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Kommunstyrelsens ordförande - Bokslutskommentarer 2006        
 
Nu är det dags att summera ett år igen. Ett händelserikt och spännande år på många sätt som 
avslutas med att mandatperiodens sista bokslut skall kommenteras. Bokslutet är ett resultat av 
en budget lagd i total politisk enighet. Vi har varit helt överens om att komma tillrätta med 
den dåliga ekonomin och det har präglat vårt arbete hela mandatperioden. 
 
I kommunen har vi haft några tuffa år bakom oss med sanering av ekonomin. Intäkterna har 
inte riktigt räckt till allt som vi vill ge våra kommuninvånare. I år görs dock ett resultat som är 
inom ramen för god ekonomisk hushållning. Tyvärr så har befolkningsminskningen fortsatt 
även detta år och vi har totalt tappat 74 invånare. Under året har endast 42 barn fötts. Så trots 
ett positivt ekonomiskt resultat innebär det inte att vi kan sluta anpassa kommunens 
verksamheter, utan tvärtom så måste vi även fortsatt ha en hög beredskap för förändring och 
anpassning. 
 
Jag tycker att det finns en god insikt och förståelse för att verksamheterna måste anpassas när 
behovet förändras. Skolutredningen visade tydligt hur behoven förändras med en stor 
elevminskning i grundskolan under ett fåtal år och att resursbehovet istället ökar på 
gymnasiet. Utredningen visade också att vi under många år byggt upp ett stort 
underhållsbehov gällande skolfastigheterna. Skolutredningen förordade en F-9 skola av både 
verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl, men inget parti stödde det förslaget. Tyvärr gick 
det inte att få någon enighet kring ett förslag. I fullmäktige lades tre olika förslag fram och det 
förslag som låg närmast skolutredningens förslag var socialdemokraternas som också var det 
förslag som vann gehör i fullmäktige.  
 
Många kommuner har samma problematik med elevminskningar men många väljer att inte 
fatta beslut strax innan ett val med risk för att valutgången kan påverkas negativt för partier 
som står bakom beslutet. Från socialdemokraterna valde vi att inte göra så, vi valde att stå för 
de tuffa beslut vi fattat för att ljusnarsbergarna skulle ges möjlighet att påverka valutgången 
om man var missnöjd. Visst tappade vi lite röster i valet och det anser jag inte alls vara 
konstigt, tvärtom. Vi gick till val på att fortsatt ta vårt ansvar för ekonomin och kommunen 
som helhet och vårt parti har fått ett stort förtroende även denna mandatperiod.  
 
Stora förändringar är ofta en påfrestning för alla inblandade, men jag måste ändå få säga att 
jag gläds åt den förestående upprustningen av Ljusnarsskolan och satsningen på att höja 
kvaliteten inom skolverksamheten genom det utvecklingsarbete som nu tagit sin början och 
som är en process som måste få fortsätta under flera år.  
 
Under året har ett arbete lagts ned på att ta fram verksamhetsmål och nu skall det bli intressant 
att på ett bättre sätt kunna följa upp verksamheterna genom enkäter och andra 
kvalitetsmätningar utifrån dessa mål.  
 
Under året har vi haft regelbunden dialog med företagare i vårt utvecklingsråd och via andra 
aktiviteter såsom pubkvällar, företagsbesök och andra aktiviteter. Många av våra företag 
utvecklas väldigt positivt just nu. Under hösten framfördes dock oro från företagarna att 
servicen riskerade att försämras genom upphörandet av projekt ”Affärsutveckling i 
Kopparberg, AiK”. Vi har tagit dessa signaler på allra största allvar och har börjat med att 
skicka enkäter till alla företagarna för att på ett mer konkret sätt få ett underlag hur vi skall 
kunna tillgodose behoven av den kommunala servicen men också hur vi skall forma vårt 



framtida näringslivsarbete på bästa sätt.  Bl a behöver vi se till att handläggningstiden i 
myndighetsutövningen är så kort den kan vara och att bemötande och tillgänglighet är god. 
 
Ett antal positiva händelser under året som är värda att kommentera är bland annat SBO:s 
(Statens Bostadsomvandling) övertagande av den sedan länge avställda fastigheten ute vid 
Åparken och som har möjliggjort att kulturstiftelsen (Opera på Skäret) nu kan bredda sin 
verksamhet med stöd från SBO och kommunen under tre år.  
 
Vi kan bland kommunens anställda se en något minskad sjukfrånvaro, sakta men säkert går 
det åt rätt håll och jag hoppas att trenden fortsätter att hålla i sig. 
 
Även om detta egentligen inte är en renodlad kommunal fråga så är den värd att 
kommenteras, då menar jag Gillersklackanläggningen. På en av årets första dagar skrevs 
historia genom att stiftelsen Gillersklacks fastighet såldes och en lång politisk träta har fått en 
lösning. 
 
En annan positiv fastighetsaffär gjordes i slutet på året då kommunen fick möjlighet att agera 
så att Kopparbergs stationshus fick en ny ägare. Ägaren säger ha för avsikt att öppna en 
färgaffär under våren men också att ge kommunen en möjlighet att hyra in sig i den sedan 
många år stängda väntsalen. Vår avsikt med att hyra väntsalen är naturligtvis att öppna upp 
den som väntsal för de som pendlar. 
 
Projekt Bergskraft har under året utvecklats i positiv riktning och antalet undersöknings-
tillstånd som beviljats från Bergstaten har ökat kraftigt. Nu håller vi tummarna och hoppas att 
man hittar stora och brytvärda fyndigheter.  
 
Det känns bra att vi kommit långt i vår ekonomiska resa även om mycket återstår att göra. Det 
är en utveckling som inte kommit av sig själv. Vår roll som kommun är lite att jämföra med 
trädgårdsmästarens roll. Vi ska skapa rätt jordmån för att vår egen organisation ska må bra 
och för att våra företag och medborgare ska trivas och kunna växa. Med rätt blandning av 
näring och bra tillväxtmiljö finns förutsättningar för att Ljusnarsbergs kommun ska kunna må 
bra. Nu fortsätter vi arbetet att tillsammans skapa den rätta blandningen för framtiden. 
 
Att kommentera kommunens helägda bolag överlåter jag till bolagens styrelse ordförande att 
göra men jag kan konstatera att det är oroande att fastighetsbolaget har en så hög vakansgrad 
på outhyrda lägenheter och det är ett problem som kommunen måste hantera under 2007.   
 
Jag vill tacka alla förtroendevalda och alla medarbetare för det fantastiska arbete ni gjort 
under 2006. Nu fortsätter vi arbetet för att Ljusnarsberg ska bli en ännu bättre kommun att bo 
och arbeta i. 
 
 
 
Kopparberg 2007-02-12 
 
 
 
 
Ewa-Leena Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande    
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
Omvärldsanalys 
 
Näringsliv 
Ljusnarsbergs kommun har under historisk tid levt av att nyttja de naturtillgångar som 
finns. Under mitten av 1900-talet nådde kommunen sin kulmen, både avseende arbetstill-
fällen och antal invånare. Sedan början av 1960-talet har kommunen genomgått en av de 
kraftigaste strukturomvandlingar som skett i landet. Omvandlingen av näringsgrenar med 
sitt ursprung i skog och malm skedde till störst del under 1960- och 1970-talen. Samtidigt 
ökade antalet anställda i den offentliga sektorn och motverkade därmed effekterna av ned-
dragningarna inom det privata näringslivet. När sedan omstruktureringstrycket även nådde 
den offentliga sektorn på 1990-talet föll befolkningstal och skatteunderlag snabbt. 
 
Flertalet företag i kommunen är små. Statistik visar att det finns drygt 200 företag inom 
kommunen. Inte mer än ett fåtal av företagen har mer än 50 anställda. De viktigaste större 
arbetsställena inom den privata sektorn är Kopparbergs Bryggeri samt Ahlstroms i 
Ställdalen. Bland övriga företag är branschbredden stor. 
 
Den största arbetsgivaren återfinns inom den offentliga sektorn och är Ljusnarsbergs 
kommun med ca 385 årsarbetare. Övriga större arbetsgivare är Kopparbergs Bryggeri med 
ca 110 anställda och Ahlstroms med ca 120 anställda. 
 
Uppbyggnaden av det nya moderna näringslivet har kunnat göras genom de fleråriga sats-
ningar som gjorts för att öka kompetensen hos arbetskraften. Viktigaste aktör i detta arbete 
är och har varit arbetsförmedlingen. De olika utbildningarna bedrivs både genom 
kommunen och olika utbildningsföretag. 
 
Under 2006 tillsattes en ny tjänst i kommunen som utvecklingssekreterare. 
Befattningshavaren skall verka, och tillsammans med kommunchefen, ansvara för 
kommunens generella utveckling genom bl a att arbeta med näringsliv, projekt och turism. 
 
Projekt Campus Kopparberg avslutades vid årsskiftet 2005/06. Verksamheten drivs nu 
vidare av Örebro Universitet. Campus Kopparberg bedriver yrkeshögskoleutbildning för-
lagd till Kopparberg. Med en fortsatt positiv utveckling av Campus Kopparberg finns för-
utsättningar för en gynnsam effekt även för näringslivet i kommunen. Den första utbild-
ningen påbörjades hösten 2003. En utbildning påbörjades hösten 2004 och under hösten 
2005 har ytterligare tre utbildningar/kurser påbörjats. Antalet studerande uppgick under 
hösten 2005 till 102 studenter. Under 2006 läste ca 100 studerande vid Campus 
Kopparberg. 
  
Projekt Bergskraft startade under 2004 och har växt i omfattning under 2005 och 2006. 
Projektet syftar till att bl a sprida information och kunskap om vilka malmer och mineraler 
som finns runtom i Bergslagen för etablering av bergsbruksföretag i regionen. Under de 
senaste åren har teknikutvecklingen kombinerad med ökad efterfrågan av malmer och 
mineraler gjort att gamla fyndigheter kan visa sig brytvärdiga igen. Antalet ansökningar 
om och beviljade undersökningstillstånd av Bergsstaten har under året ökat kraftigt.  
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Arbetsmarknad 
Regeringen förutspår en ökad efterfrågan på arbetskraft de kommande åren. För 
kommunsektorn är skatteunderlagets utveckling av avgörande betydelse för dess ekonomi. 
Skatteunderlaget styrs i princip av antalet arbetade timmar och löneutvecklingen för dessa 
timmar.  
 
 
Den öppna arbetslösheten i kommunen uppgick i december 2006 till 5,0 %, vilket innebär 
en minskning med 1,1 % eller 35 personer jämfört med motsvarande tid 2005. I olika 
åtgärdsprogram återfanns 2,2 % av arbetskraften. Motsvarande tid 2005 var 2,5 % i 
åtgärdsprogram. I individer räknat är minskningen 8 stycken. Den sammantagna 
arbetslösheten har alltså minskat 1,4 %. Nedanstående tabell visar fördelningen mellan kön 
och för ungdom (18-24 år). 
 
