera på andra akuta situationer 

som under året uppkommit. 

Analys av den kostnadsökning för livsmedel på boenden avsedda för frukost och mellanmål. 

Siffror redovisas i verksamhetsberättelse. 

Utvärdering av de svinnmätningar som genomfördes under året har inte gjorts. Arbetssättet 

där ansvariga för kost och omsorg tillsamman gör en utvärdering av resultat inför ett boråd 

har inte fungerat. Främst för att boråden inte genomfördes under året. 

Åtgärder under året för att anpassa restaurangen på Treskillingen för gästers och 

medarbetares säkerhet. Nya rutiner, märkning och skyltning, skyddsmask osv. 

 

  



Verksamhetsberättelse - Fastighetschef 
170 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 
Fastighetschef 

 

Faktaruta 
Fastighetsavdelningen förvaltar omkring 22 000 kvadratmeter kommunfastigheter, huvuddelen 

utgörs av lokaler för skola och förskola men även gruppboenden, administrativa lokaler, 

centralförråd, brandstation och andra mindre verksamhetslokaler ingår i beståndet.  

 

Händelser under året 
Ett omfattande renoveringsarbete av kommunhuset och socialhuset är slutfört. Utvändigt 

målades båda byggnaderna, samt att det bytts markiser på både kommun- och socialhus. 

Invändigt förbättrades ventilationen i båda byggnaderna, men i kommunhuset byttes också 

golv och väggarna målades. 

Saneringen på Skogsbrynet 8 färdigställdes under det första halvåret. Utemiljön förbättrades 

och gräsytorna blev något större. Saneringen utfördes av Fortum. 

Arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet har pågått under året. Personal i de olika 

verksamheterna har fått en genomgång på plats om hur det webbaserade programmet 

fungerar i samband med att brandronder utförs.  

En besiktning av taken på de kommunala byggnaderna har påbörjats. Bortser man från taket 

på förskolan Garhyttan och den ena byggnaden av Abrahamsgård så var de generellt i bra 

skick. 

Arbetet med att fasa ut den traditionella nyckeln och ersätta dessa med taggar har fortgått 

under det gångna året, vilket har lett till att även Tingshuset samt Socialhuset försatts med 

tagg – systemet Integra. 

Ytskiktet på sportgolvet i Ljusnarshallen har förnyats. Idrottsutövare som nyttjat sportgolvet 

har dock vittnat om att det dessvärre blivit allt mer halt trots att två lager ytskikt applicerats. 

En djuprengöring och byte av städprodukter ska genomföras i hopp om att skapa ett bättre 

fäste.   

Kommunen har även försökt avyttra Bergsgården genom försäljning. Tyvärr saknades rätt 

förutsättningar i detaljplanen för att den skulle kunna försäljas. Adekvata ändringar i 



detaljplanen är påbörjade och väntas avslutas våren 2021 för att en försäljning ska kunna ske 

under kommande år. 

Omfattande skadegörelse har stundtals skett under året i form av klotter, sönderslagna 

kortläsare, rutor och dörrar. Detta har främst ägt rum vid Kyrkbacksskolan, men även på 

andra kommunala och privata byggnader. Klottersanering har utförts på kommunala 

fastigheter, allmännyttan och vid vissa privata fastigheter. 

 

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 året 2020 visar på ett underskott på ca. 2 142 tkr. 

Underskottet är i sin helhet hänförliga till färdigställandet av saneringen vid Skogsbrynet 8. I 

övrigt ska en fortsatt restriktiv hållning till inköp av mindre viktig karaktär iakttas.  



 

Framtid och förväntad utveckling 
Det finns en stor utmaning i att avsätta resurser för att undvika att en ökad 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. Typexempel på kommunala byggnader som är 

i stort behov av tillskjutna medel är framförallt Abrahams gård sam förskolan Garhyttan. 

Kommunen bör renovera/byta ut värmesystemet på Kyrkbackskolan under 2022. Det är 

lämpligast att göra detta under sommarlovet då det utgör minst inverkan på 

skolverksamheten. 

