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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Ännu ett år att lägga till handlingarna. Ett år 
präglat av både gott och ont men där några 
händelser sticker ut mer än andra. Vissa 
verksamheter har gjort stora 
budgetöverskridanden och tyvärr har 
kommunstyrelsen fått både osäkra och sena 
rapporter om detta. Därför tvingades styrelsen 
besluta om inköps- och anställningsstopp under 
hösten för att säkerställa resultatet. Resultatnivån 
är hög men kan i huvudsak tillskrivas det extra 
statsbidrag vi fick i slutet av december.  

Något som också satt kommunen på prov var det 
stora flyktingmottagandet. Någon långsiktig 
planering har det inte funnits tid till utan 
kommunen har ofta med väldigt korta ledtider fått 
ett utökat uppdrag. Sista kvartalet övergick all 
mottagning i Ställdalen till ankomstboende vilket 
skulle lätta på trycket på kommunens 
verksamheter men i själva verket så flyttades bara 
trycket från skolan till sociala verksamheten med 
många ensamkommande som ”strömmade” 
genom boendet. Verksamhetsansvariga har hela 
tiden fått lägga annat åt sidan för att skapa 
lösningar på problem som dykt upp.  Från 
ledningens sida har vi tvingats lägga mer och mer 
tid på flyktingfrågan. Förutom alla tillkommande 
länsträffar så har vi deltagit i nationella möten på 
SKL vid flera tillfällen för att förmedla att vi har ett 
orimligt uppdrag för den lilla kommunen. Vi må 
kortsiktigt ha löst många frågor men långsiktigt är 
detta fullständigt omöjligt att hantera på detta 
sätt. Ingen är tillräckligt stark att klara detta själv 
varför vi valt att ingå i olika nätverk för att påverka 
beslutsfattare att säkerställa en mer långsiktigt 
hållbar lösning.   
 
Den nya styrmodellen börjar på att ta sin form men 
fortfarande behöver vi förfina tolkningarna i de 
olika boxarna. Ett antal mål nås medan andra 
behöver mer fokus för att nås. Från skolan 
rapporteras om förbättrat resultat och vi hoppas 
att det bara är början på en långsiktig trend. Inom 
äldreomsorgen är det bra att man nu 
implementerar ett kvalitetsledningssystem. I slutet 
på året fick vi en del uppsägningar från 
socialkontoret och med det kommer följa en hel 
del arbete under kommande år för att säkerställa 
den verksamhetens kvalitet.  
 

Under fjolåret gjordes rejäla underhållsinsatser på 
våra kulturbyggnader i Kopparberg. Tingshuset 
byggnadsminnesförklarades den 28 mars. I slutet 
på året påbörjades planeringen för upprustningen 
av Klockargården då behovet av undervisnings-
lokaler ökat drastiskt och vi även har elever på kö. 
Färdigställandet av Allerstatomten är också det en 
synlig åtgärd som uppskattas. 
 
Några slutsatser man kan dra är att vi behöver 
fokusera på några viktiga områden under 
kommande år. Förutom sedvanliga ärenden 
behöver styrelsen verka för en del förbättringar. 
Exempel på detta är att kvalitetssäkra 
ekonomirapporterna, säkerställa 
återsökningsrutinerna mot Migrationsverket, tillse 
att befattningsbeskrivningarna tas fram och följa 
upp arbetsmiljöansvaret.  

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till 
både de förtroendevalda, som ägnar mycket av sin 
fritid för att utifrån olika politiska idéer driver 
utvecklingen framåt i Ljusnarsbergs kommun, och 
de anställda för ett väl genomfört arbete. 

Kopparberg 2016-03-31 

Ewa-Leena Johansson,  

kommunstyrelsens ordförande (s)  
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Det hände 2015 

 

Kulturbyggnadsåret 
Den 28 mars byggnadsminnesförklarades 

Tingshuset. Under året renoverades bl.a. 

bleckornen och avträdet vid Stora gården. 

Yttre målning av tingshuset planeras till 

2016. Dessa mindre projekt finansieras av 

Länsstyrelsen och kommunen. En 

omfattande renovering av Klockargården 

påbörjades och syftar till en utökning av 

skollokaler. 

 

Bra företagsklimat 
Ljusnarsbergs kommun fortsätter att klättra 

i Svenskt näringslivs rankning av 

företagsklimatet i Sveriges kommuner till 

plats 95 av 290 kommuner.  

Ljusnarsberg var en av nio kommuner som 

nominerades av Visma och 

Nyföretagarcentrum till årets 

nyföretagarkommun.  

 

 

Invigning av nya centralköket 
I  mars invigdes det nya 

produktionsköket och restaurangen 

på Treski l l ingen. Produktionsköket  

lagar målt ider t i l l  kommunens 

samtliga äldreboenden och skolor.  

Köket är rustat med nya maskiner  

och ny inredning.  En kökschef,  

understäl ld kostchefen,  leder  

produktionen.  
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Fem år i sammandrag 

 
    2011 2012 2013 2014 2015 

Allmänt 
   

  
   

Antal invånare per den 31 december 
  

4870 4848 4875 4 913 4 928 

Skattesats kommunen, kr 
  

21,42 21,08 21,08 21,08 21,05 

Kommunal- och landstingsskatt, kr     32,10 32,10 32,10 32,60 32,60 

Resultat 
   

    
  

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr 
  

237 111 238 187 238 613 250 712 270 858 

Förändring från föregående år, i procent 
  

-2,5% 0,5% 0,2% 5,1% 8,0% 

    
  

   Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivn 

  
232 435 225 534 219 083 229 097 247 949 

Förändring från föregående år, i procent 
  

-0,11% -2,97% -2,86% 4,57% 8,23% 

Nettokostnad per invånare, kr 
  

47 728 46 521 44 940 46 631 50 314 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkt 
  

98,0% 94,7% 91,8% 91,4% 91,5% 

    
  

   
Resultat före extraordinära poster, tkr     1 784 11 370 18 724 21 952 22 367 

Balans 
   

    
  

Nettoinvesteringar, tkr 
  

10 766 7 052 5 296 13 883 16 000 

Anläggningstillgångar, tkr 
  

323 656 317 187 338 299 326 526 299 554 

per invånare, kr 
  

66 459 65 426 69 395 66 462 60 786 

Omsättningstillgångar, tkr 
  

55 979 66 722 85 381 106 221 169 794 

per invånare, kr 
  

11 495 13 763 17 514 21 620 34 455 

    
  

   
Eget kapital, tkr 

  
80 676 92 046 110 770 132 722 155 089 

per invånare, kr 
  

16 566 18 986 22 722 27 014 31 478 

Skulder och avsättningar, tkr 
  

298 959 291 863 312 910 300 025 314 259 

per invånare, kr 
  

61 388 60 203 64 187 61 068 63 770 

    
  

   
Soliditet, %, kommunen 

  
21% 24% 26% 31% 33% 

Soliditet, %, koncernen 
  

21% 24% 28% 29% 31% 

    
  

   
Kommunens likvida medel, tkr 

  
8 792 19 756 33 962 65 528 78 497 

Långfristig låneskuld, tkr 
  

196 294 231 081 245 893 232 493 205 883 

Pensionsskuld, avsättning, tkr 
  

1 627 1 487 1 262 1 559 1 518 

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, tkr     140 282 142 354 151 295 144 343 137 839 

Personal 
   

    
  Antal årsarbetare, tillsvidare- och visstidanst 

  
311 325 324 339 346 

Utbetalda löner inkl pensionskostnader, tkr 
  

157 340 164 692 165 454 168 088 176 536 
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Resurser 

Ekonomiska förutsättningar och förväntad utveckling 

Näringsliv och arbetsmarknad
Företagen i kommunen hävdar sig fortsatt bra på 

marknaden. En genomgående god konkurrenskraft 

hos företagen ger stabilitet och trygghet i 

näringslivet. Detta skulle kunna innebära att fler 

ser potentialen att våga starta nya företag i 

kommunen och att befintliga företag vågar 

anställa. 

Det regionala samarbetet för att förbättra det 

regionala näringslivets förrutsättningar och 

konkurrenskraft, BRO (Business Region Örebro), 

har permanentats som en verksamhet i Örebro 

kommun sedan 1 januari 2015. Samarbetet med 

Nyföretagarcentrum Bergslagen har etablerats 

under våren. Nyföretagarcentrum erbjuder stöd 

och rådgivning i alla fyra kommunerna i norra 

länsdelen för de som går i ”starta-eget-tankar”. 

Näringslivsrådet har under året haft fem träffar. På 

hösten provades en ny mötesform i form av 

företagsfrukost. Det anordnades två frukostar, 

med god uppslutning, och avsikten är att fortsätta 

med dem även kommande år. 

Arbetsmarknadsläget i Ljusnarsbergs kommun är 

totalt sett relativt oförändrat jämfört med för ett 

år sedan. Det är i gruppen utrikesfödda som den 

stora förändringen har skett. I december 2015 var 

16,9 procent av befolkningen öppet arbetslösa och 

sökande i program med aktivitetsstöd. En ökning 

med 44 personer på ett år. Inom etableringen är 

147 personer öppet arbetslösa och sökande i 

program med aktivitetsstöd (källa: 

Arbetsförmedlingens hemsida).

 

Samhällsekonomisk utveckling 
På väg mot normalkonjunkturläge? 
Sverige befinner sig i en långvarig lågkonjunktur. 

Under hela 2015 har olika prognosmakare, bland 

annat Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 

regeringen, menat att Sverige är i en 

återhämtningsperiod mot ett mer normalt 

konjunkturläge. Under året har BNP-tillväxten varit 

god. När 2015 är på väg mot sitt slut är tillväxten i 

ekonomin mycket högre än normalt. Däremot finns 

ändå en mycket stark oro på marknaden som beror 

på de låga räntorna som de flesta bankerna menar 

kommer att bli långvarigt låga.  

 

Flera centralbanker sänkte sina styrräntor under 

året. Däribland Sveriges Riksbank som i omgångar 

sänkt reporäntan, vilken sedan den 

27 oktober 2015 är -0,35 procent. (Den 17 februari 

2016 sänktes räntan till -0,50 procent.) Den låga 

styrräntan är tänkt att stimulera konsumtion och 

investeringar, men det är inte avsaknaden av 

pengar som är avgörande för lågkonjunkturen i 

dagsläget. Svenska företag har mycket pengar, 

däremot är den allmänna uppfattningen att det 

dröjer ett tag till innan efterfrågan skjuter i höjden. 

Tills dess finns en fortsatt oro för ökande 

fastighetspriser, överbelånade hushåll och för högt 

värderade aktievärden. Ökade krav på banker och 

andra kreditinstitut tros kunna bidra till att dessa 

inte tar alltför stora risker på den relativt 

oförutsägbara marknaden. Under året har åtgärder 

för att öka bostadsbyggandet och hushållens 

ränteavdrag debatterats i Riksdagen. Troligtvis 

kommer amorteringskrav på bolån att införas 

under våren 2016, enligt Finansinspektionens 

förslag, som godkändes av lagrådet i december 

2015.  Riksbanken varnar för att de höga 

bostadspriserna i kombination med hushållens 

höga skuldsättningsgrad kan få allvarliga 

konsekvenser för Sveriges ekonomi om 

bostadspriserna skulle sjunka. Det skulle medföra 

att hushållens konsumtion minskar vilket skulle slå 

hårt mot ekonomin. 
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EU:s framtid 

Under första halvåret 2015 pågick förhandlingarna 

mellan Grekland mot Internationella valutafonden 

(IMF) och Europeiska unionen (EU) med anledning 

av Greklands skuldsättning och oförmåga att 

genomföra reformer för att återfå ekonomisk 

stabilitet. En uppgörelse med Grekland blev klar i 

juli månad, men Greklands höga skuldsättning är 

fortfarande ett orosmoln.  

 

Årets parlamentsval i Storbritannien vanns av 

Tories. Partiet gick bland annat till val med löfte om 

en folkomröstning senast 2017 gällande landets 

medlemskap i EU. Efter Greklands lånekris har 

farhågor om en grexit florerat och även om 

huruvida andra medlemsländers utträden ur 

unionen skulle vara möjliga inom en snar framtid. 

 

Det stora flyktingmottagandet till EU har skapat 

politiska slitningar. Sverige och Tyskland tar emot 

flest asylsökande och fördelningen av antalet 

asylsökande varierar stort mellan länderna inom 

EU. Gränskontroller har satts upp inom unionen. 

Över Öresundsbron, mellan Sverige och Danmark, 

sätts ID-kontroller upp från och med 4 januari 

2016.   

 

Kommunernas ekonomi 
Under 2015 antas kommunerna redovisa relativt 

höga resultatnivåer då AFA försäkring beslutade att 

betala tillbaka även 2004 års premier under 2015. 

Dessutom tillfördes kommunsektorn 10 miljarder 

kronor av staten i december för att stärka 

resurserna i samband med flyktingmottagandet. 

Kommunerna får sammanlagt 8,33 miljarder och 

landstingen 1,47 miljarder.  

 

Många kommuner har däremot uttryckt att de 

kommer att behöva höja den kommunala 

skattesatsen de kommande åren för att klara av 

högre kostnadsökningar. Under de senaste åren 

har den genomsnittliga skattesatsen i 

kommunsektorn stigit med 0,13 procent per år. SKL 

befarar att den genomsnittliga kommunala 

skattesatsen i Sverige kan komma att höjas med 

1,9 procentenheter till 2019. 

 

 

Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden i kommunen har sedan lång tid 

tillbaka haft ett större utbud än efterfrågan. Detta 

har inneburit låga priser på både egna hem, 

bostadsrätter och hyresfastigheter. 

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.  

Den omfattande inflyttningen av asylsökande och 

anvisade personer med permanent 

uppehållstillstånd har medfört ett ökat tryck på 

hyreslägenheterna i kommunen. I dagsläget är 

samtliga kommunens beboeliga hyreslägenheter 

uthyrda. I början på nästa år ska husen på 

Riggardsgatan göras om till stödboende åt 

ensamkommande ungdomar. Att rusta upp dem 

som inte är uthyrda i dagsläget beräknas kosta 

692 tkr. De låga fastighetspriserna i Ljusnarsberg är 

det huvudsakliga skälet till att kommunen har så 

högt flyktingmottagande. 
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Befolkning 

 

I tabellen presenteras folkmängden per den 

31 december 2015. Med folkökning menas 

skillnaden mellan folkmängden vid årets början 

och årets slut. Antalet avlidna är 85 och födda 41. 

Flyttnettot är 59 där 367 personer flyttat in från 

utlandet, 237 har flyttat ut till övriga Sverige och 

78 till annan kommun inom Örebro län samt en 

justeringspost med +7. Befolkningen i kommunen 

har ökat fyra år i följd. 

I Ljusnarsbergs kommun är andelen utrikes födda 

18,3 procent av befolkningen. I länet är det endast 

Hällefors kommun som har en högre andel på 18,7. 

Snittet i riket är 17,0. Medelåldern är 47,1. Det är 

högst i Örebro län. Snittet i riket är 41,2. 

Tabellen visar att den största folkökningen har 

skett i ålderskategorin 45-54 år. Mängden 

asylpersoner i kommunen har också betydelse för 

omfattningen av den kommunala verksamheten, 

men det är inte säkert att asylsökande individer 

bor kvar i kommunen när dessa har fått permanent 

uppehållstillstånd och ska söka sig egen bostad och 

försörjning. Det är för tidigt att avgöra vad 

flyktingmottagandet innebär för kommunens 

befolkning på längre sikt.  

I delårsrapporten belyses på sid 8-9 behovet av att 

se över organisationen inom äldreomsorgen 

eftersom kommunen har en hög andel äldre 

invånare på särskilda boenden och tvärt om, en låg 

andel äldre med hemtjänstinsatser. Den ökande 

befolkningen i de äldre ålderskategorierna kräver 

flexibilitet då behoven kan variera mellan åren. En 

hög andel särskilda boendeplatser försvårar 

anpassningen till de ekonomiska förutsättningarna.  

 

  

Ålder   Folkmängd Folkökning 

 0-4 män 98 -10 
  kvinnor 93 9 

5-14 män 232 2 
  kvinnor 208 4 

15-24 män 320 1 
  kvinnor 223 -6 

25-34 män 245 19 
  kvinnor 178 -1 

35-44 män 263 -10 
  kvinnor 250 -2 

45-54 män 355 7 
  kvinnor 331 16 

55-64 män 402 9 
  kvinnor 362 -18 

65-74 män 416 -19 
  kvinnor 381 3 

75-84 män 200 16 
  kvinnor 218 0 

85-94 män 56 -2 
  kvinnor 91 -3 

95+ män 3 0 
  kvinnor 3 0 

 Totalt   4 928 15 
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Öppen kommun 

Flyktingmottagande 

Inledning 
Mellan åren 2012-2015 har antalet personer som 

sökt sin tillflykt till Sverige ökat kraftigt. I december 

2015 hade Ljusnarsberg 935 asylsökande boende i 

Migrationsverkets mottagningssystem.   

Diagram från Migrationsverket.  

 

Under 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn 

asyl i Sverige, varav 2 847 var flickor vilket 

motsvarar cirka åtta procent. Vid årsskiftet fanns 

det 33 634 asylsökande ensamkommande barn 

inskrivna hos Migrationsverket (MV). Detta har 

medfört att det har blivit allt längre 

handläggningstider vid MV, och barnen får vänta så 

länge som upp till 1,5 år innan asylprocessen är 

slutförd (se MV, Aktuellt om ensamkommande 

barn, januari 2016). 

Mottagandet, av framför allt anvisade 

ensamkommande asylsökande barn, har varit stort 

i Ljusnarsbergs kommun. I det avtal som finns med 

MV har kommunen för 2015 åtagit sig att ordna 

boendeplats för fyra asylsökande barn. Antalet 

barn som anvisats har långt överskridit det avtalet. 

En följd av detta har varit att det kommunala HVB 

Bergsgården haft överbeläggningar och att många 

dyra externa placeringar har genomförts.  

Kommunens stora mottagande innebär på sikt att 

fokus måste flyttas från omhändertagandet till 

integrationen i samhället. Under 2015 utarbetades 

en integrationsstrategi för Ljusnarsbergs kommun. 

Under 2016 fortsätter integrationsarbetet utifrån 

den aktivitetsplan som är kopplad till 

integrationsstrategin och bland annat har det 

anställts en integrationskoordinator. 
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Överenskommelser om mottagande 

Ljusnarsbergs kommun har under år 2015 haft tre 

olika överenskommelser med MV. 

 Överenskommelse om mottagande, samt 

anordande av boende för barn utan legal 

vårdnadshavare, så kallade 

ensamkommande asylsökande barn. 

 Överenskommelse om anordnade av 

boende för barn utan legal 

vårdnadshavare med uppehållstillstånd 

(PUT) 

 Överenskommelse om mottagande och 

bosättning av nyanlända invandrade. De 

skall tas emot genom att de anvisas plats 

för bosättning i kommunen via 

Arbetsförmedlingen (AF) eller MV:s 

försorg.   

 

Inför 2016 har kommunen tecknat nya avtal med 

MV. De innebär att det blir en så kallad blandad 

överenskommelse om totalt 38 platser, varav 18 

skall vara asylplatser, för pojkar i åldern 16-17 år. 

Det nya avtalet tecknades med anledning av de nya 

fördelningstalen för ensamkommande barn som 

länsstyrelserna i landet tillsammans arbetat fram 

på uppdrag av regeringen.  

 

Många kommuner har tagit emot oproportionerligt 

många asylsökande de senaste åren och eftersom 

fler asylsökande måste beredas platser på boenden 

i landet vill regeringen göra en rättvisare fördelning 

mellan landets kommuner. Ljusnarsbergs 

kommuns fördelningstal för år 2016 är 

18 asylsökande ensamkommande barn och 

0 nyanlända. 

