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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

 
Nu är det dags att göra en 
halvtidsbedömning av året så här långt. Ett 
händelserikt och spännande år på många 
sätt. Ute i världen är det oroliga tider vad 
gäller den ekonomiska situationen för 
många länder. Hittills har vårt land klarat 
sig relativt bra men ännu råder stor 
osäkerhet.   
 
Vad gäller resultatet för kommunen så är 
prognosen att vi gör, i våra förhållanden 
mätt, ett rejält överskott. Välbehövligt 
naturligtvis och anledningen är i princip 
ökade intäkter.   
Arbetet med att implementera den 
styrmodell som beslutades tidigare, 
fortsätter och den börjar sakta men säkert 
ta sin form. I förslaget till kommande års 
övergripande strategier och budget 
föreslår vi minskning av antalet mål 
eftersom dessa upplevs vara för många. 
Fullmäktige kommer inom kort att också 
få ta ställning till om målen skall anpassas 
redan nu under år 2012.   
 
Befolkningsminskningen ser än så länge ut 
att ha mattats av lite och jag hoppas det är 
ett trendbrott som fortsätter i den 
riktningen. I budgeten återfinns inga stora 
verksamhetsförändringar beslutade och 
detta möjliggör då att andra frågor kan 

prioriteras. För närvarande pågår ett antal 
utredningar som är viktiga, värt att 
nämnas är kostutredningen och se över 
totalbehovet av underhåll på fastigheter 
för att kunna lägga en långsiktig planering 
för investeringar och därmed också kunna 
fastställa resultatmål som ligger i paritet 
med de besluten. I juni beslutades att 
kommunen skulle ingå ett samarbetsavtal 
med Statens Bostads Omvandlings AB för 
att se om vi kan få tillstånd byggandet av 
ett seniorboende i någon av 
fastighetsbolagets fastigheter.  
 
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 
för att Ljusnarsberg ska bli en ännu bättre 
kommun att bo och arbeta i. 
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Förvaltningsberättelse 

 
Delårsrapporten är en sammanställning över kommunens verksamhet och ekonomi per den 
31 juli 2012. Rapporten är en möjlighet för fullmäktige och medborgare i kommunen att 
granska kommunens verksamhet under året. Delårsrapporten är inte lika omfattande som 
årsredovisningen, men ska ändå ge tillräcklig och relevant information för att kunna göra en 
uppskattning av hur kommunstyrelsen hittills under året har förvaltat medlen från 
skattebetalarna. 
 

Förvaltningsberättelsen har följande disposition: 
Avsnitt 1 Händelser under året 
Här presenteras väsentliga händelser som har skett och sådana händelser som säkert 
kommer att inträffa under året. Under 2012 förväntas inga förändringar i kommunens 
verksamhet som väsentligen påverkar dess inriktning, men det har bl.a. tagits beslut om 
investeringar som redovisas här tillsammans med investeringsredovisningen i nästa avsnitt. 
 
Avsnitt 2 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen är en uppföljning av de investeringar som har prioriterats i 
kommunen för året och kostnaderna för dessa. 
 
Avsnitt 3 Ekonomiska förutsättningar och förväntad utveckling 
I detta avsnitt görs en omvärldsanalys som har till syfte att spegla de yttre omständigheter 
som påverkar kommunens verksamhet och ekonomi.  
 
Avsnitt 4 God ekonomisk hushållning 
Här görs en uppföljning av balanskravet och de av fullmäktige uppsätta målen för en god 
ekonomisk hushållning ur ett verksamhets- och finansiellt perspektiv. God ekonomisk 
hushållning är något som genomsyrar förvaltningsberättelsen fr.o.m. detta avsnitt och vid 
bedömningen av huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning, krävs vetskap om 
de yttre förutsättningarna som presenteras i avsnitt 3.  
 
Avsnitt 5 Finansiell analys 
I den finansiella analysen presenteras kommunens finansiella situation och dess finansiella 
utveckling. Här görs bl.a. en analys av delårsresultatet.   
 
Avsnitt 6 Driftredovisning  
Driftredovisningen är en viktig del i den ekonomiska uppföljningen för delåret. Här redovisas 
det ekonomiska utfallet och avvikelsen mot budget på verksamhetsnivå. 
 
Avsnitt 7 Personalredovisning 
I det sista avsnittet i förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga personalförhållanden och 
sjukfrånvaro. Perspektivet här är kommunen i rollen som arbetsgivare. 



     

 

5 

5 

 

Händelser under året 
 

Bowlinghall 
I början av året var det officiell invigning 
av den nyuppförda bowlinghallen i f.d. 
konsumhuset. Bowlinghallen har blivit ett 
populärt nöje hos kommunens invånare. 
 

Tinget 
Tinget består av en grupp företagare och 
representanter från kommunen som 
samlas för att bedöma medborgares ljusa 
idéer med fokus på positiv utveckling för 
Ljusnarsbergs kommun. I projektet 
Ljus idé, som syftar till att stödja 
företagare med bl.a. mentorskap och 
ekonomiskt stöd, tilldelas valda 
idégrupper/föreningar pengar för att 
kunna förverkliga sina idéer. Initiativet har 
engagerat många invånare i kommunen. 

 
Investeringar 
Reningsverket i Bångbro har byggts ut och 
moderniserats för att kunna ta emot 
ökade mängder avloppsvatten från 
Kopparbergs Bryggeri. Investeringen 
återbetalas av bryggeriet via avgifter. 
 

Byte till lågförbrukande vägbelysning är 
genomfört. Effekter är bättre belysning till 
en lägre energiförbrukning. 
 
Ytterligare investeringar redovisas i nästa 
avsnitt Investeringsredovisning. 
 

Framtidsplaner 
Under året har det arbetats fram underlag 
för exploatering av villatomter i de sjönära 
områdena Näset och Mossbroviken. Dock 
återstår flera steg innan en exploatering 
eventuellt kan genomföras.  
 
En energiutredning har genomförts på 
centrumanläggningen vid Gillersklack. 
Byte av uppvärmningssystem och 
uppgradering av ventilationssystemet är 
förslag på åtgärder. Dock ska en besiktning 
av fastigheten även ur ett 
byggnadsperspektiv genomföras för att ett 
heltäckande underlag ska föreligga inför 
en eventuell investering. 
 
Nya resecentrum kommer att 
iordningställas i både Ställdalen och 
Kopparberg. Centrumet i Ställdalen 
färdigställs under 2012 medan det i 
Kopparberg ska bli klart under 2013. 
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Investeringsredovisning 
Investeringar per 31 juli 2012 (tkr) 

      Utfall Utfall Prognos  Budget Avvikelse 

Projekt jan-juli 11 jan-juli 2012 helår 2012 2012 prog-budg 

      Allmänt utskott 1 788 976 10 265 12 870 2 605 

varav  
     varav adm/IT/Gem vht 88 588 1 215 2 355 1 140 

Gata/park VA/Renh 1 700 388 9 050 10 515 1 465 

      Socialt utskott 551 0 150 150 0 

      Bildningsutskott 3 313 0 500 500 0 

      Totalt investeringar 2011 5 652 976 10 915 13 520 2 605 

        Utfall Utfall Prognos  Budget Avvikelse 

Projekt jan-juli 11 jan-juli 2012 helår 2012 2012 prog-budg 

      Fastighetet och anläggningar 
     Resecenter 0 72 130 930 800 

Tillgängligh offentlig lokaler 0 0 50 50 0 

Renovering skolor 0 131 400 400 0 

Renovering förskolor 3 313 0 0 100 100 

Uppvärmningssystem Badet 0 0 100 600 500 

Asfaltering vägar 750 0 1 470 1 700 230 

Vägbelysning energisnålare 750 241 600 1 915 1 315 

Offentlig utemiljö 0 230 230 100 -130 

Idrottsplatser 0 0 150 150 0 

Broarbeten 0 147 450 0 -450 

Ledningsarbeten 0 0 1 500 1 750 250 

Vattenverk/Reningsverk 200 0 5 150 5 150 0 

Inventarier 
    

0 

IT 0 76 450 450 0 

Lysrör Badet 0 79 85 75 -10 

Köksutrustning 88 0 0 0 0 

Datasystem 5 0 150 150 0 

Inventarier Koppargården 546 0 0 0 0 

Totalt investeringar 2011 5 652 976 10 915 13 520 2 605 

 
Utfallet hittills är något missvisande då utförda/pågående investeringar ej fakturerats från BKT.  
IT genomför en rad åtgärder som både höjer kvalitén, säkerheten och sänker kostnaderna.  
Byte av lysrörsarmatur har genomförts i simhallen. Det kommer innebära en bättre upplyst hall med en lägre 
energiförbrukning. Uppvärmningssystemet för badet blir troligen av år 2013, då utredning fortfarande pågår.  
Utbyte av ventilationssystem pågår i Garhytteskolan.  
Utbyte av vägbelysning genomfört med en tydlig minskning av elförbrukning som resultat och dessutom till 
lägre kostnad än budgeterat.  
Resecenter i Kopparberg förskjuts till 2013 på grund av försenad projektering.  
Broarbeten blir högre än beräknat på grund av bro vid bryggeriet, då erhålls även ett statsbidrag med ca 70 % 
av kostnaden. 
Avvikelserna i investeringsprognosen blir sammanlagt 2 605 tkr mindre per helår. 
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Ekonomiska förutsättningar och förväntad utveckling 

 
Näringsliv och arbetsmarknad 
I Ljusnarsbergs kommun finns många 
företag inom ett brett spektrum av 
branscher. Flertalet är små företag med 
färre än fem anställda. De två största 
företagen i kommunen är Ahlstroms i 
Ställdalen, med ca 120 anställda, som 
tillverkar fibertyg samt Kopparbergs 
Bryggeri med ca 150 anställda. Bland 
övriga företag är branschbredden stor. Allt 
ifrån traditionella verkstadsföretag till 
företag som sysslar med medicinteknik 
och elektronik.  
 
Kommunen arbetar aktivt med 
företagsbesök, stöd till företag, 
företagsträffar, nyföretagarservice m.m. 
Genom kommunens näringslivsråd bedrivs 
ett aktivt arbete tillsammans med 
kommunens företagarföreningar. Rådet 
har bland annat arbetat fram ett 
näringslivsprogram för kommunen som 
antagits av kommunfullmäktige för 
perioden 2012-2014. Det grundläggande 
syftet är att bidra till en positiv 
näringslivsutveckling genom att stödja och 
stimulera befintliga företag, 
nyföretagande samt att attrahera externa 
företag att etablera sig i kommunen.  
 
Kommunen har idag inga lediga industri- 
eller servicelokaler vilket medför att 
befintliga företag har svårt att växa i 
kommunen. Därför arbetar kommunen 
aktivt med att iordningsställa ett nytt 
industriområde för etableringar. 
 
Intresseföreningen Utveckling 
Ljusnarsberg arbetar i samverkan med 
föreningar, näringsliv och kommunen med 
att skapa bättre arbets- och 
boendemöjligheter i Ljusnarsberg. Idag 

finns sju arbetsgrupper med olika 
intresseområden. 
 
Projekt Bergskraft Bergslagen genomför 
ett aktivt arbete för att gynna 
gruvindustrin i regionen. Projektet 
fokuserar främst på att attrahera företag 
inom bergsbruksbranschen för etablering 
samt att undersöka metoder för sanering 
av historiskt gruvavfall. Projektet har 
lyckats mycket väl med att attrahera 
företag till regionen. Det finns stor 
potential att hitta ekonomiska 
mineraliseringar (malm) i regionen. Ett 
testfält för olika saneringsmetoder är 
etablerat på Ljusnarsfältet där projektet i 
nära samarbete med Örebro universitet 
bedriver verksamhet. För tillfället har 
projektet arbetsgrupper både för 
infrastruktur- och 
kompetensförsörjningsfrågor vilket är 
centrala utmaningar för tillväxten i 
regionen. Flera av projektfinansiärerna, 
inklusive Ljusnarsbergs kommun, har 
bildat en ekonomisk förening, som i sin tur 
har bildat två aktiebolag. 
 
Arbetslösheten är fortsatt hög i 
kommunen och utförsäkringar gör att 
försörjningsstödet ligger på en hög nivå. 
Samarbete med Arbetsmarknadsenheten 
pågår och de personer som inte kan 
uppvisa arbetshinder hänvisas dit. Individ- 
och familjeomsorgen (IFO) samarbetar 
även med Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen.  
 

Befolkning 
Under första halvåret minskade 
befolkningen med tre invånare till 4867. 
Det är en betydligt lägre 
befolkningsminskning än det budgeterade 
-75. Samma period i fjol var minskningen 
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31. Under året har hittills fötts 18 (25), 
avlidit 34 (47) och flyttnettot är positivt 
med 14 invånare (-9).  
Från 1 november 2011 till och med 30 juni 
2012 minskade kommunen med 31 
invånare. Befolkningsutvecklingen i 
kommunen har under lång tid varit  

negativ. Lägre födelsetal än dödstal 
kombinerat med negativt flyttnetto över 
tid har successivt halverat befolkningen 
sedan 1960. Nedanstående diagram visar 
utvecklingen: 

 

 

 
 
Den minskande befolkningen ställer 
ständiga krav på anpassning av 
kommunens verksamheter. En minskning 
med 100 invånare innebär ca 4,5 mkr i 
lägre skatte- och statsbidragsintäkter. 
 
Även åldersstrukturen påverkar 
kommunens verksamheter. En allt äldre 
befolkning kommer att ställa ökade krav 
på äldreomsorgen. År 2020 och framåt 
ökar antalet invånare i ålderskategorin 
80 år och äldre betydande. Nya platser för 
särskilt boende kommer att behövas vilket 
innebär ökad resursåtgång. Ökar behovet 
med exempelvis tio platser ökar kost-
naderna med ca 5-6 mkr.  
 
Inom grundskolan minskar antalet elever 
framöver. Främst minskar elevantalet 
inom de högre årskurserna på Kyrk-
backsskolan. Förutom en generell 

anpassning till minskat elevantal utifrån 
fastställd resursfördelningsmodell kan det 
bli svårt att finna behörig personal till vissa 
undervisningsämnen.  
 
Ett viktigt medel för att behålla invånare 
och dessutom utveckla näringslivet är väl 
utbyggda och fungerande kommunika-
tioner. Kommunikationerna till och från 
kommunen har förbättrats avsevärt sedan 
Tåg i Bergslagen startade sin trafik och 
antalet resande har successivt ökat. En 
målsättning som uppnåddes i slutet av 
2011 var att ”entimmestrafik” infördes till 
och från Kopparberg och Ställdalen. Nästa 
mål är att korta restiderna. 
 