 

 

 

Utfall Budget Avvikelse

170     Fastighetschef           

        Intäkter                 -8 449 -8 713 -265

        Kostnader                13 772 11 739 -2 033

        RESULTAT                 5 323 3 025 -2 298

        -varav personal          631 791 159

01170   Kommunkontor             236 -260 -496

01260   Fastighetsavdelning      767 2 209 1 442

24930   Centralförråd/verkstad   -62 10 71

25040   Övriga fastigheter       36 33 -3

27020   Fastigh.kostn brand-räddn -50 -48 2

29110   Fastighetsskatt gemensam 43 34 -9

31571   Tingshus                 378 265 -112

40771   Fastighetskostn förskola 358 568 210

44071   Skolfastigheter          3 372 15 -3 358

47271   Skolfastigheter          31 -4 -35

47871   Utb.lokal - Abrahamsgå   -73 -28 45

51311   LSS Gruppb Bergsmansv    8 -1 -10

51312   LSS Gruppb Kata Dahlström 13 -2 -15

60113   Fastigh.kostn Bergsgården 126 122 -4

81141   Stora Gården             140 112 -28



Investeringsuppföljning 

 

 

170 Fastighetschef 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 170 

Produktivitet & feedback 

 

Delmål 

En bättre service och snabbare 
hantering av felanmälan gentemot de 
övriga verksamheterna i kommunen.  
Att öka tillgängligheten av information 
om kommunens fastighetsavdelning 
och dess tjänster.  

Aktivitet 

Kommunfastigheters medarbetare ska på 
ett effektivt sätt behandla felanmälan 
senast inom två dagar från det att 
verksamheten har fått in en felanmälan. 
Utveckla fastighetsavdelningens avsnitt på 
kommunens hemsida och tydliggöra 
information för verksamheterna.  

Aktivitetsplan 

Ett snabbt handlande och en tydlig återkoppling till den som felanmäler. 
Samverka med kommunens IT-avdelning samt utse en webbansvarig att handha 
informationsflödet samt uppdatera fastighetsavdelningens websida 

Uppföljning och utvärdering 

Kommunfastighetsmöten kommer att inrättas varannan vecka där det som är 
aktuellt för kommunfastigheter diskuteras och följs upp. 
Tillfråga representanter från de olika verksamheterna hur man upplever servicen 
från Kommunfastigheter halvårsvis via mail eller fysiska möten. 
Uppföljning 
Kommunfastighetsmöten är inrättade och sker veckovis.  

Projektkod

Projekt Redovisning

Jan 20 - Dec 20

Årsbudget Återstår av

Årsbudget

1528 Totmetod. Kyrkback.etap 2 0 447 447

1530 Upprust Kommunhus, Soc 4 832 5 401 569

1531 Effektiv.åtg Brandstation 133 80 -53

1532 Brandförebyggande åtgärd 0 150 150

1533 Ventilation Kyrkbackskola 1 651 1 660 9

3522 Tillbygg vägg, Skogsglänt 0 80 80

Totaler 6 616 7 818 1 202



Lappar lämnas på plats för återkoppling om det inte sker direkt till den som 
felanmält. 

 

Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 170 

Utbildning 

 

Delmål 

Förbättra personalens kunskap och 
förutsättningar avseende 
egenkontroller. 
Förbättra personalens kunskap 
avseende systematiskt 
brandskyddsarbete. 
Utbyta kunskaper och erfarenheter av 
andra aktörer i branschen. 
 

Aktivitet 

Genomföra utbildningsinsatser i form av kurser i 
egenkontroller för personalen, så att dessa får goda 
förutsättningar att klara sina arbetsuppgifter. 
Utbilda personal i hur man utför fastighetsrelaterade 
kontroller av det systematiska brandskyddsarbetet. 
Utbildningen sker sannolikt lokalt tillsammans med 
personal i andra verksamheter. 
Utföra studiebesök hos andra 
fastighetsbolag/fastighetsavdelningar. 

Aktivitetsplan 

Initialt måste behovet av utbildningar identifieras. Efter det måste utbildning hållas lokalt eller 
externt för fastighetsavdelningens personal. 
Personalen på Kommunfastigheter ska kontinuerligt tillgodose att det systematiska 
brandskyddsarbetet upprätthålls. 
Kontinuerligt identifiera behovet av specifik kunskap och planera in de kommande studiebesöken 
så att verksamheten i hemkommunen fungerar tillfredställande. 