 

En genomgripande utredning av de ekonomiska 

konsekvenser som mottagandet innebär för 

Ljusnarsbergs kommun genomfördes under 2015. 

Där framgår vilka ekonomiska förutsättningar 

kommunen har att förhålla sig till. Av utredningen 

framgår att kommunen i stort får täckning för de 

kostnader som är förknippade med mottagandet 

men att viss tveksamhet råder angående förskolan, 

gymnasieskolan och försörjningsstöd (det så 

kallade ”glappet”).  

Målsättningen är att kommunens 

flyktingmottagande skall finansieras inom de 

befintliga resurser som staten kompenserar 

kommunen med. Det är dock mycket svårt att 

planera eftersom kommunen inte i förväg vet hur 

många nyanlända, samt asylsökande 

ensamkommande barn som flyttar in i kommunen. 

Det dröjer lång tid innan MV betalar ut de 

ersättningar som kommunen är berättigad till. 

Kommunen har konstant fordringar på MV 

uppgående till omkring 15 000 tkr till 20 000 tkr. 

Ljusnarsberg blev tillfällig ankomstkommun 
I september 2015 blev Ljusnarsbergs kommun 

tillfällig ankomstkommun, vilket innebär att några 

av de asylsökande som anländer till Sverige får sin 

första bostad på ett boende i Ljusnarsberg. 

Boendet drivs av en privat entreprenör. Vid 

ankomstboendet skall personen stanna endast en 

kort tid, vanligen en till sju dagar, tills de 

registrerat sin asylansökan hos MV. Stundtals har 

MV haft svårt att anvisa personerna platser på 

asylboenden runt om i landet och det har kunnat 

dröja ett par veckor för vissa att flytta från 

ankomstboendet i Ställdalen. Bland de som 

kommit har det funnits ensamkommande barn och 

kommunen ansvarar för dessa så länge de ej har 

sökt asyl eller anvisats en kommunplats. Ansvaret 

framgår av socialtjänstlagen (SoL) och innebär att 

en bedömning ska göras om huruvida 

ankomstboendet utgör ett lämpligt boende i 

väntan på kommunplacering av MV, eller om 

barnet måste beredas ett annat boende i avvaktan 

på MV:s beslut. För att göra sin asylansökan 

behöver de asylsökande åka till MV:s 

mottagningsenhet i Örebro eller den tillfälliga 

enheten i Lindesberg och det kan bli kommunens 

ansvar att hjälpa barnen till och från 

mottagningsenheterna.  

Till skillnad från andra permanenta 

ankomstkommuner har Ljusnarsberg inget avtal 

med MV som reglerar ersättningen för detta 

åtagande, utan har maktlöst tvingats anpassa sig 

till förutsättningarna med utgångspunkt i SoL och 



 

 

13 

tillgängliga resurser. Kommunen har vid flertalet 

tillfällen påtalat den orimliga situationen för MV 

och Länsstyrelsen men utan framgång. MV har hela 

tiden hävdat att kommunen inte ska behöva 

använda några resurser till de boende på 

ankomstboendet och direktiven från 

kommunledningen har därför varit att i möjligaste 

mån vara ytterst restriktiva med personella och 

ekonomiska resurser gentemot ankomstboendet. 

 

Kommunernas ansvar för boende och stöd till asylsökande 

De juridiska förutsättningarna för kommunernas 

ansvar beror på var i asylprocessen personerna i 

fråga befinner sig och hur situationen i övrigt ser ut 

(SKL 2015-11-20): 

 Ej sökt asyl 

För människor som ännu inte har ansökt 

om uppehållstillstånd, kan kommunen ge 

bistånd enligt SoL 4 kap. 1 §. 

Bedömningen görs utifrån den tillfälliga 

situationen till dess att personen ansökt 

om uppehållstillstånd och MV fått det 

fulla ansvaret för personen ifråga. I detta 

fall bör kommunerna ha befogenhet att 

ordna med tillfälliga boendeplatser för att 

kunna uppfylla sina skyldigheter, till 

exempel ifråga om nödbistånd. 

 

 Sökt asyl 

Migrationsverket hyr lägenheter eller 

kollektivt boende, det kan vara av 

kommunen eller i privat regi. När 

asylansökan är registrerad flyttar den 

sökande till ett asylboende i väntan på 

asylutredning och beslut om 

uppehållstillstånd. I Ljusnarsberg finns ett 

asylboende den 31 december som drivs i 

privat regi. Ankomstboendet var tidigare 

ett sådant boende. 

 

Kommunen har inte någon skyldighet att 

med försörjningsstöd bistå människor som 

har sökt asyl. Det framgår både av 2 kap. 1 

§ tredje stycket i SoL och av 1 § andra 

stycket i lagen (1994:137) om mottagande 

av asylsökande. Av sistnämnda 

bestämmelse framgår uttryckligen att den 

som omfattas av lagen inte har rätt till 

bistånd enligt SoL 4 kap. 1 § för förmåner 

av motsvarande karaktär och att rätt till 

bistånd heller inte föreligger för 

bostadskostnader. Den som sökt asyl har 

istället rätt till bistånd bland annat i form 

av logi och dagersättning från MV. 

Eftersom bestämmelsen i SoL 4 kap. 1 § 

inte är tillämplig när det gäller 

asylsökande personer, är bedömningen 

att kommunerna inte ens har något 

ansvar för akut bistånd till exempel att 

ordna tillfälligt boende. 

 

Det ingår i Migrationsverkets dagersättning till asylsökande 
Asylsökande som inte har några egna pengar kan 

oavsett ålder ansöka om dagersättning hos MV. 

Personer som är yngre än 16 år kan ansöka om 

dagersättning tillsammans med sin gode man. 

Dagersättningen är avsedd att täcka kostnader för 

personliga behov, som exempelvis kläder, skor, 

medicin och fritidsintressen. Det är även möjligt att 

ansöka om särskilda bidrag för särskilda behov. 

Sådana särskilda behov kan till exempel vara 

glasögon, vinterkläder eller något annat som 

dagersättningen inte räcker till (källa: MV). Att 

bistå med kommunala skattemedel för att utöka de 

statliga bidragen är ej förenligt med kommunens 

uppdrag och borde kräva särskilda politiska beslut.
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Framtida förändringar i förutsättningarna för mottagandet 
Ändrade ersättningsregler enligt regeringens budgetproposition 2016

Regeringen föreslår differentierade schabloner för 

statlig ersättning till kommuner för 

ensamkommande barns och ungdomars boende. 

Det innebär att ersättning för såväl överenskomna 

som icke överenskomna platser ska betalas enligt 

schablon, med olika schablonnivåer beroende på i 

vilken placeringsform ungdomarna vistas. Syftet är 

att förenkla regelverket, minska den administrativa 

bördan och förbättra planeringsförutsättningarna i 

kommunerna samt bromsa kostnadsutvecklingen 

för mottagandet av ensamkommande barn och 

ungdomar. Den statliga ersättningen regleras i 

förordningar, som har utarbetats under hösten 

2015. 

 Den 1 juli 2016 införs schabloner för 

placeringar i hem för vård eller boende 

(HVB) och familjehem inom 

överenskomna platser. 

 Den 1 januari 2017 införs schabloner för 

placeringar i HVB och familjehem utöver 

överenskomna platser (familjehem har 

tidigare ersatts med faktisk kostnad). 

 Schablonerna kommer att vara enhetliga 

för asylsökande ensamkommande barn så 

väl som barn med uppehållstillstånd 

(PUT). 

 När schablonsystemet har trätt i kraft 

kommer ersättningen att vara lika för 

platser inom överenskommelser och 

platser utöver överenskommelser.  

 Undantag från schablon kommer att gälla 

särskilt vårdkrävande placeringar, till 

exempel placeringar med stöd av lagen 

om vård av unga (LVU). Vidare höjs 

schablonersättningen per nyanländ som 

mottas i en kommun, från och med 

januari 2016, från 83,1 tkr till 125 tkr kr 

för personer som inte fyllt 65 år. För 

personer över 65 år kommer ersättningen 

att höjas från 52 tkr till 78 tkr. I samband 

med höjningen av schablonen kommer 

den prestationsbaserade ersättningen att 

tas bort. Under år 2015 fick Ljusnarsbergs 

kommun 1 256 tkr i prestationsersättning.  

För personer som anlänt till och med 31 december 

2015 kommer schablonbeloppet att vara 82,7 tkr 

för person er upp till 65 år och 51,8 tkr för 

personer som fyllt 65 år (MV, ”Nya fastställda 

schablonbelopp för 2016”). Detta innebär att en 

sänkning av 2015 års tidigare fastställda 

schablonbelopp har skett med 400 respektive 200 

kronor per person.  

 

Schablonersättningen för asylsökande barns 

skolgång kommer att höjas med 50 procent från 

och med årsskiftet 2015/2016. Det saknas 

fortfarande ersättning för tid i förskolan utöver 

den som avser allmän förskola samt fritidshem. 

Behovet av reguljär förskola och fritidshem för 

asylsökande barn kommer sannolikt att öka då 

vuxna asylsökande i större utsträckning än tidigare 

ska erbjudas insatser under asyltiden, som till 

exempel svenskundervisning genom 

studieförbund.

 

Ny placeringsform 

Stödboende som ny placeringsform skall införas i 

SoL (prop. 2015/16:43). Boendet vänder sig till 

ungdomar mellan 16-20 år, men i första hand 18-

20 år. Varje kommun skall ansvara för att det finns 

stödboenden. Den nya placeringsformen kommer 

att ersättas enligt särskild schablon, fastställd till 

1 tkr per dygn. 

I ett pressmeddelande (2106-01-15) skriver SKL att 

den nya boendeformen för barn och unga är bra, 

eftersom alla barn och unga inte har behov av att 

bo på HVB. SKL menar däremot att kostnaderna för 

att bedriva stödboende är högre än den statliga 

ersättningen. Det är viktigt att staten inte frångår 

finansieringsprincipen och kommuner ska inte 

behöva höja skatten eller prioritera om annan 

verksamhet för att finansiera statliga beslut.  
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Övriga behov av regeländringar 
Enligt SKL (”Behov av regeländringar med 

anledning av flyktingsituationen”, 2015-12-16) 

tvingas många kommuner att dagligen bryta mot 

lagen för att kunna tillgodose skydd och stöd för 

barn enligt SoL:s bestämmelser. SKL anser att det 

är bättre att staten tar ett ansvar för att tillfälligt 

föra in lättnader i regelverken än att låta varje 

kommun lösa ett strukturellt problem genom att ta 

lagen i egna händer. Med anledning av den 

flyktingsituation som pågått under hösten 2015 har 

SKL listat omedelbara behov av regeländringar. 

Ändringarna påverkar inte Individ- och 

familjeomsorgens (IFO:s) verksamheter. 

 

De ändringar som genomförts är 

 att Socialstyrelsen beslutat att krav på 

högskoleutbildning för föreståndare på 

HVB temporärt tas bort, 

 att krav på dygnet-runt-bemanning i 

verksamhetens lokaler tillfälligt kan 

frångås efter en bedömning av 

målgruppens ålder och behov, samt   

 att krav på skola inom en månad för 

asylsökande är ett bör-krav, inte ett ska-

krav. Om det kommer många nyanlända 

till kommunen på kort tid, får det ta 

längre tid. 

Övriga engagemang 

Inledning 
Kommunfullmäktige har rätt att bestämma hur den 

vill organisera den kommunala verksamheten. 

Fullmäktige måste dock se till att det blir ett 

heltäckande nämndansvar för de ”obligatoriska” 

uppgifterna. Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs 

kommun fungerar som socialnämnd och 

bildningsnämnd. Kommunstyrelsens allmänna utskott 

fungerar som krisledningsnämnd. Men kommunen 

har även valt att samordna vissa obligatoriska 

uppgifter med andra kommuner i gemensamma 

nämnder.  

De gemensamma nämnderna heter Bergslagens 

Miljö- och Byggnämnd, Räddningsnämnden 

Västerbergslagen och Bergslagens 

överförmyndarnämnd. De två förstnämnda ingår i 

Lindesbergs respektive Ludvika kommuns 

organisationer. Bergslagens överförmyndarnämnd 

har Ljusnarsbergs kommun som ”värdkommun” och 

bildar en egen förvaltning i Ljusnarsbergs kommun.  

Vissa uppgifter inom det tekniska området är också 

obligatoriska för en kommun och dessa har 

fullmäktige valt att överlåta till kommunalförbundet 

Bergslagens Kommunalteknik. Kommunen har även 

valt att samverka privaträttsligt som medlem i 

ekonomiska föreningar och i en kooperativ 

hyresrättsförening. Här nedan presenteras större 

engagemang som har stor påverkan på kommunens 

samlade ekonomi och verksamhet. Det finns dock 

många fler engagemang som det inte finns utrymme 

för att beskriva här. 

Bergslagens överförmyndarnämnd (BÖN) 
Verksamhetsåret har präglats av den kraftiga 

ökningen av mottagande av ensamkommande barn 

och ungdomar som startade från och med juli 

2015. I början av 2015 hade BÖN 77 

ensamkommande barnärenden och i slutet av året 

300 sådana ärenden. Som ett led i detta har BÖN 

etablerat ett närmare samarbete med 

Migrationsverket i Lindesberg, Föreningen Frivilliga 

Samhällsarbetare Bergslagen (där många gode 

män är medlemmar) och socialförvaltningarna eller 

motsvarande i medlemskommunerna. Nämndens 

ordförande och förvaltningschef har informerat 

kommunstyrelsen i Lindesberg, ledningsutskott i 

Nora och kommunstyrelsen i Ljusnarsberg om 

verksamheten. Den 1 september genomförde 

länsstyrelsen i Dalarnas län en tillsyn över 

förvaltningen och fann ingen anledning att rikta 

anmärkning mot denna. Den gemensamma 

överförmyndarverksamheten redovisar i stort sett 

ett resultat som motsvarar budget. 
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Bergslagens kommunalteknik (BKT) 
BKT är ett kommunalförbund med säte i Nora och har 

de fyra kommunerna i norra länsdelen som 

medlemmar. Ändamålet med dess verksamhet är att 

tillhandahålla medlemskommunerna tjänster inom 

det tekniska området i enlighet med respektive 

kommuns ambitionsnivå och ekonomiska 

förutsättningar. Till BKT har medlemskommunerna 

överlåtit ansvaret för planering och drift av de 

lagstadgade verksamheterna vatten och avlopp, avfall 

och gata. Dessutom ansvarar förbundet för 

medlemskommunernas skötsel av park, 

skogsförvaltning, idrotts- och fritidsanläggningar samt 

lokalvård i den omfattning som anges i den årliga 

verksamhetsplanen. 

BKT:s verksamheter delas in i en skattefinansierad 

del, som finansieras via driftbidrag från 

medlemskommunerna, och en avgiftsfinansierad del, 

som finansieras fullt ut via taxeintäkter. 

Gemensamma kostnader ska enligt 

förbundsordningen fördelas i proportion till 

befolkningsantalet i respektive kommun. 

För att öka tillgängligheten öppnade BKT ett 

servicecenter den 1 januari 2015 som invånarna kan 

kontakta via telefon. Öppettiderna är måndag-fredag 

08:00-16:00, lunchstängt 12:00-13:00. Utanför 

öppettiderna finns jourbemanning för akuta ärenden, 

som vattenläckor, avloppstopp, snöröjning och 

halkbekämpning. Felanmälan eller synpunkter kan 

meddelas via BKT:s hemsida. Återkoppling sker på 

önskat vis genom telefonsamtal, mail eller SMS. 

Under året har beslutats om att Opera på Skäret ska 

kunna anslutas till det kommunala vatten- och 

avloppsnätet. Opera på Skäret betalar själva grävning 

av pump och framdragning av ledning (ca 150 tkr). Att 

fler ansluts till kollektivet är positivt för abonnenterna 

då fler är delaktiga i den långsiktiga finansieringen av 

nätet. Opera på Skäret lockar många besökare till 

kommunen sommartid i samband med de årliga 

högklassiga operaföreställningarna. 

Under året har BKT gjort en total 

organisationsförändring. Syftet är att åstadkomma 

bättre samarbete mellan de olika avdelningarna och 

mindre stuprörstänk. Underskottet för de 

skattefinansierade verksamheterna (se tabell nedan) 

är en följd av övertalighet inom lokalvården.

BKT 
Avgiftsfinansierade 
verksamheter 

Skattefinansierade 
verksamheter 

Totalt BKT 1 247 -696 

Ljusnarsberg 1 -132 

 

 

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB) 
BMB är en gemensam nämnd mellan de fyra 

kommunerna i norra länet med Lindesberg som 

värdkommun. Ändamålet för verksamheten är att 

bidra med väl fungerande myndighetsutövning inom 

miljö- och byggområdena till minst den servicenivå 

som styrande lagstiftning anger. Nämnden ska 

utveckla och efter behov och resurstillgång 

tillhandahålla en god och samlad kompetens för 

kommunspecifika frågor för var och en av de 

samverkande kommunerna kring övergripande 

miljöfrågor, översiktsplanering, naturvårdsfrågor, 

mark- och exploateringsfrågor, energirådgivning med 

mera. En revidering av samverkansavtalet gjordes 

under 2015.  

BMB hanterar även kommunernas ärenden kring 

bostadsanpassning. Ljusnarsbergs kommuns 

kostnader för bostadsanpassning överskrider 

budgetramen rejält. Detsamma gäller övriga 

kommuner. 
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BMB   Budgetavvikelse 

Bygg- och miljö -846 

Mätningskontor -43 

Stadsarkitektkontor 87 

Miljökontor 
 

598 

Trafikenhet 
 

49 

Livsmedel 
 

286 

Totalt 
 

131 

Ljusnarsbergs andel 14 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd med 

Ludvika kommun för samverkan om 

räddningstjänst och sotning. Ludvika är 

värdkommun och nämndens ansvar och 

verksamhet bestäms, av ett reglemente och ett 

samverkansavtal – utöver lagstiftningen. 

Den delen av nämndens verksamhet som avser 

sotning finansieras i sin helhet via avgifter. 

Resterande del av verksamheten finansieras 

genom driftbidrag från kommunerna.  

En stor utmaning för nämnden är att hitta 

deltidsbrandmän till brandstationen i Kopparberg. 

En orsak antas vara att människor har flyttat ifrån 

Kopparberg då det varit svårt att hitta arbete här. 

Men Räddningstjänsten vill utmana befolkningen 

och den 15 juni hölls en prova-på-dag på 

brandstationen för att locka nya krafter. Både 

kvinnor och män behövs. Räddningstjänstpersonal 

måste vara äldre än 18 år, friska och ha god 

kondition. 

Verksamheten inom Västerbergslagens 

Räddningstjänst har under året präglats av 

betydande organisations- och arbetsmiljöproblem 

som medfört merkostnader för bland annat 

sjukskrivningar och andra personalåtgärder. 

Under sista halvåret har 

Räddningsnämnden arbetat med en omfattande 

organisationsutredning, med målet att få lösningar 

på problemen och de betydande kostnadsökningar 

som uppstått. Den pågående 

organisationsutredningen omfattar förslag till 

utökat samarbete med flera angränsande 

kommuner med syfte att effektivisera och 

kostnadsoptimera den framtida verksamheten.  

 

 

Underskottet är en följd av högre personalkostnader 

än budgeterat (2 552 tkr för räddningstjänsten och 67 

tkr för sotningsväsen). Detta trots ett utökat 

budgetanslag med 1 000 tkr. 

 

Kommuninvest ekonomisk förening
Kommuninvest bildades i Örebro län 1986 av nio 

kommuner med ändamålet att gemensamt kunna få 

bättre lånevillkor och öka konkurrensen på 

marknaden för kommunal finansiering. Idag omfattar 

samarbetet 278 kommuner. 