Bostadsmarknaden 
Bostadsmarknaden har större utbud än 
efterfrågan. Detta har inneburit låga priser 
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på både egna hem, bostadsrätter och 
hyresfastigheter. Nyproduktionen i 
kommunen består av enstaka villabyggen. 
Det allt äldre beståndet på 
fastighetsmarknaden kräver ökade 
underhållsinsatser. Genomgripande 
renoveringar innebär stora kostnader som 
föranleder stor försiktighet hos 
fastighetsägarna eftersom marknaden är 
svag i kommunen. Följden blir ett allt 
sämre fastighetsbestånd. Detta är en ond 
spiral som i dagsläget verkar vara svår att 
bryta.  
 

I somras gick bostadsrättsföreningen 
Centrum Ställdalen med 56 lägenheter i 
konkurs. Fastigheterna är i stort behov av 
renovering och underhåll.  
 
En positiv händelse är att Ljusnarsbergs 
Fastighets AB (LFAB) tillsammans med 
Statens Bostadsomvandling AB (SBO) 
utreder förutsättningarna för att rusta 
lämplig fastighet till någon form av 
seniorboende. Utredningen ska vara klar 
under 2013.  
 

Samhällsekonomisk utveckling 
Internationell utveckling 

Den svenska ekonomin har ett 
förhållandevis starkt utgångsläge jämfört 
med många andra europeiska länder. 
Trots intensiva förhandlingar, rädd-
ningspaket och uppgörelser om 
åtstramningar i de utsatta ländernas 
statsbudgetar är det mest konkreta som 
hittills har uppnåtts, de skuldned-
skrivningar som Grekland har beviljats. I 
övrigt kvarstår skulderna och obalanserna 
är fortsatt kraftiga. Grekland, Irland, 
Portugal, Italien och Spanien är mest 
utsatta. I fjolårets prognos per den 31 
mars stod följande: 
 

”Vad som måste betraktas som en fortsatt 
riskfaktor är de väldiga statsskulder som 
olika länder åsamkat sig i sina försök att 
neutralisera eller dämpa den finansiella 
härdsmältan. Dessa skulder ska 
återbetalas.”  
 
I regeringens vårproposition och Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) ekono-
miska bedömning i augusti 2012, antas att 
problemen i Europa och USA kommer att 
lösas under ordnade former. Mer konkret 
innebär detta att inga fler storbanker går i 
konkurs, att euron i fortsättningen an-
vänds som valuta i samtliga anslutna 
länder och att de åtgärdspaket som olika 
länder förbundit sig till verkligen efterföljs. 
Till detta ska läggas att beredvilligheten 
och möjligheten hos bl.a. övriga euro-
länder, IMF, bankerna, finansinstitut och 
enskilda finansiella stormakter utanför 
euron att kvarstå som garanter antas 
fortskrida. 
 
Några alternativa scenarior redovisas inte i 
vårpropositionen eller SKL:s prognos. En 
faktor som kan komma att visa sig mycket 
betydelsefull är avmattningen i den kine-
siska ekonomin. Även om tillväxten där är 
mycket högre än i Europa och USA, inne-
bär den lägre tillväxttakten att order-
böckerna i västvärldens exportföretag blir 
tunnare med därpå ökade risker för ännu 
svagare arbetsmarknad.  
  
Nationell utveckling 

Den svenska ekonomin klarar sig bra, 
utifrån ovanstående. BNP tros öka under 
2012 med 1,8 % och under 2013 med 2 %. 
SKL gör en försiktigare bedömning av BNP 
2013 än sina tidigare antaganden. Skälen 
är den osäkra utvecklingen i Sydeuropa. 
Några resonemang angående en kraftigare 
försvagning av den kinesiska efterfrågan 
finns inte med i SKL:s senaste 
ekonomirapport. 
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Den något försvagade tillväxten kommer 
att resultera i en något försvagad 
sysselsättningsnivå under 2013, enligt 
SKL:s bedömningar. Detta innebär en 
något försämrad tillväxt av 
skatteunderlaget 2013, men vägs upp av 
en viss revidering i positiv riktning av 
skatteunderlagstillväxten för 2012. 
 
Det avtal, 2,6 % i årstakt, som slöts mellan 
Metall och Verkstadsföreningen kallades 
ett ”tak”. Detta har dock inte efterföljts av 
alla branscher, bl.a. Kommunal och SKL. 
Uppgörelsen dem emellan innebär en 
kostnadsökning för samma kollektiv med 
ca 3 % i årstakt. För övriga avtalsområden 
är dock nivån 2,6 %. Avtal med 
lärarförbunden återstår. Ljusnarsbergs 
kommun gör uppskattningen att 
budgeterad lönekostnadsökning inte 
behöver utökas. 
 
Ett viktigt beslut som fattades i riksdagens 
finansutskott var att uppmana regeringen 
att slutföra arbetet med utformningen av 
ett uppdaterat utjämningssystem för 
kommunsektorn. Vid ett fullföljande av 
Utjämningskommitteéns betänkande kan 
ett viktigt tillskott komma Ljusnarsbergs 
kommun till del.  
 

Kommunens engagemang 
Koncernen 

I det följande görs en kort redogörelse för 
vilka bolag kommunen äger utifrån 
bolagsordning och ägardirektiv.  
 
Ljusnarsbergs Fastighets AB (LFAB) 
Kommunens allmännyttiga bostadsföretag 
har 308 lägenheter och 25 lokaler i sitt 
bestånd. Ändamålet med bolagets 
verksamhet är att erbjuda 
kommuninnevånarna goda bostäder till 
acceptabla kostnader samt inta en aktiv 

roll som kommunens instrument i 
fastighets- och bostadsförsörjningsfrågor, i 
enlighet med kommunallagens 
lokaliseringsprincip.  
 
Den 1 januari 2012 återtog kommunen 
ansvaret för förvaltningen av skolorna, 
förskolorna, Tingshuset och 
Brandstationen i kommunen (de s.k. 
förvaltningslokalerna) från bolaget. 
Fastighets- och bostadsförsörjningsfrågor 
samordnas på kommunens nyinrättade 
fastighetsavdelning, vars chef också är VD 
för LFAB. 
 
Enligt ägardirektiven ska bolaget årligen 
fastställa en affärsplan innehållande 
affärs- och verksamhetsidé, 
affärsförutsättningar (hot och 
möjligheter), konkurrensförmåga (starka 
och svaga sidor), mål och val av 
huvudstrategier.  
 
Början till en affärsplan skapades tidigt 
under våren då en verksamhetsplan för 
året antogs av bolagets styrelse. 
Verksamhetsplanen innehåller mål och 
planerade investeringar 2012. Vidare finns 
olika scenarior för framtida större 
underhåll och investeringar med i planen. 
Några beslut av styrelsen har dock ännu ej 
fattats vad avser enskilda insatser i 
verksamhetsplanen.  
 
Positivt är att detta är första gången som 
bolaget redovisat en affärs-/handlingsplan 
till ägaren.  Bolaget bör dock utveckla 
affärsplanen ytterligare. 
 
Den 17 december 2009 beslutade 
kommunfullmäktige uppdra åt 
fastighetsbolagets VD att anpassa 
underhållskostnaderna för allmännyttan 
till en nivå i paritet med den som 
överenskommits med Statens 
Bostadsdelegation och att detta skulle ske 
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utan att de samlade driftskostnaderna 
ökade. Uppdraget verkställdes i år genom 
en utarbetad underhållsplan.  
 

Eftersom kommunen äger bolaget i sin 
helhet, riskerar också kommunen det 
kapital den har satsat i bolaget. 
Kommunens ekonomiska ansvar omfattar 
därtill även borgensåtaganden för 
bolagets lån. Lånen uppgår per den 31 juli 
2012 till 27,5 mkr. Kommunen äger rätt att 
årligen ta ut en borgensavgift för sina 
åtaganden gentemot bolaget. Föregående 
år betalade bolaget 0,06 mkr i 
borgensavgift till kommunen. 
 
För att säkra bolagets, och därmed även 
kommunens, framtida ekonomiska 
situation har kommunen upprättat ett 
antal finansiella mål som bolaget ska 
sträva efter. Bolaget ska ha en soliditet på 
35 %, ett resultat som minst motsvarar 
1 % av balansomslutningen och en 
skuldsättningsgrad på 65 %. Bolaget 
uppfyller soliditetsmålet, men uppvisar 
per den 31 juli 2012 ett underskott på 0,1 
mkr, vilket innebär att resultatmålet inte 
uppnås. Målet om belåningsgrad 
uppfylldes inte heller för räkenskapsåret 
2011. Bolaget behöver amortera på 
låneskulden för att uppnå målet, men inga 
lån förfaller förrän i februari 2013.  
 
Fastighetsbolaget har sedan länge haft en 
god likviditet. Per den 31 juli 2012 uppgår 
banktillgodohavandena till 12,8 mkr. Detta 
är enligt ägardirektiven att anse som 
överlikviditet (mer än 10 % av 
omslutningen; ca: 5,3 mkr), vilket i första 
hand ska användas till amortering av lån 
och i andra hand för strukturella åtgärder 
avseende bostadsbeståndet. Några 
strukturella åtgärder avseende 
bostadsbeståndet har inte skett under 
året, men kommunen har för närvarande 
en dialog med SBO kring möjligheterna för 

SBO att ta över fastigheten Nyrågen 6 
(”Gärdet” i folkmun). 
 
Processen med avstyckning och så 
småningom försäljning av fastigheten 
Vintersvik 2 påbörjades förra året men är 
ännu inte klar. På fastigheten finns tre 
industrilokaler och målet är att nuvarande 
hyresgäster köper den avstyckade 
fastigheten. I övrigt har det inte tagits 
några beslut om framtida försäljningar, 
nyförvärv eller nybyggnationer utifrån 
antagen verksamhetsplan. 
 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 
Bolagets ändamål är att uppföra och hyra 
ut lagerutrymme åt en av kommunens 
största privata arbetsgivare, i enlighet 
med kommunallagens 
självkostnadsprincip. Lagerbyggnaden 
färdigställdes i mars 2011 och hyrs sedan 
dess av Kopparbergs bryggeri mot en 
månatlig hyra. Självkostnadsprincipen är 
en kommunalrättslig grundprincip som 
innebär att kommuner inte får ta ut en 
högre avgift än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen 
tillhandahåller. Enligt bolagsordningen ska 
principen även tillämpas i bolagets 
verksamhet. 
 
Resultatet i bolagets delårsbokslut per den 
31 juli 2012 är 30 tkr. Vinsten överstiger 
inte väsentligen självkostnaden för 
bolagets verksamhet och enligt budget ska 
bolaget uppvisa nollresultat över tid. 
Första verksamhetsåret redovisades en 
förlust för bolaget.  Några ägardirektiv 
avseende bolagets verksamhet har inte 
antagits av kommunen. 
 
Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 
Stiftelsen har till ändamål att äga och 
förvalta tillskjuten egendom som en 
anläggning för turism och 
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konferensverksamhet samt 
fritidsanläggning för bygdens folk.  
Stiftelsens verksamhet har under perioden 
varit väldigt begränsad då anläggningen i 
och med årsskiftet 05/06 såldes till det 
Belgienbaserade företaget Transtravel. I 
och med detta kommer styrelsen troligen 
på sikt att avveckla stiftelsen då inget syfte 
eller ändamål kvarstår. Under perioden 
har dock inga konkreta åtgärder gjorts för 
att avveckla stiftelsen. 
 
Resultatet i stiftelsens delårsbokslut per 
den 31 juli 2012 är minus 2 tkr (fg år -0,4 
tkr). Inga intäkter har funnits under 
perioden, enbart en kostnad på 2 tkr. 

Stiftelsens fordran på köparen av 
anläggningen har sedan årsskiftet minskat 
från 943 tkr till 573 tkr. Likviditeten var 
den 31/7 605 tkr. 
 
Särskilda upplysningar - koncernen 
Inga bidrag, tillskott eller utdelningar har 
skett i koncernen under delåret. 
I tabellen nedan redovisas de 
mellanhavanden (ekonomiska händelser 
och relationer) som funnits inom 
kommunkoncernen under delåret. T.ex. 
har Ljusnarsbergs kommun en fordran på 
sammanlagt 1 652 tkr i koncernen fördelat 
på Ljusnarsbergs Fastighets AB 281 tkr och 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 1 371 tkr.

___________________________________________________________________________ 
 
Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 

Interna transaktioner Ljusnarsbergs 
kommun 

Ljusnarsbergs 
Fastighets AB 

Ljusnarsbergs 
Kommunlager AB 

Stiftelsen 
Gillersklack 

Försäljning  Köpare 1 313 tkr 934 tkr   
 Säljare 934 tkr 1 313 tkr   

Fordringar  Köpare  281 tkr 1 371 tkr  
 Säljare 1652 tkr    

Finansiella Köpare   772 tkr  
 Säljare 772 tkr    

Lån  Köpare   38 212 tkr  
 Säljare 38 212 tkr    

 
Övriga engagemang 

Kommunen har engagemang i ett flertal 
samarbetsorganisationer av olika slag. 
Däribland Regionförbundet Örebro, 
SOFINT, Tursam, Business Region Örebro, 
Intresseföreningen Bergslaget, 
Partnerskap Bergslagen, 
Bergslagsdiagonalen, Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer och 
L&SEK är bara några av dem. Här nedan 
presenteras större samverkansparter som 
har stor påverkan på kommunens samlade 
ekonomi. 
 
 

 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 
BKT är ett kommunalförbund med de fyra 
kommunerna i norra länsdelen som 
medlemmar. Ändamålet med dess 
verksamhet är att tillhandahålla 
medlemskommunerna erforderliga 
tjänster inom det tekniska området i 
enlighet med respektive kommuns 
ambitionsnivå och ekonomiska 
förutsättningar. BKT har verksamheter 
inom följande områden: gata, park, idrott- 
och fritidsanläggningar, skogsförvaltning, 
lokal- och miljöservice, avfall, återvinning 
samt avlopp. 
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Sedan den 1 juli 2010 gäller nuvarande 
förbundsordning som bl.a. reglerar hur 
verksamheten ska finansieras. BKT:s 
verksamheter delas in i en 
skattefinansierad del, som finansieras med 
hjälp av driftbidrag från 
medlemskommunerna, och en 
avgiftsfinansierad del, som finansieras fullt 
ut via taxeintäkter. Gemensamma 
kostnader ska enligt förbundsordningen 
fördelas i proportion till 
befolkningsantalet i respektive kommun. 
Förbundsordningen ska under hösten 
revideras. 
 
För hela BKT visar prognosen ett 
underskott för den skattefinansierade 
delen med totalt 1 mkr. För den 
avgiftsfinansierade delen prognostiseras 
för samma period ett överskott med 
1,7 mkr. 
 