Uppföljning och utvärdering 

Veckovisa avstämningar med personal kring arbetet avseende egenkontroll.  
Uppföljningar kommer att ske regelbundet i samband med kommunfastighets mötena som äger 
rum varannan vecka.  
Sammanfatta samtliga studiebesök i anslutning till efterkommande kommunfastighetsmöte.   
Uppföljning 
Utbildning avseende egenkontroller har inte kunnat ske pga. pandemin. 
Utbildning i det systematiska brandskydd har utförts till stor del när det har varit lämpligt. 
Erfarenhetsutbyte i form av studiebesök etc. har inte ägt rum pga. pandemin. 
 



 

Box: Möten & upplevelser       Ansvar 170 
 

Service & information 

 

Delmål 

En bättre service och snabbare 
hantering av felanmälan gentemot de 
övriga verksamheterna i kommunen. 
Fastighetsavdelningen kommer också 
göra representanter från de olika 
verksamheterna mer delaktiga genom 
att stundtals bjuda in dessa till 
kommunfastighetsmöten. 
Utveckla fastighetsavdelningens 
avsnitt på kommunens hemsida och 
tydliggöra information för 
verksamheterna.  

Aktivitet 

Kommunfastigheters medarbetare ska på 
ett effektivt sätt behandla felanmälan 
senast inom två dagar från det att 
verksamheten har fått in en felanmälan. 
Utveckla fastighetsavdelningens avsnitt på 
kommunens hemsida och tydliggöra 
information för verksamheterna.  

. 

Aktivitetsplan 

Ett snabbt handlande och en tydlig återkoppling till den som felanmäler. 
Samverka med kommunens IT-avdelning samt utse en webbansvarig att handha 
informationsflödet samt uppdatera fastighetsavdelningens websida 

 

Uppföljning och utvärdering 

Kommunfastighetsmöten kommer att inrättas varannan vecka där det som är 
aktuellt för kommunfastigheter diskuteras och följs upp. 
Tillfråga representanter från de olika verksamheterna hur man upplever servicen 
från Kommunfastigheter halvårsvis via mail eller fysiska möten. 
Uppföljning 
En snabbare hantering av felanmälan och tydligare återkoppling till verksamheterna 
har införts. 
 

 
 

Box: Innovation & entreprenörskap

 Ansvar 170 

E-tjänster & effektivitet 

 



 

Delmål 

Att även inkludera 
Kommunfastigheters verksamhet i 
fastighetsdatasystemet Real. 
Effektivisera grönyteskötseln. 

 

 

Aktivitet 

Att ta kontakt med representanter från 
datasystemet Real för att få 
kommunfastigheter integrerat i samma 
system som allmännyttan. 
Undersöka möjligheten att använda 
gräsklipparrobotar där det är möjligt. 

 

Aktivitetsplan 

Att under våren kontakta Real så integreringen med kommunfastigheter kan bli 
verklighet senast till sommaren 2020. 
Konsultera en entreprenör vilka ytor som är lämpliga att använda en 
gräsklipparrobot på. Sedan låna eller köpa in en robot för utvärdering. Ev. 
studiebesök. 

Uppföljning och utvärdering 

Följa upp frågan innan halvårsskiftet 2020. 
Att efter en viss tid utvärdera resultatet av robotens klippning. 
 
Uppföljning 
Kontakt är tagen med representanter för fastighetsdatasystemet Real, och arbetet 
med att lägga in kommunfastigheter är påbörjat, dock inte helt färdigställt. 
Införandet av robotgräsklippare är ännu ej införd. 

 

 

 

  



Verksamhetsberättelse - Allmännyttan 

Tjänstetitel budgetansvarig 
Fastighetschef 

Ansvar 
610 

 

Faktaruta 
Det allmännyttiga bostadsbeståndet utgörs av strax under 250 hyreslägenheter i olika 

områden, storlek 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 
Beslut om att riva samtliga lägenheter på Wallmovägen har fattats politiskt och rivningen, 

som var tänkt att påbörjas redan under hösten 2020, överklagades och har fått skjutas på 

fram till 2021. 

En undersökning som går ut till samtliga hyresgäster påbörjades under den senare delen av 

första halvåret, och mäter hur nöjda våra hyresgäster är med diverse saker som tex, 

trappstädning, sophus och service etc. Resultatet av denna undersökning är varierande. 