Alla medlemmar i Kommuninvest har ingått en 

solidarisk borgen som anses vara en mycket stark 

garanti för Kommuninvests åtaganden, emedan 

kommuner och landsting aldrig kan försättas i 

konkurs eller på annat sätt upphöra att existera.  

Förutom det solidariska borgensåtagandet som 

samtliga medlemmar (ägare) i Kommuninvest har 

åtagit sig, har samtliga medlemmar också satsat 

kapital. Nya regler om kapitaluppbyggnad har 

medfört att Kommuninvest erbjuder sina medlemmar 

att betala in högre insatser vilket Ljusnarsbergs 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 

Räddningstjänsten -2 331 

Sotningsväsen -67 

Resultat totalt -2 398 

Ljusnarsbergs andel av resultatet -529 
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kommun har gjort. Kommuninvest ekonomisk 

förening kompenserar medlemmar som betalar in en 

högre insats genom att ge ränta på inbetalt kapital. 

Räntan bestäms i efterskott på föreningsstämman 

och tas inom ramen för utdelningsbara medel i 

föreningen, som en form av överskottsutdelning.  

Den 23 september betalade kommunen in 687 tkr i 

särskild insats för 2015. Ljusnarsbergs kommuns 

andel i Kommuninvest värderas till 1 575 tkr. 

Under 2015 har Kommuninvest introducerat s.k. 

gröna lån som ska kunna finansiera investeringar som 

syftar till att minska koldioxidutsläppen och i övrigt 

minskad klimatpåverkan. Från som med första 

kvartalet 2016 avser Kommuninvest ge ut sin första 

gröna obligation (Kommuninvests hemsida: 

http://kommuninvest.se/for-kunder/vara-

produkter/grona-lan/). Ett grönt lån har inga 

annorlunda villkor än andra lån men projektet som 

finansieras via ett grönt lån får publicitet på 

Kommuninvests hemsida och det finns möjlighet för 

kommuner att marknadsföra projektet som ett grönt 

projekt. Även små kommuner har möjlighet att ta 

gröna lån. Exempelvis har gröna lån beviljats för 

investering i förskolelokaler. Kommuninvest har 

redan beviljat gröna lån för projekt med ett 

sammanlagt värde av 5,5 miljarder kr.

 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 
Den kooperativa hyresrättsföreningen Riksbyggen 

Kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 

äldrebostäder äger kommunens vård- och 

omsorgsboenden. Riksbyggen förvaltar 

fastigheterna åt hyresrättsföreningen. I styrelsen 

ingår tre representanter från kommunen, en från 

Riksbyggen och tre hyresgäster.  

Hyresrättsföreningens totala skuld till kommunen 

uppgår till 122 250 tkr. Kommunen står alla 

ekonomiska risker i hyresrättsföreningen. 

Egentligen skiljer sig inte åtagandena åt från det 

scenariot att kommunen skulle äga och förvalta 

fastigheterna själv, men fördelen med att bedriva 

verksamheten i en hyresrättsförening är att 

organisationen är flexiblare nu än om den skulle 

bedrivas i kommunal regi. Vad som också är 

positivt är att de boende blir engagerade i 

styrningen av verksamheten.  

Under året har centralköket på Treskillingens 

äldreboende färdigställts. Kommunen finansierar 

projektet i sin helhet och budgeten uppgår till 

16 500 tkr. Projektet har inte avslutats då det 

återstår besiktning samt frågeställningar om 

avdragsrätt för mervärdesskatt. 

Riksbyggen som förvaltar äldrebostäderna har inte 

hanterat mervärdesskattereglerna på ett 

fördelaktigt sätt för föreningens medlemmar. 

Riksbyggen har inte gjort avdrag för all 

mervärdesskatt som föreningen haft rätt till, vilket 

innebär att föreningen har haft väsentligt högre 

kostnader än den skulle ha behövt ha sedan 

starten 2010. Med anledning av detta har 

representanter från föreningsstyrelsen och 

kommunen träffat Riksbyggen vid ett antal tillfällen 

sommaren 2015. Målsättningen från kommunens 

sida har varit att se till att Riksbyggen justerar de 

skattedeklarationer som är möjliga att justera. 

Riksbyggen har meddelat att Skatteverket har 

godkänt de rättade deklarationerna. 

Eftersom Riksbyggen har lagt ned mycket arbete på 

att justera mervärdesskatteavdragen bakåt i tiden 

har den inte kunnat lämna fram någon 

årsredovisning för räkenskapsåret 2014 till 

föreningsstämman. Föreningsstyrelsen har kallat 

till möte den 21 december 2015 för att diskutera 

Riksbyggens förvaltning av föreningens ekonomi. 

På mötet klargjordes att Riksbyggen själva ansvarar 

för förseningen. Övriga representanter i 

föreningsstyrelsen har haft insyn i verksamheten 

via uppgifter från Riksbyggen men väldigt lite makt 

och inflytande över den ekonomiska hanteringen. 

Riksbyggen har haft speciell ställningsfullmakt att 

utkräva handlingar från Skatteverket och är enligt 

avtal ansvariga för löpande redovisning, 

momsdeklarationer och årsbokslut. 
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Resultat Öppen kommun 

Andelen brukare som är nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska vara minst 90 % 

 

Målvärde 

90 % 

Resultat 

88 % 

Analys 

Resultatet är nära mål men når inte riktigt ända fram. Kommunen gör en egen årlig 
enkätundersökning och den säger att målvärdena gällande trygghet, respekt, hänsyn och 
kunskaper visar goda resultat. Något sämre resultat i mätningen om delaktighet i vården och 
om vart vårdtagare kan vända sig när de inte är nöjda med vården. 

Åtgärder 

Målsättning inför nästkommande år är att skapa bra möten mellan personal och de boende 
och deras anhöriga. Enhetscheferna för Koppargården, Solgården och Treskillingen vill 
utveckla samarbetet med föreningar för att skapa guldkant på tillvaron för de boende. 
Kanske skulle fler mötesplatser kunna vara ett sätt att sprida information och känna 
delaktighet.  

Andelen brukar som är nöjda/mycket nöjda med sin hemtjänst ska vara minst 90 % 

 

Målvärde 

90 % 

Resultat 

87 % 

Analys 

Kunskapen om vart vårdtagaren ska vända sig om den inte är nöjd med vården är den fråga 
som försämrar resultatet av undersökningen. 

Åtgärder 

Förbättra informationsspridningen om vart anhöriga och vårdtagare kan vända sig om de har 
synpunkter på vården. (se ovan). 

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

 

Målvärde 

80 % 

Resultat 

66 % 

Analys 

Kommunen har nyligen lanserat en ny hemsida och det finns fortfarande informationsluckor 
att fylla. Att uppnå målet är ett långsiktigt arbete.   

Åtgärder 

Under 2015 har fokus legat på framtagande och utveckling av en plattform för den nya 
webbplats som lanserades i början av året. Prioriterade områden har varit mobilanpassning 
av webbplatsens innehåll, migration till Sitevisions molnlösning, Sitevision Cloud och i 
samband med detta en uppgradering från Sitevision 3 till Sitevision 4. I och med att 
plattformen för den nya webbplatsen är färdigställd, är målsättningen att använda 2015 års 
webbinformationsundersökning från SKL som grund för fortlöpande arbete med 
webbplatsens information.  
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Den 5 mars 2015 hölls invigning av Treskillingens produktionskök och restaurang. Bjudna till 

tillställningen var de 60 boende på Treskillingen samt politiker och tjänstemän i kommunen.  

Kostchef Louise Auer inledde med att berätta om möjligheterna som renoveringen kommer att 

innebära. Auer tackade även för det tålamod boende och personal vid Treskillingen visat under den tid 

som ombyggnationen pågått. Slutligen tackade hon även den kostpersonal som i drygt ett halvår lagat 

mat i Pershyttan. 

Efter Auers tal tog Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson vid. Johansson tackade 

Erlandssons Bygg, Riksbyggen, Louise Auer samt kostpersonalen. Sist men inte minst tackades de 

boende på Treskillingen som fått stå ut med oljud och stök under den period som bygget varit igång. 

Medan snittar och cider delades ut sjöng och spelade Magnus Carli och Jimmy Gustafsson låtar som 

”34:an”, ”Dagny” och ”Jag hade en gång en båt”. När förrätten intagits var det dags för huvudrätten 

som bestod av Vätternöring med ugnsrostade rotsaker och örtsås. Bjudningen avrundades med sju 

sorters kakor och två sorters tårta. Allt var lagat och bakat från grunden i det nya produktionsköket. 

 

Möten & upplevelser 

Invigning av nya 

centralköket 
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Resultat Möten & upplevelser 

Antal besökare till kommunens turistbyrå ska öka för varje år. 

 

Målvärde 

- 

Resultat 

Antalet minskade med 23,24 % eller 2 360 
personer jämfört med 2014. Totalt 7 797 
besökare 2015.  

Analys 

Den stora minskningen beror på att kommunen anordnade världsmästerskap i guldvaskning 
2014. Kopparbergs stenmarknad uteblev och geomuséet höll öppet endast sporadiskt. Stora 
evenemang är väsentligt för turismen till kommunen. Vädret spelar också in och vädret 2015 
var inte speciellt bra. Trots allt hade Stjernfors Camping fullbelagt hela sommaren och 
Klacken en tredubbling av gästnätter. Även handeln i Kopparberg gick bra 
(källa: Turistbyrån).  

Åtgärder 

År 2016 ska Tursam Bergslagen satsa på upplevelser i naturen och ta fram en outdoor-karta 
som täcker hela området. Det två mil långa spåret ”Ljusnarn runt” ska rustas då det 
efterfrågats rundslingor i kommunen. Kopparbergs stenmarknad ska hållas den tredje helgen 
i juli. Guldrush går av stapeln den 18-19 juni.  

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

 

Målvärde 

7 

Resultat 

3,89 

Analys 

År 2015 hade biblioteket 19 177 utlån, en minskning med 2 783 media jämfört med 2014. 
Målet är högt satt – närmast en fördubbling mot aktuell utlåning. För att nå dit behövs flera 
samverkande åtgärder. Idag bedrivs två utvecklingssatsningar inom förskolan för att 
stimulera läsintresset. Bibliotekarierna genomför även aktiviteter i grundskolan för att 
stimulera till mer läsning. Minskningen av utlånade böcker är ungefär lika stor från 
skolbiblioteket som från huvudbiblioteket. Verksamheten antar att den höga 
personalomsättningen under året har bidragit till den nedåtgående utlåningsgraden. 
Biblioteket har även gjort analysen att inköpsstoppet under året bidrog till resultatet. 
Glädjande för verksamheten är då att avsteg från inköpsstoppet beviljades för att använda 
medel som kommunen fått från Statens kulturråd för läsbefrämjande åtgärder. På kontot 
finns i bokslutet 49 tkr. 

 

Åtgärder 

Om det är av avgörande betydelse att inköp av fler böcker sker till biblioteket bör bidragen 
från Statens kulturråd användas. Kommunen förlorar bidraget om det köps in böcker för 
lägre summa pengar än året innan.  
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Övrigt 
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Individ- och 
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Fördelning statsbidrag flyktingmottagande 
Finansieringen av flyktingmottagandet

Fördelning av statsbidrag
Ljusnarsbergs kommun hade det största 

mottagandet av asylsökande i landet under 2015, i 

relation till antal invånare. Flyktingmottagandet är 

påfrestande för flera av de kommunala 

verksamheterna. De överlägset högsta 

kostnaderna uppkommer inom IFO:s område som 

får hälften av kommunens utfördelade riktade 

statsbidrag för flyktingmottagandet. Nästan en 

fjärdedel av bidragen fördelas ut till kommunens 

eget HVB. Resterande bidrag fördelas mellan skola, 

förskola, överförmyndarförvaltning och övrigt. 

Totalt under 2015 fördelades 36 972 tkr. Det utgör 

ca 40 procent av kommunens verksamhetsintäkter. 

 

  

 

 

 

 

 

Vilka ersättningar får kommunen? 
I budgeten för 2016 ingår beslut om hur 

statsbidragen för kommunens flyktingmottagande 

ska fördelas. Beslutet fattades utifrån en utredning 

som finns som bilaga till budgetdokumentet. I 

utredningen finns en kartläggning av alla 

ersättningar som kommunen får och hur dessa ska 

fördelas till de kommunala verksamheterna.  

Kommunen erhåller delvis bidrag genom 

schabloner som betalas ut beroende på antalet 

nyanlända i kommunen med permanent 

uppehållstillstånd. Dessutom rekvireras andra 

bidrag i efterskott för att täcka faktiska kostnader. 

Ersättning för kostnader avseende samtliga 

externa placeringar i familjehem eller på HVB för 

ensamkommande flyktingbarn och asylsökande 

familjer i vissa fall, rekvireras i efterhand på 

blanketter med fakturor som underlag. Andra 

ersättningar som rekvireras i efterhand avser att 

täcka kostnader för arvoden, tolkkostnader och 

resor avseende gode män för ensamkommande 

barn samt resor för ensamkommande barn som är 

anvisade till kommunen.  

Det rekvireras även schablonersättningar i 

efterhand för följande: anordnade boendeplatser 

för ensamkommande barn (1,9 tkr/dygn), platser i 

förskola, förskoleklass och grundskola (39,8 tkr, 

32,5 tkr och 63,8 tkr för varje påbörjad månad för 

asylsökande barn), samt för utredning enligt 

socialtjänstlagen om de ensamkommande barnens 

behov (31 tkr för placering på HVB och 39 tkr för 

placering i familjehem). Dessa bidrag ska täcka 

kostnaderna för anordnande av boende, t.ex. det 

kommunala HVB Bergsgårdens verksamhet, 

förskola, skola samt socialsekreterare som utreder 

ärendena. 

Under 2015 erhöll kommunen 1 714 tkr i 

ersättning för årets utredningskostnader. Detta 

finansierade 2,0 socialsekreterare inklusive 

kringkostnader som utbildning, kontorsplats etc. 

samt en utökning med 1,0 socialsekreterare del av 

år. Av de statliga bidragen är avsatt 596 tkr till 

nästa år för att finansiera en permanent utökning 

(totalt 3,0 tjänst för handläggning av ärenden 

rörande ensamkommande barn) samt 

iordningställande av nya kontorsutrymmen på 

Stora gården. 

Ersättningen för anordnande av boende finansierar 

HVB Bergsgårdens verksamhet med 8 188 tkr, 

exklusive resekostnader som rekvireras separat. Till 

detta kommer ledningsresurs och diverse övriga 

budgeterade kostnader som tas från schabloner 

(se följande sidor). Av det bidrag som blir över har 

kommunen använt medel för att rusta upp 

byggnaden. I år målades fasad och fönster (se 

Investeringar 2015). Tidigare har bland annat 

bergvärme installerats. 
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Härtill erhåller kommunen schablonersättningar för nyanlända personer (ej ensamkommande barn):  

Dessa schabloner har tillkommit verksamheterna 

på följande sätt (överblick i tabell på nästa sida): 

Av barnschablonerna har 334 tkr fördelats till 

förskolan och 1 235 tkr till grundskolan för att 

täcka kostnader för elever som var asylsökande när 

budgeten färdigställdes för året, men som under 

året fick permanent uppehållstillstånd (PUT). I 

barnschablonerna inkluderas den s.k. 

barnschablonen om 30 tkr per barn som 

kommunen erhåller i form av ett engångsbelopp 

och som i första hand avser täcka kostnader för 

god man. Av dessa 330 tkr (avser 11 barn) har 

överförmyndarnämnden erhållit 198 tkr. 

Resterande avser täcka kostnader för särskilt 

förordnade vårdnadshavare sedan barnen fått 

PUT. Dessa kostnader uppgick under 2015 till 

256 tkr.  Det återstår 127 tkr av de totala 

barnschablonerna om 2 150 tkr när ovanstående 

har fördelats ut. 

Ifrån etableringsersättningen har 2 078 tkr använts 

för att täcka gymnasieskolans kostnader till viss 

del. Ljusnarsberg har ingen egen gymnasieskola 

utan barnen pendlar till Lindesbergs kommun där 

Lindesberg rekvirerar en schablonintäkt per elev 

från staten och debiterar Ljusnarsberg 

mellanskillnaden mellan den intäkten och 

Lindesbergs skolpeng. Skolpengen för dessa elever 

ökade med 36 procent mellan 2014 och 2015 och 

elevpengen för introduktionsprogrammet som 

dessa elever i huvudsak ansluts till är betydligt 

högre än det annars dyraste programmet i 

Lindesbergs kommun (6-7 tkr per elev per månad 

dyrare). Enligt uppgift kommer elevpengen för 

introduktionsprogrammet att bli ännu högre nästa 

år på grund av högre lokalkostnader. Ljusnarsberg 

ämnar förlägga en del av gymnasieskolan lokalt 

och därmed erhålla den statliga ersättningen och 

hushålla med den. 

Av vuxenschablonerna och det som återstår av 

etableringsersättningen (375 tkr) har 2 448 tkr 

fördelats ut till SFI. Då återstår 276 tkr av 

etableringsersättningen. 

Prestationsersättningen tas bort 2016 och enligt 

kommunens fördelningsmodell ska dessa intäkter 

täcka kostnader för integrationsverksamheten. 

Integrationsverksamheten kostade 482 tkr under 

2015. Det återstår då 1 118 tkr. Av dessa avräknas 

770 tkr i extra personalkostnader kopplade till 

ledningsresurs för bland annat 

integrationsverksamheten. Då återstår 348 tkr. 

Kommunen har vidare erhållit 417 tkr i initiala 

kostnader för barn och vuxna. Det är särskilt 

uttalat i ersättningsförordningen att dessa 

ersättningar avser täcka försörjningsstöd under det 

s.k. ”glappet” (försörjningsstöd som betalas ut från 

kommunen under normalt en månad i väntan på 

Initiala kostnader 
(försörjn.st.); 417 

Barnschabloner; 
2150 

Etablering (ETA); 
2453 

Vuxenschabloner; 
2349 

Prestationsers 
(1256tkr tas bort 

2016); 1600 

Mottagning (MOT); 
977 

Schabloner 2015 (tkr) 
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etableringsersättning från Försäkringskassan). 

Kommunen har dock haft motsvarande kostnader 

om 634 tkr som fördelats ut till 

försörjningsstödsverksamheten. Det finns en  

Totalt att fördela (tkr) 9 946 

Intäkt initiala kostnader (försörjn.st.) 417 

Kostnad försörjningsstöd "glappet" -634 

Differens -217 

Från etablering (ETA) 217 

Återstår intitiala kostnader 0 

Intäkt barnschabloner 2 150 

PUT-barn förskolan -334 

PUT-barn grundskolan -1 235 

Överförmyndarförvaltning -198 

Särskilt förordnad vårdnadshavare -256 

Återstår barnschabloner 127 

Etablering (ETA) 2 453 

Gymnasieskolan (budgeterat 2 000 tkr) -2 078 

Hyra Stora gården ankomstpersoner -40 

Differens 335 

Underskott SFI -99 

Underskott försörjningsstöd "glappet" -217 

Återstår etablering (ETA) 19 

Vuxenschabloner 2 349 

SFI -2 448 

Differens -99 

Från etablering (ETA) 99 

Återstår vuxenschabloner 0 

Prestationsersättningar 1 600 

Integrationsverksamhet -482 

Kostnader förknippade m ledningsresurs -770 

Återstår prestationsers 348 

Mottagning (MOT) 977 

Kostnader för ledning o dyl -753 

Återstår mottagning (MOT) 224 

Återstår av schablonersättningar 718 

 

differens med 217 tkr. Det tas från 

etableringsersättningen, och då finns det 59 tkr 

kvar av den. Till individ- och familjeomsorgen (IFO) 

har det fördelats ut ytterligare pengar som avser 

personer på ankomstboende som blev placerade 

hos ett företag på Stora gården dit kommunen har 

betalat hyror.  IFO har fått 40 tkr för att täcka 

dessa kostnader och då återstår endast 19 tkr av 

etableringsersättningen.  