 LJUSNARSBERG ÖREBRO LÄN RIKET 
 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
Antal öppet arbetslösa 159 194 7 567 9 317 201 115 248 760 
% öppet arbetslösa 5,0 6,1 4,4 5,4 3,5 4,3 
Antal i åtgärdsprogram 70 78 4 951 4 706 120 042 125 701 
% i åtgärdsprogram 2,2 2,5 2,9 2,7 2,1 2,2 
% öppet arbetsl. kvinnor 4,5 5,7 3,7 4,6 3,1 3,8 
% i åtgärdsprog. kvinnor 2,0 2,4 2,8 2,5 2,1 2,1 
% öppet arbetslösa män 5,5 6,5 5,0 6,1 3,8 4,8 
% i åtgärdsprogram män 2,4 2,5 2,9 2,9 2,1 2,3 
% öppet arbetsl. ungdom 10,8 13,9 7,6 8,3 5,2 6,1 
% i åtgärdsprog. ungdom 3,7 5,4 3,3 4,4 1,9 3,1 
 
Arbetslösheten i kommunen har haft en något bättre procentuell utveckling än länet och 
riket totalt. Fortfarande är dock nivån högre vid jämförelse med riket, men lägre i 
förhållande till länet. Det finns dock en osäkerhet när det gäller antalet arbetslösa som är 
sjukskrivna. När en arbetslös är sjukskriven är denne ej registrerad som arbetslös.  
 
Ungdomsarbetslösheten är avsevärt högre jämfört med både länet och riket. Tillgången till 
arbete är en viktig faktor avseende rörligheten bland yngre. Saknas möjligheten till ut-
komst ökar risken för en flytt dit arbetstillfällen finns. De kommande åren slutför ett stort 
antal elever sina gymnasiestudier samtidigt som 40-talisterna börjar gå i pension. En stor 
utmaning för utbildningsväsendet och arbetsmarknaden är att ersätta 40-talisterna med per-
soner med rätt kompetens.  
 
Kommuninvånarnas formella utbildningsnivå i åldrarna 20–64 år är lägre än det genom-
snittliga i länet. Utbildningsnivån för kvinnor är högre än för män och det liknar det 
mönster som gäller för riket. Av de drygt 350 personer med eftergymnasial utbildning som 
bor i kommunen utgör kvinnornas andel ungefär 57 %. 
 
Befolkning 
Kommunens befolkning uppgick till 5 243 personer den 31 december 2006 (5 317 var det 
2005). Befolkningen har minskat kontinuerligt i kommunen sedan 50 år tillbaka. Orsaken 
är de strukturella förändringar som pågått och pågår. Minskningen under 2006 uppgår till 
74 personer (-72) och beror på ett negativt födelsenetto med –38 personer (-72) och ett 
negativt flyttningsnetto med 36 personer (+0). Antalet födda uppgick till 42 (39). Årskullar 
av den storleken leder till stora förändringskrav inom barnomsorg och grundskola, om inte 
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födelsetalen kompenseras av kraftig inflyttning av barn (familjer). Av vikt är att närmare 
analysera flyttströmmarna bl a vad avser åldersfördelningen på in- och utflyttade och 
bakomliggande orsaker till rörligheten. 
 
Nedanstående tabell visar befolkningsutvecklingen sedan 1960.  
 

ÅR ANTAL % 
1960 9 755 ------------ 
1970 7 442 -23,71% 
1980 7 006 -5,86% 
1990 6 488 -7,39% 
2000 5 651 -12,90% 
2001 5 539 -1.98% 
2002 5 485 -0.97% 

 2003 5 415 -1.28% 
2004 5 389 -0.48% 
2005 5 317 -1.34% 
2006 5 243 -1,39% 

 
Befolkningspyramiden i Ljusnarsbergs kommun kan beskrivas på följande sätt: 
Kommunen har färre barn, ungdomar och vuxna i åldrarna upp till 45 år jämfört med riket. 
Antalet personer över 45 år är däremot genomsnittligt fler i samtliga åldersgrupper än riket. 
En viss minskning sker dock bland de äldre, både för gruppen 65-84 år och för 85 år och 
uppåt. Denna trend håller i sig ytterligare några år. Därefter inträder de stora 40-
talskullarna i gruppen 65-84 år.  
 
Med anledning av kommunens befolkningspyramid ställs mycket stora krav på omställning 
av kommunala verksamheter. En kraftig minskning av antalet barn och elever samtidigt 
som allt fler blir ålderspensionärer gör att omfördelningen av resurser blir en central 
kommunalekonomisk fråga i Ljusnarsberg. I första skedet krävs en anpassning av 
grundskolan avseende bemanning och lokalytor. Detta är nödvändigt då resurserna kom-
mer att krävas för gymnasieutbildning åt de stora kullar som lämnar grundskolan. Efter att 
de stora årskullarna lämnar gymnasiet kommer samtidigt antalet äldre att öka. En del av 
denna nödvändiga omställning påbörjades i samband med nedläggningen av Bångbro 
skola. 
 
Bostadsmarknaden 
Den långvariga negativa befolkningsutvecklingen har drabbat hela fastighetsmarknaden i 
kommunen. Ett stort antal lägenheter har ställts tomma inom samtliga upplåtelseformer.   
 
För att reglera delar av detta och säkerställa det kommunala fastighetsbolagets fortlevnad 
tecknade kommunen under år 2000 ett avtal med staten om att totalt 155 lägenheter skulle 
tas ur bostadsmarknaden under åren 2000–2002. I statens åtagande ingick ekonomiskt stöd 
för den process som krävdes för att detta skulle kunna förverkligas. Per den sista december 
2006 ägde Ljusnarsbergs Fastighets AB 424 bostadslägenheter. 
 
Totalt har det antal lägenheter som stipulerats i avtalet tagits från marknaden under åren 
2000 och 2001. Vakansgraden i det kommunala bostadsbolaget har genom dessa åtgärder 
kraftigt minskat. Under senare år har dock vakansgraden åter ökat. Antalet tomma 
lägenheter var vid årsskiftet 56 vilket ger en vakansgrad på 13,2 % vilket är ohälsosamt 
högt. Hyresbortfallet uppgick under året till ca 2,3 mkr. Under början av 2007 har antalet 
vakanser minskat en del.      
 



 7 

Kommunen har härutöver borgensåtagande för bostadsrättsföreningen Hemvreten med 2,6 
mkr.  
 
 
Samhällsekonomisk utveckling 
 
Internationellt 
Den internationella konjunkturen väntas ha kulminerat under 2006 med en därpå långsam 
inbromsning under 2007. I USA har en avmattning redan inletts under andra halvåret 2006, 
bland annat som ett resultat av en betydande försvagning av bostadsmarknaden. 
 
I Europa bedöms tillväxten 2006 överträffa förväntningarna för att 2007 dämpas, bl a till 
följd av en svagare internationell efterfrågan.  I Asien förutses emellertid den ekonomiska 
aktiviteten bli fortsatt hög de kommande åren, även om den japanska ekonomin mattas av 
nästa år. 
 
Det finns främst tre faktorer som kan försämra den internationella konjunkturen. Dessa är  
 

• Oljepriset kan stiga ytterligare och driva upp inflationstrycket som i sin tur kan 
leda till stramare penningpolitik med höjda räntor som resultat. 

• De globala obalanserna i sparandet kan leda till kraftigt fallande US-dollar och 
därmed hämma efterfrågan i USA. 

• Avmattningen på den amerikanska bostadsmarknaden blir snabbare och djupare än 
väntat med ökat hushållssparande som följd med därpå minskad inhemsk 
efterfrågan. 

 
 
Nationellt 
Efter en kortvarig svacka i konjunkturen runt årsskiftet 2004/05 har den svenska ekonomin 
åter stärkts på en rad punkter. Det tydligaste inslaget är tillväxten av exporten, att 
hushållens reala disponibla inkomster ökat samt ökad sysselsättning. Den ökade exporten 
beror bl a på det låga ränteläget som i sin tur försvagat den svenska kronan mot dollarn, 
pundet och euron. Vidare har hushållens konsumtion stärkts bl a genom skattelättnader.  
 
Investeringsnivån i Sverige är hög och förväntas bli fortsatt hög under större delen av 2007 
för att därefter dämpas något. BNP växte med 4,7 % 2006 och förväntas växa med 3,3 % 
2007. 
 
Inflationen förväntas stiga något främst pga stigande löner och ökade indirekta skatter.  
 
Löneutvecklingen de kommande åren bedöms som osäker. Eftersom personalkostnaderna 
är den i särklass största utgiftsposten för kommunerna är kommande avtal av stor 
betydelse. En löneutveckling som ökar utgifterna mer än vad kommunens inkomster gör 
leder ofrånkomligen till att effektiviserings- och rationaliseringsbehov uppstår.  
 
 
Ljusnarsbergs kommun – ekonomisk översikt 
 
Koncernen 
Den kommunala verksamheten i Ljusnarsberg bedrivs både i förvaltnings- och bolagsform. 
Syftet med den kommunala koncernredovisningen är att få en helhetsbild av kommunens 
ekonomi och åtaganden oberoende av hur verksamheten är organiserad. 
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I koncernredovisningen ingår förutom Ljusnarsbergs kommun även bolagen Ljusnarsbergs 
fastighetsaktiebolag (LFAB), Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB) samt 
Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning. Kommunen äger dessutom mindre andelar i 
Kommuninvest i Sverige AB samt i Länstrafiken i Örebro AB. Kommunens tekniska och 
affärsdrivande verksamheter återfinns sedan den 1 april 2003 i Bergslagens Kommunal-
teknik (BKT). Sedan årsskiftet 2003/04 återfinns miljö- och byggnadsverksamheterna i den 
för de fyra norra kommunerna gemensamma Bergslagens Miljö- och Byggnadsnämnd 
(BMB) som ingår i Lindesbergs kommun. Räddningstjänsten organiseras sedan årsskiftet 
2004/05 i en gemensam nämnd tillsammans med Ludvika kommun. Själva verksamheten 
har bedrivits under lång tid av Ludvika kommun. 
 
Ljusnarsbergs Fastighets AB bygger och förvaltar bostäder samt servicebostäder i Ljus-
narsbergs kommun. I december år 2006 hade bolaget 424 bostäder varav 56 stycken 
outhyrda. Företagets ekonomi har sanerats och förbättrats genom de stora tillskott som 
gjorts från staten och kommunen och som regleras i avtal mellan kommunen och 
Bostadsdelegationen. Bolagets resultat för år 2006 visar på ett överskott med 1 140 tkr. 
Vakansgraden är dock allt för hög även om en minskning av vakanserna skett under 
inledningen av 2007. Bolaget och kommunen behöver kontinuerligt se över 
fastighetsbeståndet.  
 
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB äger och förvaltar industrilokaler i Bångbro och på 
industriområdet Vintersvik. Totalt äger bolaget 25 980 kvadratmeter lokalyta. Bolaget 
uppvisar ett överskott för år 2006 med 97 tkr. 
 
Vid årsskiftet 2005/06 genomfördes försäljningen av Stiftelsen Gillersklacks fritidsanlägg-
nings fastighet till ett privat bolag. Försäljningen genomfördes utifrån fullmäktiges beslut. 
Resultatet för Stiftelsen blev under 2006 negativt med 395 tkr. 
 
Årets resultat/Eget kapital 
Kravet på kommunen att uppnå ekonomisk balans gäller fr o m år 2000. Ljusnarsbergs 
kommun visade 2006 på ett positivt resultat (förändring av eget kapital) med 10,3 mkr. Det 
är femte året i rad som kommunen uppvisar ett positivt resultat. Det budgeterade resultatet 
för 2006 var 2,5 mkr. Överskottet mot budget blev därmed 7,8 mkr. 
 
