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Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTI 

2016-08-18 

Justerandes sign. 

Bos§ 95 Dnr KS 111/2015 

Verksamhetsberättelser per den 30 juni 2016 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelser för bildnings- och sociala utskottets verksamhetsområden 
gällande perioden 1 janauri-30 juni 2016 har inkommit. 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson föredrar 
verksamhets berättelse för ansvarsområde 480 Enhetschef rehabilitering. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson föredrar 
verksamhetsberättelse för ansvarsområde 470 Enhetschef sjuksköterskor. 

Enhetschef Yvonne Andersson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 
440 Enhetschef Solgården. 

Enhetschef Lena Lundberg föredrar verksamhets berättelse för ansvarsområde 460 
Enhetschef Koppargården. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar verksamhets berättelse för 
ansvarsområde 430 Enheten för funktionsstöd. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar verksamhetsberättelse för 
ansvarsonll'åde 450 Enhetschef hemtjänsten och Treskillingen. 

SocialchefEwa-Marie Ernlund Svensk föredrar verksamhetsberättelse för 
ansvarsområde 420 Enhetschef individ- och familjeomsorgen. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar verksamhetsberättelse för 
ansvarsområde 410 Socialchef. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Vidare 
beslutas noteras att det sannolikt föreligger ett behov av att enheten sjuksköterskor 
anlitar konsultföretag för att uppnå önskvärd bemanning av sjuksköterskor. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-08-17 

Justerandes sign. 

Au§ 117 Dnr KS 111/2015 

Verksamhetsberättelser per den 30 juni 2016 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelser för allmänna utskottets verksamhetsområden gällande 
perioden 1 januari-30 juni 2016 har inkommit. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att efter redaktionell översyn genomförts, 
verksamhetsberättelserna hänskjuts till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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I I 

VERKSAMHETSBERA TTELSER 
1 jan - 30 juni 2016 

DEN 10 AUGUSTI 2016 
LJUSNARSBERGS KOMMUN 

Ekonomiavdelningen 





Sammanställning verksamhetsberättelser 

1 januari - 30 juni 2016 

På följande sidor presenterar var och en av de budgetansvariga i kommunen, sin verksamhet under 

året samt kommentarer t ill prognostiserat resultat för verksamhetsåret. I sammanställningen 

redovisas även uppföljning av aktivitetsplanerna som respektive chef har upprättat tillsammans med 

sin personalgrupp, i enlighet med den nya styrmodellen som kommunfullmäktige beslutade om 2015. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 

101 Ekonomichef 12 012 11997 15 5 230 6 007 

111 Kommunchef 37 497 35 590 1 907 14 910 18 748 

120 Näringslivsutvecklare 5 381 5 470 -89 3109 2 689 

122 Kanslichef 5 188 4 884 304 1662 2 595 

140 Kostchef 2 469 2 469 0 1119 1235 

160 Rektor Komvux 5 219 4 870 349 2 511 2 610 

170 Fastighetschef 362 712 -350 727 188 

180 Enhetschef AME/lntegration 2 539 3 043 -504 2 772 1 528 

190 Enhetschef ensamkom. Barn 0 -284 284 -1094 0 

210 Förvaltn.chef Överförm.för. 56 294 -238 830 28 

410 Socialchef 5 996 6 869 -873 1225 2 741 

420 Enhetschef IFO 15 470 29184 -13 714 10 661 7 735 

430 Enhetschef funktionsstöd 16 594 18177 -1583 8183 8 298 

440 Enhetschef Solgården 12 246 12 257 -11 6 210 6 122 

450 Enhetschef hemtj/Tresk 19 562 19 717 -155 9 963 9 782 

460 Enhetschef Koppargården 17 780 17 780 0 8144 8 890 

470 Enhetschef sj uksköterskor 7 034 7115 -81 3 375 3 517 

480 Enhetschef rehabilitering 3 437 3 426 11 1 786 1 719 

510 Bildningschef 38 912 39 998 -1086 17 843 19 458 

520-522 Förskolechef 11 141 11 043 98 5 910 5 572 

542-544 Rektor grundskolan 30496 29 483 1 013 15 038 16 201 

TOTALT 249 391 264 094 -14 703 120 114 125 663 

610 Allmännyttan 351 351 0 -453 176 

Ovan finns en tabell med utfa llet per den 30 juni 2016 och de prognost iserade resultaten för alla 

ansvar. Den här rapporten är på mer än 100 sidor och den som är särskilt intresserad av en speciell 

verksamhet har chansen att få detaljkunskaper om den. 
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Ekonomichef 