I mottagningsersättning erhöll kommunen 977 tkr 

under 2015. Av denna har 753 tkr fördelats ut till 

socialchefen för att ersätta kostnader för ledning 

och liknande på HVB Bergsgården. Då återstår 

224 tkr av mottagningsersättningen.  

Av tabellen på denna sida framgår att det inte 

återstår mer än 718 tkr av schablonersättningarna 

när verksamheterna fått ta del av dem för att täcka 

överskjutande kostnader till följd av 

flyktingmottagandet. Kommunen har även erhållit 

500 tkr som grundersättning för att avtal ingåtts 

med MV om mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn. Denna ersättning täcker till viss del 

kostnaderna för administrationen kring 

återsökning och uppföljning av de statliga 

ersättningarna. De verkliga kostnaderna för 

administrationen är dock betydligt högre än så, 

med längre politiska sammanträden och mycket tid 

i anspråk från kommunledning och kommunalråd.  

För att klara av de oerhörda svängningarna i 

inflödet av statliga ersättningar krävs en 

likviditetsbuffert. Det har tidigare i 

förvaltningsberättelsen, i kapitlet Öppen kommun, 

nämnts att staten sänker vissa ersättningar till 

kommunerna nästa år. Eftersom staten, 

flyktingmottagandet och de kommunala 

verksamheternas budgetföljsamhet är 

oförutsägbara har kommunen hållit inne med vissa 

pengar. 

Kommunen har sparat 5 229 tkr av ersättningarna 

för anordnande av boende för ensamkommande 

flyktingbarn 2015. Det beror på att det finns barn 

som placeras i relativt billiga nätverkshem/hos 

släkting som endast får omkostnadsersättning. 

Under 2015 har kommunen fått 1,9 tkr per dygn 

för dessa barn i ersättning. Från och med 1 januari 

2016 får kommunen endast ersättning för de 

faktiska kostnaderna.  

Målsättningen för kommunen är att 

flyktingmottagandet, som enligt lag är ett statligt 

finansiellt ansvar, ska finansieras till fullo av staten 

och inte tvinga kommunen att höja skatten. Lite 

senare i förvaltningsberättelsen, under 

Verksamhetsuppföljning, framgår att 
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flyktingmottagandet i kommunen redovisat ett 

budgetunderskott för året med -4 566 tkr. Orsaken 

är främst att kostnader för placeringar inte har 

återsökts från MV eller att kommunen inte får 

täckning för placeringar av asylbarn som är dyrare 

än 1,9 tkr per dygn. Det är viktigt att styra 

verksamheterna med hjälp av en budget och en 

resursfördelningsmodell som uppdagar sådana 

brister. Hade intäkterna från MV fördelats utifrån 

kostnadsutvecklingen hade dylika brister kanske 

aldrig uppdagats och kommunen med största 

sannolikhet fått en allt sämre likviditet eftersom 

både IFO och HVB Bergsgården historiskt har 

förbrukat resurser som inte finns. Under 2015 har 

grundskolan följt efter.  

Pengarna kommer att förbrukas relativt snart då 

lokaler behöver anpassas och resurserna för 

flyktingmottagandet i kommunen har utökats i 

2016 års budget. Flera placeringar som kommunen 

inte har fått täckning för under 2015 fortskrider 

även 2016. Ersättningsreglerna förändras till 2016 

och stämmer inte längre med kommunens 

beslutade resursfördelningsmodell.  

Kommunen ska etablera ett stödboende på 

Riggardsgatan, vilken beräknas kosta 692 tkr. Fler 

lägenheter i stödboende kommer att behöva 

iordningsställas för att så många barn som möjligt 

ska få plats i kommunens egen verksamhet. Det är 

ännu oklart var och hur många platser som behövs.  

Staten kommer att begränsa ersättningarna för 

externa placeringar i familjehem och HVB, vilket 

nämndes i kapitlet Öppen kommun. Kommunen 

har haft mellan åtta och tio placeringar varje 

månad som är dyrare än den generella 

ersättningen från staten.  

I budget 2016 utökas bland annat 

vuxenutbildningen med 1,0 lärartjänst och 0,5 

studie- och yrkesvägledare, 

överförmyndarnämnden med 1,0 tjänst 

(finansieras med en fjärdedel var av de fyra 

kommunerna i den gemensamma nämnden) och 

IFO med 1,0 tjänst. Det är omöjligt att säga hur 

stort mottagandet blir 2016 och därmed hur höga 

de statliga ersättningarna blir. Det är därför viktigt 

att hushålla med de statliga medel som redan 

erhållits.
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Kunskap & kompetens 

Vuxenutbildningen genomgår förändringar 

Svenska för invandrare (SFI)  
Vuxenutbildningen i Ljusnarsberg har varit föremål 

för stora förändringar. År 2015 genomgick 104 

nyanlända personer SFI-utbildning i Ljusnarsbergs 

kommun. Fyra grupper har studerat samtidigt. 

Genomsnittet innan det allt större 

flyktingmottagandet de senaste åren var ett tiotal. 

Av dem som studerade på SFI under 2015 slutförde 

28 personer sin utbildning. Av dessa befann sig 24 

inom ”etableringen” och övriga fyra var 

anhöriginvandrare. Sex av dem har en högre 

utbildning än motsvarande svensk 

gymnasiekompetens.  

 

I ”etableringen” omfattas personer i arbetsför 

ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år, 

utan föräldrar i Sverige, med uppehållstillstånd 

som flyktingar eller skyddsbehövande och som 

omfattas av lagen om etableringsinsatser.  Lagen 

om etableringsinsatser omfattar även anhöriga, i 

samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd 

inom sex år från att personen som hen har 

anknytning till togs emot i en kommun. 

I Ljusnarsbergs kommun har kön till SFI vuxit 

successivt. Kommunen skall verka för att den 

nyanlände ska få en plats inom en månad, och 

enligt lag ska det finnas en plats inom tre månader. 

(SKL anser att det finns behov av regeländringar 

även inom det här området, se kapitlet Öppen 

kommun.) Från och med kvartal fyra 2015 har en 

introduktionsgrupp bildats i kommunen. Detta för 

att lätta på kön och för att klargöra 

utbildningsnivån inför start i ordinarie grupper. Det 

har inte alltid gått att få en plats inom en månad, 

men lagkravet har hitintills fullföljts. 

Behov av gymnasieskola i kommunen 
I Ljusnarsberg finns nyanlända, framförallt 

ensamkommande ungdomar från 16 år, som är i 

behov av gymnasieutbildning. Dessa ungdomar har 

fått undervisning i Lindesberg, men i och med att 

behovet av utbildningsplatser hela tiden har ökat 

har det varit svårt att få en plats på Lindeskolans 

språkintroduktion. För att tillse att utbildning ges 

till dessa elever planerar Ljusnarsberg för att starta 

upp en gymnasieutbildning i Kopparberg med 

Lindeskolan som huvudman.  

 

Behov av regeländringar inom vuxenutbildningen 
SKL har framfört ett behov av regelförändringar 

med anledning av flyktingsituationen. Bland annat 

framförs ett behov av att införa rätt att organisera 

gymnasieutbildning inom vuxenutbildningen.  

Många äldre nyanlända gymnasielever (18-19 år) 

skulle gagnas av att inte börja på gymnasieskolans 

språkintroduktion med de yngre eleverna.  

 

Kommunen bör istället få rätt att organisera 

undervisning för nyanlända under 

gymnasieliknande former inom ramen för 

vuxenutbildningen. Idag bygger kommunens 

möjligheter på att eleven frivilligt väljer denna 

lösning och inte på kommunens bedömning.  

 

Det bör införas bestämmelser som ger kommunen 

rätt att besluta om den lämpligaste organisationen 

för gymnasieutbildning för sent anlända i 

gymnasieåldern. En del nyanlända elever har en 

nästan fullständig gymnasieutbildning men börjar 

ändå med språkintroduktion, där de förlorar 

värdefull tid och motivation. Det behöver införas 

bestämmelser som ger kommunen möjlighet att 

examinera välutbildade elever på engelska, inom 

ramen för gymnasieskolan. 
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Resultat Kunskap & kompetens 

Andelen elever som nått Skolverkets fastställda kravnivåer i ämnena svenska och matematik på 
nationella proven i årskurs 3 ska vara minst 70 % 

 

Målvärde 

70 % 

Resultat 

Målet ej uppnått. 

Svenska: 50 % 

Matematik: 55,9 % 

Analys 

I matematik låg pojkarnas resultat genomgående över rikssnittet medan flickorna presterade 
under snittet i alla delar av provet. 

Åtgärder 

Individuella åtgärder. 

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

 

Målvärde 

210 poäng 

Resultat 

193,5 poäng 

Analys 

 

Åtgärder 

Skapa trygghet via trygghetsteamet och tillsätta en speciallärare på fyra elever. Kontinuerliga 
anpassningar och fördelning av resurser. 
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Innovationer & entreprenörskap 
 

Koncernen 

Ljusnarsbergs kommunlager AB 
Ljusnarsbergs kommunlager AB (LKAB) har till 

ändamål att i enlighet med kommunallagens 

självkostnadsprincip uppföra och uthyra 

lagerutrymme med syfte att främja näringslivets 

utveckling i Ljusnarsbergs kommun. Bolaget får 

anses ha uppfyllt det kommunala ändamålet då 

lagerbyggnaden utnyttjas av näringslivet i 

kommunen och bidrar till dess 

utvecklingsmöjligheter.   

I mars 2011 färdigställde bolaget den lagerbyggnad 

som därefter har upplåtits till kommunens största 

privata arbetsgivare, Kopparbergs bryggeri AB. För 

detta tog Ljusnarsbergs kommun ett lån på 

45 000 tkr. Kommunen amorterar lånet kvartalsvis 

och fakturerar LKAB ett belopp varje kvartal 

motsvarande amortering plus räntekostnader. 

Bolaget erhåller i sin tur motsvarande 

hyresintäkter från Kopparbergs bryggeri AB.  

Avtalet med Kopparbergs bryggeri AB löper ut i 

början av nästa år. Förberedelser inför 

avvecklingen av bolaget har påbörjats. Den 

9 december 2015 beslutade kommunfullmäktige 

(§ 114) i samband med budget 2016 och plan för 

2017-2018 att LKAB ska avyttras under 2016. Den 

21 januari 2016 beslutade fullmäktige att 

godkänna en försäljning av aktierna till 

Kopparbergs bryggeri AB under förutsättning att 

finansieringen (lånet) skulle regleras i samband 

med detta. En försäljning av aktierna skulle ha 

inneburit en förenklad administrativ process för 

kommunen.  

I samband med köpehandlingarnas och 

räkenskapernas för 2015 upprättande 

konstaterades att de skattemässiga avdragen i 

bolaget varit för höga. Upplägget med 

Kopparbergs bryggeri AB höll inte fullt ut 

skattemässigt. Den 10 mars 2016 skickades en 

rättelse av de skattemässiga avdragen för 

taxeringsåren 2012-2015 till Skatteverket.  

På kommunstyrelsen den 16 mars föreslås bolaget 

sälja byggnaden istället. Kopparbergs bryggeri och 

Ljusnarsbergs kommun är överens om att 

upplägget i slutändan ska innebära att bryggeriet 

står för samtliga kostnader för uppförandet och 

driften av lagerbyggnaden. Avyttringen av 

byggnaden ska inte innebära någon förlust för 

skattekollektivet. 

 

Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 
Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta 

tillskjuten egendom i en anläggning för turism och 

konferensverksamhet som kan nyttjas av kommunens 

invånare. Stiftelsen har inte bedrivit någon 

verksamhet sedan fastigheten med tillhörande 

anläggning såldes vid årsskiftet 2005/2006.  Under 

2015 finns ett budgetuppdrag att utreda 

förutsättningarna för att avveckla stiftelsen.  

Stiftelsen kan avvecklas under året och tillgångarna 

användas till något som så långt möjligt harmonierar 

med stiftelsens ändamål. Vad detta ska vara bör 

stiftelsestyrelsen definiera innan stiftelsen töms på 

tillgångarna. Ju fortare detta kan ske desto mer 

medel finns det kvar att utnyttja till lämpligt ändamål. 

Stiftelsens resultat för 2015 blev en förlust med 8 tkr. 

Totala tillgodohavandet per den 31 december 2015 är 

708 tkr.
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Resultat Innovationer & entreprenörskap 

Av kommunens företagare ska minst 75 % vara positiva till den kommunala servicen 

 

Målvärde 

75 % 

Resultat 

68 % (föregående år 69 %). 

Analys 

Resultatet från Nöjd kundindex (NKI) har minskat något från föregående år. Högst NKI har 
Ljusnarsberg på området miljö/hälsa, 72 %, samt serveringstillstånd, 79 %. Det som 
försämrar kommunens resultat är NKI för bygglovsärenden och markupplåtelser, vilka 
omfattar för få ärenden i Ljusnarsberg för att få ett eget NKI.  

Åtgärder 

Ta analysen i beaktande för det fortsatta arbetet. Utgångspunkten är att de som redan 
verkar i kommunen ska uppleva en god service. 

Kommunen ska klättra i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i kommunen 

 

Målvärde 

- 

Resultat 

Kommunen steg i rankningen från plats 
106 (2014) till plats 95 (2015).  

Analys 

Kommunen har gjort en resa från år 2011 på plats 270 till år 2015 då kommunen når plats 95 
och alltså befinner sig på en topp 100-placering i landet. Rankningen består av tre delar. En 
tredjedel av enkätsvaren gäller det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i 
kommunen. En annan tredjedel gäller enkätsvar på sex delområden och en tredjedel statistik 
från sex delområden. Kommunens styrka är det sammanfattande omdömet från företagen 
som ger kommunen plats 71.  
 
Kommunen får höga betyg när det gäller att inte konkurrera med företagen, tillämpning av 
lagar och regler, samt bra kommunikationer av olika slag.  Det finns utvecklingsområden som 
vi kan förbättra. Upplevelsen från företagarna angående attityderna för företagande är 
skiftande. Skolan får bra betyg från företagen (plats 84), sämre är upplevelsen av medias 
attityd som ger plats 195. Det som ger oss lägst poäng av statistiken gäller 
marknadsförsörjning (andel löneinkomster från företag, föreningar och stiftelser), andel i 
arbete, företagande och nyföretagsamhet. 
Ett annat utvecklingsområde som kan bli bättre är kommunens service till företagen. I årets 
ranking hamnar kommunen på plats 169. 
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Investeringar 2015 

Allmänt om investeringarna 
På följande sida finns en förteckning över alla 

investeringar som gjorts under 2015. Totalt 

16 000 tkr vilket är 10 540 tkr mindre än det 

budgeterade anslaget. Överskottet avser 

investeringar som inte hunnits med eller som 

skjutits på framtiden av andra orsaker. 

Redogörelse för ett urval av investeringarna 2015 
 

Allerstatomten 
Uppsnyggning av Allerstatomten är en efterlängtad 

åtgärd och blev klar till Kopparbergs marknad. Den 

trista muren har putsats, parkeringen har anlagts 

med asfalt och planteringar av buskar och träd 

förbättrar intrycket av en tidigare fallfärdig tomt 

mitt i centrala Kopparberg. Åtgärden vidtogs 

genom ett tilläggsanslag i investeringsbudgeten om 

500 tkr. Det blev ett underskott med 196 tkr. 

 

Renovering kulturbyggnader 
En översikt över vilka investeringar som gjorts 2015 

finns på sida 6 i förvaltningsberättelsen. Fler 

investeringar är på gång. Ny skullbro, lagning av 

tak, lagning av trasiga fönster och öppningar i 

fasaden för ca 60 tkr i materialkostnader. Taket på 

Tingshuset ska omtjäras för 69 tkr och för detta 

beviljas bidrag från Länsstyrelsen med 48,3 tkr. 

Den förfallna kiosken i Bångbro har rivits för en 

kostnad om ca 15 tkr. De sammanlagda 

kostnaderna för renovering av kulturbyggnader 

beräknas till en totalkostnad om 149 tkr. Till detta 

kommer målning av fasad och fönster samt 

genomgång av tätningslister på Bergsgården vilket 

kostar 398 tkr och finansieras av kommunens 

erhållna schablonbidrag för flyktingmottagandet. 

Investeringarna i kulturbyggnader företogs efter 

att kommunfullmäktige beviljat tilläggsanslag med 

300 tkr. Projekten håller sig inom den totala 

budgetramen om 900 tkr. Fler projekt startar 2016.

 

IT-utrustning 
Den totala investeringsbudgeten för IT-utrustning 

var 750 tkr. Till detta finns en pågående 

fiberutbyggnad med medfinansiering av 

Länsstyrelsen. En fortsättning på fiberutbyggnaden 

behöver diskuteras och eventuellt en strategi för 

den. Flera områden i kommunen saknar fiber idag 

och målsättningen för regionen är att 90 procent 

av alla invånare ska ha tillgång till det. I dagsläget 

är det ca 60 procent som har tillgång till fiber i 

Ljusnarsberg. Det är en viktig 

infrastrukturinvestering men det finns 

gränsdragningsproblematik. Vad är statens ansvar 

och när bör kommersiella aktörer hellre finansiera 

en utbyggnad? 

Skolan tilldelas varje år anslag för att återinvestera 

i teknik i form av datorer och läsplattor. Av årets 

budgeterade medel finns det 78 tkr kvar.  
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INVESTERINGSREDOVISNING 2015 
        Redovisning    Fg år Budget  Netto    

Projekt Utgift Inkomst Netto Netto netto avvikelse Avslutat 

    
  

   Lokaler/fastigheter/inventarier 
   

  

   Yttre underhåll allmännyttan 0 0 0   2 277 2 277 Nej 

Allerstatomten 696 0 696 492 500 -196 Ja 

Ombyggnation Ljusnarshallen 77 
 

77   1 500 1 423 Nej 

Förskola Åstugan 90 0 90   1 075 985 Nej 

Utemiljöer förskola/grundskola 0 0 0   50 50 Nej 

Förprojektering sjönära tomter 0 0 0   169 169 Nej 
Inventarier o brandlarm 
gymnastiksalar 65 0 65   150 85 Ja 

Renovering kulturbyggnader 229 -80 149   900 751 Nej 

för kostverksamheten 
  

0   

   Köksinventarier Centralköket 0 0 0   100 100 Ja 

Renovering Centralkök 10 767 0 10 767 7 878 8 622 -2 145 Nej 

IT-utrustning 
  

0   

   Swischar och nätverksutrustning 194 0 194   250 56 Ja 

Servrar, PC etc. 36 0 36   150 114 Ja 

IT-utrustn inkl läsplattor skolan 122 0 122   200 78 Ja 

Läsplattor KS och utskott 0 0 0   50 50 Nej 

Fiberanslutning 1 449 -2 786 -1 337 1 882 0 1 337 Nej 

Nytt ärendehanteringssystem 371 0 371   100 -271 Ja 

Gator och vägar 
  

0   

   Asfaltering och dikning 1 056 0 1 056   1 000 -56 Ja 
Ombyggn gator i samb m VA-
omläggn 322 0 322   1 247 925 Ja 

Tillgänglighet (trottoarkanter) 36 0 36   50 14 Ja 

Trafiksäkerhet, handikappåtgärder 0 0 0   50 50 Ja 

Park 
  

0   

   Rydbergdal och Trekanten 150 0 150   200 50 Ja 

Lekplatser 0 0 0   411 411 Nej 

Uppustning gatuljusnätet 816 0 816   850 34 Ja 

Idrott 
  

0   

   Fasad Bergslagsvallen 55 0 55   55 0 Ja 

Fasad/fönster/kiosk Olovsvallen 130 0 130   115 -15 Ja 

Vatten och avlopp 
  

0   

   Mindre ledningsarbeten 2 201 0 2 201   2 384 183 Ja 

Finnhyttans vattenverk 9 0 9   1 500 1 491 Nej 

Renhållning/deponi 
  

0   

   Utbyggnad Reningsverk 0 0 0   2 585 2 585 Nej 

Totalt investeringar 18 866 -2 866 16 000   26 540 10 540   
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Personalredovisning 

Inledning 
Utifrån personalekonomiska aspekter är 

personalredovisningen en viktig del i styrning och 

uppföljning av kommunens verksamheter. 