Verksamheterna uppvisar ett budgetöverskott med sammanlagt 1,7 mkr.  
Avvikelserna för utskotten är 
 

-    allmänna utskottet +3,0 mkr 
- sociala utskottet +3,3 mkr 
- bildningsutskottet -4,6 mkr 
 

Allmänna utskottet redovisar ett överskott med 3,0 mkr. Det finns stora avvikelser inom 
utskottets olika verksamheter. I resultatet återfinns nedskrivningar med -3,2 mkr, 
renhållningen (-1,0 mkr), avvecklingsfastigheter (-1,6 mkr), överskott på 
kommunstyrelsens disponibla medel med 3,3 mkr och för långtidssjukskrivna med 1,4 
mkr. 

 
För sociala utskottet förklaras överskottet med att individ- och familjomsorgen haft betyd-
ligt lägre kostnader för placeringar av barn och ungdom än budget (+3,1 mkr) beroende på 
färre placeringar.  
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Bildningsutskottets verksamhet har de största avvikelserna inom grundskolan (-1,6 mkr) 
och kostnader för gymnasieutbildning (-3,8 mkr). Underskottet inom grundskolan beror bl 
a på högre kostnader för undervisning, skolskjutsar och interkommunala ersättningar. För 
gymnasiet beror underskottet på att kostnaderna för köp av platser överstiger budget (val 
av studieort/skola) samt att gymnasiesärskolan fått fler elever än budgeterat. 
 
Vad avser bildningsförvaltningen infördes till 2004 års budget ett resursfördelningssystem 
ämnat att hantera förändringar i elev- och barnantal. Tyvärr har förvaltningen ej lyckats 
hantera minskat elevantal genom motsvarande minskning av personal.    
 
Under en följd av år försämrades det egna kapitalet. Denna negativa trend är dock bruten. 
För 2006 har det egna kapitalet stärkts med 10,3 mkr (årets resultat). Sammantaget har det 
egna kapitalet de fem senaste åren förstärkts med 30,6 mkr. 
 
Per den sista december 2006 är det egna kapitalet 71,4 mkr. 
 
Över tiden bör ett årligt tillskott till det egna kapitalet ske med minst 4-6 mkr. Detta för att 
dels motverka en urholkning via inflationen av det egna kapitalet, dels säkerställa 
kommande pensionsförpliktelser samt förbättra möjligheten till egenfinansiering av 
reinvesteringar.   
 
I not till det egna kapitalet i balansräkningen framgår vilket utfall de affärsdrivande 
verksamheterna som BKT numera driver har haft 2006.  
 

 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunalskatt (egna skatteintäkter), utjämningsbidrag och generella statsbidrag är kom-
munens viktigaste inkomstkällor. Dessa svarar tillsammans för 84,0 % av kommunens in-
täkter. Återstående 16,0 % utgörs av intäkter som är verksamhetsanknutna samt 
ränteintäkter. Utdebiteringen har varit 21:42 kr under året. 
 
Skatteintäkterna blev högre än budgeterat med 2,5 mkr. Det beror på att slutavräkningen 
för 2005 blev bättre än tidigare prognoser pekat på (209 kr/invånare) och att den 
preliminära avräkningen för 2006 pekar på en förbättring med 217 kr per invånare. 
Kommunalskatteintäkterna inklusive uppbokade avräkningar uppgick till 161,7 mkr. 
 
Statsbidragen blev 2,1 mkr högre än budget. Skälen till att statsbidragen gav ett överskott 
var främst att inkomstutjämningen blev 1,7 mkr högre än budget och det i sin tur beror på 
att antalet invånare blev något fler än beräknat. Statsbidragen uppgick till 71,0 mkr.  
 
Finansieringen av den kommunala verksamhe ten framgår av nedanstående diagram. 
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FINANSIERING 2006
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Verksamheternas nettokostnader 
Verksamheternas nettokostnad i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag visar 
hur stor andel av de totala skatteintäkterna som används för att finansiera den löpande 
verksamheten. 
 
Under en följd av år var skatteintäkter och statsbidrag inte tillräckliga för att finansiera den 
löpande verksamheten. Dock är de senaste fem åren undantag från detta. Kravet på balans 
innebär att siffran inte får överstiga 100 %.  
 
Verksamheternas nettokostnader fördelas för de olika verksamheterna enligt följande: 
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Värt att notera är att den pedagogiska verksamheten omsluter mer än vård och omsorg. 
 
Låneskuld 
Kommunens långfristiga låneskuld har under 2006 minskat med 0,2 mkr. Minskningen 
beror på amortering av lån.  
 
Kommunens långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 51,2 mkr eller 9 769 
kr/invånare. Förra årsskiftet uppgick låneskulden per invånare till 9 677 kr. De kommunala 
bolagen samt BKT har kommunen sammanlagt gått i borgen för långfristiga lån uppgående 
till 106,5 mkr eller 20 320 kr/invånare (20 216 kr/invånare). Noterbart är att Stiftelsen 
Gillersklack löst sitt lån hos Kommuninvest i samband med försäljningen av anläggningen. 
 
Soliditet  
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor 
andel av de totala tillgångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten bör lång-
siktigt inte minska för att en balanserad ekonomi skall upprätthållas.  

 
Soliditetsmåttet är för kommuner ett något vanskligt mått. Detta beror dels på att anlägg-
ningstillgångarnas reella värde ofta understiger det bokförda, dels på att pensionsskulden 
för åtaganden före 1998 ej påverkar balansräkningen.  
 
Vad avser soliditeten för 2006 har den stärkts ytterligare och är 45 %. För koncernen är 
den 28 %. 
 
Likviditet - likvida medel 
Kommunens likviditet har förbättrats under 2006. Främst beroende på att investeringar i 
planerad omfattning ännu ej genomförts samt att det blev ett positivt resultat för 
kommunen. De medel som erhölls från kommundelegationen år 2003 har till stor del varit 
placerade med god avkastning i förhållande till den allmänna räntenivån.  
 
För år 2007 kan en försämrad likviditet förutspås, under förutsättning att investeringsnivån 
blir enligt den planerade och att verksamheterna håller sina respektive budgetar. Detta p g 
a en högre investeringsnivå än föregående år. Likviditeten* per den 31/12 har de senaste 
åren utvecklats enligt följande: 
 
År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Likvid (tkr) 4 738 15 511 16 643 20 093 21 191 34 333 
*Med likviditet avses i tabellen likvida medel 
 
Måttet är en ögonblicksbild vilket gör informationsvärdet lägre.  
 
Pensioner 
Kommunens pensionsavsättning för pensioner intjänade efter 1997 uppgår vid utgången av 
2006 till 0,8 mkr inklusive särskild löneskatt. Pensionsavsättningen har återlånats av 
kommunen, dvs någon reell avsättning har ej gjorts.  
 
Ansvarsförbindelser för intjänade pensionsförpliktelser till och med 1997 uppgår till 111,2 
mkr inklusive särskild löneskatt, omräknat 21 209 kr/invånare (19 116 kr/invånare). Detta 
är en ökning sedan 2005 med 7,9 mkr. Skälet är att en översyn av pensionsskulds-
beräkningen pågår och för att undvika en mycket stor förändring av pensionsskulden vid 
nästkommande årsskifte föregrips översynen genom att i årets beräkning ändra 
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diskonteringen från 3 % till 2,5 %. Detta är i enlighet med Sveriges kommuner och 
Landstings rekommendationer. Någon reell avsättning har ej gjorts av kommunen.  
 
Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 109,9 mkr (112,8 mkr) vid årets slut, omräknat 
20 967 kr/invånare (21 211 kr/invånare). Borgensåtagandena har minskat under det senaste 
året med 2,8 mkr. Skälet är främst att Stiftelsen Gillersklack ej längre har något 
borgenslån. 
 
Åtagandena är främst riktat till de kommunala bolagen (104,8 mkr), BKT (1,7 mkr) samt 
bostadsrättsföreningen Hemvreten (2,6 mkr). 
 
Balanskravet 
Det enligt lag stadgade balanskravet har uppfyllts för 2006.  
 
Framtiden 
Kommunens budget för 2007 och verksamhetsplanerna för därpå följande år skall hållas så 
att det ryms inom balanskravet. Kravet på balans är alltså överordnat och det finns flera 
faktorer som kontinuerligt måste avstämmas för att inga överskridanden mot budget upp-
står. 
 
Viktiga faktorer är om större förändringar i befolkningstalen uppstår än vad som tidigare 
förutsetts, vilken inflationsnivå som kan prognostiseras samt effekter i efterfrågan 
beroende på reformer och ny lagstiftning. För Ljusnarsbergs kommun är det av särskild 
vikt att nivåerna på kommande löneavtal och förändrad befolkningsstruktur följs nogsamt. 
Samtliga sådana förändringar, antingen dessa innebär mindre intäkter eller mer kostnader, 
måste följas av anpassningar i de kommunala verksamheterna så att inte underskott 
uppstår. 
 
För kommunen är det nu pågående projektet Bergskraft och framskridandet av Campus 
Kopparberg viktiga ingredienser i den fortsatta utvecklingen. Om projekten faller ut i öns-
kad riktning kan framtiden för kommunen underlättas märkbart.  
 
Finansiella mål – uppföljning 
Till budgeten 2006 antog kommunfullmäktige i enlighet med lagstiftningen finansiella 
mål. Målen delades upp i tre nivåer; inriktningsmål, effektmål och aktivitetsmål, varav de 
två sistnämnda är specifika för 2006.  
 
Målen i sin helhet återfinns i budgeten för 2006. Här redovisas hur målen uppfyllts: 
 
Inriktningsmål 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 
och statsbidrag ska vara högst 95 %. 

Uppnått. Målet ändras till 2007. 

Kommunens låneskuld ska inom 10 år 
halveras. 

Ej uppnått. Målet ändras till 2007. 

Investeringar självfinansierade. Över tid ej 
överstiga de årliga avskrivningarna. 

Uppnått. Kommer dock ej klaras 2007-08 
med anledning av hög investeringsnivå. 

Betalningsberedskap 5 % Uppnått. 
 
Inriktningsmålen har till 2007 förändrats. För 2006 har dock 3 av 4 mål uppnåtts. Eftersom 
inrikningsmålen ska vara av mer långsiktig karaktär är det dock mer lämpligt att benämna 
uppfyllandegraden till 50 %. 
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Effektmål 
1. Balanserat resultat 2006 Uppnått 
2. Nettokostnadernas andel av skatter och 
statsbidrag ska vara högst 99 % 

Uppnått 

3. Amortera 2 mkr. Lägga om lån med 13 
mkr. 

Ej uppnått. 0,2 mkr amorterades. Lån om-
lagda med 13 mkr. 

4. Investeringar ej över 5,5 mkr. Självfinan-
siering. 

Uppnått. Investeringarna är själv-
finansierade. 

5. Ej nyttja kredit för betalningar. Uppnått. 
 
Noterbart är att 4 av 5 mål uppfylldes. Det som ej uppnåddes var att minska låneskulden. 
Under rådande omständigheter kan det vara mer fördelaktigt att ha mer likvida medel för 
kortsiktiga placeringar än att amortera lån. Så har fallet varit under 2006.  
 