För Ljusnarsbergs kommun prognostiseras 
ett överskott för den avgiftsfinansierade 
delen med 0,45 mkr, vilket 
överensstämmer med BKT:s budget för 
året. I kommunen budgeteras ett 
överskott med 1 mkr vilket innebär att 
kommunen får ett underskott med 0,55 
mkr i sin budget. Den skattefinansierade 
delen beräknas dock göra ett underskott 
med 0,1 mkr, vilken hänförs främst till 
parkverksamheten och till viss del 
gatuverksamheten. För övriga 
verksamheter prognostiseras ingen 
avvikelse mot budget för 
Ljusnarsbergs kommuns del. 
 
Värt att nämna är att flera uppsägningar 
p.g.a. arbetsbrist har skett hos BKT under 
våren 2012 för att anpassa verksamheten 
till de ekonomiska ramarna. Totalt fick tio 
tillsvidareanställda avsluta sina 
anställningar, av vilka sex personer gick i 
pension och fyra fick anställning hos 
annan arbetsgivare. För Ljusnarsbergs del 

minskar bemanningen från 2,5 årsarbetare 
till 0,8 årsarbetare. 
 
Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB) 
BMB är en gemensam nämnd med 
Lindesberg som huvudman. Nämnden 
ansvarar för bl.a. bygg-, miljö- och 
trafikärenden och handläggningen av 
bostadsanpassningsärenden. 
 
BMB prognostiserar ingen avvikelse mot 
budget. Kostnaderna fördelas 
proportionellt utifrån invånarantal. 
Ljusnarsbergs del är ca 10,8 % vilket 
motsvarar knappt 1,6 mkr. 
 
Räddningstjänsten Västerbergslagen 
Tillsammans med Ludvika har kommunen 
en gemensam räddningsnämnd. Under 
året har stationschefen gått i pension och 
numera finns ingen fast stationerad 
personal kvar i kommunen utan arbetet 
utförs av personal från Ludvika.  
Räddningstjänsten prognostiserar ingen 
avvikelse mot budget. Kommunens andel 
av kostnaderna är proportionellt utifrån 
invånarantal multiplicerat med 
koefficienten 0,86 vilket innebär 3,95 mkr.  
 
Bergslagens Överförmyndarnämnd (BÖN) 
Enligt lag ska det i varje kommun finnas en 
överförmyndare eller en 
överförmyndarnämnd. 
Överförmyndarnämnden är en myndighet 
vars verksamhet, med huvuduppgiften att 
utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare 
och gode män, regleras av föräldrabalken.  
Överförmyndarnämnden är tillsammans 
med kommunstyrelse, valnämnd och 
revisorerna en obligatorisk verksamhet.  
 
Bergslagens Överförmyndarnämnd (BÖN) 
är en gemensam nämnd- och förvalt-
ningsorganisation för de fyra kommunerna 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Nora. Organisationen bildades 2011 och 
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Ljusnarsbergs kommun är värdkommun. 
Nämndens vision är att vara en kva-
lificerad resurs i norra länsdelens 
kommuner för att ge huvudmännen 
trygghet.  
 
Enheten bärs av principen att alla åtgärder 
ska vara till gagn för den enskilde. 
Enhetens uppdrag är att rekrytera, utbilda 
och stödja ställföreträdare såsom gode 
män, förvaltare och förmyndare. Enheten 
utövar tillsyn över gode män, förvaltare, 
förmyndare och särskilt förordnade 
vårdnadshavare. Enheten informerar 
allmänheten och övriga myndigheter om 
verksamheten. 
 
Ett samarbete med Örebro kommun har 
inletts där tyngdpunkten ligger på att 
handläggarna ska kunna få stöd i 
komplicerade ärenden. 
 
Kostnaderna fördelas utifrån antal 
ärenden. Ljusnarsberg har ca 15 % av 
ärendena. Prognosen för 2012 är att 
resultatet följer budget. 
 
Bergskraft 
Bergskraft är en gemensam nämnare för 
flera organisationer och projekt inom 
gruvnäring och miljövård. Målet inom 
Bergskraft är bl. a. att tillgången på 
mineraler och metaller i området, som har 
varit basen för Bergslagens utveckling, ska 
utnyttjas i större utsträckning för tillväxt 
och därigenom ge nya arbetstillfällen. Ett 
viktigt problem att lösa för gruvnäringen 
har varit att säkerställa att materialen kan 
fraktas från gruvorna till marknaden. 
Under 2012 har Bergskraft lyckats 
presentera lösningar på problemet som 
involverar både transporter via tågbanan 
och sjöfarten. 
 
Bergskraft Bergslagen ekonomisk förening, 
som i sin tur driver två aktiebolag, 

finansieras av sex privata bolag, tolv 
privatpersoner och tio kommuner – 
däribland Ljusnarsbergs kommun. 
Ljusnarsbergs kommuns andel i den 
ekonomiska föreningen är drygt 0,3 mkr. 
Projekt Bergskraft 11-13, som kommunen 
står som ägare till, gör ingen delårsrapport 
men enligt en lägesrapport per den 30 juni 
bedrivs projektet enligt plan och inom 
budgetramen.  
 
Sammanlagt sysselsätts drygt 50 personer 
inom Bergskrafts olika delar. 
 
Kommuninvest 
Kommuninvest bildades i Örebro län 1986 
av nio kommuner med ändamålet att 
gemensamt kunna få bättre lånevillkor och 
öka konkurrensen på marknaden för 
kommunal finansiering. Idag omfattar 
samarbetet 267 kommuner och landsting, 
som har möjlighet att ta lån via 
Kommuninvest. 
 
Alla medlemmar i Kommuninvest har 
ingått en solidarisk borgen som anses vara 
en mycket stark garanti för 
Kommuninvests åtaganden, emedan 
kommuner och landsting aldrig kan 
försättas i konkurs eller på annat sätt 
upphöra att existera.  
 
Ljusnarsbergs kommun lånar främst via 
Kommuninvest. Förutom det solidariska 
borgensåtagandet som samtliga 
medlemmar (ägare) i Kommuninvest har 
åtagit sig, har samtliga medlemmar också 
satsat kapital i bolaget. Ljusnarsbergs 
kommuns andel i Kommuninvest uppgår 
till knappt 0,7 mkr per den 31 juli 2012. 
 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 
Riksbyggen förvaltar kommunens vård- 
och omsorgsboenden (särskilda boenden) 
Treskillingen, Koppargården och 
Solgården/Heden åt föreningen 
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RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder. 
Kommunen är långivare åt föreningen, 
vars verksamhet bedrivs i enlighet med 
vad som har beslutats av dess styrelse. I 
styrelsen ingår en majoritet av 
representanter från kommunen. 
 

Föreningen gör inget delårsbokslut men 
årsredovisningen för 2011 uppvisade ett 
underskott. Underskottet berodde 
framförallt på upprustning till följd av 
eftersatt underhåll från tidigare ägare 

samt åtgärder för att sänka kostnaderna 
för energiförbrukningen.  
 
Föreningen har under året sålt annexet 
intill Solgården. För köpeskillingen 
återbetalades ett lån till kommunen. Lånet 
var på 1,75 mkr. 
 
I nästa avsnitt av förvaltningsberättelsen 
görs en uppföljning av fullmäktiges mål för 
ekonomin och verksamheten.
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God ekonomisk hushållning 
 

Mål för god ekonomisk hushållning 
Kommunens uppgift är att på ett 
demokratiskt och rättssäkert sätt, sköta de 
angelägenheter som anges i 
kommunallagen och annan speciallag. Den 
beslutande församlingen i kommunen är 
kommunfullmäktige, som beslutar i 
ärenden av principiell beskaffenhet och 
som i övrigt är viktiga för kommunen – 
bl.a. mål och riktlinjer för verksamheterna. 
Det är upp till kommunstyrelsen att 
verkställa fullmäktiges beslut. I detta 
kapitel redovisas hur väl verksamheterna 
har uppfyllt fullmäktiges mål angående 
god ekonomisk hushållning. Denna 
uppföljning är ett viktigt led i den politiska 
styrningen och en möjlighet för 
medborgarna att följa den politiska 
verksamheten. 
 
Enligt kommunallagen ska särskilt anges 
mål och riktlinjer som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. För 
ekonomin ska det anges finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Begreppet god ekonomisk 
hushållning innebär att ha balans mellan 
inkomster och utgifter, över tid, samt att 
bedriva en effektiv organisation. Det 
innebär vidare att de kommunala medlen 
ska förvaltas på ett sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet kan 
tillgodoses. De finansiella målen ska sträva 
mot resultatnivåer som kan säkerställa 
framtida produktion av service, 
finansiering av investeringar och 
pensionsförpliktelser, samt tydliggöra 
kommunens samlade skuld- och 
borgensåtaganden. 
 

Balanskravet 
Det s.k. balanskravet regleras i 
kommunallagen sedan år 2000 och 

innebär att den budget som antas av 
kommunfullmäktige ska ha balans mellan 
intäkter och kostnader; intäkterna ska 
vara högre än kostnaderna. Om årets 
resultat är ett underskott, ska 
underskottet regleras och det egna 
kapitalet återställas inom tre år. Viktigt att 
påpeka är att balanskravet inte är 
detsamma som god ekonomisk 
hushållning, utan endast att betrakta som 
en miniminivå för årets resultat. 
 
Under 1980- och 90-talen uppvisade 
Ljusnarsbergs kommun negativa resultat 
under en lång följd av år, vilket urholkade 
det egna kapitalet. Sedan år 2002 har 
kommunen dock redovisat positiva 
resultat varje år, vilket successivt har ökat 
kommunens förmögenhet. Per den 31 juli 
2012 uppgår det egna kapitalet i 
kommunen till 93,4 mkr.  
 
Delårsresultatet 2012 uppgår till 13,9 
mkr. Intäkterna är högre än kostnaderna 
och förväntas vara det även till årsslutet. 
Därmed uppfylls balanskravet. (Se mer 
utförligt om prognosen för helåret i nästa 
avsnitt Finansiell analys.) 
 
En ekonomi i balans är en förutsättning för 
att kunna bedriva en effektiv verksamhet. 
Enligt regeringens prop. 2003/04:105 God 
ekonomisk hushållning i kommuner och 
landsting, är balanskravet dock 
underordnat kravet på god ekonomisk 
hushållning, som inte enbart fokuserar på 
att redovisa ett positivt resultat för året 
utan även innebär att resultatet ska vara 
långsiktigt positivt. Den allmänna 
utgångspunkten för en långsiktig 
ekonomisk planering i kommuner är, 
enligt nämnda prop., att varje generation 
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själv ska bära kostnaderna för den service 
som den konsumerar. Detta innebär att 
resultatet i kommunen måste vara 
tillräckligt stort för att servicenivån ska 
kunna garanteras för kommande 
generationer, utan att behöva höja den 
kommunala skattesatsen. Därför räcker 
det inte att förutsättningslöst uppnå ett 
resultat som balanserar. I Ljusnarsbergs 
kommun har ett årligt tillskott till det egna 
kapitalet ansetts behövas ske med minst 
5-7 mkr, över tid. Detta för att dels 
motverka en urholkning via inflationen av 
det egna kapitalet, dels 
betalningsförmågan av kommande 
pensionsförpliktelser samt förbättra  
möjligheten till egenfinansiering av 
reinvesteringar. Inför budget 2013 och 

utifrån kommande 
investeringsbehov/önskemål behöver 
resultatnivån ytterligare höjas. (Fler 
finansiella mål redovisas efter 
Verksamhetens mål.)  

Verksamhetens mål 
I Ljusnarsbergs kommun prioriteras mål 
inom åtta olika områden, som starkt 
bidrar till kommunens utveckling. Dessa 
har kommunen valt att kalla 
strategiområden. Samtliga dessa mål har 
betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. På följande sidor redovisas 
huruvida kommunen per den 31 juli 2012 
har uppnått målen – och om målen inte 
har uppnåtts, åtgärder för att uppnå dem 
innan årsskiftet. En pil som pekar ner, i 
kolumnen längst till höger, betyder att 

Mål Måluppfyllelse Åtgärder 

Skola 

Andel behöriga till 
gymnasieskolan ska vara 95 %. 

Målet uppnås inte. 87,5 % av 
eleverna är behöriga till 
gymnasieskolan.  

Kyrkbacksskolan bedriver 
sommarskola där elever som 
inte har uppnått godkänt 
betyg i ett ämne ska ha 
möjlighet att göra det. 
Förbättrad resultatuppföljning 
för att upptäcka elever i god 
tid som behöver stöd. 

↓ 

Andel elever som känner sig 
trygga i skolan ska vara 100 %. 

Målet mäts i november. 2011 
års uppföljning visar att målet 
uppnås i åk 5 men inte i åk 8. 

Ett fortsatt arbete med att 
utveckla insatserna mot 
kränkande behandling. 

↓ 

Det genomsnittliga 
meritvärdet i åk 9 ska 
överstiga 210 (delmål: 202). 

Målet uppnås inte. Det 
genomsnittliga meritvärdet är 
175. 

(Sommarskola och bättre 
uppföljning, se ovan.) 
Höstterminen inleddes med 
temadag för personalen om 
högre måluppfyllelse. Skolan 
ska ha högre förväntningar på 
samtliga elever och mer 
individualiserad undervisning. 

↓ 

Kommunikationer 

Kollektivtrafiken ska erbjuda 
14 avgångar per dygn 
(vardagar) från kommunen. 

Målet uppnås. Till Lindesberg 
finns 14 avgångar med tåg och 
10 med buss under vardagar. 

 

↑ 
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målet inte är uppnått. En pil som pekar 
upp betyder att målet är uppnått. En pil 

som pekar däremellan betyder att målet 
möjligen kan uppnås till årsskiftet.

Mål Måluppfyllelse Åtgärder 

Delaktighet och inflytande 

Av skolans elever, resp. deras 
föräldrar, ska 90 % känna 
delaktighet och inflytande 
över skolans arbetssätt och 
innehåll. 

Uppföljning av målet sker i 
november. Tidigare års 
uppföljningar har visat att 
målet inte uppnås. 

Dialog hos personalen samt 
mellan personal, föräldrar och 
elever om hur inflytandet skall 
ökas. Medel har beviljats för 
projekt till syfte att öka 
elevernas inflytande.  

↓ 

Av brukarna inom 
äldreomsorgen, resp 
verksamheten för 
funktionshindrade, ska 90% 
känna att de har inflytande 
och påverkansmöjligheter på 
vårdens utformning. 

Målet mäts i november. 
Brukarenkät från juni 2011 
visar att 84 respektive 88 
procent anser att de har 
inflytande och 
påverkansmöjlighet. 

Genomförandeplan för alla 
brukare ska finnas. Boråd 
infört på samtliga boenden. 
Under hösten införs egen tid 
en gång per vecka på 
Solgården och Koppargården 
då den enskilde bestämmer 
aktivitet. 