Statistiken som redovisas ska sättas i ett 

sammanhang tillsammans med redovisning av 

verksamheternas ekonomi, kvalitet och övrig 

verksamhetsuppföljning. Det är när vi har en 

samlad bild av olika mått och nyckeltal som en 

helhetsbild av verksamheternas status kan ses. 

Personalredovisningen är framtagen på en 

kommunövergripande nivå och ger en bild av 

helheten. Det är viktigt att betona att det kan 

krävas ytterligare nedbrytning för att en verklig 

status av en verksamhet kan ses.   

Personalkostnader och antal anställda  
Personalkostnaderna i Ljusnarsbergs kommun 

utgör 50 procent av kommunens totala budget och 

uppgick 2015 till 162 430 tkr.  Per den 31 

december 2015 hade kommunen 327 

tillsvidareanställda samt 53 visstidsanställda, totalt 

380 personer. Vid jämförelse med föregående år är 

det en ökning med 10 visstidsanställda personer. 

Ökningen berör främst Individ- och 

familjeomsorgen som i slutet av året haft flera 

vikarier anställda. Omräknat till heltider hade 

kommunen den 31 december 2015 345,5 

årsarbetare, en ökning med 7 årsarbetare vid 

jämförelse med samma tidpunkt föregående år.  

 

Antal anställda per anställningsmyndighet (tillsvidare och visstidsanställda) 

Anställningsmyndighet 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31 2012-12-31 

Kommunstyrelse 378 367 355 364 

Överförmyndarnämnd 2 3 3 
 Totalt 380 370 358 364 

 

Antal årsarbetare 

Årsarbetare 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Totalt 345,5 338,5 323,5 325 

 

Antal tillsvidareanställda 

Tillsvidareanställda 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Totalt 327 327 318 319 
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Åldersfördelning 
Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda 

medarbetare är för kvinnor 49 år och för männen 

47 år. Tabellen nedan visar åldersfördelningen. 

55 procent av kommunens tillsvidaranställda 

medarbetare är 50 år eller äldre.  

 

Åldersfördelning (Antal)                      Antal personer som uppnår 65 år 2016-2020 

  

Pensionsavgångar 
Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare 

per den 31 december 2015 kommer 13 procent att 

uppnå 65 års ålder inom fem år. Största grupperna 

är chefer (5 personer), vårdbiträden (11 personer) 

och undersköterskor (7 personer). 

Sysselsättningsgrad 
Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är 

43 procent deltidsanställda. Diagrammet nedan 

visar att av kvinnorna är 47 procent 

deltidsanställda och av männen är 24 procent 

deltidsanställda.  

Av kommunens 327 tillsvidareanställda 

medarbetare är det totalt 187 personer som har 

sysselsättningsgrad 100 procent, 111 personer 

arbetar 75-99 procent och 29 personer har en lägre 

sysselsättningsgrad än 75 procent. 

Sysselsättningsgrad (%) 

 

Mer- och övertid 
Antalet mer- och övertidstimmar uppgick under 

året till totalt 2 670 timmar. Detta motsvarar cirka 

1,3 årsarbetare och är en minskning från 

föregående år med 6 964 timmar. 
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Frånvaro 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent av arbetstid: 

Sjukfrånvaro (%) 2015 2014 2013 2012 2011 

Total sjukfrånvaro  8,2 7,3 6,2 6,6 5,5 

Därav långtidssjukfrånvaro >60 dgr 51,4 51,7 46,1 39,1 38,3 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,6 7,9 6,5 7,3 6,1 

Sjukfrånvaro män  6,3 5 5,0 3,7 2,4 

Sjukfrånvaro åldergrupp 29 år eller yngre 5,5 2,7 2,4 1,6 0,7 

Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år 6,9 5,5 5,9 5,7 4,4 

Sjukfrånvaro åldersgrupp 50 år eller äldre 9,7 9,4 6,9 7,8 6,8 

 

Av tabellen ovan kan vi se att den totala 

sjukfrånvaron har ökat vilket är en trend i Sverige 

sedan 2010. Till skillnad från tidigare år ökar nu 

sjukfrånvaron inom kommunen markant i 

åldersgruppen 29 år eller yngre. Av tabellen nedan 

visas att sjukfrånvaron ökar inom samtliga våra 

verksamheter. Sjuklönekostnaderna uppgick 2015 

till 3 067 tkr inklusive arbetsgivaravgifter, en 

ökning med 760 tkr. 

Total sjukfrånvaro (%) 2015 2014 

Bildningsverksamhet 6,5 5,2 

Central admin. inklusive fastighetsavd. 7,3 6,9 

Kostenheten 9,2 8,2 

Sociala verksamheter 11,3 10,6 

Långtidsfrisk 
Långtidsfrisk innebär att under ett år inte ha någon 

sjukdag alls och brukar redovisas som kommunens 

frisktal. Inom kommunen var det 33 procent av de 

månadsanställda medarbetarna som inte hade 

någon sjukdag alls under 2015. För 2014 var 

motsvarande siffra 37 procent. 

Rekrytering 
Inom kommunen genomförs främst 

ersättningsrekryteringar. Kommunen upplever 

svårigheter med att rekrytera lärare med 

ämnesbehörigheter inom spanska, tyska och 

hemkunskap i grundskolan samt SFI inom 

vuxenutbildningen. Speciallärare, socionomer, 

bibliotekarier och sjuksköterskor samt 

specialistkompetenser inom administrationen är 

andra exempel. 

 

Arbetsmiljö 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en 

lagstadgad verksamhet som handlar om att i det 

dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till 

alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka 

medarbetarnas hälsa och säkerhet. Kommunen har 

reviderat sina rutiner för systematiskt 

arbetsmiljöarbete gällande från 2015-01-01 och i 

samband med detta skedde en utbildningsinsats 

för chefer, skyddsombud och fackliga ombud 

tillsammans med företagshälsovården i slutet av 

2014.  

För att arbeta systematiskt med arbetsmiljön är 

det bland annat viktigt att rapportering och 

uppföljning av tillbud och olycksfall sker. Då finns 

möjligheten att risker i arbetet upptäcks och 

åtgärdas i tid innan medarbetare drabbas av 

olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa 

följder av arbetet. Olycksfallsrapportering är viktigt 
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för att undvika att liknande olyckor händer igen. I 

enlighet med rutinerna för kommunens 

systematiska arbetsmiljöarbete har rapportering 

och uppföljning skett enligt tabellen nedan. 

 

 

Ljusnarsbergs kommun har även ett 

samverkansavtal, FAS, sedan flera år tillbaka. Syftet 

med samverkanssystemet är att det ska underlätta 

samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare 

och därmed öka medarbetarnas möjlighet till 

delaktighet. Systemet syftar även till att integrera 

hälsa, arbetsmiljö-, medbestämmande- och 

verksamhetsfrågor.  

Ljusnarsbergs kommun samarbetar med 

företagshälsovården och har avtal med 

Bergslagens arbetsmiljö AB sedan 1 januari 2012. 

Företagshälsovården ska fungera som en 

oberoende expertresurs inom områdena 

arbetsmiljö och rehabilitering och ska särskilt 

arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker 

på arbetsplatsen. Avtalet med Bergslagens 

arbetsmiljö löper ut vid årsskiftet 2016/2017 utan 

möjlighet till förlängning vilket innebär att en ny 

upphandling behöver genomföras under 2016. 

Ljusnarsbergs kommun har rutiner för hur 

företagshälsovårdens tjänster ska användas. 

Rutinerna syftar till att tydliggöra beställningar och 

få kontinuerlig återkoppling med syfte att främja 

individens hälsa. Under 2015 har kommunen 

utnyttjat företagshälsovårdens tjänster till en 

kostnad av 285 tkr vilket motsvarar cirka 870 kr per 

tillsvidareanställd medarbetare. 

Chefsutveckling 
Under året har kommunen introducerat en ny 

metod för kompetensutveckling till våra chefer. 

Genom en årlig licens får de tillgång till 

miniutbildningar i form av korta videoföreläsningar 

som kan ses via datorn eller en app som är 

nedladdad till en smartphone. Syftet med 

utbildningarna är att våra chefer ska stärka sitt 

ledarskap, få personlig utveckling och inspiration 

på ett enkelt och smidigt sätt, på tider som passar 

dem utan tid och kostnader för resor. 

Utbildningarna handlar dels om de områden varje 

chef måste ha grundläggande kunskap inom, t ex 

arbetsrätt, individuell lönesättning, 

diskrimineringslagen, systematiskt 

arbetsmiljöarbete mm. Men även andra områden 

som är minst lika viktiga för en bra ledare såsom 

förändringsledarskap, medarbetarsamtal, 

hälsofrämjande ledarskap mm.  För 2015 var fyra 

utbildningsavsnitt utvalda som mejlats ut via en 

länk till respektive chef inför varje Chefsforum. Vid 

Chefsforum har en uppföljning av respektive 

utbildning genomförts. Statistik visar att 100 

procent av alla chefer har tagit del av och använt 

sig av portalen för att hitta stöd i sin dagliga 

verksamhet. Vi kan också se att flera användare 

har hög aktivitet på siten utöver de riktade 

utbildningsavsnitt som valts ut. Utvärdering av 

utbildningsmetoden har genomförts och 

gemensamt beslut togs att fortsätta utbildningarna 

under 2016. 

Orsak till anmälan Central admin. inkl 

kost- & fastighetsavd. 

Sociala verksamheter Bildningsverksamhet 

Lyft, vridmoment  3  

Förslitning, belastning    

Halka, snubbla 1 1 2 

Skär, kläm, bränn, stickskada  2  

Slag, bett    

Färdolycksfall  1  

Hörsel, syn    

Allergi    

Arbetsorsakad ohälsa    

Hot eller hot om våld  4  

Annat…    

Totalt antal anmälningar 1 11 2 
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Kommunens finansiella ställning 
 

 

   

Församling Summa, inkl. kyrkoavgift Summa, exkl. kyrkoavgift Kommunalskatt Landstingsskatt Begravningsavgift Kyrkoavgift       

 LJUSNARSBERG 34.23 33.04 21.05 11.55 0.44 1.19 

 Den genomsnittliga kommunala skattesatsen 2015 i landet (skatt till kommun och landsting) är 31.99 procent. 

Folkmängd Kvinnor Män 
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God ekonomisk hushållning 
Lagstiftningen säger att kommunerna ska ha en ”god ekonomisk hushållning”. Begreppet 

innebär att ha balans mellan inkomster och utgifter över tid, samt att bedriva en effektiv 

organisation. Den allmänna utgångspunkten för en långsiktig ekonomisk planering i kommuner 

är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta 

innebär att resultaten i kommunerna måste vara tillräckligt höga för att servicenivån ska kunna 

garanteras för kommande generationer utan att behöva höja den kommunala skattesatsen. 

Nedan följer några viktiga nyckeltal för kommunens finansiella ställning. 
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 

statsbidrag har ökat något. På sida 7 finns ett 

sammandrag över de senaste fem åren. Där 

framgår att skatteintäter och statsbidrag har ökat 

med 8,0 procent 2015. Det beror på det extra 

statsbidraget som kommunen fick av staten i den 

extra ändringsbudgeten i december 2015 (se 

sid. 38-39). Verksamhetens nettokostnader har 

ökat med 8,23 procent, vilket skett under året och 

utan att kommunen hade vetskap om det extra 

statsbidraget. Kommunens finansiella ställning 

hade med andra ord kunnat se annorlunda ut om 

det inte vore för det extra statsbidraget i 

december. 

Det extra statbidraget gjorde att kommunen 

förbättrade soliditeten och ökade det egna 

kapitalet med 22 367 tkr. Detta innebär att 

kommunen för första gången i nutid har ett eget 

kapital som är högre än pensionsförpliktelserna. 

Det extra statsbidraget balanserade upp 

kommunens finansiella ställning och kom väl till 

pass för den kommun i landet som tog emot flest 

flyktingar av landets kommuner 2015 i relation till 

invånarantal. 

Pensionsförpliktelser 
Pensionsförpliktelser 
(tkr) 

2014-12-31  2015-12-31 

Avsättningar för pensioner 1 559 1 518 

Ansvarsförbindelser för pensioner 144 343 137 839 

Summa pensionsförpliktelser 145 902 139 357 

Placering Pensionsmedel  0 0 

Återlånade medel 145 902 139 357 

Skuldsättning 
Kommunens långfristiga skulder (tkr) 2014-12-31 2015-12-31 

Totalt 237 493 229 618 

varav lån till   

Ljusnarsbergs kommunlager AB 28 500 23 625 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 112 993 112 993 

 Återstår kommunens ”egna” lån 96 000 93 000 

 

Resultatanalys 

Balanskravet 
Det s.k. balanskravet regleras i kommunallagen 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.  

Den obligatoriska balanskravsavstämningen 

återfinns i not 10 till resultatrapporten. 

Balanskravet uppnås i och med det positiva 

resultatet 2015. Enligt praxis och 

rekommendationer bör inte realisationsvinster 

medräknas då avstämning mot balanskravet görs 

(se balanskravsutredning i noterna). 
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En ekonomi försatt i obalans stabiliserades 
I delårsrapporten per den 30 juni prognostiserades 

ett resultat för hela året motsvarande 7 108 tkr, 

med andra ord en negativ budgetavvikelse 

med -1 653 tkr. Från ledande tjänstemän påtalades 

det orimliga i denna prognos då kommunens 

resultat per den 30 juni 2015 uppgick till 1 549 tkr. 

Kommunen skulle rimligtvis inte kunna 

åstadkomma ett resultat enligt prognosen utan 

mycket kraftiga åtgärder.  

Orsaken till osäkerheten låg främst inom IFO:s 

verksamheter vars prognoser var behäftade med 

stora tvivel. Enligt prognosen för barn- och 

ungdomsvården skulle resultatet för hela året bli 

2 077 tkr men delårsbokslutets utfall var redan 

5 002 tkr. Budgeten hade redan överskridits med 

2 828 tkr. I delårsrapporten framhölls behovet av 

en inventering av samtliga barnplaceringar för att 

få en överblick över situationen. Några nyckeltal 

hade inte presenterats för kommunstyrelsen eller 

Bildnings- och sociala utskottet sedan inledningen 

av år 2014.  

Förutom att prognosen var behäftad med mycket 

stor osäkerhet redogjordes för den eskalerande 

kostnadsutvecklingen inom missbruksvården. 

Antalet vårddygn de första sex månaderna 2015 

var ungefär dubbelt så många som varje 

år 2008-2013. År 2014 redovisades inga nyckeltal.  

För att fullfölja fullmäktiges uppdrag om ett 

resultat enligt budget på 8 761 tkr och framförallt 

ett resultat som uppfyller balanskravet, beslutade 

kommunstyrelsen om ett antal åtgärder 

(2015-09-02 KS § 171): 

 att omedelbart från och med protokollets 

justering till och med 31 december 2015 

införa inköpsstopp, 

 att omedelbart från och med protokollets 

justering till och med 31 december 2015 

införa anställningsstopp, 

 att uppdra åt kommunchefen att 

säkerställa att personalbemanningen 

inom kommunens verksamheter 

överensstämmer med beslutad budget 

och i de fall mer personal finns anställda 

säkerställa att rättelse genomförs, 

 att uppföljning av inköps- och 

anställningsstoppet sker tillsammans med 

de ekonomiska rapporterna till 

kommunstyrelsen, 

 att kommunchefen ska återrapportera 

vidtagna åtgärder kopplade till sitt 

uppdrag på kommunstyrelsen den 

23 september 2015, 

 att samtliga i kommunen med ekonomiskt 

ansvarsområde ska iaktta mycket stark 

restriktivitet beträffande kostnader inom 

kommunens verksamheter, och 

 att samtliga chefer med personalansvar 

ska informera samtlig personal om 

kommunstyrelsens beslut. 

Vid sammanträde 2015-11-25 KS § 237 och 

2016-01-27 KS § 11 skedde återrapportering av 

inköps- och anställningsstoppet. Inköpsstoppet 

genererade uppskattningsvis 2 148 tkr. 

Kommunchefen återgav vilka åtgärder som 

vidtagits för att bemanningsen skulle motsvara 

budget. 

Ljusnarsbergs kommun får 35,8 mkr i extra ändringsbudget 
Med anledning av den rådande flyktingsituationen 

lämnade regeringen förslag om ändringar i statens 

budget för 2015 (Prop. 2015/16:47 Extra 

ändringsbudget för 2015, 2015-11-12). Eftersom 

antalet personer som sökte asyl i Sverige kraftigt 

översteg de antaganden som låg till grund för 

höständringsbudgetens (prop. 2015/16:2) anslag 

för flyktingmottagandet, ville regeringen snabbt 

vidta åtgärder för att bland annat minska trycket 

på den kommunala ekonomin. 

Ljusnarsberg fick 35 807 tkr i statligt bidrag, vilket 

motsvarar 6 301 kr per invånare. Det var det 

högsta bidraget per invånare i hela landet. 

Anslaget baserades på följande kriterier: 
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 hur många asylsökande respektive 
kommun i Sverige har ansvarat för den 
1 november 2015 (ögonblicksbild), 

 hur många nyanlända flyktingar 
respektive kommun har tagit emot under 
perioden januari-september 2015,  

 antalet invånare i respektive kommun den 
31 december 2014, samt 

 fördelningen mellan barn och vuxna i 
relation till kommunens befolkningstal. 

 

Lagom till jul beslutade Riksdagen i enlighet med 

förslaget och Ljusnarsberg fick den välkomna 

likviditetsförstärkningen den 30 december 2015.  

Kommunen har valt att periodisera bidraget med 

50 procent 2015 och 50 procent 2016 enligt motiv 

som framgår av not. Hur bidraget ska användas och 

periodiseras beslutas av kommunfullmäktige i 

samband med godkännande av bokslut 2015.

Sammanfattning av skälen för resultatet 2015 
Verksamheterna redovisar sammantaget en 

negativ avvikelse mot budget med 10 711 tkr (se 

nästa kapitel i förvaltningsberättelsen). Främsta 

orsaken till detta är IFO:s sammanlagda underskott 

med 14 913 tkr.  

Så sent som den 30 december 2015 erhöll 

kommunen en oväntad inkomst på 35 807 tkr från 

staten. Denna har periodiserats att påverka 2015 

års resultat med 17 904 tkr (50 procent).  

Under 2015 erhöll kommunen även en 

återbetalning på 2 291 tkr från AFA försäkring. 

Inköpsstoppet beräknas ha genererat 2 148 tkr i 

bättre resultat. Skatteintäkter och generella 

statsbidrag genererade ett överskott med 4 840 tkr 

mot budget tack vare folkökningen per den 

1 november 2014. De låga räntorna på marknaden 

innebar ett positivt finansnetto med 3 202 tkr. Det 

ska även framhållas att kommunstyrelsen varit 

sparsamma med sina disponibla medel som 

redovisar ett överskott med 2 900 tkr. Lönepotten 

gav ett överskott mot budget med 1 962 tkr. Lägre 

avskrivningskostnader med 830 tkr och vakanta 

tjänster under hela eller delar av perioden 

(exempelvis på ekonomiavdelningen ca 1 500 tkr) 

förklarar varför resultatet blev 22 367 tkr i 

bokslutet.  