För att uppnå effektmålen har krävts vissa aktiviteter. Dessa aktiviteter formulerades av 
fullmäktige i form av aktivitetsmål. Uppfyllelsen av dessa framgår nedan.  
  
1. Månadsvisa uppföljningar (10 mån/år). 
Löneknapp ska installeras. 

Ej uppnått fullt ut. Översyn pågår för att 
finna bättre former och rutiner för denna 
rapportering till kommunstyrelsen. 
Löneknapp installerad. 

2. Finansnettot förbättras genom amortering 
och omläggning av lån. 

Ej uppnått fullt ut.  

3. Investeringar följs upp månadsvis. 
Förbättrad rapportering från BKT. 

Ej uppnått  

4. Likviditeten följs upp månadsvis. Uppnått. Månatlig redovisning till kommun-
styrelsen. 

 
Vad som behöver förbättras framgent är utformning och rutiner för den månadsvisa rap-
porteringen. Det pågår en översyn. Installerandet av löneknapp har underlättat 
uppföljningsarbetet för verksamheterna.  
 
 
Personalekonomisk redovisning 
 
Nedanstående tabell visar antalet anställda i kommunen och förändring över tiden för de 
olika utskotten. 
 
Utskott/ 
verksamhet 

Antal 
anst. 
2003 

Antal 
anst. 
2004 

Antal 
anst. 
2005 

Antal 
anst. 
2006 

Diff % 
03-06 

Antal 
årsarb. 
2003 

Antal 
årsarb. 
2004 

Antal 
årsarb. 
2005 

Antal 
årsarb. 
2006 

Diff % 
03-06 

Allmänna 
utskottet  

44 41 43 61 
(43) 

38,6 
 

37 36 38 53 
(36) 

43,2 
(-2,7) 

Bildnings-
utskottet  

188 176 163 158 -16,0 160 141 133 126 -21,3 

Sociala 
utskottet  

267 283 271 272 1,9 197 206 197 196 -0,1 

Totalt  499 500 477 491 
(473) 

-1,6 
(-5,2) 

394 381 367 375 
(358) 

-4,8 
(-9,1) 

Materialet hämtat ur Kommunförbundets personalstatistik november 2005 
 
Som synes en ökning med 8 årsarbetare sedan november 2005. Orsaken är uteslutande av 
arbetsmarknadspolitiska skäl i form av plusjobbare. Om hänsyn ej tas till plusjobbarna har 
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det skett en minskning av både antalet anställda och antalet årsarbetare. Siffrorna inom 
parantes anger antal mm utan plusjobbare. Noterbart är att bildningsutskottet minskar 
antalet årsarbetare vilket är i linje med fattade budgetbeslut. Minskningen sker bland 
grundskolelärarpersonal. 
 
I materialet ingår månadsavlönade, timanställda och anställda under Pan-avtalet. Ingår gör 
däremot ej sk helt lediga dvs personer som är 100 % tjänstlediga eller där månadslön är 
lika med 0. I den sistnämnda gruppen ingår bl a långtidssjukskrivna.  
 
Som en viktig del i att minska antalet långtidssjukskrivna har grunden för ett systematiskt 
rehabiliteringsarbete genomförts under 2003-04. Den rehabiliteringshandläggare som ar-
betat med detta har nu slutat och arbetet kommer att drivas vidare av berörda arbetsledare 
samt, vid behov, med stöd av företagshälsovården och personalsekreteraren. Det finns även 
ett samarbete med Försäkringskassan omkring dessa frågor. 
 
Sjukfrånvaron har diskuterats livligt i samhällsdebatten de senaste åren. Som en följd av 
detta har lagstiftaren krävt en redovisning av sjukfrånvaron i årsredovisningen. Nedan föl-
jer denna redovisning. Första tabellen avser sjukfrånvaron fördelad per kön.  
 

KVINNOR MÄN TOTAL
2006 2005 2006 2005 2006 2005

TILLGÄNGLIG 603 079 599 119 99 847 94 044 702 926 693 163
ARB.TID I TIM.
TOTAL 62 224 69 281 4 759 8 088 66 983 77 369
SJUKFRÅNVARO
% AV TILLG. 10,32 11,56 4,77 8,60 9,53 11,16
ARBETSTID  
 
Frånvaron pga sjukdom har minskat mellan åren. Någon djupare analys av orsakerna till 
minskningen har inte gjorts.  
 
Tabellen nedan visar antal sjukskrivningsdagar, antal sjukskrivningsdagar överstigande 59 
dagar samt procentuella andelen sjukskrivningsdagar som överstiger 59 dagar. 
 
 

KVINNOR MÄN TOTAL
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

ANTAL 21 116 16 883 15 901 2 535 1 929 1 345 23 651 18 812 17 246
SJUKSKRIVN.DAG
ANTAL 15 755 12 328 11 191 1 923 1 157 1 029 17 678 13 485 12 220
SJUKSKRIVN.DAG
59 DAGAR>
VARAV % 74,61 73,02 70,38 75,86 59,98 76,51 74,75 71,68 70,86
SJUKTILLFÄLLEN
59 DAGAR>  
 
 
Vad som bör noteras är att andelen sjuktillfällen överstigande 59 dagar minskat och 
andelen har sjunkit med ca 0,8 %.  
 
Tabellen nedan visar hur sjukskrivningarna är fördelade efter ålder. Underlaget för 2004 är 
endast från 1/5 och framåt. 
 



 15 

-29 30-49 50- TOTAL
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

TILLGÄNGLIG 24 411 26 962 31 753 225 960 312 727 312 096 239 530 353 474 359 077 489 901 693 163 702 926
ARB.TID I TIM.
TOTAL 1 276 619 881 26 116 29 937 24 515 36 632 46 813 41 587 64 025 77 369 66 983
SJUKFRÅNVARO
% AV TILLG. 5,2 2,3 2,8 11,6 9,6 7,9 15,3 13,2 11,6 13,1 11,2 9,5
ARBETSTID
VARAV 77 0 53 6 359 4 581 3 843 11 242 8 904 8 324 17 678 13 485 12 220
SJUKSKRIVN.DAG
59 DAGAR>
VARAV % 20,8 0,0 25,0 69,7 64,7 63,2 79,5 76,7 76,0 74,8 71,7 70,9

 
 

Som tabellen visar ökar mängden sjukskrivningar i förhållande till ålder. Detta gäller både 
långa och korta sjukskrivningar. Den totala sjukfrånvaron minskar i kommunen och är 
lägre än 2005. Mellan 2004 och 2006 har det skett en minskad frånvaro p g a sjukdom från 
13,1 % till 9,5  %. 
 
Av de anställda över 50 år tillhör 76,0 % av sjuskrivningarna kategorin långtidssjukskrivna 
(60 dagar eller fler under ett och samma år). Detta är dock en minskning från föregående år 
med 0,8 %.  Även i ålderskategorin 30-49 har det skett en tydlig minskning.  
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 

2006 2005 2004 2003 2002

Antal invånare per den 31 december 5 243 5 317 5 389 5 415 5 482

Skattesats kommunen, kr 21,42 21,42 21,42 21,42 21,42

Skattesats totalt, kr 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 232 181 222 735 216 774 225 644 204 861
Förändring från föregående år 4% 3% -4% 10% 1%

Verksamhetens nettokostnader inkl 
avskrivningar 220 953 219 829 215 764 215 861 192 230
Förändring från föregående år 0,51% 1,88% -0,04% 12,29% -12,29%

Nettokostnad per invånare, kr 42 142 41 345 40 038 39 864 35 066

Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkt 95% 99% 100% 96% 94%

Resultat före extraordinära poster,
tkr 10 337 2 471 204 8 078 9 695

Nettoinvesteringar, tkr 2 019 6 755 5 846 5 318 3 851

Anläggningstillgångar, tkr 107 265 114 069 115 759 116 366 122 706
per invånare, kr 20 459 21 454 21 481 21 490 22 383

Omsättningstillgångar, tkr 52 609 46 395 42 464 30 590 30 318
per invånare, kr 10 034 8 726 7 880 5 649 5 530

Eget kapital, tkr 71 399 61 062 58 591 58 387 50 309
per invånare, kr 13 618 11 484 10 872 10 782 9 177

Skulder, tkr 87 630 98 506 98 786 87 510 101 559
per invånare, kr 16 714 18 527 18 331 16 161 18 526

Soliditet, %, kommunen 45% 38% 37% 40% 33%
Soliditet, %, koncernen 28% 24% 29% 29% 25%



DRIFTREDOVISNING   2006   tkr

2006 Netto
Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt avvikelse

Allmänt utskott 73 847 21 430 52 417 70 836 15 408 3 012
varav      
Politisk 4 061 137 3 924 4 621 0 697
Infrastruktur 22 594 6 385 16 209 16 405 1 083 -888
Fritid och kultur 4 864 264 4 599 3 578 212 -1 233
Administration/IT, pensutb, polvht, mm 32 571 7 168 25 403 42 449 13 130 3 916
Arbetsmarknadspol åtgärder 4 423 2 693 1 730 3 831 2 450 -349
VA/Avlopp 378 0 378 -47 47 -473
Avfallshantering -547 0 -547 0 -1 514 2 061
Kostverksamhet 5 503 4 783 720 -720

Socialt utskott 102 312 16 825 85 486 104 148 15 349 3 313
varav

Individ- och familjeomsorg 13 580 2 715 10 865 14 698 492 3 341
Insatser enligt LSS 17 752 4 025 13 727 18 834 4 044 1 064
Särskilt boende 48 629 5 149 43 480 47 850 6 170 -1 800
Ordinärt boende 14 994 703 14 291 15 326 883 153
Övr verksamhet, socialt utskott 7 356 4 233 3 123 7 441 3 761 556

   
Bildningsutskott 100 316 12 364 87 952 92 035 8 652 -4 570
varav

Grundskola 44 856 3 005 41 851 41 671 1 342 -1 522
Gymnasieskola 22 474 202 22 272 18 840 357 -3 789
Komvux 3 900 2 386 1 515 3 795 1 450 830
Barnomsorg 17 520 4 343 13 177 16 858 3 798 -116
Skolbarnsomsorg 2 697 3 2 694 2 459 0 -235
Förskoleklass 1 215 1 1 214 1 469 0 255
Övr verksamhet bildningsutskott 7 654 2 423 5 231 6 943 1 705 7

  
SUMMA VERKSAMHETER 276 474 50 619 225 855 267 019 39 409 1 755
Finansiering 7 052 243 245 -236 193 8 893 239 089 5 997
KOMMUNTOTAL 283 526 293 864 -10 338 275 912 278 498 7 752

 
 

REDOVISNING   BUDGET
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INVESTERINGSREDOVISNING 2006
Redovisning 2006 Budget Netto 

Projekt Utgift Inkomst Netto netto avvikelse

Allmänt utskott 2 296 714 1 582 5 518 -3 936
varav 
varav administration/IT/Gemensam vht 1 114 0 1 114 1 292 -178
Gata/park VA/Renh 1 182 714 468 4 226 -3 758

Socialt utskott 171 0 171 290 -119

Bildningsutskott 267 0 267 1 444 -1 178

Totalt investeringar 2006 2 733 714 2 019 7 252 -5 233

I ovanstående redovisning ingår endast påbörjade och/eller avslutade projekt. Ett antal
projekt påbörjades under 2006 av olika anledningar. Ett flertal av dessa överförs till 2007
som tilläggsanslag. Nedanstående redovisning gäller samma princip.