↓ 

  

Av skolans elever ska 90 % 
vara nöjda med skolmaten. 

Måluppfyllelsen oklar, ingen 
undersökning genomförd. 

Kostutredning genomförs 
under hösten 2012. ↓ 

Av brukarna inom 
äldreomsorgen ska 90 % vara 
nöjda med maten. 

Måluppfyllelsen oklar, ingen 
undersökning genomförd. 

Kostutredning genomförs 
under hösten 2012. ↓ 

Av brukarna inom 
verksamheten för 
funktionshindrade ska 90 % 
vara nöjda med maten. 

Måluppfyllelsen oklar, ingen 
undersökning genomförd. 

Undersökning före årsskiftet. 

↓ 

Antalet barn i åk 7, flickor resp 
pojkar, som är föreningsaktiva 
ska vara 75 %. 

Målet mäts i november. 
Tidigare års uppföljningar har 
visat att målet inte uppnås. 

Förvaltningen och SISU har 
startat ett utvecklingsprogram 
för ungdomsledare inom 
idrottsföreningarna.  Vidare 
pågår ett treårigt projekt för 
bättre hälsa hos ungdomar 
där, samverkan med 
kommunens föreningar ingår 
som en del. 

↓ 

Befolkningsutveckling 

Nettoinflyttningen till 
kommunen ska vara positiv 
med tio personer. 

Målet uppnås. 
Nettoinflyttningen för januari-
juni var 14 personer. 

  
 
 

↑ 
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Mål Måluppfyllelse Åtgärder 

Information och marknadsföring 

Medborgare och besökare ska 
uppleva att hemsidan är 
informativ, uppdaterad, 
lättnavigerad och användbar 
(målvärde: 70 av 100 enligt 
SKL:s informationsindex). 

Målet uppnås inte. 
Informationsindex 2011 var  
54. 

Ny webbplats kommer att 
läggas ut under hösten 2012. 

↓ 

Kommungemensam 
klagomålsrutin ska utvecklas 
och finnas för samtliga 
kommunala verksamheter. 

Målet uppnås inte.  Möjlighet för kommun-
invånarna att avge synpunkter 
via kommunens webbsida skall 
införas hösten 2012. 

↓ 

Näringsliv 

En nettoökning med 15 
företag per år i kommunen. 

Målet uppnås inte. Ingen 
nettoökning under åren 2010-
2011. 

"Starta-eget-informationer” 
genomförs i samarbete med 
kommunerna i norra länet. 
Dessutom pågår projektet 
"Entreprenörskap i skolan". 

↓ 

Kommunen ska rankas som 
nr 230 i Svenskt Näringslivs 
rankning. 

Målet uppnås. Plats 213 i 
senaste rankningen. 

  

↑ 

Attraktiv arbetsgivare 

Den totala sjukfrånvaron bland 
kommunens anställda ska vara 
högst 5 % av total arbetstid. 

Målet uppnås inte. 
Sjukfrånvaron var 6,43 procent 
under perioden januari-juli.  

Uppdragshandling sedan 
tidigare och samarbete med 
företagshälsovården inlett i 
mars 2012 för att åtgärda den 
ökade sjukfrånvaron. 

↓ 

Antalet medarbetare som 
upplever att det finns ett gott 
ledarskap ska vara 70 %. 

Målet uppnås. I med-
arbetarenkäten 2011 upplever 
72 % ett gott ledarskap. 

 

↑ 

Antalet nöjda medarbetare ska 
vara 70 %. 

Målet uppnås. I medarbeter-
enkäten 2011 är 79 % nöjda. 

 
↑ 

Äldreomsorg 

Samtliga medicinskt färdig-
behandlade ska erbjudas vård 
och omsorg i kommunen. 
Fakturerade dagar för deras 
sjukhusvistelse skall 
understiga 45 dagar per år. 

Målet uppnått för första 
halvåret. Antalet fakturerade 
dagar under perioden januari-
juli är tio. 

  

↑ 

Andelen nöjda brukare 
avseende kvalitet, servicenivå, 
trygghet och trivsel ska vara 
90 %. 

Målen mäts i november. 
Brukarenkät från juni 2011 
visar att andelen nöjda 
brukare är 84 %. 

Genomförandeplan och boråd 
på samtliga boenden (se under 
rubrik delaktighet och 
inflytande). 

↓ 
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Nedan redovisas ett antal målvärden, som har beslutats av fullmäktige, och deras nuvärden 
– som utöver strategiområdena direkt kan hänföras till god ekonomisk hushållning. 
 

Målvärde Nuvärde 

Nyckeltal 

Årskostnad per barn inskrivet i förskolan ska vara 
108 613 kr. 

Årskostnad 2011 var 116 802 kr per barn. (Källa: 
Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 
2011, SCB och SKL, 2012.) 

Årskostnad per barn i grundskolan exkl lokaler 
ska vara 72 600 kr. 

Värde saknas för 2011 men värdet år 2010 var      
74 900 kr. (Källa: Förskoleverksamhet, 
skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning i 
Ljusnarsberg 2010, Kommunblad 2010, 
Skolverket.) 

Årskostnad per vårdtagare i särskilt boende ska 
vara 448 580 kr. 

Årskostnad år 2011 var 403 941 kr. (Källa: SCB 
och SKL, 2012.) 

Årskostnad per vårdtagare inom hemtjänsten ska 
vara 55 866 kr. 

Nuvärde saknas. Målvärdet ska korrigeras.  

Nettokostnad per invånare för IFO:s verksamhet 
ska vara 2 664 kr. 

Nettokostnad för 2011 var 3 204 kr per invånare. 
(Källa: kommunens ekonomisystem.) 

Försörjningsstöd per invånare ska vara 800 kr.  31 juli 2012 uppgick försörjningsstödet till 876 kr 
per invånare. (Källa: kommunens ekonomi- 
system.) 

Kostnad per matportion i förskolan ska vara högst 
51,65 kr. 

Värde saknas för 2011 men värdet år 2010 var 
51,65 kr. (Källa: kommunens ekonomisystem.) 

Kostnad per matportion i skolan ska vara höst 
44,89 kr. 

Värde saknas för 2011 men värdet år 2010 var 
44,89 kr. (Källa: kommunens ekonomisystem.) 

Kostnad per matportion i särskilt boende ska vara 
högst 52,29 kr. 

Värde saknas för 2011 men värdet år 2010 var 
52,29 kr. (Källa: kommunens ekonomisystem.) 

 
 

 

Finansiella mål 
De finansiella målen ska, som påpekas 
tidigare i avsnittet, säkerställa förmågan 
att i framtiden producera service på 
nuvarande nivåer. Ljusnarsbergs kommun 
har antagit fyra finansiella mål och 
uppföljning av dem redovisas på nästa 
sida. De viktigaste instrumenten för den 
finansiella analysen och bedömningen av 

om kommunens finansiella situation och 
utveckling uppfyller kraven på en god 
ekonomisk hushållning, är räkenskaperna, 
dvs. resultat- och balansräkning. En 
genomgripande finansiell analys redovisas 
i nästa avsnitt. De finansiella rapporterna 
hittas i delårsrapportens avslutande 
kapitel. 
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Kommunen har potential att åstadkomma 
en långsiktigt god ekonomisk hushållning. 
Alla finansiella mål uppfylls inte, men med 
hänsyn till likviditeten och amorteringarna 
är kommunen på god väg att uppfylla 
uppsatta mål. Av investeringarna under 
året är 5 mkr pengar som kommunen har 
investerat åt Kopparbergs Bryggeri. Dessa 
pengar kommer att betalas tillbaka till 
kommunen under en tioårsperiod.  
 
Vad avser resultatnivån, uppfyller 
kommunen det uppsatta målet för året 
eftersom prognosen uppskattar ett 
helårsresultat på 9,4 mkr. För en 
långsiktigt hållbar ekonomi krävs dock att 
resultatmålet höjs framöver till 10-15 mkr. 
Detta beror på ett ökat behov av 
investeringar i framtiden, vilket kräver ett 
utökat eget kapital för att kommunen inte 
ska tvingas öka sin samlade låneskuld. 
Förslaget processas inför budgeten 2013. 

Mål Måluppfyllelse Åtgärder 

Nyckeltal 

Årets resultat ska uppgå till  
5-7 mkr. 

Målet uppfylls år 2012. 
Prognosen för 2012 är 9,4 mkr.   

↑ 

5,5 mkr ska amorteras på 
kommunens samlade 
låneskuld, för att kunna uppnå 
målet om en skuldbörda på 
40 000 kr per invånare till år 
2018. 

Amortering gjord med knappt 
4,1 mkr hittills under året. 

Målet kan uppnås om 
resultatnivån och likviditeten 
förbättras samt att 
investeringarna begränsas. 

→ 

Likviditeten ska uppgå till 
minst 5 % av kommunens 
årliga externa 
bruttokonstnader. 

Målet uppnås inte. Likviditeten 
är ansträngd även om 
förbättring skett sedan 
årsskiftet. 

Återhållsamhet med utgifter 
och noggrannhet med att 
inhämta intäkter. ↓ 

Investeringsnivån under året 
ska inte överstiga 6,5 mkr. 
Investeringarna ska vara 
självfinansierade. 

Målet uppnås inte. Antagen 
budget är 13,5 mkr inkl. 
tilläggsanslag.  
Självfinansiering kan inte 
uppnås. 

Undvika tillkommande 
investeringar under året samt 
vid tilläggsanslag ändra 
målnivån. 

↓ 
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Finansiell analys

Periodens resultat 
Resultatet per den 31 juli uppgår till +13,9 
mkr (+5,5 mkr). Prognosen för 
helårsresultatet uppskattar ett 
helårsresultat på + 9 4 mkr. Avvikelsen 
mellan prognos och budget är + 7,7 mkr. 
Verksamheternas lämnade prognoser visar 
på en positiv budgetavvikelse med drygt 
3,3 mkr. Där allmänna utskottets 
verksamheter står för ett överskott med 
5,2 mkr, bildningsutskottet med 0,7 mkr 
och sociala utskottet visar underskott med 
2,5 mkr. Främsta anledningen till 
överskottet är återbetalningar av 
försäkringspremier med drygt 4,4 mkr. I 
övrigt återfinns orsakerna under 
respektive utskotts verksamhetsberättelse 
i nästa kapitel. 
 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 
Enligt den senaste skatteprognosen från 
SKL (augusti 2012) blir kommunens 
skatteintäkter 3,2 mkr högre än 
budgeterat. Anledningen är de förväntat 
positiva slutavräkningar för 2011 och 2012 
som SKL har gjort. Ett slutligt besked om 
2011 års skatteintäkter får kommunen i 
december med reglering i samband med 
januari månads utbetalning från 
Skatteverket. 
 
Statsbidragen är upptagna till 70,2 mkr i 
prognosen mot budgeterade 68,6 mkr. 
Detta är en positiv avvikelse med 1,7 mkr. 
Beloppet 70,2 mkr är fastställt med 
reservation för hur stor den definitiva 
fastighetsavgiften blir. 
 
Det sammanlagda prognostiserade utfallet 
vad avser skatter och statsbidrag är 
sammantaget 4,8 mkr högre än budget. 

Anledningen till detta är ovan nämnda 
slutavräkning, dels justeringar i 
statsbidragsbeloppen samt att det verkliga 
invånarantalet var högre den 1 november 
2011 än vad som antogs vara fallet när 
skatter och statsbidrag beräknades under 
budgetarbetet hösten 2011. Skillnaden är 
46 invånare vilket schablonmässigt kan 
förklara ca 2 mkr av intäktsförbättringen. 
 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har minskat med 
12 mkr sedan förra delåret och sedan 
årsskiftet med 8 mkr. Detta främst då 
långfristiga fordringar minskat p.g.a. att 
Ljusnarsbergs kommunlager AB har börjat 
amortera av lånet. De materiella 
anläggningstillgångarna har minskat med 
3,1 mkr, till följd av avskrivningar som 
gjorts. Dessutom har investeringarna fram 
till delåret endast uppgått till knappt 1,0 
mkr. 
 

Likviditet och lån 
Kommunens likviditet (kassa och bank 
samt kortfristiga placeringar) per den 
31 juli var 13,0 mkr. Motsvarande tid i fjol 
var likviditeten 4,3 mkr. 
En förbättring av likviditeten har skett 
under året men ytterligare åtgärder krävs 
för att öka kassan. En eftersläpning finns 
avseende investeringar utförda av BKT 
som kommunen ännu inte har fakturerats.  
Kommunen har också fordringar på staten 
(ensamkommande flyktingbarn och 
Bergskraft).  
 
I kassaflödesanalysen på sid. 44 kan 
läsaren följa pengaflödet från förra 
delåret.  Kassaflödet från den löpande 
verksamheten ger ett inflöde med 67 mkr, 
medan investeringsverksamheten ger ett 
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utflöde med 0,6 mkr och 
finansieringsverksamheten ger ett utflöde 
med 58 mkr.  Ökningen av kassaflödet är 
8,7 mkr. 
 
Sammantaget har kommunen lån 
motsvarande 236,7 mkr; en minskning 
med 4,1 mkr sedan förra året. 
Amorteringen avser det lån kommunen 
lånat ut till Ljusnarsbergs 
kommunlager AB. Skuld per invånare den 
31 juli 2012 är 48 634 kr, vilket kan 
jämföras med 49 444 kr vid årsskiftet.  
 
Kommunens långfristiga skulder 
(tkr)   

Totalt 236 706 

    

varav lån till   

    

Ljusnarsbergs kommunlager AB 38 626 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 112 993 

    

 Återstår kommunens ”egna” lån 85 087 

 

Borgensåtaganden och 
pensionsförpliktelser 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 
31,9 mkr, jämfört med 33,4 mkr vid förra 
delåret. Minskningen med 1,5 mkr är 
främst minskade borgensåtaganden till 
LFAB. Per invånare innebär det en 
minskning från 6 813 kr till 6 545 kr. 

Någon större risk avseende dessa 
borgensåtaganden till LFAB föreligger inte 
i dagsläget. Drygt 2,4 mkr är ett 
borgensåtagande till 
bostadsrättsföreningen Hemvreten. 
Periodvis har föreningen haft problem 
med vakanser och därmed försvagat sin 
ekonomiska ställning. Föreningen har dock 
fortlöpande skött sina åtaganden och 
amortering av lånet sker enligt plan. 
Sammantaget måste riskexponeringen 
bedömas som låg. 
 
Ljusnarsbergs kommun har ett solidarisk 
borgensåtagande sedan maj 1993 såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som 
per 2012-06-30 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomiska förening har 
ingått likalydande borgensförbindelse. 
Mellan samtliga dessa kommuner har 
ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska 
fördelas varje medlemskommun vid ett 
eventuellt infriande av borgensansvaret.  
 