I nästa kapitel görs en analys av verksamheternas 

resultat.
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Uppföljning av verksamheterna
 

  

Utfall Budget Avvikelse 

2014 2015 2015 bud/prog 

Gemensam administration -17 200 -17 930 -29 220 11 290 

Kostverksamhet -4 106 -3 544 -1 813 -1 731 

Politisk verksamhet -4 690 -4 290 -5 073 783 

Överförmyndarverksamhet -653 -573 -626 53 

Infrastruktur, skydd mm -14 664 -17 862 -16 205 -1 657 
plan-och bygglovsverksamhet -1 135 -1 580 -1 048 -532 

markförsörjning -23 -194 -202 8 
näringslivsbefrämjande åtgärder -413 -719 -1 117 398 

turism -254 -729 -543 -186 
gator, vägar, parker, utemiljö -8 472 -9 802 -8 932 -870 

räddningstjänst och krisberedskap -4 367 -4 838 -4 363 -475 

Fritid och kultur -6 258 -6 917 -6 883 -34 
kulturverksamhet -932 -1 554 -1 176 -378 

bibliotek -1 645 -1 415 -1 602 187 
Musikskola/kulturskola -1 487 -1 824 -1 884 60 

fritidsverksamhet -2 194 -2 124 -2 221 97 

Pedagogisk verksamhet -80 498 -83 688 -83 555 -133 
förskola -13 245 -13 677 -14 065 388 

skolbarnsomsorg -1 659 -1 447 -2 021 574 
förskoleklass -981 -1 284 -1 120 -164 

grundskola -39 935 -41 420 -40 019 -1 401 
särskola -5 173 -3 949 -4 328 379 

gymnasieskola -17 531 -19 531 -17 926 -1 605 
kommunal vuxenutbildning -1 974 -2 380 -4 076 1 696 

Vård och omsorg -94 495 -106 119 -91 885 -14 234 
gem admin enl SOL och HSL -4 445 -4 454 -4 854 400 

ordinärt boende -16 635 -16 475 -16 177 -298 
särskilt boende -36 908 -43 005 -39 784 -3 221 

insatser enligt LSS och LASS -19 296 -19 185 -17 900 -1 285 
färdtjänst -1 129 -1 045 -1 224 179 

individ- och familjeomsorg -5 040 -5 370 -4 896 -474 
missbruksvård och övrig vård vuxna -2 403 -5 147 -1 127 -4 020 

barn- och ungdomsvård -4 974 -6 858 -2 174 -4 684 
ek bistånd och familjerätt -3 665 -4 580 -3 749 -831 

Flyktingmottagande -1 574 -4 723 -157 -4 566 

Arbetsmarknadsåtgärder -5 202 -5 808 -4 774 -1 034 

Affärsverksamhet 242 -176 -728 552 
näringsliv och bostäder 185 -136 -611 475 

kommunikationer 58 -289 -121 -168 
vatten och avlopp 502 114 0 114 

avfallshantering -503 135 4 131 

Resultat verksamheterna -229 098 -251 630 -240 919 -10 711 

Resultat Allmänna utskottet -46 977 -63 615 -67 286 3 671 

Resultat Bildnings- och sociala utskottet -182 326 -188 739 -173 061 -15 678 

Resultat Överförmyndarnämnden -297 -34 -155 121 

Resultat Allmännyttan 502 758 -417 1 175 

Resultat verksamheterna -229 098 -251 630 -240 919 -10 711 
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Infrastruktur, skydd m.m. 
Kommunen har en gemensam nämnd med 

Hällefors, Nora och Lindesberg om miljö- och 

byggfrågor. Plan- och bygglovsverksamheten 

redovisar underskott, främst på grund av 

kostnader för konsult i samband med 

översiktsplanearbete. Turismen i kommunen 

redovisar ett underskott till följd av en retroaktiv 

hyra till en privat näringsidkare för ett kallgarage 

där kommunen tidigare har förvarat elskåp som 

används under Kopparbergs marknad. 

Den gemensamma räddningsnämnden med 

Ludvika kommun redovisar ett underskott mot 

budget. Retroaktiv betalning av lokalvård för 

605 tkr belastar gator, vägar, parker, utemiljö samt 

en avsättning till vägfonden med 250 tkr.

Kulturverksamhet 
Bidrag till samlingslokaler avseende 2014 belastar 

verksamheten med 203 tkr. Skolskjutsar till 

simskola överskrider budget med 41 tkr och 

fastighetsskötsel av Tingshuset med 47 tkr.

Kostverksamhet 
Kostverksamheten redovisar ett stort underskott 

mot budget och det beror till stor del på att 

budgeten inte har anpassats till den nya 

centraliserade organisationen från och med 

1 mars 2015. Bland annat fanns ingen finansiering i 

budget för transporter av mat och portionsantalet 

på Koppargården och Solgården var för högt 

tilltaget vilket medfört för låga intäkter vid 

försäljning. Det har också funnits viss övertalighet 

och för höga livsmedelskostnader. Under 2016 ska 

verksamheten ses över, bland annat med hjälp av 

ett kostdataprogram där genomgripande analyser 

kan göras av portionspriser och inköp via avtal. 

Internbudgeten är anpassad till den nya 

organisationen men med flexibilitet för hur den 

nye kostchefen och nye kökschefen vill ha det 

organiserat. 

 

Gemensam administration 
Av sina disponibla medel om totalt 3 000 tkr har 

kommunstyrelsen endast utnyttjat 100 tkr för att 

bidra till ett konstprojekt i Ställbergs gruva. 

Lönepotten redovisade en positiv avvikelse mot 

budget med 1 962 tkr. En positiv avvikelse mot 

personalbudgeten inom ekonomiavdelningen, IT-

avdelningen, löneavdelningen och reception/växel 

till följd av vakanser och sjukskrivningar. 

Kommunen fick tillbaka premier avseende 2004 

ifrån AFA-försäkring med sammanlagt 2 291 tkr.  

 

Överförmyndarverksamhet 
Överförmyndarverksamheten bedrivs till största 

del i en gemensam nämnd som presenterades 

kortfattat i kapitlet Öppen kommun och övriga 

engagemang. Till Ljusnarsbergs kommun kostnader 

hör även arvoden till gode män och förvaltare för 

huvudmän som är folkbokförda i Ljusnarsberg. 

 
 

 

  



 

 

42 

100

110

120

130

140

150

160

170

jan mar maj sep nov

A
n

ta
l b

ar
n

 f
ö

rs
ko

la
n

  e
xk

l a
sy

l 

2013

2014

2015

Pedagogisk verksamhet 
Förskola 
Den egna förskoleverksamheten håller sig inom 

budgetramen för året och det är framförallt en stor 

avvikelse med 497 tkr i lägre fastighetskostnader 

än budgeterat som påverkar resultatet positivt. 

Förskolan har påverkats av flyktingmottagandet på 

olika sätt. Framförallt är behovet av lokaler större 

än vanligt. Under del av året hyrde kommunen en 

lokal i församlingshemmet och senare under 

hösten kunde förskolan använda en av 

grundskolans lokaler i källaren på Garhytteskolan 

istället.  

Staten finansierar kostnader för allmän förskola 

som motsvarar 15 timmar per vecka. När 

föräldrarna börjar studera på SFI eller skaffar sig 

sysselsättning är det däremot möjligt att barnen 

har högre närvaro per vecka på förskolan än 

15 timmar.  

Förskolan får en budget för en personalbemanning 

som motsvarar 210 volymtimmar per årsarbetare 

per vecka i genomsnitt per år. Under året hade 

förskolan Garhyttan i genomsnitt 195 

volymtimmar, Åstugan 192 volymtimmar och 

dagbarnvårdarna 112 volymtimmar (detta är 

exklusive asylbarnen). 

Under året har antalet asylbarn varierat mycket. I 

januari var de 25 stycken, i augusti 7 stycken och i 

december 12. Övriga barn som inte har svenska 

som modersmål kräver lite mer resurser än andra. 

Dessa är ungefär lika många som asylbarnen. 

 

Skolbarnsomsorg 
Fritidshemsverksamheten uppvisar ett stort 

överskott mot budget för året. Den egna 

fritidshemsverksamheten i kommunen redovisar 

ett överskott med 412 tkr. Köp av platser från 

andra kommuner eller privat regi redovisar ett 

överskott med 163 tkr. För fritidshemmen är 

budgeterat ett personalanslag med 20,3 barn per 

årsarbetare. Exklusive de barn som endast 

utnyttjar skolbarnsomsorgen under lov är det 

24 barn per årsarbetare i kommunens 

skolbarnsomsorg under 2015. 
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Särskola 

Överskottet på särskolan är främst en följd av en 

effektivisering av vaktmästarorganisationen som 

innebär att särskoleskjutsar inte köps från 

Rehabenheten i kommunen sedan höstterminen. 

Det är även ett överskott för köpta platser i andra 

kommuner. 

Gymnasieskola 
Gymnasieskolan blir kompenserad av 

schablonbidrag för asylelever i andra kommuner. 

Köp av platser i andra kommuner redovisar ett 

underskott med 203 tkr mot budget. Köp av 

gymnasieplatser från fristående skolor överskrider 

budgetramen med 1 443 tkr. 

Förskoleklass 
Köp av platser från Löa friskola genererar ett 

underskott mot budget. Kommunens egen 

förskoleklass har ett överskott då det finns en 

budget för 2,32 årsarbetare men det är 1,65 

årsarbetare anställda. 

 

Grundskola 
Grundskolans underskott mot budget är 1 401 tkr 

för året. Övertaligheten i de egna skolorna har 

kostat kommunen 1 920 tkr mer än det 

budgeterade anslaget. Övertaligheten 

kompenseras till ett lägre underskott totalt genom 

att elevassistensverksamheten redovisar ett plus 

mot budget med 250 tkr och specialundervisning 

ett plus med 278 tkr.  

På kommunstyrelsens sammanträde den 

27 januari 2016 (se även Bos § 26, 2015-12-16) 

rapporterades att det funnits en övertalighet inom 

grundskolan höstterminen 2015 till följd av att 

anpassning inte skett av personalbemanningen till 

nya elevkullar på hösten.  

Det har endast redovisats nyckeltal för elevantal till 

kommunstyrelsen per den 9 september och den 

1 november (underlag till budgetberedningen), 

varför det är svårt att säkerställa 

resurstilldelningen i relation till elevantalet under 

hela året. Den 9 september 2015 fanns 406 elever i 

grundskolan, varav 50 elever i de internationella 

klasserna. Den 1 november 2015 fanns det 409 

barn inskrivna i kommunens skolor varav 45 i de 

internationella klasserna.  

Enligt kommunens resursfördelningssystem ska det 

finnas 12,49 elever per heltidsanställd lärarresurs. 

Garhytteskolans elever i internationella klassen har 

genererat mellan 2,0-2,24 lärarresurser. I 

december betalades det ut lön till ca 2,9 

heltidsanställda lärarresurser i den internationella 

klassen. Det kan finnas vissa svårigheter med att 

anpassa bemanningen om elevantalet varierar 

kraftigt. Att elevantalet har varierat kraftigt 

framgår dock inte av de nyckeltal som har 

presenterats för kommunstyrelsen. 

På Kyrkbacksskolan fanns 22 elever i 

internationella klassen vid båda mättillfällena. Det 

genererar 1,76 heltidsanställd lärarresurs. I 

samband med delårsbokslutet konstateras att 2,35 

lärare varit anställda i internationella klassen och i 

december har lön för motsvarande ca 2,7 

heltidstjänster betalats ut. Ett överskridande med 

0,5-1,0 tjänst under året förmodas. 

Budgeten för måltider har överskridits med ca 

100 tkr då skolan införde ett projekt om fria 

pedagogiska luncher under hösten utan politiskt 

beslut och utan budgeterade anslag. 

I delårsrapporten framkom att Skolinspektionen 

riktat kritik mot att kommunikationen mellan den 

politiska nivån och verksamheten inte fungerar. 

Verksamheten har i sin återrapportering till 

Skolverket sagt att den så kallade ”styrkedjan” 

måste förbättras. 
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Kommunal vuxenutbildning 

Under året har Skolverket finansierat 0,8 SFI-lärare 

och 0,25 IKT-pedagog samt inköp av datorer och 

läsplattor i ett projekt för kvalitetshöjning inom 

SFI. Den positiva avvikelsen mot budget beror på 

att SFI hållit nere sina lönekostnader genom 

lönebidrag för en lärare och en handledare. SFI får 

schablonbidrag från kommunens 

resursfördelningssystem avseende 

flyktingmottagandet beroende på antal elever som 

studerar på SFI. 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Servicegruppen i kommunen hade få placeringar 

genom Arbetsförmedlingen och inga från IFO 

under 2015. Det var svårt att minska bemanningen 

då servicegruppens kundunderlag ökat med 

40 procent. Kommunfullmäktige fattade beslut om 

att begränsa mängden uppgifter som 

servicegruppen ska utföra genom nya riktlinjer.  

 

 

Flyktingmottagande 
Kommunens HVB håller budget och redovisar ett 

överskott med 2 tkr. Verksamheten genomgick en 

rejäl strukturomvandling under året till följd av den 

stora övertalighet som verksamheten haft under 

2014 och som innebar ett underskott 

med -1 656 tkr mot budget.  

Vidare finns en övertalighet på IFO för 

administrationen av utredning och uppföljning av 

placeringar av ensamkommande barn (-452 tkr). 

Fastighetskostnaderna för HVB Bergsgården 

överskrider budget med 380 tkr och avser 

underhållsåtgärder som ryms inom ramen för de 

statliga ersättningarna för flyktingmottagandet. 

Det övriga underskottet för flyktingmottagandet 

härrör till kostnader som kommunen inte fått 

täckning för ifrån MV. Skälen för detta är antingen 

att kommunen endast får ersättning med 

1,9 tkr/dygn för asylsökande barn men att 

kommunens kostnader för placeringarna varit 

högre än så, eller att återsökning inte har skett. För 

en placering kan det röra sig om miljonbelopp per 

år. Under året har avslagsbeslut på 398 tkr 

påverkat bokföringen negativt. Flera andra 

avslagsbeslut har överklagats. 

Allt som allt redovisar verksamheten en 

budgetavvikelse på 4 566 tkr. Organisationen kring 

återsökningsförfarandet i kommunen behöver 

utvecklas. 
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Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar historiskt underskott  
Bakgrund 
Sedan februari 2014 har IFO:s kostnader stegvis 

ökat och kontrollen över den ekonomiska 

förvaltningen brustit i betydande omfattning. Det 

har varit svårt att få överblick över 

kostnadsutvecklingen eftersom enheten under 

större delen av perioden inte har redovisat några 

nyckeltal över antalet ärenden eller prognoser för 

det ekonomiska resultatet.  

Anledningen till detta har varit kortvariga 

anställningar på socialchefstjänsten i kombination 

med tillfällig konsult och/eller tillförordnanden 

avseende IFO-chefstjänsten vilket har bidragit till 

otydligheter i roller och ansvarsfördelning. Den 

praktiska tillämpningen har präglats av den 

enskilde medarbetarens egna erfarenheter och 

tolkningar av aktuell dokumentation, vilket till stor 

del förklaras av avsaknad av vägledning och 

ledningsstöd (enligt en genomlysning av PwC över 

säkerhet i rutiner och informationsöverföring 

mellan IFO:s verksamhetssystem och 

ekonomisystemet). Från och med hösten 2014 

förstärktes IFO:s ledningsorganisation informellt 

enligt verksamhetens egna önskemål. Det tillsattes 

en gruppledare för arbetsgruppen som utreder 

barnärenden, jämte enhetschefen. 

Händelser under året 
I april 2015 upptäcktes brister i IFO:s 

verksamhetssystem och bokföringen av 

leverantörsfakturor. Revisionsbolaget PwC 

anlitades för att genomlysa verksamhetens 

administrativa rutiner. Det uppdagades brister i 

dokumentationen av rutiner. Flera skriftliga rutiner 

fanns redan på enheten men var inte kända hos de 

anställda.  

I ett internkontrollreglemente som beslutades av 

kommunfullmäktige 2015 och som är övergripande 

för den kommunala verksamheten tydliggörs 

ansvaret för att rutiner finns dokumenterade och 

är kända i verksamheten. Ekonomiavdelningen 

övertog leverantörsfakturahanteringen från IFO i 

samband med halvårsskiftet. Nu är 

leverantörsreskontran avstämd. 

I samband med att Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) anmälde ett inspektionsbesök 

uppdagades att flera ärenden inte hade följts upp 

enligt lag och kommunen gjorde en Lex Sarah-

anmälan. Detta har flera andra kommuner i Sverige 

också gjort med anledning av arbetsanhopningen 

som blivit effekten av det stora 

flyktingmottagandet i dessa kommuner och är 

såldes inget ovanligt (se t.ex. 

http://www.svt.se/nyheter/ivo-larmar-om-

ensamkommande-flyktingbarn-gransen-ar-nadd). 

Delårsrapporten blottade den osäkerhet som fanns 

rörande kontrollen över kostnadsutvecklingen 

inom IFO:s olika verksamheter. Det kunde 

konstateras att missbruksvårdens kostnader hade 

börjat eskalera i början av år 2015. Verksamheten 

förklarade i samband med delårsbokslutet att den i 

slutet av 2014 hade prioriterat bort öppenvården 

vilket hade resulterat i akuta behov av 

institutionsplaceringar våren 2015.  

Inför beslut om placeringar krävs relevanta 

underlag som redogör för de enskildas behov så väl 

som de ekonomiska förutsättningarna. Tvångsvård 

och flertalet andra typer av placeringar inom IFO är 

exceptionellt dyra kostnader. Till detta kommer 

övriga kommunala verksamheters behov av 

resurser. Det fanns ett akut behov av att bromsa 

kostnadsutvecklingen inom IFO och även i hela den 

kommunala verksamheten för att förebygga en 

obalans i ekonomin. Den 2 september 2015 

beslutade kommunstyrelsen därför om inköps- och 

anställningsstopp samt ett antal andra åtgärder. 

Missbruksvård 
De exceptionellt höga kostnaderna för 

missbruksvård får sägas utgöra den främsta 

orsaken till att resultatet för IFO var oväntat. Att 

placeringskostnaderna varierar över tid är väl känt 

och att IFO:s verksamhet är svår att budgetera. 

Missbruksvården är förmodligen den absolut 

svåraste verksamheten att budgetera eftersom 

placeringarna är relativt kortvariga, medan 

barnplaceringar ofta pågår under många år. 
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Inom missbruksvården finns placeringar i 

familjehem för 640 tkr. De övriga kostnaderna 

avser institutionsplaceringar. Det finns LVM-

ärenden (lagen om vård av missbrukare) som 

kostat omkring 1 700-2 000 tkr. De resterande 

ca 3 000 tkr i kostnader för missbruksvården under 

2015 avser frivilliga placeringar. (I diagrammet på 

föregående sida finns inte år 2014 med eftersom 

det inte rapporterades några nyckeltal då och 

siffrorna saknas.) 

 

Barn- och ungdomsvård 
Barn- och ungdomsvårdens budget var väl 

anpassad till de placeringarna som var aktuella 

under budgetberedningen på hösten 2014 inför 

2015 års budget. I november 2014 tillkom 

ytterligare placeringar motsvarande 1 700 tkr. (I 

diagrammet bredvid finns inte 2014 års nyckeltal 

med eftersom det inte rapporterades några 

nyckeltal det året.) 

Inom barn- och ungdomsvården finns även några 

placeringar som det fanns möjlighet att återsöka 

bidrag för ifrån MV. Det är oklart om detta gjordes. 