Redovisning 2006 Budget Netto 
Projekt Utgift Inkomst Netto netto avvikelse

Fastighetet och anläggningar 2 321 714 1 607 6 490 -4 883
Stora Gården, rep tak m.m 0 0 0 100 -100
Räddningsstadion renovering tak ute 529 0 529 200 329
Renovering Hemkunskap Ljusnarsskolan 267 0 267 469 -203
Renovering fönster Ljusnarsskolan 0 0 0 475 -475
Projektering utredn/anslag 199 0 199 500 -302
Asfaltering vägar 700 0 700 750 -50
Vägbelysning energisnålare 100 0 100 100 0
Uppsnyggning central parkmiljö 0 0 0 370 -370
Idrottsanläggn fotbollsplan Olofsvall 123 0 123 150 -27
Bro Ställdalen - projektering 0 0 0 375 -375
Ny gångbro över hyttån Ställdalen 0 0 0 150 -150
Idrottsanläggn Bergslagsvallen 22 0 22 0 22
Mindre ledningsarbeten 382 0 382 1 351 -969
Dagvattenledningar 0 0 0 500 -500
Drftövervakning 0 0 0 500 -500
VA-anläggningar diverse 0 0 0 500 -500
Amortering - Bryggeriet Avtal 0 714 -714 0 -714
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Inventarier 413 0 413 762 -349
IT skolportal 0 0 0 15 -15
Kommun web hårdvara 0 0 0 30 -30
UPS Batteribackup 0 0 0 40 -40
Gem adm. Brandstation 119 0 119 109 10
Leverantörsreskontra 0 0 0 78 -78
Storå Gården inventarier 123 0 123 200 -77
Möbler pers.rum Sjukhem 0 0 0 50 -50
Patientsängar Sjukhem 171 0 171 150 21
Möbler pers.rum Heden 0 0 0 25 -25
Möbler pers.rum Solgården 0 0 0 25 -25
Kontorsmöbler Hemtjänsten 0 0 0 15 -15
Möbler pers.rum Dagvård/arb.terapi 0 0 0 25 -25

Totalt investeringar 2006 2 733 714 2 019 7 252 -5 233
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RESULTATRÄKNING  tkr

Kommun Koncern Kommun Koncern
2006 2006 2005 2005

Verksamhetens intäkter Not 1 43 975 60 977 35 149 55 131
Verksamhetens kostnader Not 2 -256 103 -264 605 -246 534 -257 547
Avskrivningar Not 3 -8 824 -13 264 -8 444 -36 591
Reaförlust/övr rörelsekostn -274

    
Verksamhetens nettokostnader Not 4 -220 953 -217 166 -219 829 -239 007

Skatteintäkter Not 5 161 170 161 170 155 500 155 500
Generella statsbidrag o utjämning Not 6 71 011 71 011 67 235 67 235
Finansiella intäkter Not 7 396 714 599 736
Finansiella kostnader Not 8 -1 287 -4 551 -1 034 -4 181

Resultat före extraordinära poster 10 337 11 178 2 471 -19 717

Extraordinära intäkter 0 21
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Årets resultat Not 9 10 337 11 178 2 471 -19 696
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BALANSRÄKNING   tkr

Kommun Koncern Kommun Koncern
TILLGÅNGAR 2006 2006 2005 2005
Anläggningstillgångar
Immateriella  anläggningstillgångar 0 0 0 9
Materiella anläggningstillgångar:
     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 1 83 075 199 373 90 038 215 668
     Maskiner och inventarier Not 1 807 4 125 648 2 750
Finansiella anläggningstillgångar Not 2 23 383 502 23 383 467
Långfristiga fordringar 0 1 200 0 0
Summa anläggningstillgångar 107 265 205 200 114 069 218 894

Omsättningstillgångar
Förråd m m 0 690 0 836
Kortfristiga fordringar Not 3 18 276 18 678 25 204 25 699
Kassa och bank Not 4 21 333 39 362 10 992 27 437
Kortfristig placering Not 5 13 000 13 000 10 199 10 199
Summa omsättningstillgångar 52 609 71 730 46 395 64 171

SUMMA TILLGÅNGAR 159 874 276 930 160 464 283 065

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital Not 6 71 399 77 939 61 062 66 648
Därav årets resultat 10 337 11 197 2 472 -19 696

Avsättningar
Avsättningar för pension och liknande
     förpliktelser Not 7 845 845 896 896

Skulder
Långfristiga skulder Not 8 51 219 155 906 51 455 158 946
Kortfristiga skulder Not 9 36 411 42 240 47 051 56 575
Summa skulder och avsättningar 88 475 198 991 98 506 216 417

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 159 874 276 930 160 464 283 065

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
     bland skulder och avsättningar Not 10 111 201 111 201 103 270 101 638
Övriga ansvarsförbindelser   
     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 11 109 932 5 134 112 779 9 866

SUMMA PANTER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER 221 133 116 335 216 049 111 504
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FINANSIERINGSANALYS   tkr

Kommun Kommun Koncernen
2006 2005 2006

Den löpande verksamheten  
Verksamhetens intäkter + 43 975 35 149 60 977

Verksamhetens kostnader - -256 103 -246 534 -264 605

Just. Pga förändring pensionsavsättning -51 50 -51

Ej rörelsekapitalpåverkande kostn/intäkter +'/'-' -274

Verksamhetens nettokostnader = -212 179 -211 335 -203 953

Skatteintäkter och generella statsbidrag + 232 181 222 735 232 181

Finansiella intäkter + 396 599 396

Finansiella kostnader - -1 287 -1 034 -4 551

Extraordinära intäkter 0 0 0

Justering för rörelsekapitalets förändring  -3 713 -1 112 -7 168

Verksamhetsnetto 15 398 9 853 16 905

Investeringsverksamhet   

Inköp av materiella tillgångar -2 020 -6 755 -1 590

Avyttrade materiella tillgångar 0 0 1

Investeringsnetto -2 020 -6 755 -1 590

Finansieringsverksamheten   

Upptagna lån

Avsättning pensioner

Amortering av skuld -236 -2 000 -590

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -236 -2 000 -590

Förändring av likvida medel 13 142 1 098 14 726

spec. till förändring av rörelsekapital

Förändring av förråd 146

Förändring av kortfristiga fordringar (minskat) 6 928 -2 833 7 021

Förändring av kortfristiga skulder (minskat) -10 641 1 721 -14 335

Summa förändring -3 713 -1 112 -7 168

spec. till förändring av likvida medel

ökn/minskn kassa o bank 13 142 1 098 14 726

Förändring av likvida medel 13 142 1 098 14 726
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING (Kommunen)

  
2006 2005

Not 1 Verksamhetens intäkter
enligt driftredovisningen 50 654 41 677
varav
Barnomsorgsavgifter 1 481 1 523
Äldreomsorgsavgifter 4 246 4 610
Skolmåltider 2 492 2 449
Övriga avgifter 983 831

Hyror och arrenden 10 022 6 137
Försäljning 6 940 5 489
Bidrag 24 198 20 591
Övriga intäkter 292 41

Av dessa avgår interna transaktioner -6 680 -6 520
Summa 43 975 35 149

Not 2 Verksamhetens kostnader   
enligt driftredovisningen 276 475 266 444
varav
Material och varor 9 968 10 421
Löner 105 872 102 433
Sociala avgifter enligt lag och avtal 44 239 44 320
Pensionsutbetalningar och ökning 1 854 1 523
Hyror, Energi och vattenavgifter 22 311 16 731
Köp av verksamhet och övriga tjänster 59 593 53 870
Bidrag och transfereringar 13 898 12 944
Transporter och resor samt övr kostnader 5 049 10 811
Nedskrivningar 3 182 0
Kapitalkostnader 10 540 13 390

Avgår kapitalkostnader -10 540 -13 390
Nedskrivningar -3 182 0
Av dessa avgår interna transaktioner -6 680 -6 520

Summa 256 103 246 534

Not 3 Avskrivningar
Inventarier 135 346
Fastigheter och anläggningar 5 507 5 297
Nedskrivningar 3 182 2 801

Summa 8 824 8 444
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2006 2005

Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam-
hetens nettokostnader
Nedskrivningar netto 3 182 2 801

Summa 3 182 2 801

Not 5 Skatteintäkter
Prel. kommunalskatt 160 718 159 089
Slutavräkning 2005/2004 -702 -1 766
Preliminär avräkning 2006/2005 1 154 -1 824

Summa 161 170 155 500

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
Generellt sysselsättningsstöd 2 673 2 979
Inkomstutjämning 43 943 41 147
Kostnadsutjämning 19 868 19 530
Utjämningsbidrag LSS 792 907
Strukturbidrag 3 829 3 862
Regleringsavgift -94 -1 191

Summa 71 011 67 235

Not 7 Finansiella intäkter
Räntor medelplacering 267 348
Räntor kundfordringar 56 235
Övriga finansiella intäkter 74 16

Summa 396 599

  
Not 8 Finansiella kostnader

Räntor på anläggningslån 1 062 715
Upplupna räntor 219 317
Övriga finansiella kostnader 6 2

1 287 1 034

Not 9 Avstämning av balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkningen 10 337 2 471
Reavinst (Mark) -23 0
Justerat resultat 10 314 2 471
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Kommun Kommun
 2006 2005

Not 1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde 90 038 90 508
Förändringar mellan inventarier och byggnader IB 0 -91
Nyanskaffningar 1 726 6 395
Årets avskrivningar -5 507 -5 298
Återföring nedskrivning 2004 0 658
Nedskrivningar -3 182 -2 134

Summa 83 074 90 038

Not 1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Markreserv 5 093 5 093
Verksamhetsfastigheter 30 539 33 779
Fastigheter för affärsverksamhet 26 162 29 420
Publika fastigheter 19 947 20 495
Fastigheter för annan verksamhet 1 333 1 251

Summa 83 074 90 038

Not 1 Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 648 1 867
Förändringar mellan inventarier och byggnader IB 0 91
Nyanskaffningar 294 361
Årets avskrivningar -135 -346
Nedskrivningar 0 -1 325
Utgående bokfört värde 807 648

Not 2 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier 21 127 21 127
Ljusnarsbergs Fastighets AB 11 000 11 000
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB 10 000 10 000
Länstrafiken i Örebro AB 127 127
Andelar 185 185
HSB (1 kr) 0 0
Föreningsbanken (1 kr) 0 0
Kommuninvest 160 160
Ljusnarshälsan 25 25
Bostadsrätter 41 41
HSB Nyrågen 16 16

NOTER TILL BALANSRÄKNING
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Brf Centrum 0 0
Brf Centrum 0 0
Kopparbergshus 4 25 25
Grundfondskapital 2 030 2 030
Västerbergslagens Teknik- o Utvecklingscentrum 30 30
Stiftelsen Gillersklack 2 000 2 000

Summa 23 383 23 383

Not 3 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 594 9 458
Fordringar hos staten 451 0
Interimsfordringar 5 839 4 886
Momsfordran 2 486 3 116
Övrigt 4 906 7 744