Framförallt upplever hyresgästerna generellt att service på felavhjälpning, samt att få 

kontakt med hyresvärden har blivit sämre, men att städning i trapphus och allmänna 

utrymmen har blivit bättre. En åtgärd för att förbättra resultaten framgent är att jobba med 

boinflytande genom hyresgästföreningen. En kortare redovisning av denna undersökning 

kommer att ske i samband med presentationen av verksamhetsberättelserna.   

Glädjande nog så har vi lyckats få en hyresgäst med konditoriverksamhet i de gamla Fagers-

lokalerna. 

Möten med Sveriges geologiska undersökningar, Länsstyrelsen, entreprenören Golder samt 

Samhällsbyggnad Bergslagen har fortgått under året i syfte att på sikt kunna sanera 

bostadsområdet Krokfors från tungmetaller. 

Hyresgäster (samt de som står i kommunens bostadskö) har under 2020 fått en ny funktion 

avseende inloggning på bostadsportalen i form av inlogg via BankID. Funktionen gör att 

hyresgästerna inte längre behöver logga in genom ett lösenord som tidigare krävts. 

Möjligheten att fortfarande logga in via lösenord kvarstår dock. 



Under början av året inledde fastighetsavdelningen tillsammans med Länsstyrelsen ett 

samarbete i syfte att erbjuda den äldre generationens hyresgäster hjälp med att få 

instruktioner om hur en felanmälan görs på nätet, samt andra digitala tjänster. Intresset var 

svalt, och på grund av Covid -19 hölls endast ett mötestillfälle.  

Fastighetsavdelningen har under året fortsatt med arbetet att byta ut ålderstigna och trasiga 

ventilationsaggregat på Sandbacken, Kyrkvägen 16 – 38 samt Storgruvegatan.  

Även under 2020 var fastighetsavdelningen tvingad att åtgärda flertalet fuktskador på flera 

fastigheter i det allmännyttiga beståndet. 

En ny hyresjustering om 0,75 % förhandlades fram tillsammans med Hyresgästföreningen. 

Höjningen kan tyckas vara något modest, och har att göra med att kommunen har lyssnat till 

den vädjan som gick ut centralt från Hyresgästföreningen om att inte yrka på aggressiva 

hyreshöjningar, pga. att vissa hyresgäster fått en sämre ekonomi i och med pandemin. 

Till skillnad mot övriga av kommunens verksamheter så har allmännyttan påverkats relativt 

lite av pandemin. Fastighetsavdelningen har dock emellertid vidtagit vissa 

försiktighetsåtgärder som ex minska kontaktytor med våra hyresgäster genom att endast 

utföra nödvändiga reparationer. 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Den genomsnittliga uthyrningsgraden under året uppgår till 80 - 90 procent. Detta innebär 

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

lägenheter minskar. 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Intäktsbortfall i form av hyra i fastighetsbeståndet påverkar det prognosticerade resultatet 

för helåret negativt med ca 1 660 tkr gentemot budget. 

Det totala resultatet är ett underskott på 1 873 tkr där resterande del av underskottet är 

hänförliga till kostnader för åtgärdandet av fuktskador. 

En kortsiktig lösning för att förbättra det ekonomiska resultatet fås bland annat genom att 

reducera antalet fuktskador i de fall det är möjligt. Detta skulle kunna uppnås genom att 

exempelvis installera ”aquastop” eller droppskydd. Även installation av duschkabiner kan 

minska antalet fuktskador. 

En mer långsiktig lösning är att öka attraktionskraften med att bo i allmännyttan. Får vi fler 

som vill bo i allmännyttan så kommer vakanstalen sjunka och hyresintäkterna kommer att 

öka. 



Kloka investeringar (gärna i syfte med att spara energi) med kort payback-tid är också något 

som på sikt skulle leda till ett bättre resultat i allmännyttan. 

 

 

Investeringsuppföljning 
Bortsett från byte av ventilationsaggregat har det inte gjorts några investeringar under året. 

Upprustning av Fagers kommer ske under 2021. 