Kostnaderna är närmare 1 000 tkr för dessa 

placeringar. Det har vidare återsökts bidrag från 

MV motsvarande 817 tkr för placeringar av EU-

medborgare och asylfamilj i början av året men 

eftersom pengarna inte inkommit kan dessa inte 

bokföras då intäkter ska vara säkra till sin 

uppkomst. Rättsområdet är inte tydligt till 

kommunens fördel i dessa fall men om pengarna 

betalas ut påverkar det kommunens ekonomi 

positivt när de väl inkommer. Inkommer de ej 

innebär det å andra sidan ingen förlust. Ytterligare 

kortvariga placeringar tillkom under året (ca 

300 tkr), bland annat av EU-migranter och flera 

placeringar som påbörjades kan bli långvariga (ca 

800 tkr).  

 

Flyktingmottagande 
Förutom de ovan nämnda orsakerna till IFO:s 

budgetunderskott ska även anges bristande rutiner 

för återsökning av statliga medel avseende 

familjehemsplacerade ensamkommande barn och 

ungdomar. En egen utredning om statliga 

ersättningar för flyktingmottagandet, som 

presenterades för kommunstyrelsen under året 

och som överlämnades till budgetberedningen, 

sammanställer det mesta som är av vikt för 

återsökningsförfarandet. 

I praktiken har ekonomiavdelningen successivt 

övertagit samtliga delar av återsökningsförfarandet 

rörande ensamkommande barn från IFO under 

året. Totalt rör det sig om ca 30 000 tkr per år.  

IFO har drabbats av höga sjukskrivningstal under 

senhösten. Personalavdelningen har anlitat 

företagshälsovården som haft en gruppaktivitet för 

att förebygga stressrelaterad sjukdom samt 

genomfört individuella samtal med personalen. 

Kommunledning och kommunalråd har haft 

gruppmöten med personalen varje vecka från och 

med slutet av 2015. De höga sjukskrivningstalen 

har gjort det ännu svårare att få struktur på 

arbetet.  
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Från och med 1 januari lyftes en socialsekreterare 

till gruppledare för barnärenden på 50 procent och 

vakansen ersattes med en annan socialsekreterare. 

Det var ett lösningsförslag från enheten själva för 

att bl.a. avlasta enhetschefen. Därför redovisas 

också ett underskott mot personalbudgeten på 

IFO. Även administration för ensamkommande 

flyktingbarn har viss övertalighet och redovisar ett 

underskott. 

 

Eftersom handläggare för ensamkommande barn 

varit sjukskrivna periodvis, återupptas 

återsökningarna under 2016 när dessa är tillbaka 

och förhoppningsvis ska samtliga placeringar 

kartläggas och de faktiska kostnaderna återsökas. 

Det uppdagas fortfarande (i februari 2016) nya 

ärenden som inte finns inlagda i 

verksamhetssystemet men vars existens framgår 

av fakturor. Att fakturorna flyttades från IFO:s eget 

verksamhetssystem till ekonomisystemet i juli 

2015 har haft avgörande betydelse för vetskapen 

om dessa placeringar. För det fall att kostnaderna 

för personalrekryteringar och konsulter fördyrar 

verksamheten under 2016 kan istället retroaktiva 

ersättningar för placeringar av ensamkommande 

barn påverka kommunens resultat 2016 positivt.  

Ekonomiskt bistånd 

Så sent som i november 2015 prognostiserades en 

försämring av budgetunderskottet på 

försörjningsstödsverksamheten med 1 000 tkr. 

Orsaken angavs vara att personliga möten med 

mottagarna av försörjningsstöd har prioriterats 

bort till förmån för mottagande av skriftliga 

ansökningar. Detta förfarande innebär enligt 

enhetschefen för IFO att det inte ställs motkrav på 

mottagarna av försörjningsstödet och att det 

beviljas fler utbetalningar vilket fördyrar 

kostnaderna. Utbetalningarna i tabellen avser 

bruttokostnader. Nettokostnaderna är lägre då 

verksamheten kompenserats via schablonbidrag 

för det så kallade ”glappet”. 

 

 

Under hösten började IFO betala ut 

försörjningsstöd till de ensamkommande barnen 

som bor i egna lägenheter. Tidigare hade HVB 

Bergsgården hanterat detta genom att betala ut 

introduktionsersättning. Detta ansågs inte lämpligt 

ur rättssäkerhetssynpunkt då besluten bör vara 

överklagningsbara. Numera betalar IFO ut dessa 

bidrag till ungdomarna som bor i egna lägenheter. 

Detta belastar budgeten eftersom budgeten inte 

fördes över från Bergsgården till IFO (oklart hur 

mycket). I internbudgeten för 2016 är 

organisationsförändringen fullbordad.  

Åtgärder för en ekonomi i balans 
De bristande kunskaperna i verksamhetssystemet 

VIVA behöver åtgärdas då ett digitalt system sparar 

tid åt verksamheten och säkerställer 

rättssäkerheten. Rutinen för att säkerställa 

uppföljning av vårdplaceringar i tid bedöms som en 

bra rutin, men behöver efterlevas. Enhetschefen 

på Bergsgården har bevakning på de ungdomar 

som bor på HVB Bergsgården och meddelar IFO om 

uppföljning ännu inte har skett. För övriga barn och 

ungdomar som inte är placerade på Bergsgården 

kan IFO själva lägga bevakning i systemet. Brister i 

uppföljning har inneburit avslagsbeslut på ansökan 

om ersättning för placeringskostnader men dessa 
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avslagsbeslut är överklagade och besked från 

förvaltningsrätten väntas under 2016. 

Situationen som har utvecklats under lång tid är 

ohållbar och den bristande strukturen på IFO har 

kommit att påverka andra kommunala 

verksamheter. Utifrån den situation som varit 2014 

och 2015 har det visat sig finnas ett stort behov av 

att genomföra en organisationsförändring samt 

skapa en tydlig struktur. Detta motiveras 

huvudsakligen av det extrema budgetunderskottet 

2015, vilket uppgår till 14 914 tkr och motsvarar en 

förbrukning med 213 procent av den tilldelade 

budgeten. I budget 2016 har kommunchefen fått 

ett uppdrag att genomlysa IFO. En 

organisationsförändring kommer att ske under 

våren 2016. 

Äldreomsorg och LSS 
Eftersom behovet av äldreomsorg varit något 

avtagande ett par år har äldreomsorgsavgiftera och 

kostnaderna varit lägre än budgeterat. Ökade 

kostnader för personlig assistens under året och 

högre kostnader för vårdplaceringar ca 1 000 tkr. 

Reparationer på gruppboendet Kata för 140 tkr, 

reparationer av stödteamets buss 50 tkr och 

kostnader för brandskydd och liknande 40 tkr 

En tvist med Skatteverket om momskompensation 

för hyra av äldreboendet Treskillingen har ännu 

inte avgjorts i förvaltningsrätten. Skatteverket har 

däremot gett kommunen avslag på ansökningarna 

sedan 2014. För det fall att Skatteverket inte anser 

att Treskillingen är ett särskilt boende behövs en 

utredning om den politiska inriktningen för vården 

på Treskillingen.  

Ytterligare momsersättningar hanteras av 

Riksbyggen för den kooperativa 

hyresrättsföreningen som äger Koppargården, 

Solgården och Treskillingen. Riksbyggen håller på 

med en utredning om särskild skattskyldighet. 

Kommunen väntas få kreditfakturor till relativt 

höga belopp under 2016 då Riksbyggen inte har 

gjort avdrag för moms på fakturorna för 

fastighetsförvaltningen och föreningen har därför 

haft för höga kostnader. Kommunen blockhyr 

fastigheterna av föreningen. När boksluten för 

2014 och 2015 är godkända bör diskussionerna 

återupptas med Riksbyggen om den ekonomiska 

förvaltningen. Vid tiden för 

förvaltningsberättelsens upprättande (innan 

11 mars 2016) har föreningen ännu inte kunnat 

kalla till stämma för godkännande av 2014 års 

räkenskaper. 

Affärsverksamhet 

Allmännyttans resultat blev 1 676 tkr och bokförs 

som en skuld till hyreskollektivet och påverkar inte 

kommunens resultat. I resultatsammanställningen 

över alla verksamheter framgår bland utskottens 

resultat att allmännyttan har ett utfall med 758 tkr, 

men detta handlar enbart om ansvarsområdet 

allmännyttan. Förutom ansvarsområdet betalar 

hyreskollektivet fastighetsavgift och 

ledningsresurs, vilket är poster som ligger under 

andra ansvarsområden, under allmänna utskottet.  

Persontrafikens verksamhet påverkas av att 

avsättningen av medel som är kopplade till det s.k. 

Citybaneavtalet har ökat med 58 tkr. Kostnader för 

drift av väntsalen vid järnvägsstationen i 

Kopparberg blev dyrare än beräknat, avseende 

lokalvård och el. 
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Resultat kommunens finansiella mål  

Investeringsnivån ska uppgå till högst 26 539 tkr 

 

Målvärde 

26 539 tkr 

Resultat 

16 000 tkr 

Analys 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-16 om justering av investeringsmålet från 11 307 tkr 
till 26 539 tkr inklusive överföring av 2014 års outnyttjade investeringsmedel, 14 432 tkr, och 
tilläggsanslag för iordningsställande av Allersta-tomten, 500 tkr, samt underhåll och 
renovering av kulturhistoriska byggnader, 300 tkr.  

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

 

Målvärde 

5 % 

Resultat 

23 % 

Analys 

Kommunen fick extra statsbidrag med anledning av det omfattande flyktingmottagandet i 
december 2015 motsvarande 35 808 tkr. 

Det ska amorteras minst 7 000 tkr årligen 

 

Målvärde 

7 000 tkr 

Resultat 

7 875 tkr 

Analys 

Kommunen har två amorteringslån från vilka det har amorterats 3 875 tkr under året. 
Ytterligare 1 500 tkr amorterades den 23 januari och 2 500 tkr amorterades den 24 april.  

Resultatet ska uppgå till minst 8 900 tkr år 2015 

 

Målvärde 

8 900 tkr 

Resultat 

22 367 tkr 

Analys 

Resultatet är en konsekvens av det extra statsbidraget som kommunen erhöll i december 
och som har periodiserats med 50 % som påverkar 2015 (17 904 tkr), återbetalning av 2004 
års premier till AFA-försäkring (2 291 tkr) och inköpsstoppet (2 148 tkr). Det noteras att 
resultatmålet inte stämmer helt överens med det budgeterade resultatet på 8 761 tkr. 
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Redovisning 
 

Resultaträkning 

  
Kommun Kommun 

  
2014 2015 

  
    

Verksamhetens intäkter Not 1 92 504 93 413 

därav jämförelsestörande intäkter Not 2 110 2 369 

Verksamhetens kostnader Not 3 -312 113 -334 939 

därav jämförelsestörande kostnader Not 4 -2 342 0 

Avskrivningar Not 5 -9 489 -6 423 

Övriga rörelsekostnader 
 

    

Verksamhetens nettokostnader   -229 098 -247 949 

  
    

Skatteintäkter  Not 6 170 177 173 117 

Generella statsbidrag o utjämning Not 7 80 535 97 741 

Finansiella intäkter Not 8 6 324 2 497 

Finansiella kostnader Not 9 -5 986 -3 039 

Resultat före extraordinära poster   21 952 22 367 

Extraordinära intäkter Not 10 0 0 

Extraordinära kostnader Not 10 0 0 

  
    

Årets resultat Not 10 21 952 22 367 
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Balansräkning 
TILLGÅNGAR 

 
2014 2015 

Anläggningstillgångar 
 

    

Materiella anläggningstillgångar: 
 

    

     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 12 143 810 153 562 

     Maskiner och inventarier Not 13 7 617 7 201 

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 1 503 2 190 

Långfristiga fordringar Not 17 141 176 136 601 

Summa anläggningstillgångar 
 

294 106 299 554 

  
  

 Omsättningstillgångar 
 

    

Kortfristiga fordringar Not 16,17 73 113 91 297 

Kassa och bank Not 18 65 528 78 497 

Summa omsättningstillgångar 
 

138 641 169 794 

  
    

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

432 747 469 348 
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 
    

Eget kapital Not 19     

Ingående eget kapital 
 

110 770 132 722 

Årets resultat 
 

21 952 22 367 

Summa eget kapital 
 

132 722 155 089 

  
    

Avsättningar 
 

    

Avsättningar för pension och liknande 
 

    

     förpliktelser Not 20 1 559 1 518 

Avsättning till deponi m.m. Not 21 6 712 5 098 

  
    

Skulder 
 

    

Långfristiga skulder Not 22 232 493 205 883 

Kortfristiga skulder Not 23 59 261 101 760 

Summa skulder och avsättningar 
 

300 025 314 259 

SUMMA EGET KAPITAL,  
 

    

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

432 747 469 348 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
 

    

Ansvarsförbindelser 
 

    

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 
 

    

     bland skulder och avsättningar Not 24 144 343 137 839 

Övriga ansvarsförbindelser 
 

    

     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 25 4 140 4 115 

Leasing Not 26 958 884 

  
    

SUMMA PANTER OCH 
 

    

ANSVARSFÖRBINDELSER 
 

149 441 142 838 
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Kassaflödesanalys 

  
2014 2015 

Den löpande verksamheten Not     

Årets resultat 
 

21 952 22 367 

Justering för avskrivningar 5 9 489 6 423 

Justering för gjorda avsättn pensioner o övriga  20,21 -459 -1 655 

Just för övr ej likviditetspåv poster 11 0 0 

Medel från verksamheten före förändr 
rörelsekap 

 
30 982 27 135 

  
    

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar 
 

10 727 1 816 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder   974 42 499 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

42 683 71 450 

  
    

Investeringsverksamhet 
 

    

Investering i materiella anläggn.tillgångar 12,13 -13 884 -16 000 

Försälj materiella tillgångar (exkl reavinst) 12 0 240 

Investering i finansiella anläggningstillg 14 -10 000 0 

Försäljning finansiella anläggningstillg 14 21 677 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-2 207 -15 760 

  
    

Finansieringsverksamheten 
 

    

Upptagna lån 
 

0 0 

Ökning (-)/minsk (+) långfr fordr, omstillg 17 4 490 -16 111 

Amortering av skuld 22 -13 400 -26 610 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

-8 910 -42 721 

  
    

Årets kassaflöde   31 566 12 969 

Likvida medel vid årets början 
 

33 962 65 528 

Likvida medel vid årets slut 
 

65 528 78 497 
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Noter till resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys (alla belopp i tkr) 
Not 1 Verksamhetens intäkter 2014 2015 

 
enligt driftredovisningen 107 554 109 454 

 
varav 

 
  

 
Barnomsorgsavgifter 1 622 1 711 

 
Äldreomsorgsavgifter 5 696 5 586 

 
Skolmåltider 3 450 3 415 

 
Äldreomsorgsmåltider 4 189 4 494 

 
Övriga avgifter 192 122 

 
Hyror och arrenden 30 778 33 358 

 
Försäljning 9 351 9 141 

 
Bidrag 52 258 51 558 

 
Övriga intäkter 19 69 

   
  

 
Av dessa avgår interna transaktioner -15 050 -16 041 

 
Summa 92 504 93 413 

   
  

    

Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- 2014 2015 

 
hetens intäkter, enl driftredovisn 

 
  

 
Realisationsvinst anläggn.tillgångar 110 12 

 
Återbetalning AFA 0 2 291 

  
110 2 303 

   
  

Not 3 Verksamhetens kostnader 2014 2015 

 
enligt driftredovisningen 340 225 361 024 

 
varav 

 
  

 
Kostnader för arbetskraft 168 090 176 536 

 
    varav pensionskostnader inkl löneskatt 24,26% 6 468 6 494 

 
       förändring av pensionsavsättning 239 -31 

 
       pensionsutbetalningar 5 522 5 272 

 
      pensionsförsäkringar 642 1 208 

 
      förvaltningsavgifter 65 45 

 
Entreprenad, köp av verksamhet 98 804 111 536 

 
Lokalhyror/hyror leasing 19 582 20 517 

 
Bränsle, energi och vatten 9 373 8 947 

 
Tele, datakommunikation, porto 3 002 3 147 

 
Livsmedel 3 649 3 883 

 
Material och varor 6 941 5 813 

 
Försörjningsstöd 3 379 5 319 

 
Övriga bidrag 8 469 8 330 
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Transporter och resor samt övr kostnader 5 874 7 030 

 
Kapitalkostnader 13 062 9 966 

   
  

 
Avgår kapitalkostnader -13 062 -10 044 

 
Av dessa avgår interna transaktioner -15 050 -16 041 

 
Summa 312 113 334 939 

   
  

Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam- 2014 2015 

 
hetens nettokostnader, enl driftredovisn 

 
  

 
Realisationsförlust försäljning byggnader 0 0 

 
Justering avskrivningar badanläggning 42 0 

 
Nedskrivning fastigheter 2 300 0 

 
Summa 2 342 0 

   
  

Not 5 Avskrivningar 2014 2015 

 
Inventarier 1 028 1 203 

 
Fastigheter och anläggningar 6 119 5 220 

 
Nedskrivning återförd 0 0 

 
Nedskrivningar materiella     2 300 0 

 
Justering avskrivningar badanläggning 42 0 

 
Nedskrivningar finansiella 0 0 

 
Summa 9 489 6 423 

   
  

Not 6 Skatteintäkter 2014 2015 

 
Preliminära skatteinbetalningar under året 170 670 173 245 

 
Preliminär slutavräkning innevarande år 34 -339 

 
Slutavräkning föregående år -527 211 

 
Summa 170 177 173 117 

 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2.  

 
  

   
  

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 2014 2015 

 
Inkomstutjämning 54 564 62 036 

 Kostnadsutjämning 14 616 6 305 

 
Utjämningsbidrag LSS -406 -48 

 
Strukturbidrag 2 216 2 248 

 
Fastighetsavgift 8 420 9 102 

 
Regleringsbidrag/avgift 1 125 -175 

 
Kompensation för höjda sociala avgifter för unga - 370 

 

Extra statsbidrag m.a.a. flyktingsits. enl. prop. 
2015/16:47 - 17 904 

 
Summa 80 535 97 741 
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Den 17 december 2015 presenterade regeringen den 
fastställda fördelningen av bidrag på sammanlagt 9,8 
miljarder kronor mellan kommunerna enligt prop. 
2015/16:47. Ljusnarsbergs kommun fick sammanlagt 
35,8 miljoner kronor. Bidraget ska täcka kostnader 2015 
och 2016 och klassas som generellt. 

 
  

   
  

 

RKR har publicerat en rekommendation för fördelningen 
av bidraget mellan 2015 och 2016. Den grundläggande 
principen för periodisering är att uppnå en god 
matchning mellan intäkter och kostnader. I detta fall 
finns dock inget tydligt sådant samband eftersom 
kommunen för visso skulle kunna ha en god uppfattning 
om kostnaderna för mottagandet 2015 men svårare att 
förutspå kostnaderna för det presumtiva motagandet 
under 2016. I situationer där det saknas en direkt 
koppling mellan intäkter och kostnader utgör 
tidsmatchning det enda rimliga alternativet. 

 
  

   
  

 

RKR föreslår två alternativa periodiseringsmöjligheter. 
Det första alternativet är att göra en jämn fördelning av 
bidraget mellan 2015 och 2016. Det andra alternativet 
är att periodisera bidraget fr.o.m. den månad 2015 då 
kommunen bedömer att kostnaderna för 
flyktingsituationen började öka i betydande omfattning 
t.o.m. hela 2016 (här finns möjligheten att periodisera 
med en 13-del per månad fr.o.m. december 2015 t.o.m. 
december 2016). Ljusnarsbergs kommun har valt 
alternativ 1 och därför intäktsfört 50 procent av bidraget 
2015. Alternativ 1 innebär en tydlighet och enkelhet 
medan alternativ två måste baseras på en subjektiv 
uppfattning om när kostnaderna för flyktingsituationen 
började öka i betydande omfattning. 