Summa 18 276 25 204

Not 4 Kassa och bank
Kassa  4 13
Postgiro 20 248 10 586
Bank 1 080 393

Summa 21 333 10 992

Not 5 Kortfristig placering
Kaupting Bank 13 000 10 199

Summa 13 000 10 199

Not 6 Eget kapital
 Ingående eget kapital 61 063 58 591

Årets resultat 10 337 2 472
Summa 71 400 61 063

Specifikation av eget kapital
Kommunen 67 698 58 342
VA-kollektivet (ackumulerat över-underskott) 984 395
VA-kollektivet, 2005 års resultat 0 589
VA-kollektivet, 2006 års resultat 434 0
Renhållning/deponi (ackumulerat över-underskott) 1 737 1 764
Renhållning/deponi,  2005 års resultat 0 -27
Renhållning/deponi,  2006 års resultat 547 0

Summa 71 400 61 063

Not 7 Avsättningar
Avsättningar för pensioner 680 721
Löneskatt avsättning för pensioner 165 175
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Summa 845 896

Likvidmässigt är avsatta medel för pensioner återlånade av 
kommunen. Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning

Not 8 Långfristiga skulder
Låneskuld
Ingående låneskuld 51 455 53 455
Nya lån/övertagna lån
Årets amorteringar/Inlösta lån -236 -2 000
Kortfristig del 0 0

Summa 51 219 51 455

Kreditgivare
Kommuninvest 51 219 51 455

Summa 51 219 51 455

Not 9 Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinst 0 0
  varav nästa års amortering 0 0

Leverantörsskulder 11 567 15 131

Personalens skatter och avgifter 16 086 16 313
  varav källskatt anställda 2 570 2 642
  varav arbetsgivaravgifter anställda 2 641 2 682
  varav semesterlöneskuld 10 710 10 159
  varav retroaktiva löner 0 0
  varav upplupna avgifter/skulder lönekostn 166 830

Interimsskulder 2 947 3 899

Upplupna kostnader 5 290 5 705
  varav upplupna räntor 219 317
  varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner -108 233
  varav upplupna pensionskostnader, individuell del 4 168 4 149
  varav löneskatt pensionskostnader, individuell del 1 011 1 006

Kortfristiga skulder staten 69 3 592
  varav momsskuld 69 3
  varav skatteskuld 0 3 590

Erhållna medel för rivningar av fastigheter 0 0
Övrigt 452 2 411

Summa 36 411 47 051

27



 
Not 10 Pensionsförpliktelser

Pensionsåtaganden, intjänade före år 1998 88 615 81 795
Särskild löneskatt 21 498 19 843
Förpliktelse, f.d. kommunchef 2006-2008 768 1 152
Po-pålägg 41,66 % 320 480

Summa 111 201 103 270

Likvidmässigt är avsatta medel för pensioner återlånde av 
kommunen. Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning

Not 11 Ansvars- och borgensförbindelser
Ljusnarsbergs Fastighets AB 94 576 94 637
LIFAB 10 222 10 376
BKT 1 740 1 740
Stiftelsen Gillersklack 0 2 600
Bostadsrättsföreningar 2 575 2 601
Lån småhus 819 825
Övriga förbindelser 0 0

Summa 109 932 112 779

Ljusnarsbergs kommun har i oktober 1991, KF § 57, ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den 
låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet
2002 uppgick detta lånebelopp till 157,2 mkr.
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KOMMUNSTYRELSEN - ALLMÄNNA UTSKOTTET 
 
Verksamhetsområde  
Allmänna utskottets verksamhetsområde är organiserat enligt följande: 
 
Kansliavdelning inklusive kommunledning 13,25 åa 
Ekonomi- och personalavdelning 9,75 åa 
Centralkök 7,5 åa 
Lärcentrum 2,0 åa 
 
Under allmänna utskottets ansvar återfinns, utöver ovanstående, även bl a näringslivs- och 
utvecklingsfrågor, räddningstjänst (gemensam nämnd med Ludvika), bygg- och miljö 
(gemensam nämnd med Lindesberg, Nora och Hällefors), IT (Hällefors huvudman), tu-
rism, kollektivtrafik samt VA/renhållning, gata/park och lokalvård som samtliga tre be-
drivs av Bergslagens Kommunalteknik.  
 
 
Viktigare händelser under året 
2006 års verksamhet inom allmänna utskottet har präglats av en rad utvecklingsinriktade 
beslut och åtgärder. Nämnas bör följande: 
 
• I samarbete med Utvecklingsrådet har en marknadsföringsplan tagits fram och anta-

gits av kommunstyrelsen. 
• Åparken har avyttrats genom försäljning till Statens Bostadsomvandling (SBO). 
• Inriktnings- och effektmål är antagna och aktivitetsmål är under utarbetande. 
• Projekt Bergskraft har haft en mycket positiv utveckling under året. Antalet 

undersökningstillstånd har under en tvåårsperiod mer än 10-faldigats (från 28 till 325 
tillstånd) vilket är den största ökningen i Sverige. Antalet aktiva internationella och 
nationella företag i regionen har ökat från 4 företag till över 39 under samma period. 
Under 2006 startade 2 nya företag relaterade till branschen i Kopparberg, Kopparberg 
Mineral AB och Kopparberg Pigment AB. 

• Välfärdsbokslut har utarbetats av folkhälsostrategen i norra länsdelen tillsammans 
med ledningsgruppen. Dokumentet är antaget av kommunfullmäktige och kommer 
att utgöra en utgångspunkt av flera för kommande budgetarbete. 

• En krisledningsövning genomfördes i början av året tillsammans med Länsstyrelsen. 
Helhetsomdömet från Länsstyrelsen var positivt, men informationshanteringen behö-
ver utvecklas. 

 
Framtid och förväntad utveckling 
En ny kostorganisation ska beslutas om och verkställas under 2007. Det kommer bl a inne-
bära att all kostverksamhet samlas i en organisation. För att kunna genomföra förändringen 
har en kostchef rekryterats. 
 
Arbetet med att utarbeta en ny vision för Ljusnarsbergs kommun kommer att pågå under 
året. Målet är att den ska antas under året. 
 
Utredningen om det framtida vuxnas lärande i kommunen kommer att underställas kom-
munstyrelsen för beslut. Framtiden för Komvux är osäker med anledning av nya statsbi-
dragsbestämmelser, varför nämnda utredning är av stort intresse. 
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Ekonomiskt resultat för den samlade verksamheten (tkr) 
 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2005 

Kostnader 73 848 70 836 -3 012 72 103 
Intäkter -21 430 -15 408 6 022 -19 738 
Netto 52 418 55 428 3 010 52 365 

 
Investeringsredovisning (tkr) 
 
 Budget Utgifter Inkomster Netto Avvikelse 

mot budget 
VA/renhållning 2 851 382 -714 -332 3 183 
Gata/park 1 895 945 0 945 950 
IT, fastigheter mm 772 969 0 969 -197 
SUMMA 5 518 2 296 -714 1 582 3 936 

 
Analys av verksamheten 
Förvaltningens samlade ekonomiska utfall visar på ett överskott mot budget. För 2006 blev 
överskottet 3 010 tkr. Nedan redovisas de största avvikelserna: 
 
• Renhållningen har ett underskott mot budget med 967 tkr. Verksamheten var 

budgeterad med ett överskott med 1 500 tkr. Orsaken till att budgeten ej hölls är bl a 
minskade intäkter, nya skatter, påförda overheadkostnader samt ett sämre utfall än 
förväntat av ny entreprenör.  Åtgärder är bl a att taxan höjts, öppningstiderna vid de-
ponin ses över samt att kommunen till 2007 minskat överskottskravet med 500 tkr. 

• Avvecklingsfastigheter redovisar ett underskott med 954 tkr. Orsaker är främst den 
återbetalning till staten med 600 tkr som var ett krav för att staten övertog ägandet för 
Åparken. 600 tkr motsvarar det rivningsbidrag för Åparken kommunen erhöll i sam-
band med avtalet med bostadsdelegationen. Vidare återfinns kostnader för Bångbro 
skola och Åparken i underskottet. Åtgärder för att undvika kommande underskott är 
att de nämnda fastigheterna avyttrats. 

• Obudgeterade nedskrivningar med 3 182 tkr påverkar resultatet negativt. 
Nedskrivningarna består i Bångbro skola (1 481 tkr), inomhusbadet (886 tkr) samt 
VA-anläggningar/reningsverk (814 tkr).  

• Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott mot budget med 3 706 tkr. Skälen är bl a 
obudgeterade intäkter bestående av försålda tjänster till LFAB, Bergskraft och BKT 
med sammanlagt 380 tkr samt återsökt moms med 789 tkr. Vidare överstiger de bud-
geterade kostnaderna för arbetsgivaravgifter de faktiska med 1 713 tkr beroende av 
att kommunen använder SKL:s rekommendationer vilka speglar en genomsnittlig 
nivå i riket vilken Ljusnarsbergs kommun ej når upp till.   

• Kommunstyrelsens disponibla medel har endast använts med 57 tkr medan budget är 
3 323 tkr.  
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KOMMUNSTYRELSEN - SOCIALA UTSKOTTET 
Verksamhetsområde  
Socialförvaltningen omfattas av följande verksamhetsområden: 
Individ- och familjeomsorg (IFO) 
Äldreomsorg/kommunal hälso- och sjukvård 
Omsorg/psykiatri 
 
Verksamheterna är huvudsakligen lagstyrda genom socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om assistansersättning (LASS) och 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I övrigt arbetar förvaltningen utifrån av kommunfull-
mäktige antagna inriktningsmål samt specifika lagar, förordningar, rutiner och riktlinjer 
för de specifika verksamheterna. 
 
Viktigare händelser under året 
Året präglas av en rad positiva händelser såsom: 
• Kompetensutveckling med statliga medel har påbörjats för all vård- och omsorgs- 

personal. 
• Med hjälp av statliga medel har ett hemrehabiliteringsprojekt påbörjats. 
• Arbetet med en äldreomsorgsplan har påbörjats. 
• Ombyggnationsplanerna av sjukhemmet pågår parallellt med framtagandet av 

äldreomsorgsplanen. 
• Det mer strukturerade arbetet inom en rad verksamheter har inneburit ett bättre 

ekonomiskt utfall än på flera år för förvaltningen.   
 
Till de negativa händelser som bör påtalas är ökningen av försörjningsstödet avseende ut-
betalningar. Ökningen uppgår till 34 % och orsaken anges vara ett ökat antal ungdomar 
med försörjningsstödsbehov. 
 
Framtid och förväntad utveckling 
Under framtagandet av äldreomsorgsplanen kan redan nu konstateras att antalet äldre-äldre 
(över 85 år) kommer öka under 2010-talet. Utifrån detta kan konstateras att behovet av 
demensboendeplatser kommer att öka. 
 
Under 2007 kan försörjningsstödet komma att öka ytterligare beroende på förändringar i 
regelsystemen för A-kassor och försäkringskassan. Utvecklingen följs nogsamt. 
 
Antalet vårddygn för barn, unga och vuxna är markant lågt vilket i sin tur snabbt kan leda 
till att behoven ökar med påföljande kostnadsökningar. Ett placeringsbehov kan snabbt 
uppstå och det är inte ovanligt att ett dygn på institution kostar 4 tkr.  
 
Av vikt är att ta fram en plan för alternativa boendestödsformer för personer med psykiska 
funktionshinder. 
 
De ovan nämnda satsningarna på kompetensutveckling och hemrehabilitering fortsätter 
och bedöms som viktiga utvecklingsområden. 
 