Kommunens pensionsavsättning för 
pensioner intjänade efter 1997 uppgår 
den 31 juli till 1 5 mkr (1,2 mkr) inkl. 
särskild löneskatt. Denna del är försäkrad 
och innebär att ingen ny pensionsskuld 
byggs upp. 

___________________________________________________________________________ 
 
Pensionsförpliktelser/tkr  2011-07-31  2012-07-31 
Avsättningar för pensioner 1 158 1 541 
Ansvarsförbindelser för pensioner 130 460 142 661 
Summa pensionsförpliktelser 131 324 144 202 
Placering Pensionsmedel  0 0  
Återlånade medel 131 324 144 202  
 
Sedan 1998 redovisas kommunens 
pensionsskuld enligt den så kallade 
blandmodellen, vilket innebär att större 

delen tas upp som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Denna del av 
pensionsskulden är viktig att beakta ur 
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risksynpunkt, eftersom skulden ska 
finansieras de kommande ca 40 åren. 
Stora pensionsavgångar väntar framöver 
med kraftiga utbetalningar som följd.  
 
Per den 31 juli uppgår kommunens totala 
pensionsförpliktelser till 144,2 mkr 
inklusive särskild löneskatt, omräknat till 
29 549 kr/invånare (27 469 kr/inv). 
Höjningen mellan åren på 12,9 mkr beror 
främst på att ränte- och 
basbeloppsuppräkningar samt sänkning av 
diskonteringsräntan. 
Pensionsavsättningen har återlånats av 
kommunen, det vill säga ingen reell 
avsättning har gjorts.  
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Driftredovisning per verksamhet   
Delår januari-juli 2012  
 Utfall Utfall  Budget Prognos Årsbudget Avvikelse 

tkr delår 11 delår 12 delår 12 2012 2012 2012 

  Netto Netto Netto Netto Netto   

Allmänt utskott 29 327 28 829 36 153 56 803 61 980 5 177 

varav             

Politisk verksamhet 2 784 2 729 2 689 4 805 4 610 -195 

Infrastruktur 9 753 9 904 9 414 16 139 16 139 0 

Fritid och kultur 1 571 2 017 1 611 2 875 2 762 -113 

Admin/IT, pensionutbet 15 913 12 724 21 744 30 240 37 277 7 037 

Flyktingmottagande 0 37 0 0 0 0 

VA/avlopp -1 474 -24 0 0 0 0 

Avfallshantering -582 -588 -587 -7 -1 007 -1 000 

Kostverksamhet 1 362 2 030 1 283 2 751 2 199 -552 

Socialt utskott 53 770 52 632 52 056 91 755 89 244 -2 511 

varav             

Gem administration 2 903 2 771 3 031 5 013 5 197 184 

Insatser enligt LSS 9 100 9 114 9 550 15 955 16 373 418 

Särskilt boende 23 067 23 127 22 641 39 231 38 816 -415 

Ordinärt boende 10 034 8 706 8 879 15 309 15 222 -87 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 850 713 772 1 254 1 324 70 

Gem individ o familjeoms 2 566 2 366 2 780 4 366 4 766 400 

Missbruk- o övr vård vuxna 1 221 1 702 926 2 758 1 587 -1 171 

Barn- och ungdomsvård 1 222 -3 615 1 254 3 560 2 150 -1 410 

Ek bistånd och familjerätt 2 796 2 489 2 222 4 309 3 809 -500 

Flyktingmottagande 11 5 259 0 0 0 0 

Bildningsutskott 48 574 45 225 47 468 80 720 81 379 659 

varav             

Gem administration 2 383 382 391 640 671 31 

Fritid och kulturverksamhet 1 731 1 748 1 973 3 385 3 383 -2 

Förskoleverksamhet 6 509 5 784 5 537 9 875 9 493 -382 

Skolbarnomsorg 843 1 777 1 678 2 993 2 877 -116 

Förskoleklass 705 427 701 1 257 1 201 -56 

Grundskola 23 208 19 977 21 310 35 625 36 533 908 

Gymnasieskola 11 546 12 147 12 840 21 715 22 013 298 

Kommunal vuxenutbildning 1 385 1 460 1 577 2 986 2 703 -283 

*Arbetsmarknadspol åtgärder 264 1 523 1 461 2 244 2 505 261 

Summa verksamheter 131 671 126 686 135 677 229 278 232 603 3 325 

Finansiering 137 188 140 628 136 692 238 689 234 342 4 347 

Resultat 5 517 13 943 1 015 9 411 1 739 7 672 
* Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är mellan åren flyttade från allmänna utskottet till bildningsutskottet.
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Personalredovisning 
 
Antal anställda, årsarbetare och 
personalkostnader 
Ljusnarsbergs kommun har en 
personalintensiv verksamhet som här 
delas in i tre områden, baserat på vilket 
utskott verksamheterna tillhör. Inom 
bildnings- och sociala utskottets områden 
ingår vanligen förekommande 
verksamheter, undantaget att 
bildningsutskottet tilldelades 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
årsskiftet 2010/2011. Inom allmänna 
utskottet återfinns kansli, ekonomi- och 

personalavdelning och kostorganisation. 
Kommunen hade den 31 juli 2012 totalt 
350 anställda, vilket är en minskning med 
1 anställd jämfört med årsskiftet 
2011/2012. Av kommunens totala 
anställningar är 84 procent (294) kvinnor 
och 16 procent (56) män. De flesta 
anställningar finns inom sociala utskottets 
område (se tabell nedan för fördelning 
mellan utskotten). 

___________________________________________________________________________ 

 
Antal anställda (tillsvidare- och 
visstidsanställda) 

2012-07-
31 

2011-12-
31 

2011-07-
31 

2010-12-
31 

Allmänt utskott     38 37 38 50 

Bildningsutskott     121 126 120 110 

Socialt utskott     191 188 186 175 

Totalt         350 351 344 335 

 

Omräknat till heltider hade kommunen 
den 31 juli 2012 totalt 315 årsarbetare 
(åa). Motsvarande siffra vid årsskiftet 
2011/2012 var 316 åa. Bildningsutskottet 
har minskat i antalet anställningar och åa. 
En av anledningarna är att personer har 

överflyttats från arbetsmarknadsenheten 
till verksamheter under övriga utskott 
samt p.g.a. anpassningar inom bl.a. 
barnomsorgen.  
 
 

Årsarbetare (antal) 2012-07-31 2011-12-31 2011-07-31 2010-12-31 

Allmänt utskott 35 34 35 49 

Bildningsutskott 113 118 113 104 

Socialt utskott 167 164 164 149 

Totalt   315 316 312 302 

 

___________________________________________________________________________ 

Kostnaden för personalen under 
tidsperioden 1 januari 2012 till 31 juli 2012 
var 89,7 mkr (88,5 mkr i relation till 
samma period år 2011), inklusive 
personalomkostnader, vilket motsvarar 54 
procent av kommunens totala 

bruttokostnader (55 procent i relation till 
samma period år 2011). I förhållande till 
kommunens nettokostnader, intäkter 
medräknat, är personalkostnaderna 72 
procent (65 procent i relation till samma 
period år 2011). 
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Sjukfrånvaro 
Sjukdomsrelaterad frånvaro innefattar 
sjukdom, arbetsskada, rehabiliterings- och 
sjukersättning samt läkarbesök. Totalt har 
antalet dagar med sjukdomsrelaterad 
frånvaro sjunkit under tidsperioden 
31 december 2008 till 31 juli 2012. 

Kommunens omkostnader för 
sjuklönekostnader under tidsperioden 
1 januari 2012 till 31 juli 2012 var 1,2 mkr 
(0,9 mkr jämfört med samma period 
2011), exkl. sociala avgifter. 

___________________________________________________________________________ 

 

Sjukfrånvaro (antal dagar) 2012-07-31 2011-07-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 

Karensdag 100 88 186 194 180 

Dag 2-14 1432 988 2307 2243 1835 

Dag 15-90 1386 1030 2439 1828 1435 

Dag 91- 3881 2295 3772 6829 10939 

Totalt 6799 4401 8704 11094 14389 

 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i 
jämförelse med samma period föregående 
år. Korttidssjukfrånvaron per den 
31 juli 2012, det vill säga sjukfrånvaro 
inom sjuklöneperiod dag 1-14, motsvarar 

22,5 procent av den totala sjukfrånvaron. 
Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga 
utskottsområden i jämförelse med 
föregående år.  
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Redovisning av sjukfrånvaro från 2007 till 31 juli 2012 enligt lagen om kommunal redovisning 
4kap § 1a: 
 

Sjukfrånvaro %, inkl timanställda 
2012-
07-31 

2011-
07-31 

2010-
12-31 

2009-
12-31 

2008-
12-31 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 6,43 4,31 5,6 6,2 7,6 

Därav långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer) 39,40 37,9 30,1 52,2 59,6 

Sjukfrånvarotid kvinnor i proc av arbetstid 7,30 4,86 5,9 6,6 7,9 

Sjukfrånvarotid män i proc av arbetstid 2,91 1,92 4,2 3,7 5,8 

Sjukfrånvarotid åldersgrupp 29 år el yngre 1,32 0,92 0,2 0,6 1,5 

Sjukfrånvarotid åldersgrupp 30-49 år 5,40 3,12 5,2 6,0 5,3 

Sjukfrånvarotid åldersgrupp 50 år el äldre 8,06 6,02 6,6 7,0 10,4 

 

Av tabellen ovan framgår att den totala 
sjukfrånvaron har ökat med 
2 procentenheter i jämförelse med samma 
period år 2011. Långtidssjukfrånvaron har 
ökat med 1,5 procentenheter. Likaså har 
sjukfrånvaron bland kvinnor och män samt 
inom samtliga ålderskategorier ökat. Med 
anledning av den ökade sjukfrånvaron 
kommer en analys att genomföras. Hittills 
har arbetsplatser med högt sjuktal 
identifierats i syfte att sänka 
sjukfrånvaron. Särskilda insatser, 
exempelvis individuella samtal mellan 
anställda och företagssjuksköterska, 
kommer att riktas mot dessa 
arbetsplatser. 
 
Under tidsperioden 1 januari 2012 till 
31 juli 2012 har kommunen fortsatt 
samarbetet med Företagshälsovården, 
Försäkringskassan och andra 
samhällsinstanser för att minska 
sjukfrånvaron. Kommunen har också 
upprättat ett förslag till uppdragshandling 
tillsammans med företagshälsovården. I 
detta förslag görs bland annat en 
specificering av konkreta åtgärder som 
skall vidtas för att förebygga och sänka 
sjukfrånvaron.  
 

Under första halvår 2012 har resurser 
avsatts för friskvårdssatsning. Även 
kompetensutveckling för administrativ 
personal via länsövergripande EU-projekt 
med Cityakademin och Örebro kommun 
som ägare är pågående. Lokalt 
samverkansavtal har undertecknats 
mellan parterna som ska främja långsiktigt 
hållbart arbetsliv och hälsa samt öka 
delaktighet och inflytande för 
medarbetarna.  
 
Medarbetarundersökningen som 
genomfördes hösten 2011 visar att 72 % 
av de svarande är nöjda med ledarskapet 
och 79 % av de svarande känner sig nöjda 
med sin arbetssituation. Ett resultat som 
är positivt jämfört med år 2010. 
Handlingsplaner tas fram utefter det 
redovisade resultatet på varje enhet med 
koncisa åtgärder och tidplan.   
   
Mycket arbete kvarstår med sjukfrånvaron 
och detta arbete kommer att fortlöpa 
under år 2012, bland annat genom riktade 
insatser och frekventa åtgärder för att öka 
delaktighet och trivsel på arbetsplatsen, i 
yrkesrollen och hos kommunen som 
arbetsgivare.  
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Politisk organisation 
 

 
Ljusnarsbergs kommun har endast en förvaltning* och kommunstyrelsen är den enda 
nämnden*. Kommunstyrelsen har tre utskott som bereder ärendena till kommunstyrelsen 
inom sina respektive verksamhetsområden. Dessa benämns allmänna utskottet, 
bildningsutskottet och sociala utskottet. Av tradition brukar uppföljningar av 
verksamheterna redovisas utifrån utskottens verksamhetsområden. Uppföljning av den 
politiska organisationen redovisas i detta kapitel av delårsrapporten under respektive 
utskotts ansvarsområde.  
 
Inledningsvis i varje avsnitt av kapitlet Politisk organisation finns ett diagram som visar 
fördelningen av nettokostnaderna för respektive verksamhet inom utskottets 
ansvarsområde. Där är nettokostnaden fördelad utifrån den totala nettokostnaden för 
respektive utskottsområde. Här nedan syns ett sådant diagram men fördelat utifrån 
kommunens totala nettokostnad. Syftet med att visa diagrammen är att ge läsaren en 
överblick över vilka verksamheter som kostar kommunen mest pengar. De exakta 
procentsatserna fluktuerar dock. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Utöver överförmyndarförvaltningen som är gemensam med de övriga kommunerna i norra Örebro län. 
* Utöver valnämnd och de gemensamma nämnderna Bergslagens överförmyndarnämnd, Räddningsnämnden 
Västerbergslagen och Bergslagens miljö- och byggnämnd. 
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Kommunens organisation den 31 juli 2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

31 ledamöter 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

11 ledamöter 

Revision 

Bergslagens Över-

förmyndarnämnd 

Valnämnd 

Valberedning 

Tillfälliga 

beredningar 

Allmänt 

utskott 

 

5 ledamöter 

 
Verksamhets- och 

myndighetsfrågor 

inom central och 

övrig förvaltning 

Bildnings- 

utskott 

 

5 ledamöter 

 
Verksamhets- och 

myndighetsfrågor 

inom bildnings-

förvaltningen 

Socialt 

utskott 

 

5 ledamöter 

 
Verksamhets- och 

myndighetsfrågor 

inom social-

förvaltningen 

Bergslagens Kommunal-

teknik 

Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Ljusnarsbergs 

Fastighets AB 

Ljusnarsbergs 

Kommunlager AB 

Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 

Övriga samarbetsorganisationer 

Stiftelsen Gillersklack 



   

 

Allmänna utskottet 
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Verksamhetsområde 
Allmänna utskottets verksamhetsområde 
har under 2012 varit organiserat enligt 
följande: kansliavdelning inklusive 
kommunledning, personal och lön, 
näringslivs- och utvecklingsfrågor, 
ekonomiavdelning och 
växel/reception/vaktmästeri, 
kostavdelning samt fastighetsavdelning/IT. 
Sammanlagt är bemanningen 38,1 
årsarbetare (31,6 åa).  
 
Under allmänna utskottets ansvar 
återfinns även räddningstjänst (gemensam 
nämnd med Ludvika), bygg- och miljö 
(gemensam nämnd med Lindesberg, Nora 
och Hällefors), turism, samt 
VA/renhållning, gata/park/idrott och 
lokalvård som samtliga tre bedrivs av 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT).  
 