Utfall Budget Avvikelse

610     Allmännyttan

        Intäkter                 -15 612 -17 271 -1 659

        Kostnader                15 594 17 427 1 833

        Finanser                 1 0 -1

        RESULTAT                 -17 156 173

        -varav personal          2 556 2 660 104

20005 Blandad verksamhet 2 608 6 086 -3 478

21000 Västra Born 1:266 1 -4 5

21200 Nya vägen 7:8 3 0 3

21300 Blyglansen 2 -949 -1 045 96

21400 Illäggaren 2 96 -52 148

21601 Åparken 4 -257 -508 251

21800 Ljusnarsbergs gård 24-25 -21 -30 9

21901 Konstbacken Ö nr15 Gruvf5 44 -18 62

22002 Getporsen 1 11 18 -7

22100 Västra Born 1:228 -600 -637 37

22300 Gästgivaren -435 -800 365

22500 Ljusnarsbergs gård 9 Zakr -85 -46 -39

22600 Heden 6:32 13,15,19,21,23 456 -46 502

22700 Heden 6:32, 22,24,27,29 419 403 16

23000 Nyrågen 8 -479 -875 396

23001 Klövervallen 7 160 119 41

23002 Linåkern 3 -555 -413 -142

23003 Seniorboende 24 -138 162

24000 Krokfors 2, 1 och 2 -470 -1 702 1 232

26000 Heden 6:91-6:93 1 10 -9

27000 Konstdammen 14 -95 14 -109

28000 Konstbacken Ö nr15 Trolan -130 -166 36

29000 Bergmästaren N nr 9 236 -13 249



 

 

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

vårt län en ökad vakansgrad. 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.  

En bostadsberedningsgrupp har bildats bestående av fastighetschef, kommunchef, 

ekonomichef, kanslichef, kommunalråd samt representanter från övriga politiska partier. Det 

huvudsakliga syftet med bostadsberedningen att innan sommaren få fram ett underlag till 

kommunfullmäktige för ett inriktningsbeslut om i första hand Krokfors. Bostadsberedningen 

blir ett forum för tjänstemännen att kunna redovisa de förarbeten som sker kring. 

ombyggnation/nybyggnation av området Krokfors, men även andra fastighetsrelaterade 

frågor kan diskuteras i denna grupp. 

 

 

610 Fastighetschef 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 610 

Samverkan 

 

Delmål 

Att öka graden av samverkan 
mellan hyreskollektivet och 
fastighetsavdelningen.  

Aktivitet 

Genomföra möten med 
hyresgästerna i syfte att göra dessa 

Projektkod

Projekt Redovisning

Jan 20 - Dec 20

Årsbudget Återstår av

Årsbudget

1618 Individuell vattenmätning 0 600 600

1619 Upprustning Fagers 0 2 500 2 500

Totaler 0 3 100 3 100



 
Att öka tillgängligheten av 
information om kommunens 
fastighetsavdelning och dess 
tjänster. 

mer delaktiga i den allmännyttiga 
verksamheten. 
 
Utveckla fastighetsavdelningens 
avsnitt på kommunens hemsida 
och tydliggöra information för 
kommuninvånarna. 

Aktivitetsplan 

Samarbeta med Hyresgästföreningen med sk. ca 3 - 4 st. boinflytandeträffar 
sk. ”bomöten” per år där hyresgäster samverkar tillsammans med 
fastighetsavdelningen i syfte att utveckla allmännyttan. Träffarna bör i regel 
dokumenteras. 
 
Samverka med kommunens IT-avdelning samt utse en webbansvarig att 
handha informationsflödet samt uppdatera fastighetsavdelningens 
webbsida.  

 

Uppföljning och utvärdering 

Tillsammans med Hyresgästföreningen och de lokala representanterna från 
hyreskollektivet att sammanfatta årets aktiviteter och förslag. 
 
Veckovisa uppföljningar, samt i slutet av året tillfråga hyresgästerna hur ofta man 
använder sig av websidan för inhämtning av information, samt hur upplevelsen för sidan 
varit under 2020. 

Uppföljning 
                   Möten mellan hyresgästerna har tyvärr inte kunnat ske pga covid-19. 

                   Tillgängligheten på kommunens hemsida har delvis blivit bättre i form av planritningar. 