Inom hemtjänsten och på Treskillingen påbörjas under 2007 mätningar av bl a vårdtyngden 
med främsta syfte att säkerställa kvalitén. 
 
De nya EU-direktiven rörande arbetstidslagen har i hela landet förorsakat osäkerhet kring 
hur direktiven ska tolkas. Därför ser 2007 ut att bli ett prövoår för att allt efter som anpassa 
scheman etcetera till gällande direktiv. 
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Ekonomiskt resultat för den samlade verksamheten (tkr) 
 
 Bokslut  

2006 
Budget 

2006 
Avvikelse  

mot budget 
Bokslut  

2005 
Kostnader 102 311 104 149 1 838 97 435 
Intäkter -16 825 -15 348 1 477 -11 550 
Netto 85 486 88 801 3 315 85 885 

 
Investeringsredovisning (tkr) 
 
 Budget Utgifter Inkomster Netto Avvikelse mot 

budget 
Möbler, pers rum 140 0 0 0 140 
Patsängar sjukhem 150 171 0 171 -21 
Summa 290 171 0 171 119 

 
Analys av verksamheten 
Förvaltningens samlade ekonomiska utfall visar på, för andra året i rad, ett överskott mot 
budget. För 2006 blev överskottet 3 630 tkr. Nedan redovisas de största avvikelserna: 
 
• Mindre intäkter uppgående till 775 tkr för i första hand vård- och boendeavgifter 

inom ordinärt och särskilt boende. Orsaken är de reduceringar för förbehållsbelopp 
utifrån gällande regelverk. Åtgärd bör vidtas genom en minskning av intäktsbudgeten 
till 2008. 

• Inom IFO uppvisar verksamheterna familjehem, barn och ungdom samt institutions-
vård barn och ungdom ett överskott med 3 100 tkr. Orsaken är färre vårddygn och 
familjehemsplaceringar.  

• Utbetalningar av försörjningsstöd har ovan kommenterats. Nettokostnaden är dock 
något lägre pga. återbetalningar. Nettokostnaden har mellan åren ökat med 431 tkr. 
Budgetavvikelsen för 2006 blev för försörjningsstöd ett underskott på 180 tkr. 

• Inom omsorgerna/psykiatrin har personalkostnaderna understigit budget med 964 tkr 
orsakat av en bättre kostnadskontroll.  

• Treskillingens servicehus redovisar ett budgetunderskott med 540 tkr. Underskottet 
består uteslutande av personalkostnader. Orsaken är ett omvårdnadsbehov som över-
stiger antalet budgeterade arbetstimmar. För att tillgodose beviljade insatser för de 
boende har viss överanställning krävts. Överanställningarna har fortlöpande redovi-
sats till sociala utskottet.  

 
Sammantaget ska förvaltningens resultat ses över en längre tidsperiod. Nedanstående tabell 
visar hur personalkostnaderna inklusive sociala avgifter utvecklats åren 2003-06. 
 

2003 2004 2005 2006 2006 budget 
77 611 76 171 72 591 72 006 72 123 

 -1,9% -4,7% -0,8 %  
 
Beloppen ovan inkluderar löneökningar vilket gör det än mer anmärkningsvärt. 
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Verksamhetsöversikter/prislappar 
 
IFO 
 
Nyckeltal/kostnader 2006 2005 2004 
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd  169 157 163 
Antal biståndsmånader per hushåll 4,0 3,8 3,7 
Totalt förbrukad summa, mkr 2841 2117 2136 
Placerade barn i familjehem 6 11 11 
Placeringsdygn, antal 751 3574 2928 
Placerade barn på institution 3 3 9 
Placeringsdygn 823 780 1598 
Vuxna placerade på institution 10 8 18 
Placeringsdygn 525 459 751 
Faderskapsärenden 31 30 38 
 
Hemtjänst 
 
Nyckeltal 2006 2005 2004 
Hemtjänst (antalet hushåll) 190 204 207 
Färdtjänst 275 300 323 
Matservice 68 73 99 
Trygghetslarm 153 164 200 
Antal utskrivningsklara från slutenvård 286 307 273 
Besök på dagrehabilitering 2540 2635 2534 
Personer som erhållit arbetsterapeutinsatser 397 425 484 
Biståndsbeslut positiva/negativa 515/1 ----- ----- 
Betalningsansvar dygn, färdigutskrivna  28 ----- ----- 
 
 
Särskilda boenden 
 
Nyckeltal/kostnader 2006 2005 2004 
Heden   
Antal platser 8 8 8-16 
Kostnad per dygn 806 875 1128 
Antal årsarbetare 5,33 5,33 8,59 
Antal årsarbetare per plats 0,73 0,67 0,72 
Solgården 
Antal platser 19 19 19 
Kostnad per dygn 1096 1111 1290 
Antal årsarbetare 14,31 14,31 17,28 
Antal årsarbetare per plats 0,75 0,75 --- 
Sjukhemmet 
Antal platser 60-67 67 67 
Kostnad per dygn 931 864 871 
Antal årsarbetare 43,68 43,68 43,68 
Antal årsarbetare per plats 0,73 0,73 0,73 
 
• Platskostnaderna är uträknade enbart utifrån kostnaderna i budgeten. 
• Antalet årsarbetare utgår från budgeterat antal. 
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• Nattjänster ingår ej i Hedens personal. 
• Solgården hade även hemtjänst patienter år 2004. 
• Nattjänsterna på Solgården och Heden ingår i Solgårdens personal. 
• Köks- och vaktmästeripersonal ingår i årsarbetarna på Sjukhemmet och Solgården. 
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KOMMUNSTYRELSEN - BILDNINGSUTSKOTTET 
Verksamhetsberättelse 
Bildningsverksamheten fullgör kommunens uppgifter beträffande förskola, förskoleklass 
och skolbarnsomsorg, grundskola, särskola samt kommunal vuxenutbildning. Ansvaret 
omfattar även musikskola, kultur, bibliotek och föreningsbidrag. 
 
Verksamheten hade i november 2006 totalt 122 årsarbetare (125 år 2005) exkl måltidsper-
sonal. Av dem fanns 68 årsarbetare (70 år 2005) i grundskolan och på komvux medan för-
skolan hade 47 årsarbetare (49 år 2005). 
 
Bibliotek 
Kommunbiblioteket erbjuder ett brett utbud av böcker till utlåning. Här finns också ljud-
böcker och barnfilm. Besökare har tillgång till datorer, tidskrifter och dagstidningar.  
 
Musikskolan 
Mot en terminsavgift erbjuds elever i grundskolan undervisning i ett flertal instrument både 
enskilt och i ensemble. Undervisningen sker i huvudsak dagtid ute på skolorna. Musiksko-
lan hade under höstterminen totalt 217 elever varav 120 i ämneskurser, 70 i ensembleverk-
samhet såsom kör, orkester, och mindre ensembler samt 27 elever i 3-ans musikprojekt.  
 
Förskola 
Alla barn i åldern 1-5 år erbjuds plats i förskolan. Inom 1-2 månader från anmälningsdagen 
har plats erbjudits. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds plats i för-
skolan 3 timmar per dag. De flesta 4-5 åringar går i allmän förskola 3 timmar per dag utan 
avgift. Asylsökande barn finns i 4-5 årsgrupperna. Förskolorna är i regel öppna mellan 
06.30 och 17.30. De tre förskolorna innehåller åtta avdelningar med ca 200 barn. 
 
Skolbarnsomsorg och  förskoleklass 
Fritidshemmen har tagit emot ca 120 barn i åldrarna 6-12 år, som behövt tillsyn före och 
efter skolan samt under skollov. Alla som haft behov av skolbarnsomsorg har fått plats. 
Skolbarnsomsorg erbjuds generellt mellan 06.30 och 17.30. 
  
Grundskola 
Ca 95 % av lärarna i grundskolan har pedagogisk utbildning. 3 skolenheter har skolår F-6 
och fritidshem. Ljusnarsskolan har skolår 7-9 och fritidsgård. Asylsökande elever finns i 
alla grundskolor. Höstterminen 2005 fanns 625 elever i skolår F-9. Fritidsgården är öppen 
dagtid samt två kvällar i veckan. För de 12 särskoleeleverna köper kommunen platser i 
Lindesberg eller Ludvika.  
 
Gymnasieskola 
117 gymnasieelever gick på Lindeskolan under hösten och 85 elever hade valt program 
som inte finns i Lindesberg medan 3 elever finns i gymnasiesärskola. Ca 10 IV-elever får 
sedan höstterminen sin utbildning på komvux i Kopparberg. 
 
Vuxenutbildning 
Komvux erbjuder särvux, sfi, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, 
yrkesutbildning inom bygg och omvårdnad, arbetsmarknadsprogram, kommunalt ung-
domsprogram, ungdomsgarantin samt feriearbete för gymnasieelever. Under året hade man 
i genomsnitt 10 studerade på sfi, 13 på grundläggande vuxenutbildning, 2 på särvux samt 
70 på gymnasial vuxenutbildning.  
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Insatser enligt LSS och LASS  
Biståndsbedömning för barn till och med 21 år omfattar olika former av stöd, avlastning 
och boenden för de barn som tillhör den personkrets som omfattas av lagen on särskilt stöd 
och service (LSS). 
 
Viktigare händelser under året 
2006 präglas av arbetet med att anpassa organisationen till ett minskat antal barn/elever. 
Som vägledning i anpassningen återfinns kommunfullmäktiges beslut om en ny skolorga-
nisation. Viktigaste händelserna är följande: 
 
• Avveckling av skolenheten i Bångbro efter vårterminens slut. 
• På Kopparbergsskolan togs elever och personal från Bångbro emot med nya 

klasskonstellationer och personalgrupper som följd. Integrationen av elever från de 
två skolenheterna har fungerat mycket bra. 

• Beslut om ny skolledningsorganisation antogs i slutet av 2006. 
• Arbetet med att införa konceptet ”Skola 2000” har påbörjats via i första hand skolut-

vecklingsgruppen. 
• Ombyggnationen av Ljusnarsskolan har under året planerats. 
• En ny förvaltningschef tillträdde i augusti.  
• Elevhälsan, d v s skolsköterska, skolkurator, psykolog och specialpedagoger, har 

organiserats om och är direkt underställd förvaltningschefen. 
• Familjeringens arbete har intensifierats och praktiserats med gott resultat.  
• En inriktning med avsikt att arbeta enligt Reggio Emiliapedagogiken har lagts inom 

förskolan. 
 
Framtid och förväntad utveckling 
Arbetet inom förvaltningen kommer även fortsättningsvis präglas av anpassningen till ett 
vikande elevunderlag och införandet av konceptet ”Skola 2000”. Detta innebär bl a att: 

 
• Ombyggnationen av Ljusnarsskolan kommer påbörjas under våren 2007 för att vara 

klar till höstterminen 2008. Lokalmässigt kommer det även ske en ytterligare redu-
cering av antalet skolenheter under 2008. 

• Arbetslagsutveckling inom grundskolan påbörjas under 2007 med målet att vara klart 
till hösten 2008. 

• Den nya skolledningsorganisationen kommer på plats och den kommer bestå av tre 
rektorer, varav två har inriktning på grundskolan och en har inriktning på barnomsor-
gen. 

 
I övrigt kommer utvecklingen inom förskolan präglas av fortsatt arbete med Reggio Emi-
liapedagogiken.  
 