Inomhusbad, bostadsanpassning, 
konsumentvägledning, folkhälsoarbete, 
företagshälsovård och föreningsbidrag är 
fler exempel på verksamheter som lyder 
under utskottets ansvar. 

 
Händelser under året och 
förväntad framtid 
Utredning omkring kostorganisationen 
pågår med anledning av hur verksamheten 
ska kunna uppnå bättre ekonomi och 
samtidigt uppfylla gällande lagstiftning vad 
avser livsmedelshantering och arbetsmiljö. 

 
Det pågår arbete med revidering av 
Översiktsplanen samt diskussion om 
uppsikt och uppföljning av externa 
utförare bl.a. BKT. 
 

Planering och genomförande av 
resecentrum i Ställdalen och Kopparberg 
pågår samt iordningställande av nytt 
industriområde i Dalskogen, Bångbro. 
Dessutom undersöks om det går att skapa 
fler sjönära tomter. 
 
Det pågår även diskussioner med 
Trafikverket och 
Kollektivtrafikmyndigheten om satsningar 
på infrastrukturförbättringar och en 
utredning angående underhållsbehov och 
eventuellt byte av energisystem i 
simhallslokalen Gillersklack. 
 
Under året hölls det första ”Tinget” med 
syfte att stimulera medborgare till idéer 
som kan bidra till att utveckla 
Ljusnarsbergs kommun. 
 
Tillsammans med SBO utreds 
förutsättningarna för att skapa ett 
seniorboende inom LFAB:s bestånd. 
 

Utbyggnad av reningsverket i Bångbro är 
genomfört. Investeringen återbetalas av 
Kopparbergs Bryggeri via avgifter. 

 
Kommunen har erhållit 1 000 tkr för att 
utreda eventuella föroreningar i 
Krokforsområdet. 
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 Ekonomisk analys 
Ekonomi per verksamhet (tkr): 

 
Utfall Utfall  Budget Prognos Årsbudget Avvikelse 

 
delår 11 delår 12 delår 12 2012 2012 2012 

  Netto Netto Netto Netto Netto   

Politisk verksamhet 2 784 2 729 2 689 4 805 4 610 -195 

Infrastruktur 9 753 9 904 9 414 16 139 16 139 0 

Fritid och kultur 1 571 2 017 1 611 2 875 2 762 -113 

Admin/IT, pensionutbet 15 913 12 724 21 744 30 240 37 277 7 037 

Flyktingmottagande 0 37 0 0 0 0 

VA/avlopp -1 474 -24 0 0 0 0 

Avfallshantering -582 -588 -587 -7 -1 007 -1 000 

Kostverksamhet 1 362 2 030 1 283 2 751 2 199 -552 

Allmänt utskott 29 327 28 829 36 153 56 803 61 980 5 177 

 
Prognosen pekar på ett kraftigt överskott 
med 5 177 tkr för allmänna utskottets 
verksamheter.  
 
Skälet är främst den återbetalning av 
försäkringspremier avseende 2007-08 som 
beslutats om. Återbetalningen är drygt      
4 435 tkr och ska bokföras som en 
verksamhetsintäkt.  
 
Övriga stora plusposter är 
kommunstyrelsens disponibla medel, 
(1 000 tkr) och lönepotten (1 569 tkr). 
Mellankommunal utjämning från Örebro 
kommun som avser kollektivtrafiken ger 
kommunen 592 tkr mer än budgeterat. 
Tjänsten som informatör kommer inte att 
återbesättas. 
 
Underskott förväntas för verksamheterna 
renhållning (-1 000 tkr) och vägunderhåll 
(-219 tkr för halkbekämpning), 
bostadsanpassningsbidrag (-217 tkr) och 
inomhusbadet (-329 tkr). Det sistnämnda 

beror på att kommunen övertagit ansvaret 
för elförbrukningen som visade sig kosta 
betydligt mer än vad förre entreprenören 
fick i ersättning av kommunen för elen. 
Vidare har visst underhåll gjorts och 
ytterligare åtgärder kan förväntas.  
Redan nu uppvisar även utskottet högre 
kostnader för planarbete, vilket har 
förorsakats av att flera detaljplaner har 
upprättats än vad som antogs vid 
fastställandet av budgeten för året. 
 
Kostnaderna för revision blir också högre 
än budgeterat p.g.a. fördröjd fakturering 
från den revisionsbyrå de förtroendevalda 
revisorerna anlitar.  
 
Kostverksamheten kommer även i år att 
uppvisa underskott. Det beror på för höga 
vikariekostnader och livsmedelsinköp, 
främst på centralköket. Restriktivitet råder 
för resten av året och en kostutredning är 
tillsatt som ska komma med förslag till 
förbättringar i organisationen. 

 

 
 



   

 

Bildningsutskottet 
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Verksamhetsområde 
I bildningsutskottets ansvarsområde 
återfinns bl.a. följande verksamheter: 
förskola, grundskola F-9, fritidshem, 
särskola, introduktionsprogram, komvux, 
SFI, arbetsmarknadsenhet, elevhälsa, 
skolskjutsar, elevassistenter, 
gymnasieskolan och interkommunala 
ersättningar för skolplatser i fristående 
skolor och andra kommuner samt kultur, 
bibliotek, nämnd- och 
utskottsadministration. Totalt finns det 
98 åa inom bildningsutskottets olika 
verksamhetsområden. 
 

Händelser under året och 
förväntad framtid 
En ny skolplan för åren 2012-2015 gäller 
fr.o.m. 1 januari 2012. En ny biblioteksplan 
för perioden 2012-2015 behandlas av 
kommunfullmäktige i september. 
 
Resultaten i grundskolan är inte 
tillfredsställande och arbetet med att 
utveckla pedagogiken och uppföljningen i 
grundskolan fortsätter. Särskilt fokus läggs 
på barnens läsutveckling i tidiga åldrar och 
på att utveckla elevernas motivation och 
delaktighet.  
 
Kommunen beviljades i april en 
projekttjänst under tre år vilken 
finansieras av Landstingets 
samhällsmedicinska enhet.  Projektet 
syftar till att - genom en ökad 
måluppfyllelse i grundskolan - stärka 
självkänslan, motivationen och hälsan 
bland våra ungdomar i kommunen. 
 

Under sommarlovet genomförde 
Kyrkbacksskolan sommarskola för elever i 
åk 8 och 9 i ämnena svenska, engelska och 
matematik där 17 elever deltog. Två av 
eleverna uppnådde godkänt betyg i två 
ämnen och fyra elever uppnådde godkänt 
i ett ämne. 
 
Under sommarlovet deltog även sju 
ungdomar i åldern 14-16 år i ett 
entreprenörskapsprojekt där deltagarna 
fick driva ett eget företag under två 
veckor. 
 
Skolinspektionen genomförde under 2010 
en inspektion av kommunens 
utbildningsverksamhet. I 
inspektionsrapporterna fick kommunen 
kritik på ett flertal punkter vilka skulle 
åtgärdas. Skolinspektionen meddelade i 
februari i år att man nu avslutat 
inspektionen. I april genomförde 
skolinspektionen en kvalitetsgranskning av 
skolans arbete med demokrati och 
värdegrund vid Kyrkbacksskolan. I 
uppföljningen av inspektionen åläggs 
kommunen att senast februari 2013 
redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller 
planerats inom de utvecklingsområden 
som har identifierats vid granskningen. 
 
Inom VUXAM fortsätter arbetet med 
åtgärder för att deltagarna skall uppnå 
egen försörjning. Planerna på ett socialt 
kooperativ som skall ha ett nära 
samarbete med enheten har utvecklats 
ytterligare och arbetet fortsätter under 
hösten. 



   

 
Ekonomisk analys  

Ekonomi per verksamhet (tkr): 

 
Bildningsutskottet prognostiserar ett 
nettoöverskott på 659 tkr. 
 
Detta beror främst på lägre kostnader för 
skolskjutsar (+680 tkr), ett prognostiserat 
överskott på kontot för vaktmästartjänster 
(+250 tkr) och ökade intäkter för elever 
från andra kommuner (+184 tkr) samt 
gymnasieskolan, som uppvisar en positiv 
avvikelse mot budget p.g.a. färre antal 
elever än budgeterat. Det blir dock högre 
kostnader för köp av förskoleplatser under 
hösten och fler barn i Ludvika kommun 
och Löa friskola (-475 tkr) samt avsevärt 
höjda kostnader för grund- och 
gymnasiesärskola i Lindesberg (- 534 tkr).  
 
Underskott förväntas inom förskolan, 
vilket främst beror på högre 
personalbemanning än budgeterat. Detta 
kompenseras endast till viss del av 
ersättningar från Migrationsverket. 
Förskolan har även högre kostnader för 
vikarier och sjuklön än budgeterat. Även 
personalkostnaderna på Garhytteskolan 
och Kyrkbacksskolan är högre än 
budgeterat. Men skolorna har också fått 

högre intäkter än beräknat från 
Migrationsverket.  
 
Under året har den genomsnittliga 
vistelsetiden för barn inom barnomsorgen 
varit 30,3 timmar/vecka medan budgeten 
fördelat resurser utifrån en vistelsetid om 
30,5 timmar. Vid fördelningen av resurser 
används även begreppet volymtimmar 
som mäter sammanlagd vistelsetid för 
barnen utslaget per åa. Budgeterad nivå är 
att en åa ska uppnå 220 volymtimmar per 
vecka. Under året har genomsnittligt 
volymtimmeantal/ 
åa varit 211 tim. Det är främst 
dagbarnvårdarna som har volymtimmar i 
närheten av budget. Förskolorna ligger på 
192 timmar per åa. Det innebär 
sammantaget en ”överbemanning” under 
2012 med 0,9 åa.  
 
Viktigt att notera är att antalet inskrivna 
barn är högre än budgeterat, 155 barn 
mot 150 i budget. Detta i kombination 
med relativt kort vistelsetid gör att 
planeringen av verksamheten blir extra 
viktig. 

 
Utfall Utfall  Budget Prognos Årsbudget Avvikelse 

 
delår 11 delår 12 delår 12 2012 2012 2012 

  Netto Netto Netto Netto Netto   

Gem administration 2 383 382 391 640 671 31 

Fritid och kulturverksamhet 1 731 1 748 1 973 3 385 3 383 -2 

Förskoleverksamhet 6 509 5 784 5 537 9 875 9 493 -382 

Skolbarnomsorg 843 1 777 1 678 2 993 2 877 -116 

Förskoleklass 705 427 701 1 257 1 201 -56 

Grundskola 23 208 19 977 21 310 35 625 36 533 908 

Gymnasieskola 11 546 12 147 12 840 21 715 22 013 298 

Kommunal vuxenutbildning 1 385 1 460 1 577 2 986 2 703 -283 

Arbetsmarknadspol åtgärder 264 1 523 1 461 2 244 2 505 261 

Bildningsutskott 48 574 45 225 47 468 80 720 81 379 659 



   

 

Sociala utskottet 
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Verksamhetsområde 
Sociala utskottets verksamhetsområde 
omfattas av följande: 
individ- och familjeomsorg (IFO), boende 
för ensamkommande flyktingbarn, 
äldreomsorg, omsorg om 
funktionshindrade och kommunal hälso- 
och sjukvård.  
 
Huvuduppdraget är att utifrån den 
enskilde medborgarens individuella behov, 
utreda, besluta och verkställa vård-, 
omsorgs- och stödinsatser. Den 
lagstiftning som styr är i huvudsak 
socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd o 
service till vissa funktionshindrade (LSS), 
lagen om assistansersättning (LASS) och 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Totalt 
finns det ca 147 årsarbetare inom de olika 
verksamhetsområdena. 
 

Händelser under året och 
förväntad framtid 

Åtgärdsplan framtagen gällande struktur 
och arbetssätt på boendet för 
ensamkommande barn. Ny enhetschef på 
plats 1 augusti.  

Programarbete för framtagande av 
övergripande mål och inriktning för  

 

IFO samt Handikappomsorgen skall göras 
under året. 

Nya taxan för mat inom äldreomsorgen 
började gälla vid årsskiftet   

Demensboendet Heden är från och med 
halvårsskiftet integrerat med övriga 
boendet på Solgården. 

Upphandling av nytt 
datadokumentationsprogram för vård och 
omsorg genomförd tillsammans med 
övriga kommuner i norra länsdelen.  

Arbetet med informationsmaterial och ny 
hemsida har pågått under perioden. 

Den mest prioriterade och utmanande 
frågan nu och framledes är att arbeta med 
kvalitetsutveckling i en tid då de 
ekonomiska resurserna kräver att vi 
arbetar mer kostnadseffektivt. Vi behöver 
rikta fokus på betydelsen av framgångsrik 
styrning och ledning i det arbetet. Vi 
måste ständigt arbeta med att ta fram 
underlag, analysera, konsekvensbeskriva 
och vidta nödvändiga åtgärder för att 
anpassa/minska kostnaderna utifrån 
kommunens minskade intäkter. Det 
handlar om god planering men också om 
samarbetsvilja och flexibilitet.    
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Ekonomisk analys 
Ekonomi per verksamhet (tkr): 

 
Utfall Utfall  Budget Prognos Årsbudget Avvikelse 

 
delår 11 delår 12 delår 12 2012 2012 2012 

  Netto Netto Netto Netto Netto   

Gem administration 2 903 2 771 3 031 5 013 5 197 184 

Insatser enligt LSS 9 100 9 114 9 550 15 955 16 373 418 

Särskilt boende 23 067 23 127 22 641 39 231 38 816 -415 

Ordinärt boende 10 034 8 706 8 879 15 309 15 222 -87 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 850 713 772 1 254 1 324 70 

Gem individ o familjeomsorg 2 566 2 366 2 780 4 366 4 766 400 

Missbruk- o övrig vård vuxna 1 221 1 702 926 2 758 1 587 -1 171 

Barn- och ungdomsvård 1 222 -3 615 1 254 3 560 2 150 -1 410 

Ek bistånd och familjerätt 2 796 2 489 2 222 4 309 3 809 -500 

Flyktingmottagande 11 5 259 0 0 0 0 

Socialt utskott 53 770 52 632 52 056 91 755 89 244 -2 511 

 
 
Sociala utskottet prognostiserar med ett 
nettounderskott på 2 511 tkr. 
 
Det kraftigt ökade underskottet beror 
främst på ökningen av placeringar i 
institutionsvård för vuxna och barn under 
första halvåret med sammanlagt 2 581 tkr. 
 
Kostnaderna för försörjningsstöd har 
minskat med 245 tkr mot föregående år 
men beräknas ändå ge ett underskott med 
500 tkr på helår. 
 