 

 

 

 

  

Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 610 

Utbildning 

 

Delmål 

Förbättra personalens kunskap och 
förutsättningar avseende 
egenkontroller. 
Förbättra hyresgästernas kunskap och 
förståelse om bland annat 

Aktivitet 

Genomföra utbildningsinsatser i form av kurser i 
egenkontroller för personalen, så att dessa får goda 
förutsättningar att klara sina arbetsuppgifter. 
En ökad medvetenhet bland våra hyresgäster är viktigt 
ur ett hållbarhetsperspektiv- såväl som ett ekonomiskt 
perspektiv. Felsorteringsavgifter har ökat i samband 



avfallshantering och i synnerhet 
källsortering. 
Utbyta kunskaper och erfarenheter av 
andra aktörer i branschen. 

med avfallshanteringen, vilket sannolikt beror på 
okunskap. Med anledning av detta kommer 
fastighetsavdelningen behöva göra riktade 
informationsinsatser till vissa områden i det 
allmännyttiga hyreskollektivet.   
Utföra studiebesök hos andra 
fastighetsbolag/fastighetsavdelningar. 

Aktivitetsplan 

Initialt måste behovet av utbildningar identifieras. Efter det måste utbildning hållas lokalt eller 
externt för fastighetsavdelningens personal. 
Samarbeta med kommunens bildningsverksamhet inklusive SFI för att lättare säkerställa att en 
större del av hyresgästerna kan tillgodoräkna sig kunskap kring avfallshantering och källsortering. 
Kontinuerligt identifiera behovet av specifik kunskap och planera in de kommande studiebesöken 
så att verksamheten i hemkommunen fungerar tillfredställande. 

Uppföljning och utvärdering 

Veckovisa avstämningar med personal kring arbetet avseende egenkontroll.  
Samarbeta och följa upp arbetet kontinuerligt med hjälp av SBB:s ansvariga inom området 
avfallshantering. 
Sammanfatta samtliga studiebesök i anslutning till efterkommande hyresrådsmöte.   

 
Uppföljning  
Det har tyvärr inte varit möjligt att genomföra dessa punkter pga pandemin. 

 

 

Box: Möten & upplevelser       Ansvar 610 
 

Samarbete 

 

Delmål 

Att tillsammans med 
Hyresgästföreningen bilda en 
utvecklingsgrupp med en representant 
från Hyresgästföreningen samt 2-3 
hyresgäster. 
Öka hyresgästernas engagemang för 
allmännyttan. 

Aktivitet 

Målet att träffas 2-3 ggr per år och planera 
och diskutera inflytandefrågor för 
hyresgäster. 
Utföra olika gemensamma aktiviteter 
tillsammans med hyresgästerna och 
Hyresgästföreningen. 

Aktivitetsplan 

En preliminär plan för dessa möten är redan framtagen tillsamman med 
Hyresgästföreningen.  
Även för detta är en preliminär plan framtagen i samarbete med 
Hyresgästföreningen. 



 

Uppföljning och utvärdering 

Följa upp och utvärdera genom ett avslutande möte där feedback och synpunkter från hyresgäster 
och Hyresgästföreningen tas emot. 
Följa upp och utvärdera genom ett avslutande möte där feedback och synpunkter från hyresgäster 
och Hyresgästföreningen tas emot. 

 
Uppföljning 
Det har tyvärr även på denna punkt varit svåra att genomföra pga. covid -19           

 

Box: Innovation & entreprenörskap

 Ansvar 610 

E-tjänster & kunskap 

 

 

Delmål 

Minska pappersanvändning och 
effektivisera rutiner. 
Underlätta för hyresgästerna    vid 
inloggning på bostadsportale 

 

Aktivitet 

Öka kunskapen om e-tjänster så som e-
faktura och autogiro, men även hur 
hyresgästerna gör en felanmälan på nätet. 
Införa möjlighet till inloggning via Bank-ID. 
 

Aktivitetsplan 

I samarbete med Länsstyrelsen har Fastighetsavdelningen planerat att hålla kurser 
avseende e-tjänster för i synnerhet de äldre hyresgästerna. 
Tillsammans med leverantören av vårt fastighetsdatasystem Real införa detta redan 
under februari månad. 

Uppföljning och utvärdering 

Att halvårsvis följa upp frekvensen avseende antalet hyresgäster som betalar via e-
faktura och autogiro. 
Att kontinuerligt ta in synpunkter och feedback från hyresgästerna, samt utvärdera 
tjänsten vid årets slut. 
Uppföljning 
Fastighetsavdelningen och Länsstyrelsen genomförde en träff som riktade sig till 
våra äldre hyresgäster. En andra träff ställdes tyvärr in pga pandemin. 
Bank ID infördes under det gångna året           

 

 