Vaktmästeriet har vid årsskiftet återgått till skolan och barnomsorgen från att det under 
några år organisatoriskt tillhört LFAB. 
 
Det minskade statsbidraget till Komvux ställer krav på en snabb omställning av verksam-
heten. Samtidigt kommer förslag lämnas på hur vuxnas lärande ska organiseras i kommu-
nen. 
 
Från och med den 1 januari 2007 har ansvaret för LSS och LASS till fullo överförts på 
socialförvaltningen. 
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Ekonomiskt resultat för den samlade verksamheten (tkr) 
 
 Bokslut 

2006 
Budget 
2006 

Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2005 

Kostnader 100 316 92 035 -8 281 96 902 
Intäkter  - 12 364 -8 652 3 712 -10 354 
Netto 87 952 83 383 -4 569 86 548 

 
Investeringsredovisning, tkr 
 
 Budget Utgifter Inkomster Netto Avvikelse 

mot budget 
Renov hemkuns, Ljsk  469 267 0 267 202 
Renov fönster, Ljsk 475 0 0 0 475 
Proj/utredn, Ljsk 500 0 0 0 500 
Summa 1 444 267 0 267 1 177 

 
Analys av verksamheten 
Återigen redovisar utskottet och dess förvaltning ett kraftigt budgetunderskott. Skälen här-
till är flerfaldig. De största avvikelserna är följande: 
 
• Barnomsorg, förskoleklass och skolbarnsomsorgen redovisar ett samlat underskott 

mot budget med 94 tkr. Det får bedömas som ett bra resultat. Avvikelsen är marginell 
då verksamheterna omsluter nästan 17 000 tkr.  

• Kostnaderna för grundskoleundervisningen överskrids med 1 834 tkr. Häri återfinns 
högre intäkter än budget avhängigt asylelever. Om endast personalkostnaderna stude-
ras och att det antas att bidraget för asylsökande barn matchas av motsvarande kost-
nader överskrids budgeten 1 977 tkr. Det motsvarar ca 5 åa. Underskottet fördelas 
enligt följande: 

 
Grundskolan, undervisning och personalkostnader exkl asylundervisning 
 
Kod Ansvar Utfall Budget Netto % 
510 Bildningschef 7 0 -7 0 
541 Rektor, Bångbro skola 1 287 1 72 438 74 
542 Rektor, Kopparbergsskolan 5 201 4 524 -677 115 
543 Rektor, Ställdalens skola 2 818 1 998 -820 141 
544 Rektor, Ljusnarsskolan 8 189 7 279 -910 112 
5 Bildningsverksamhet 17 502 15 525 -1 977 113 
 
• Den samlade skolskjutsverksamheten redovisar ett underskott med 908 tkr. För att 

finna en mer långsiktig lösning har kontakt tagits med Lindesbergs kommun och dess 
skolförvaltning. Syftet är att dels använda det planeringssystem Lindesberg använder, 
dels få en kartläggning genomförd av expertis. Bedömningen är att det kommer vara 
väl investerade medel. 

• Elevassistentbudgeten överskrids med 887 tkr. Under 2007 års två första månader har 
kostnaden per månad minskat med ca 50 tkr. Med denna takt kan ett underskott und-
vikas eller begränsas kraftigt för 2007. 

 
• Särskolan lämnade ett överskott med 1 396 tkr. Anledningen är särskoleskjutsar bok-

förts under grundskoleskjutsar och att elever övergått till gymnasiesärskolan. 
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• Gymnasieverksamheten överskred budgeten med 3 789 tkr. Orsak är att gymnasiesär-
skolan kostade 1 679 tkr mer än budget (se ovan), att köp av gymnasieplatser 
överskred budgeten med 1 508 tkr främst beroende på att elever valt andra gymnasier 
än Lindeskolan, att gymnasieresorna och inackorderingstillägget kostade 916 tkr mer 
än budget. 

• Plusposter på gymnasiet är elevassistentkostnad som blev 185 tkr lägre än budget 
(elev slutade) samt IV-programmet avseende den del som förlagts i Kopparberg (130 
tkr). 

• Komvux redovisar ett överskott med 830 tkr. Merparten, 601 tkr, beror på att ersätt-
ningen till andra kommuner för köpta utbildningar blev så pass mycket lägre än bud-
get. Sedan ny rektor tillträdde har restriktiviteten vid beviljandet varit mer framträ-
dande än tidigare.  
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ORD OCH UTTRYCK 
 

 
 
Anläggningstillgång  är fast 
och lös egendom avsedd för 
stadigvarande innehav, t ex 
fordon, maskiner och 
fastigheter. 
 
 
Avskrivning är en 
planmässig värdenedsättning 
av anläggningstillgång. 
 
 
Avsättningar är ekonomiska 
förpliktelser som är säkra men 
ovissa till belopp eller till den 
tidpunkt då de skall infrias.  
 
 
Balansräkningen visar  de 
tillgångar och skulder 
kommunen har på boksluts- 
dagen. Man kan också säga att 
den visar hur kapitalet använts 
(tillgångar) och hur det har 
skaffats fram (eget kapital och 
skulder). 
 
 
Eget kapital visar skillnaden 
mellan tillgångar och skulder, 
dvs hur mycket av 
tillgångarna som finansierats 
av egna medel. 
 
 
Finansieringsanalysen visar 
hur kommunen fått in pengar 
och hur de har använts under 
året. Här behandlas ut- och 
inbetalning till skillnad från 
resultaträkningen som inne- 
håller kostnader och intäkter. 
Skillnaden mellan tillförda 
och använda medel ger 
förändringen av rörelse-  

 
 
kapitalet vilket också kan 
utläsas ur balansräkningen om 
man minskar omsätt- 
ningstillgångarna med de 
kortfristiga skulderna och 
jämför med föregående år. 
 
 
Kapitalkostnad är en årlig 
ersättning mellan 
finansförvaltningen och 
verksamheterna. Utgör 
ersättning för nedlagt kapital i 
de anläggningstillgångar som 
nyttjas av verksamheten. 
 
 
Nettoinvesteringar är inves-
teringstutgifter efter avdrag 
för investeringsbidrag mm. 
 
 
Nettokostnader är drift-
kostnader efter avdrag för 
avgifter, driftbidrag och 
ersättningar. Finansieras med 
skattemedel. 
 
 
Omsättningstillgångar är 
summan av likvida medel, 
kortfristiga fordringar 
(kortare än ett år) och förråd. 
Dessa tillgångar kan på kort 
tid omsättas till likvida medel. 
 
 
Resultaträkning visar årets 
resultat och hur det upp- 
kommit. Den visar även för- 
ändringen av det egna 
kapitalet, något som också 
kan utläsas genom att jämföra 
balansräkningen för de två  
senaste åren. 

 
 
Rörelsekapitalet är 
skillnaden mellan kortfristiga 
omsättningstillgångar och 
skulder. Rörelsekapitalet 
avspeglar kommunens 
finansiella styrka på kort sikt. 
 
 
Skulder är dels kortfristiga 
(skall betalas inom ett år) dels 
långfristiga. 
 
 
Soliditet beräknas som 
andelen eget kapital av de 
totala tillgångarna. Dvs 
graden av egna finansierade 
tillgångar. 
 
 
Skattesats anger hur stor del 
per intjänad hundralapp som 
skall erläggas i skatt. 
 
 
Skattesats totalt består av 
skatt till kommunen, 
landstinget och kyrkan. 
 
 
Tillgångar är dels omsätt-  
ningstillgångar (t.ex 
kontanter, kortfristiga ford- 
ringar och förråd) dels 
anläggningstillgångar (t.ex  
fastigheter, inventarier,  
aktier och långfristiga 
fordringar). 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

 
 
 
Redovisningen har 
huvudsakligen skett enligt 
god redovisningssed, i 
överensstämmelse med 
kommunal redovisningslag. 
De avvikelser som 
förekommer kommenteras 
särskilt nedan.  
 
Anläggningstillgångar 
Upptas till anskaffningsvärdet 
minus eventuella 
investeringsbidrag. 
Avskrivningar sker således 
inte på tillgångarnas 
bidragsfinansierade del. 
 
Arbetsgivaravgifter och 
preliminärskatt som betalas 
2006 men avser 2005 har 
skuldbokförts och påverkar 
årets resultat. 
 
Avskrivningar sker med ett 
års eftersläpning. Dvs de 
investeringar som gjorts 2005 
tas med i 2006 års bokföring 
för första gången. Beräknas 
på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde minus 
eventuella investeringsbidrag. 
 
Avsättningar för pensioner 
intjänade from 1998 redo-  
visas som en avsättning i  
balansräkningen. Pensioner 
intjänade före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse i 
enlighet med den kommunala 
redovisningslagen. Korri- 
gering av denna förändring av 
redovisningsprincip har inte 
gjorts för tidigare år. 
Pensionsåtagandet beräknas 
av Kommunernas 
Pensionsanstalt (KPA). 

Kapitalkostnader består av 
avskrivningar och intern 
ränta. Avskrivningarna har 
beräknats efter nominell 
metod. Avskrivning påbörjas 
året efter avslutad investering. 
(tidigare två års eftersläpning) 
Internräntan har under året 
uppgått till 5,0 %. 
 
Kostnadsräntor hörande till 
redovisningsåret men där 
betalning sker efter årsskiftet 
har skuldbokförts. 
 
 
Leverantörsfakturor 
inkomna efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisnings- 
året har i huvudsak bokförts 
och belastat årets redovisning. 
 
 
Sammanställd redovisning 
(koncernredovisning) är 
upprättad efter bolagens 
preliminära bokslut. 
Eliminering har gjorts för 
interna mellanhavanden 
mellan kommunen och 
respektive företag samt 
mellan de olika företagen. 
Vid upprättande av 
koncernredovisningen har 
kommunens redovisnings-
principer varit vägledande. 
Någon justering för olikheter 
i avskrivningsprinciper har 
inte gjorts utan respektive 
företags principer är i detta 
sammanhang rådande. 
 
Statsbidrag hänförliga till 
redovisningsåret men ännu ej 
influtna har fordringsförts. 
 
 
 

Semesterlöneskuld samt 
avsättningar för outtagen 
semester och övertid har 
redovisats som kortfristig 
skuld. Förändringen mellan 
2004 och 2005 har redovisats 
som kostnad/minskad kostnad  
i driftredovisningen för 
respektive verksamhet. 
 
Skatteintäkter innehåller 
slutavräkning för år 2004 och 
prognostiserad slutavräkning 
för 2005. Detta följer 
redovisningsrådets 
rekommendationer. 
 
Särskild löneskatt på 
pensionsåtaganden ingår i 
resultatet.  
 
Utställda fakturor efter  
Årsskiftet, men hänförliga till 
redovisningsåret har i flertalet 
fall fordringsförts och 
tillgodogjorts årets 
redovisning. 
 
Redovisning av leasingavtal  
En översyn av kommunens 
leasingavtal har påbörjats för 
att anpassas till 
rekommendation nr 13.  
 
Avsättning deponi enligt 
Rådets rekommendation nr 10 
har ej gjorts, däremot finns en 
specifikation i noten till eget 
kapital.  
 
En översyn kommer att göras 
under 2006 för att ytterligare 
anpassa redovisningen till 
väsentliga uttalanden från 
rådet för kommunal 
redovisningen.  