Inom särskilt boende prognostiseras ett 
underskott med 415 tkr, vilket till stor del 
beror på en extra insatt resurs det första 
halvåret för vård i livets slutskede (palliativ 
vård). 
 
Underskottet vägs upp av överskott på 
andra verksamhetsområden, bl.a. ökade 
intäkter hemtjänsttaxor inom gemensam 
administration samt överskott på 
personlig assistans, korttidsvistelse barn, 
daglig verksamhet och ledsagning inom 
insatser LSS. 
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Bokslut 2012-07-31 
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Resultaträkning  
 

Delår 2012 (tkr) 
 

  
Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun Koncern 

  
utfall utfall Prognos  Budget Avvikelse Utfall 

  
jan-juli 11 jan-juli 12 helår 12 helår 12 prog-budg jan-juli 12 

  
            

Verksamhetens intäkter Not 1 32 989 47 499 71 236 57 778 13 458 59 932 

därav jämförelsestör intäkt Not 2 6 4 435       4 435 

Verksamhetens kostnader Not 3 -157 571 -167 881 -290 032 -279 898 -10 134 -175 518 

därav jämförelsestör kostn Not 4 120           

Avskrivningar Not 5 -5 163 -4 215 -7 293 -7 293 0 -7 950 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 

-129 745 -124 597 -226 089 -229 413 3 324 -123 536 

  

            

Skatteintäkter  Not 6 99 064 98 263 168 861 165 693 3 168 98 263 
Generella statsbidrag o 
utjämn Not 7 39 097 40 785 70 239 68 559 1 680 40 785 

Finansiella intäkter Not 8 1 394 3 864 3 200 3 200 0 3 226 

Finansiella kostnader Not 9 -4 294 -4 372 -6 800 -6 300 -500 -4 869 

  

            

Resultat före 
extraordinära poster 

 

5 517 13 943 9 411 1 739 7 672 13 869 

Extraordinära intäkter 
 

            

Extraordinära kostnader 
 

            

Årets resultat Not 10 5 517 13 943 9 411 1 739 7 672 13 869 
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Balansräkning  
 

Delår 2012 (tkr) 
 

    Kommun Kommun Kommun Koncern 

TILLGÅNGAR   31 juli 11 31 dec 11 31 juli 12 31 juli 12 

Anläggningstillgångar           

Materiella anläggningstillgångar:           

därav:           

  -  Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 11 129 546 127 740 125 633 200 491 

  -  Maskiner och inventarier Not 12 5 833 7 769 6 637 9 730 

Finansiella anläggningstillgångar Not 15 32 510 31 810 32 211 21 265 

Långfristiga fordringar Not 16 159 750 156 337 151 205 113 567 

Summa anläggningstillgångar   327 639 323 656 315 686 345 053 
            

Omsättningstillgångar           

Kortfristiga fordringar Not 17 35 873 47 187 48 114 47 424 

Kassa och bank Not 18 4 328 8 792 13 043 27 629 

Summa omsättningstillgångar   40 202 55 979 61 157 75 053 
            

SUMMA TILLGÅNGAR   367 841 379 635 376 843 420 106 

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH 
SKULDER         

Eget kapital Not 19 84 410 80 676 94 619 106 620 

därav periodens resultat:   5 517 1 784 13 943 13 869 

            

Avsättningar           

Avsättningar för pension och liknande           

förpliktelser Not 20 7 254 8 367 8 281 8 281 
            

Skulder           

Långfristiga skulder Not 21 191 933 196 294 125 647 153 116 

Kortfristiga skulder Not 22 84 244 94 298 148 296 152 089 

Summa skulder och avsättningar   283 431 298 959 282 224 313 486 

            

SUMMA EGET KAPITAL,            

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   367 841 379 635 376 843 420 106 

            

     

  

 
 

   



   

 

43 

 

  
Kommun Kommun Kommun Koncern 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 31 juli 11 31 dec 11 31 juli 12 31 juli 12  

Ansvarsförbindelser           
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 
bland skulder och avsättningar Not 23 130 460 140 282 142 661 142 661 

  
     Övriga ansvarsförbindelser           

     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 24 33 383 31 859 31 858 4 389 
            

SUMMA PANTER OCH           

ANSVARSFÖRBINDELSER   163 843 172 141 174 519 147 050 
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Kassaflödesanalys  
(tkr)
 

  
Kommun Kommun 

  
Jan-juli 2011 Jan-juli 2012 

Den löpande verksamheten Not     

Årets resultat 
 

5 517 13 943 

Justering för avskrivningar 
 

5 163 4 215 

Just för övr ej likviditetspåv poster spec nedan -711 -2 827 

Medel från verksamheten före förändr rörelsekap 
 

9 969 15 331 

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar 
 

-3 818 -12 241 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 
 

-64 862 64 043 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

-58 711 67 133 

  
    

Investeringsverksamhet 
 

    

Investering i materiella anläggn.tillgångar Not 11 -5 652 -976 

Försälj materiella tillgångar (exkl reavinst) Not 11 0 0 

Investering i finansiella anläggningstillg Not 13 -920 -9 828 

Försäljning finansiella anläggningstillg Not 14 2 000 10 127 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-4 572 -677 

  
    

Finansieringsverksamheten 
 

    

Upptagna lån 
 

54 181 -62 198 

Ökning /minskning långfristiga fordringar 
 

-33 100 8 545 

Avsättning pensioner 
 

0 0 

Amortering av skuld   0 -4 088 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

21 081 -57 741 

  
    

Årets kassaflöde   -42 202 8 715 

Likvida medel vid årets början 
 

46 530 4 328 

Likvida medel vid årets slut 
 

4 328 13 043 

    I analysen finns väsentliga betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala i form av: 

En intäkt i form av återbetalning från avtalsförsäkring på 4 435 tkr. 
  

    Övriga ej likv.påv posten       

Förändring avsättning 
 

-518 -1 027 

Nedskrivning finansiell anläggningtillgång 
 

-1 080 
 Nedskrivning va-anläggning 

 
1 200 

 Övrig Justering   -313 -1 800 

Summa 
 

-711 -2 827 
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Noter  
(tkr)
 

  
Jan-juli 2011 Jan-juli 2012 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
 

  

 
enligt driftredovisningen 39 214 55 910 

 
varav 

 
  

 
Barnomsorgsavgifter 782 843 

 
Äldreomsorgsavgifter 2 718 3 181 

 
Skolmåltider 2 267 2 022 

 
Äldreomsorgsmåltider 2 688 2 443 

 
Tippavgifter 5 569 3 956 

 
Övriga avgifter 390 319 

 
Hyror och arrenden 8 788 7 407 

 
Försäljning 1 660 5 559 

 
Bidrag 14 292 30 109 

 
Övriga intäkter 64 71 

 
Av dessa avgår interna transaktioner -6 229 -8 411 

 
Summa 32 989 47 499 

   
  

Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- 
 

  

 
hetens intäkter, enl driftredovisn 

 
  

 
Återbetalning AFA premie 6 4 435 

 
Summa 6 4 435 

   
  

Not 3 Verksamhetens kostnader 
 

  

 
enligt driftredovisningen 170 885 182 596 

 
varav 

 
  

 
Personalkostnader inkl soc avg och pensioner 88 619 94c267 

 
Entreprenad, köp av verksamhet 45 379 53 439 

 
Lokalhyror/hyror leasing 12 893 11 976 

 
Bränsle, energi och vatten 980 2 693 

 
Tele, datakommunikation, porto 356 609 

 
Livsmedel 1 652 1 975 

 
Material och varor 4 291 2 839 

 
Försörjningsstöd 2 815 2 570 

 
Övriga bidrag 3 380 3 672 

 
Transporter och resor samt övr kostnader 3 435 2 252 

 
Kapitalkostnader 7 087 6 304 

 
Avgår kapitalkostnader -7 087 -6 304 

 
Av dessa avgår interna transaktioner -6 229 -8 411 

 
Summa 157 571 167 881 
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Jan-juli 2011 Jan-juli 2012 

Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam- 
 

  

 
hetens kostnader, enl driftredovisn 

 
  

 
Nedskrivning finansiell anläggningtillgång -1 080 0 

 
Nedskrivning va-anläggning 1 200 0 

 
Summa 120 0 

   
  

Not 5 Avskrivningar 
 

  

 
Inventarier 604 736 

 
Fastigheter och anläggningar 3 478 3 479 

 
Nedskrivning finansiell anläggn.tillg 1 080 0 

 
Summa 5 163 4 215 

   
  

Not 6 Skatteintäkter 
 

  

 
Preliminära skatteinbetalningar 2010 96 345 96 495 

 
Preliminär slutavräkning innevarande år 1 986 1 684 

 
Slutavräkning föregående år 733 538 

 
Avgår Utbetalt fastighetsavgift 0 -454 

  
99 064 98 263 

 

Den preliminära slutavräkningen för skatte-
intäkter baseras på SKL:s augustiprognos i 
enlighet med rekommendation RKR 4:2. 

 
  

   
  

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 
 

  

 
Inkomstutjämning 26 628 28 477 

 
Kostnadsutjämning 2 124 2 932 

 
Strukturbidrag 2 069 2 057 

 
Utjämningsbidrag LSS 1 064 1 435 

 
Fastighetsavgift 4 270 4 478 

 
Regleringsavgift 2 942 1 406 

 
Summa 39 097 40 785 

   
  

Not 8 Finansiella intäkter 
 

  

 
Räntor medelplacering 372 179 

 
Räntor kundfordringar 6 0 

 
Räntor utlåning koncernftg 0 888 

 
Ersättning kommunal borgen 38 267 

 
Utdelning aktier andelar 0 528 

 
Övriga finansiella intäkter 978 2 002 

 
Summa 1 394 3 864 
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 Jan-juli 2011 Jan-juli 2012 

Not 9 Finansiella kostnader 
 

  

 
Räntor på anläggningslån 2 302 2 026 

 
Upplupna räntor 1 986 2 336 

 
Övriga finansiella kostnader 6 10 

  
4 294 4 372 

   
  

Not 10 Avstämning av balanskravet 
 

  

 
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 517 13 943 

 
Frivillig avtalspension 

 
  

 
Återbetalning AFA premie 

 
-4 435 

 
Reaförslut finansiella anläggn.tillg 

 
  

 
Realisationsvinst anläggn.tillgång 

 
  

  
    

 
Justerat resultat 5 517 9 508 
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31 juli 2011 31 dec 2011 31 juli 2012 

    
  

Not 11 Materiella anläggningstillgångar 
  

  

 
Mark och byggnader 

  
  

 
Anskaffningsvärde 243 945 246 676 247 497 

 
Ackumulerade avskrivningar -100 434 -104 971 -107 899 

 
Ackumulerade nedskrivningar -13 965 -13 965 -13 965 

 
Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 

 
Bokfört värde 129 546 127 740 125 633 

    
  

 
Redovisat värde vid årets början 128 010 128 007 128 291 

 
Investeringar 5 014 7 747 821 

 
Försäljning och utrangering 0 0 0 

 
Nedskrivningar 0 -1 943 0 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 

 
Avskrivningar -3 478 -6 071 -3 479 

 
överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 0 0 

 
övriga förändringar  0 0 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 129 546 127 740 125 633 

    
  

 
Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning. Tillämpad  

 
  

 
tid för avskrivning är mellan 20-50 år. Mark skrivs inte av.  

 
  

 
Huvudprincipen används och beloppsgränsen  

  
  

 
för anläggningstillgång är över ett basbelopp. 

  
  

    
  

Not 12 Maskiner och inventarier 
  

  

 
Anskaffningsvärde 9 526 11 911 12 066 

 
Ackumulerade avskrivningar -2 523 -2 971 -4 258 

 
Ackumulerade nedskrivningar -1 171 -1 171 -1 171 

 
Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 

 
Bokfört värde 5 832 7 769 6 637 

    
  

 
Redovisat värde vid årets början 5 802 5 802 7 218 

 
Investeringar 634 3 019 155 

 
Försäljning och utrangering 0 0 0 

 
Nedskrivningar 0 0 0 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 

 
Avskrivningar -604 -1 052 -736 

 
överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 0 0 

 
övriga förändringar  0 0 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 5 832 7 769 6 637 
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31 juli 2011 31 dec 2011 31 juli 2012 

 
Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning.  

 
  

 
Tillämpad tid för avskrivning är mellan 3-10 år. Huvudprincipen    

 
används och beloppsgränsen för anläggningstillgång är över ett basbelopp.   

    
  

Not 13 Investering av finansiella anläggningstillgångar 
  

  

 
Obligationer 

  
  

 
Barclays Bank PLC 0 9 300 9 300 

 
Kommuninvest ekonomiska förening 0 0 528 

  LLOYDS 21/6-2017 920 920 0 

 
Utgående bokfört värde 920 10 220 9 828 

    
  

Not 14 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
  

  

 
Obligationer 

  
  

 
Cred Ag CIB 15 0 10 000 10 000 

 
XELO  (räntebärande) 2 000 2 000 0 

 
Aktier 

  
  

  Länstrafiken i Örebro AB 0 0 127 

 
Utgående bokfört värde 2 000 12 000 10 127 

    
  

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar 
  

  

 
Aktier 11 177 11 177 11 050 

 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 11 000 11 000 11 000 

 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB 50 50 50 

 
Länstrafiken i Örebro AB 127 127 0 

 
Andelar 525 525 1 053 

 
Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 340 

 
Kommuninvest 160 160 688 

 
Ljusnarshälsan 25 25 25 

 
Obligat, förlagsbevis 20 808 20 108 20 108 

 
Cred Ag CIB 15 10 000 0 0 

 
Barclays Bank PLC 0 9 300 9 300 

 
Barcl (icke räntebärande) 5 000 5 000 5 000 

 
SEK 4573 (icke räntebärande) 4 000 4 000 4 000 

 
LLOYDS 21/6-2017 920 920 920 

 
Kommuninvest ekonomiska förening 888 888 888 

 
Summa 32 510 31 810 32 211 

    
  

Not 16 Långfristiga fordringar 
  

  

 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 45 000 41 587 38 212 

 
Riksbyggen Kooperativa hyresrättsförening 114 750 114 750 112 993 

  
159 750 156 337 151 205 
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31 juli 2011 31 dec 2011 31 juli 2012 

Not 17 Kortfristiga fordringar 
  

  

 
Kundfordringar 3 332 7 199 10 360 

 
Upplupna skatteintäkter 5 902 8 107 6 821 

 
Statliga fordringar 0 9 590 7 095 

 
Förutbetalda kostnader 6 458 1 516 2 722 

 
Upplupna intäkter 1 979 3 163 1 670 

 
Momsfordran 3 496 2 457 2 670 

 
Kortfristig fordran Riksyggen Kooperativa 7 492 14 440 9 489 

 
Fordran AFA 0 0 4 435 

 
Övrigt 7 215 715 2 852 

 
Summa 35 873 47 187 48 114 

    
  