 
  

   
  

Not 8 Finansiella intäkter 2014 2015 

 
Räntor medelsplacering 357 134 

 
Räntor från koncernföretag 904 421 

 
Räntor utlåning 3 1 

 
Räntor kundfordringar 26 32 

 
Ersättning kommunal borgen 118 -393 

 
Vinst avyttring obligationer och värdepapper 1 808 0 

 
Övriga finansiella intäkter 3 107 2 302 

 
Summa 6 323 2 497 

Not 9 Finansiella kostnader 2014 2015 

 
Räntor på anläggningslån -4 069 -2 386 

 
Upplupna räntor -1 127 -644 

 
Förlust vid försäljn av finansiella anläggn.tillgångar -789 0 

 
Övriga finansiella kostnader -1 -7 

  
-5 986 -3 037 
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Not 10 Avstämning av balanskravet 2014 2015 

 
= Årets resultat enligt resultaträkningen 21 952 22 367 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster -110   

 
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet   

 
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet   

 
+ orealiserade förluster värdepapper 

 
  

 
- justering för återföring av orealiserade förluster 0   

 
värdepapper 

 
  

 
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 

 
  

 
Justerat resultat 21 842 22 367 

 
      

   
  

Not 11 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2014 2015 

 
Övrigt 0 0 

 
Summa 0 0 

   
  

 
  

 
  

Not 12 Materiella anläggningstillgångar 2014 2015 

 
Mark och byggnader 

 
  

 
Anskaffningsvärde 291 482 306 454 

 
Ackumulerade avskrivningar -145 372 -152 892 

 
Ackumulerade nedskrivningar -2 300 0 

 
Ackumulerade uppskrivningar 0 0 

 
Bokfört värde 143 810 153 562 

   
  

 
Redovisat värde vid årets början 141 304 143 810 

 
Investeringar 10 967 15 213 

 
Försäljning och utrangering 0 -240 

 
Nedskrivningar -2 300 0 

 
Justering avskrivning badanläggning -42 0 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 

 
Avskrivningar -6 119 -5 221 

 
Överföringar från eller till annat slag av tillgång 0   

 
Övriga förändringar  0   

 
Redovisat värde vid årets slut 143 810 153 562 

   
  

 

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. 
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Not 13 Maskiner och inventarier 2014 2015 

 
Anskaffningsvärde 15 677 16 463 

 
Ackumulerade avskrivningar -8 060 -9 262 

 
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 

 
Ackumulerade uppskrivningar 0 0 

 
Bokfört värde 7 617 7 201 

   
  

 
Redovisat värde vid årets början 5 729 7 617 

 
Investeringar 2 917 787 

 
Försäljning och utrangering 0 0 

 
Nedskrivningar 0 0 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 

 
Avskrivningar -1 029 -1 203 

 
Överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 0 

 
Övriga förändringar  0 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 7 617 7 201 

   
  

 
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 14 Investering av finansiella anläggningstillgångar 2014 2015 

 
Andelar 

 
  

 
Kommuninvest ekonomisk förening 1 149 687 

 
Husbyggnadsvaror (HBV) förening 40   

 
  1 189 687 

   
  

Not 14 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2014 2015 

 
Aktier 

 
  

 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 11 000   

 
Övriga värdeförändring 

 
  

 
Kommuninvest  1 677   

 
Summa 12 677 0 

   
  

   
  

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 2014 2015 

 
Aktier 50 50 

 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 50 50 

 
Andelar 1 453 2 140 

 
Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 

 
Kommuninvest 160 160 

 
Kommuninvest ekonomisk förening 888 1 575 

 
Ljusnarshälsan 25 25 

 
Husbyggnadsvaror (HBV) förening 40 40 

 
Summa 1 503 2 190 
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Not 15 Långfristiga fordringar 2014 2015 

 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 28 088 23 588 

 
Riksbyggen Kooperativa hyresgästförening  112 993 112 993 

 
Återbäringsmedel Husbyggnadsvaror (HBV) förening 95 20 

 
Summa 141 176 136 601 

   
  

Not 16 Investering i finansiella omsättningstillgångar 2 014 2 015 

 
Obligationer 

 
  

 
Consensus BlueChip Obligation Europa 10 000   

 
Consensus RåvaruObligation 2 

 
10 000 

 
Consensus Autocall svenska bolag 

 
10 000 

 
Summa 10 000 20 000 

   
  

Not 16 Försäljning av finansiella omsättningstillgångar 
 

  

 
Insatskapital 

 
  

 
Husbyggnadsvaror (HVB) förening 

 
85 

 
Obligationer 

 
  

 
Barclays Bank PLC, Danske Bank (icke räntebärande) 5 000   

 
Svensk Exportkredit 4 000   

 
Summa 9 000 85 

   
  

Not 16 Finansiella omsättningstillgångar 
 

  

 
Obligationer 

 
  

 
Morgan Stanley 5Y equity Linked Note 10 000 10 000 

 
Lloyds TSB Bank PLC FRN 1 500 1 500 

 
Lloyds TSB Bank Steepener Notes 920 920 

 
Consensus BlueChip Obligation Europa 10 000 10 000 

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

 
Consensus RåvaruObligation 2 

 
10 000 

 
Consensus Autocall svenska bolag 

 
10 000 

 
Summa 32 420 52 420 

   
  

   
  

Not 17 Kortfristiga fordringar 2014 2015 

 
Kundfordringar 5 539 2 345 

 
Upplupna skatteintäkter 1 071 2 878 

 
Statliga fordringar 9 999 15 279 

 
Förutbetalda kostnader 4 047 3 427 

 
Upplupna intäkter 4 706 1 835 

 
Momsfordran 5 113 3 428 

 
Korfristig fordran Riksbyggen Kooperativa… 9 489 9 489 

  Övrigt 729 196 

 
Summa 40 693 38 877 
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Not 18 Kassa och bank 2014 2015 

 
Kassa   12 12 

 
Postgiro  31 833 64 673 

  Bank 33 683 13 812 

 
Summa 65 528 78 497 

   
  

Not 19 Eget kapital 2014 2015 

  Ingående eget kapital 110 770 132 722 

 
Årets resultat 21 952 22 401 

  Summa 132 722 155 123 

   
  

Not 20 Avsättning pension     

 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är    

 
beräknade enligt RIPS 07. Avsättning till pensioner redovisar    

 
avtalspensioner  som intjänats fr.o.m. 1998-01-01 samt samtliga   

 
 garanti- och visstidspensioner.Förpliktelsen är minskad genom    

 
försäkring. Kompletterande ålderspension och efterlevandepension    

 
till vuxen samt barnpension är försäkrat hos KPA. 

 
  

   
  

 
Överskottsmedel i försäkringen per 2015-12-31 

 
  

 
563 tkr 

 
  

 
Totalt kapital för att säkerställa utbetalningar  

 
  

 
9 609 tkr 

 
  

   
  

Not 20 Avsättning pension exkl ÖK-SAP 2014 2015 

 
Ingående avsättning 1 262 1 559 

 
Pensionsutbetalningar -75 -73 

 
Nyintjänad pension 355 0 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 19 26 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 

 
Övrigt -2 -36 

 
Utgående avsättning 1 559 1 476 

 
Aktualiseringsgrad är 94 % 

 
  

   
  

Not 20 Avsättning pension ÖK-SAP 
 

  

   
  

 
Ingående avsättning 0 0 

 
Utbetalning ÖK-Sap 0 -56 

 
Arbetstagare som pensionerats 0 0 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0 0 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 

 
Övrigt 0 98 

 
Utgående avsättning 0 42 

 
Aktualiseringsgrad är 94 % 
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Not 21 Avsättning deponi 2014 2015 

 

Avsättning avser återställande av deponi Skäret. Återställande påbörjas år 
2013 och beräknas pågå tom 2021.  En kalkyl för totala återställandet från 
BKT är på totalt 15,9 mkr. 

  

 
Resultat från verksamheten deponi 

 
  

 
Ingående balans 5 632 5 670 

 
Avsättning under året 38 -216 

 
Ianspråktaget belopp under året 0 -906 

 
Outnyttjat belopp som återförts 0   

 
Utgående balans 5 670 4 548 

   
  

Not 21 Avsättning citybanan 2014 2015 

 

Avsättning avser investerings- och utvecklingsåtgärder för kollektivrafiken 
med medel kopplade till Citybaneavtalet. Betalningsplanen påbörjas år 
2013 och pågår tom 2017. Avbetalning sker med 10 % år 2013, 15 % år 
2014 och 25 % åren 2015-2017. 

  

 
Ingående balans 1 585 1 042 

 
Avsättning under året 0 58 

 
Ianspråktaget belopp under året  -543 -550 

 
Outnyttjat belopp som återförts 0 0 

 
Utgående balans 1 042 550 

   
  

Not 21 Avsättning vägfond 2014 2015 

 

Avsättningen avser en av fullmäktige (KS 043/2011, 2011-12-15 §118) 
beslutad vägfond för möjlighet till utbetalning av kommunala 
investeringsbidrag för angelägna åtgärder.Fonden är nybildad 2013   

 
 och utbetalning ur den ska ske tidigast år 2015. 

 

  

   

  

 
Ingående balans 250   

 
Avsättning under året 0   

 
Ianspråkstagande belopp under året 0   

 
Outnyttjat belopp som återförts -250   

 
Utgående balans 0 0 

   
  

 
Totalt avsättningar 8 271 6 616 

   
  

Not 22 Långfristiga skulder 2014 2015 

 
Låneskuld 

 
  

 
Ingående låneskuld 245 893 232 493 

 
Nya lån/övertagna lån 0 390 

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

 
Årets amorteringar/Inlösta lån -8 400 -7 875 

 
Summa 232 493 205 883 
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Kreditgivare är Kommuninvest. Huvudmetoden tillämpas 
enl RKR rek 15.1 

 
  

  
2014 2015 

 
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 

 
  

 
Genomsnittlig ränta 1,46% 1,01% 

 
Lån som förfaller inom  

 
  

 
1 år 113 033 121 625 

 
2-3 år 103 960 107 993 

 
4-5 år 0   

   
  

Not 23 Kortfristiga skulder 2014 2015 

   
  

 
Leverantörsskulder 12 277 9 388 

   
  

 
Personalens skatter och avgifter 14 987 15 091 

 
  varav källskatt anställda 2 398 2 499 

 
  varav arbetsgivaravgifter anställda 2 969 3 086 

 
  varav upplupna löner 0 0 

 
  varav semesterlöneskuld 9 620 9 506 

   
  

 
Interimsskulder 9 381 22 759 

 
vara upplupna kostnader 8 182 4 341 

 
varav förutbetalda intäkter - driftbidrag staten 1 199 18 418 

   
  

 
Upplupna kostnader 7 456 7 678 

 
  varav upplupna räntor 1 127 644 

 
  varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner -198 -142 

 
  varav upplupna pensionskostnader, individuell del 5 253 5 775 

 
  varav löneskatt pensionskostnader, individuell del 1 274 1 401 

   
  

 
Kortfristig del av långfristig skuld 5 000 24 125 

   
  

 
Kortfristig skuld koncernföretag 45 98 

   
  

 
Kortfristiga skulder staten 221 226 

 
  varav momsskuld 221 226 

   
  

 
Övrigt 9 894 22 395 

 
Summa 59 261 101 760 

 Förutbetalda intäkter periodiseras och redovisas under den period de 
gäller, medfinansiering och driftbidrag staten redovisas i takt med att 
villkoren är uppfyllda. 
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Not 24 Pensionsförpliktelser 2014 2015 

 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits upp bland 
skulder  

 
  

 
eller avsättningar. 

 
  

 
Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvars-   

 
förbindelse. Denna del av pensionsåtagandet har ökat med 8 940 tkr   

 
mellan år 2012 och 2013. Ljusnarsberg har beslutat att betala ut    

 
maximalt belopp av den avgiftsbestämda ålderspensionen. För 2013   

 
betalades ut 5 069 tkr som bokfördes som en kortfristig skuld.    

 

Förpliktelsen är ej minskad genom försäkring. 
Likvidmässigt  

 
  

 

är avsatta medel för pensioner återlånade av 
kommunen.  

 
  

 
Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning. 

 
  

 
Ingående pensionsförpliktelser 151 295 144 343 

 
Pensionsutbetalningar -6 179 -6 301 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 557 2 588 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

 
Aktualisering 291 -86 

 
Bromsen -742 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 

 
Övrigt -1 879 -2 705 

 
Utgående pensionsförplikt. intjänade före år 1998 144 343 137 839 

   
  

   
  

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser 2014 2015 

 
BKT, Bergslagens Sparbank 1 740 1 740 

 
Bostadsrättsföreningar 2 374 2 350 

 
Lån småhus 26 25 

 
Summa 4 140 4 115 

Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del. 
  

    Solidarisk borgen - Kommuninvest ekonomiska förening 
  

Ljusnarsbergs kommun har  i maj månad 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner 
som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.  
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Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljusnarsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 290 598 682 kr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 285 283 941 kr. 

    Not 26 Leasing 2014 2015 

 
Finansiella leasingavtal över 3 år 0 0 

   
  

 
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 

 
  

 
överstigande 3 år 958 884 

 
Minimileaseavgifter   Tkr 

 
  

 
Med förfall inom 1 år 144 785 

 
Med förfall inom 1-5 år 814 99 

 
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.   

 

Ingen beloppsgräns är satt för att klassificera finansiella avtal som 
operationella.   

 
Avtalen innehåller endast standardvillkor. 
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Ord & begrepp 
Sambandet mellan redovisningsmodellens olika delar ser ut på följande sätt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

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 verksamhet. Tidigare år har 

driftredovisningen även varit uppdelad per utskott. 

Finansieringsanalysen visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet har påverkat rörelsekapitalet. 

 

Investeringsredovisningen visar de investeringar per projekt som gjorts per utskott under året. 
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Anläggningstillgång   

 

Fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav, t ex 

fordon, maskiner och fastigheter. 
Avskrivning Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgång. 

Avsättningar Ekonomiska förpliktelser som är säkra men ovissa till belopp eller till 

den tidpunkt då de skall infrias.  
Eget kapital Visar skillnaden mellan tillgångar och skulder, d.v.s. hur mycket av 

tillgångarna som finansierats av egna medel. 
Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital som kommunen bundit i de 

anläggningstillgångar som förvaltningarna disponerar. 
Kapitalkostnad Årlig ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheterna. 

Utgör ersättning för avskrivning och interränta. 
Långfristiga skulder Skulder överstigande 1 år. 

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

tid). 
Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för avgifter, driftbidrag och ersättningar. 

Finansieras med skattemedel. 
Omsättningstillgångar Summan av likvida medel, kortfristiga fordringar (kortare än ett år) 

och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida 

medel Rörelsekapitalet Skillnaden mellan kortfristiga omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på 

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

Soliditet Beräknas som andelen eget kapital av de totala tillgångarna. D.v.s. 

graden av egna finansierade tillgångar. 
Skattesats Anger hur stor del per intjänad hundralapp som skall erläggas i 

skatt. 
Skattesats totalt består av skatt till kommunen, landstinget och kyrkan. 

Tillgångar är dels omsättningstillgångar (t.ex. kontanter, kortfristiga fordringar 

och förråd) dels anläggningstillgångar (t.ex. fastigheter, inventarier, 

aktier och långfristiga fordringar).  
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Redovisningsprinciper 
Kommunens redovisning är anpassad till 

bestämmelserna i lagen om kommunal 

redovisning och följer de rekommendationer som 

lämnats av Rådet för kommunal redovisning 

(RKR). I de fall redovisningen avviker från dessa 

rekommendationer anges detta särskilt. 

Anläggningstillgångar 

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

Avskrivningar sker med ett års eftersläpning. Det 
vill säga de investeringar som görs år 2015 tas upp 
år 2016. Avskrivningar sker månadsvis. 

Avskrivningarna har beräknats efter nominell 
metod och görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod i enlighet med RKR:s 
rekommendation 11.2. Vägledning avseende 
avskrivningstider har inhämtats från SKL:s förslag 
till avskrivningstider. 
 
Avsättningar och ansvarsförbindelser för 
pensioner  

Pensionsskuldberäkningen är gjord enligt den så 
kallade blandmodellen, vilket är den 
beräkningsmodell som SKL i juni 2007 beslutat om 
ska användas vid värdering av pensionsutfästelsen. 

Enligt rekommendation 10.2 redovisas pensions-
förmånerna intjänade till och med 1997 som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och 
pensioner intjänade from 1998 och samtliga 
garanti- och visstidspensioner som en avsättning i 
balansräkningen. Pensionsåtagandet beräknas av 
Kommunernas Pensionsanstalt (KPA). 
 
Avsättningar  
Avsättningar redovisas enligt Rådets 
rekommendation nr 10.2 genom en egen 
avsättning i balansräkningen samt specificerad not 
gällande avsättningen.  
 
Intäkter 
Intäkter från avgifter och försäljning har redovisats 
till det värde kommunen fått eller kommer att få 
enligt redovisningsrådets rekommendation 18. 
Kommunen avviker från rekommendation 18 
avseende investeringsbidrag som istället har 
minskat investeringsutgiften för tillgången som 
aktiverats. 

 

Finansiella tillgångar och skulder  

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt 

RKR:s rekommendation 20. Kommunen hänvisar 

inte till någon finanspolicy då detta inte finns. 

Upplysningar gällande marknadsvärde anges inte 

och avviker därmed ifrån rekommendationen. 

Från och med 2015 redovisas tillgångar i form av 

obligationer som finansiella omsättningstillgångar. 

Dessa har tidigare redovisats som finansiella 

anläggningstillgångar. 

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster särredovisas i 

resultaträkningen och i not enligt 

redovisningsrådets rekommendation 3.1.  

Kostnads- och intäktsräntor  

Kostnads- och intäktsräntor periodiseras till rätt 
period i årsbokslutet. 
 
Kapitalkostnader  
Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
internränta. Avskrivningarna har beräknats efter 
nominell metod. Internräntan har under året 
uppgått till 2,4 procent.  
 
Leasingavtal 
I enlighet med RKR:s rek nr 13.1 redovisas 
leasingavtalen som operationella och bokförs ej 
som tillgång. Kostnaden bokförs på resultatet och 
not lämnas gällande effekterna framöver. 
 
Leverantörsfakturor  
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak 
bokförts och belastar redovisningen. 
 
Sammanställd redovisning (koncernredovisning) 
Det görs ingen koncernredovisning då de 

kommunala företagens balansomslutning och 

omsättning är av ringa betydelse i förhållande till 

koncernen som helhet. I koncernen finns 

Ljusnarsbergs kommunlager AB och Stiftelsen 

Gillersklacks fritidsanläggning. Företagens 

verksamhet under året presenteras i 

förvaltningsberättelsen.  

Sociala avgifter  
Sociala avgifter har bokförts som procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Personalomkostnadspålägget 
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är för året 38,46 procent. 
 
Statsbidrag  
Statsbidrag hänförliga till redovisningsperioden 
men ännu ej influtna har fordringsförts. 
 
Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden samt avsättningar för 
outtagen semester och övertid har redovisats som 
kortfristig skuld. Förändringen har redovisats som 
kostnad/minskad kostnad  
i driftredovisningen under administration. 

Skatteintäkter  
Skatteintäkter innehåller preliminära månatliga 
inbetalningar, regleringen gällande slutavräkning 
för år 2012 och prognostiserad slutavräkning för 
2013. Detta följer redovisningsrådets 
rekommendation nr 4,2 och användandet av SKL:s 
prognos. 
 
Utställda fakturor  
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga 
till redovisningsperioden har i flertalet fall 
fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning. 

 