Not 18 Kassa och bank 
  

  

 
Kassa   5 4 7 

 
Postgiro  1 935 6 783 10 444 

 
Bank 2 389 2 005 2 592 

 
Summa 4 328 8 792 13 043 

    
  

Not 19 Eget kapital 
  

  

  Ingående eget kapital 78 892 78 892 80 676 

 
Årets resultat 5 517 1 784 13 943 

 
Summa 84 410 80 676 94 619 

    
  

 
Specifikation av eget kapital Kommunen 81 537 77 537 94 619 

 
VA-kollektivet (ackumulerat över-underskott) 2 873 2 873 0 

 
VA-kollektivet, 2009/2010 års delårsresultat 0 266 0 

 
Summa 84 410 80 676 94 619 

    
  

Not 20 Avsättning pension 
  

  

 

Ljusnarsbergs kommun tillämpar den blandade modellen för redovisning av 
pensionsåtaganden fr.o.m. år 1998 enligt KPA:s beräkningar med RIPS07 som 
grund. 
Avsättning till pensioner redovisar avtalspensioner som intjänats fr.o.m. 1998-
01-01 och samtliga garanti- och visstidspensioner.  
Förpliktelsen minskad genom försäkring.  Förpliktelserna kompletterande 
ålderspension och efterlevandepension till vuxen samt barnpension är tryggade. 
Överskottsmedel i försäkringen var per den 31/12-11  0 tkr.  
Totalt kapital för att säkerställa utbetalningar är 7 490 tkr.  
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31 juli 2011 31 dec 2011 31 juli 2012 

Not 20 Avsättning pension exkl ÖK-SAP 
  

  

 
Ingående avsättning 790 790 1 239 

 
Pensionsutbetalningar -78 -77 -48 

 
Nyintjänad pension 426 414 34 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 37 36 37 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 92 0 

 
Förändring av löneskatt 0 1 0 

 
Övrigt -17 -17 0 

 
Utgående avsättning 1 158 1 239 1 262 

 
Aktualiseringsgrad % 0 0 93 

    
  

Not 20 Avsättning pension ÖK-SAP 
  

  

 
Ingående avsättning 0 979 388 

 
Utbetalning ÖK-Sap 0 -623 -119 

 
Arbetstagare som pensionerats 0 158 0 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0 29 10 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 4 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 0 

 
Övrigt 0 -159 0 

 
Utgående avsättning 0 388 279 

 
Aktualiseringsgrad % 0 0 93 

    
  

Not 20 Avsättning deponi 
  

  

 

Avsättning avser återställande av deponi Skäret. Återställande påbörjas år 2011 
och beräknas pågå tom 2018. En kalkyl för etapp ett uppgår till 3 mkr. En 
tillförlitlig kalkyl för totala återställandet saknas ännu, vilket kan leda till högre 
kostnader.   

    
  

  Resultat från verksamheten deponi 
  

  

 
Ingående ackumulerat 6 096 6 096 6 740 

 
Årets avsättning 0 644 0 

 
Summa 6 096 6 740 6 740 

    
  

    
  

Not 20 Summa avsättningar 7 254 8 367 8 281 
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31 juli 2011 31 dec 2011 31 juli 2012 

Not 21 Långfristiga skulder 
  

  

 
Låneskuld 

  
  

 
Ingående låneskuld 235 481 235 481 240 794 

 
Nya lån/övertagna lån 8 100 7 600 0 

 
Kortfristig del av långfristig skuld -51 648 -44 500 -111 059 

 
Årets amorteringar/Inlösta lån 0 -2 287 -4 088 

 
Summa 191 933 196 294 125 647 

 

Kreditgivare är Kommuninvest. 
Huvudmetoden tillämpas enl RKR rek 15.1 

  
  

    
  

Not 22 Kortfristiga skulder 
  

  

 
Leverantörsskulder 5 702 12 149 5 091 

    
  

 
Personalens skatter och avgifter 14 112 14 213 15 288 

 
  varav källskatt anställda 2 567 2 324 2 498 

 
  varav arbetsgivaravgifter anställda 3 029 2 780 3 052 

 
  varav semesterlöneskuld 8 117 9 109 8 433 

 
  varav upplupna löner 384 0 1 273 

 
  varav upplupna avgifter/skulder lönekostnader 16 0 32 

    
  

 
Interimsskulder 3 265 11 844 6 374 

 
varav upplupna kostnader 2 294 10 549 4 731 

 
varav förutbetalda intäkter - driftbidrag Staten 971 1 295 272 

 
varav förutbetalda intäkter - allmän debitering 0 0 1 371 

    
  

 
Upplupna kostnader 5 227 8 080 5 819 

 
  varav upplupna räntor 1 986 2 592 2 336 

 
  varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner -139 -294 -306 

 

  varav upplupna pensionskostnader, individuell 
del 2 720 4 653 739 

 

  varav löneskatt pensionskostnader, individuell 
del 660 1 129 3 050 

    
  

 
Kortfristig del av långfristig skuld 51 648 44 500 111 059 

    
  

 
Kortfristiga skulder staten 151 334 46 

 
  varav momsskuld 151 334 46 

    
  

 
Övrigt 4 139 3 178 4 619 

 
Summa 84 244 94 298 148 296 

    
  

     



   

 

53 

 

  
31 juli 2011 31 dec 2011 31 juli 2012 

 

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

  
  

   
  

   
  

 
  

  
  

Not 23 Pensionsförpliktelser 
  

  

 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar.   

 

Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. 
Denna del av pensionsåtagandet har ökat med 12 mkr mellan delåren 2011 och 
2012. 
Ljusnarsbergs kommun har beslutat att betala ut maximalt belopp av den 
avgiftsbestämda ålderspensionen. För 2012 betalades det ut 4 833 tkr  i mars 
och var bokförd som en kortfristig skuld. Beräkningarna baseras på uppgifter per 
2012-12-31. 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

    
  

 

Ingående pensionsförpliktelser, intjänade före år 
1998 127 134 127 134 140 282 

 
Pensionsutbetalningar -5042 -5 010 -5359 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 4 167 4 164 7 000 

 
Sänkning av diskonteringsräntan 0 9 969 0 

 
Aktualisering 0 0 283 

 
Bromsen 5613 5 613 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 0 

 
Övrigt -1 412 -1 588 455 

 

Utgående pensionsförpliktelser, intjänade före år 
1998 130 460 140 282 142 661 

 
Aktualiseringsgrad % 0 0 93 

    
  

 

Förpliktelsen ej minskad genom försäkring. Likvidmässigt är 
avsatta medel för pensioner återlånde av kommunen. 
Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning.  

 
  

    
  

Not 24 Ansvars- och borgensförbindelser   
 

  

 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 28 969 27 469 27 469 

 
BKT 1 740 1 740 1 740 

 
Bostadsrättsföreningar 2 460 2 448 2 447 

 
Lån småhus 214 202 202 

 
Summa 33 383 31 859 31 858 

     

 
Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del. 
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Ljusnarsbergs kommun har  i maj månad 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner 
som per 2012-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.  

 

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

 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljusnarsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 256 489 723 010 kronor och totala tillgångar till 255 743 056 959 kronor. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 313 705 871 kr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 312 763 109 kr. 

     

 
Kommunens framtida åtaganden för operationell leasing,  

  

 
maskiner, fordon och inventarier, tkr 

   

 
Ej uppsägningsbara operationella Kommunen 

 
Koncernen 

 
leasingavtal överstigande 3 år 2012-07-31 

 
2012-07-31 

     

 
Minimileaseavgifter   Tkr 

   

 
Med förfall inom 1 år 3 

 
3 

 
Med förfall inom 1-5 år 2 864 

 
2864 

 
Med förfall senare än 5 år 0 

 
0 

     

 
Leasingavtalet klassas som operationella då avgiften fördelas linjärt över 

 

 
leasingperioden och de ekonomiska fördelar och risker som  

  

 
förknippas med ägandet av objeketet EJ överförs från leasgivare till leastagare. 

 
Beloppsgränsen är satt till ett basbelopp för att klassificera finansiella avtal som operationella. 
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Ord & begrepp 
Sambandet mellan redovisningsmodellens olika delar ser ut på följande sätt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftredovisning 
Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

Resultaträkning 
- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

Finansieringsanalys 
- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

= Förändring av likvida medel 

Balansräkning 
Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

= Summa tillgångar 

 

Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

= Summa eget kapital, avsättningar  

och skulder 

Resultaträkningen visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna 
kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen. 
 
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna 
visar hur kommunen har använt sitt kapital ( i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur 
kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital. 
 
Driftredovisningen visar intäkter och kostnader = nettokostnaderna från respektive 
utskott/verksamhet.  
 
Finansieringsanalysen visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet har påverkat  
rörelsekapitalet. 
 
Investeringsredovisningen visar de investeringar per projekt som gjorts per utskott under året. 
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Anläggningstillgång   

 
Fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav, t ex 
fordon, maskiner och fastigheter. 

Avskrivning Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgång. 

Avsättningar Ekonomiska förpliktelser som är säkra men ovissa till belopp 
eller till den tidpunkt då de skall infrias.  

Eget kapital Visar skillnaden mellan tillgångar och skulder, dvs hur mycket 
av tillgångarna som finansierats av egna medel. 

Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital som kommunen bundit i 
de anläggningstillgångar som förvaltningarna disponerar. 

Kapitalkostnad Årlig ersättning mellan finansförvaltningen och 
verksamheterna. Utgör ersättning för avskrivning och 
interränta. 

Långfristiga skulder Skulder överstigande 1 år. 

Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i 
rätt tid). 

Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för avgifter, driftbidrag och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel. 

Omsättningstillgångar Summan av likvida medel, kortfristiga fordringar (kortare än 
ett år) och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till 
likvida medel 

Rörelsekapitalet Skillnaden mellan kortfristiga omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens 
finansiella styrka på kort sikt. 

Skulder Dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) dels långfristiga  

Soliditet Beräknas som andelen eget kapital av de totala tillgångarna. 
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 omsättningstillgångar (t.ex kontanter, kortfristiga ford-
ringar och förråd) dels anläggningstillgångar (t.ex fastigheter, 
inventarier, aktier och långfristiga fordringar). 

 
 



   

 

57 

 

Redovisningsprinciper
Redovisningen har huvudsakligen skett enligt 
god redovisningssed, i överensstämmelse 
med kommunal redovisningslag. Avvikelser 
och kommentarer redovisas nedan. 

 

Anläggningstillgångar 

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

Avskrivningar sker med ett års eftersläpning. 
Dvs de investeringar som görs år 2012 tas upp 
år 2013. Avskrivningar sker månadsvis. 

Avskrivningarna har beräknats efter nominell 
metod och görs efter en bedömning av 
tillgångens nyttjandeperiod i enlighet med 
RKR:s rekommendation 11.2. 

Vägledning avseende avskrivningstider har 
inhämtats från SKL:s förslag till 
avskrivningstider. 

 

Avsättningar och ansvarsförbindelser för 
pensioner  

Pensioner intjänade from 1998 redovisas som 
en avsättning i Balansräkningen enl RR 10.2 
Övriga upplysningar lämnas ej gällande 
utflöde, osäkerhet eller gottgörelse, men 
arbete pågår att förbättra redovisningen. 

Pensionsåtagandet beräknas av Kommunernas 
Pensionsanstalt (KPA). 

Pensionsskuldberäkningen är gjord enligt RIPS 
07, vilket är den beräkningsmodell som SKL i 
juni 2007 beslutet om ska användas vid 
värdering av pensionsutfästelsen. 

 
Avsättning deponi redovisas enligt Rådets 
rekommendation nr 10,2 genom en egen 
avsättning i balansräkningen samt specificerad 
not gällande avsättningen. Upplysning lämnas 
ej gällande redovisade värdet vid periodens 
början och slut samt belopp som tagits i 
anspråk m.m. på grund av avsaknad tillförlitlig 
fonderingskalkyl från BKT. 
 
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning 
har redovisats till det värde kommunen fått 

eller kommer att få enligt redovisningsrådets 
rekommendation 18. 
 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas ej 
enligt RKR:s rekommendation 20. Strävan är 
att göra detta till årsredovisningen 2012. 
 
Jämförelsestörande poster  
har särredovisats i resultaträkningen och i not 
enligt redovisningsrådets rekommendation 
3.1. Gränsvärdet är satt till 300 tkr i år. 
Kommer göra översyn framöver vilket 
gränsvärde som ska gälla i regel.  
 
Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats 
till rätt period i förhållande till delåret. 
 
Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
intern ränta. Avskrivningarna har beräknats 
efter nominell metod. Internräntan har under 
året uppgått till 2,9 %. Dock har internräntan 
på VA uppgått till 1,7 %. 
 
Leasingavtal 
I enlighet med RKR:s rek nr 13.1 redovisas 
leasingavtalen som operationella enligt not i 
årsredovisningen. 
 
Leverantörsfakturor inkomna efter 
delårsskiftet, men hänförliga till redovisnings- 
perioden har i huvudsak bokförts och belastat 
redovisning. 
 
Sammanställd redovisning  
(koncernredovisning) Upprättad enligt Rådets 
rekommendation 8.2 och efter bolagens 
preliminära bokslut. I koncernbokslutet ingår 
Ljusnarsbergs Fastighets AB, Ljusnarsbergs 
Kommunlager AB och Stiftelsen Gillersklack. 
Den sammanställda redovisningen upprättas 
enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Eliminering har gjorts för 
interna mellanhavanden mellan kommunen 
och respektive företag. Vid upprättande av 
koncernredovisningen har kommunens 
redovisningsprinciper varit vägledande. Någon 
justering för olikheter i avskrivningsprinciper 
har inte gjorts utan respektive företags 
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principer är i detta sammanhang rådande. 
Tilläggsupplysningar saknas i form av noter till 
resultat- och balansräkningen.  
 
Sociala avgifter har bokförts som procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. 
Personalomkostnadspålägget är för året 38,46 
%. 
 
Statsbidrag hänförliga till 
redovisningsperioden men ännu ej influtna 
har fordringsförts 
 
Semesterlöneskuld samt avsättningar för 
outtagen semester och övertid har redovisats 
som kortfristig skuld. Förändringen har 
redovisats som kostnad/minskad kostnad  
i driftredovisningen för respektive 
verksamhet. 

 
Skatteintäkter innehåller preliminära 
månatliga inbetalningar, regleringen gällande 
slutavräkning för år 2011 och prognostiserad 
slutavräkning för 2012. Detta följer 
redovisningsrådets rekommendation nr 4,2 
och användandet av SKL:s prognos. 
 
Utställda fakturor efter delårsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsperioden har i 
flertalet fall fordringsförts och tillgodogjorts 
årets redovisning. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 