101 

Ansvar för ekonomiavdelningen, pensionsförvaltning, personal- och löneavdelning. Ansvar för 

redovisning, samordning av budget och finansförvaltningen, inköpssamordning, 

upphandlingsförfaranden, försäkrings- och avtalsfrågor, kravhantering m.m. Ljusnarsbergs kommun 

ska överlåta löneadministrationen till Sydnärkes lönenämnd under året. Sedan en tid tillbaka finns 

ansvaret för omvärldsbevakningen och den långsiktiga planeringen av finansieringen av kommunens 

flyktingmottagande på ekonomiavdelningen. Här arbetar ekonom, ekonomihandläggare, 

ekonomiassistent, utredare, inköpare samt lön- och personalhandläggare. 

Händelser under året 
Från och med årsskiftet ingår Ljusnarsbergs kommun i Sydnärkes lönenämnd tillsammans med 

Kumla, Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg kommuner (se bland annat 2015-11-25 KS § 264). 

Verksamhetsöverflytten skedde inte vid årsskiftet, främst på grund av att de tekniska lösningarna 

inte var klarlagda och det inte fanns en planering för hur det skulle fungera efter årsskiftet. 

Undertecknad ifrågasatte med bestämdhet den överenskommelse som bland annat innebar en 

investering i ny server, kopiering av befintligt system och upprättande av testmiljö där alltihop leddes 

av en eller flera IT-konsulter från programvaruföretaget. Istället genomfördes en lösning där en VPN

förbindelse upprättandes mellan Hällefors och Kumla för att möjliggöra åtkomst till befintligt 

lönesystem. Detta medförde omedelbar åtkomst till ett redan fungerande system, och till en 

förhållandevis billig kostnad. Dessutom möjliggjordes fortsatt nära samverkan gällande IT-lösningar 

med Hällefors kommun. 

Efter att VPN-förbindelsen upprättats har förvaltningen i Kumla kommun haft åtkomst till 

Ljusnarsbergs lönedata men har inte påbörjat administrationen av Ljusnarsbergs löner innan 

bokslutsdatum. En lönehand läggare från Ljusnarsberg har pendlat till Kumla 1-3 dagar i veckan för att 

arbeta med lönehanteringen hos dem istället för på hemorten. Det återstår fortfarande en del 

klargöranden sinsemellan kommunen och nämnden. 

Enligt samverkansavtalet ska var och en av de samverkande kommunerna lämna årligt bidrag till 

täckande av nettokostnaderna enligt en fastställd fördelningsnyckel. På grund av omständigheterna 

är kostnaderna för löneavdelningen långt högre än förväntat i bokföringen, men så småningom 

måste de båda parterna enas om en avräkning. 

Under året har utredaren på avdelningen rekvirerat stora summor pengar från Migrationsverket 

avseende 2015. Dessa summor pengar hade förbättrat resultatet i föregående års bokslut avsevärt 

om de hade varit kända då. Det är tyd ligt att det fortfarande finns medel att återsöka men det är 

mycket svårt att få fram underlag för den oinvigde. Ekonomiavdelningen har i övrigt deltagit i flera 

möten med berörda inom IFO och Bergsgården och det har uppdagats fler placeringar av andra än 

ensamkommande som det går att rekvirera bidrag för. Utredartjänsten kommer att bli vakant under 

en tid i höst men nuvarande innehavare av tjänsten kommer att finnas tillgänglig och arbeta på 

timme för att resten av året hjälpa kommunen med detta omfattande arbete som kräver goda 

kunskaper i socialtjänstlagen och Migrationsverkets ersättningsregler. 
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Den 9 december 2015 beslutade kommunfullmäktige(§ 114) i samband med Budget 2016 och plan 

2017-2018 att Ljusnarsbergs kommunlager AB ska avyttras under 2016. Kommunen och Kopparbergs 

bryggeri hade först kommit överens om att bryggeriet skulle köpa aktierna och således skulle 

kommunen slippa ett likvidationsförfarande som är förhållandevis omständligt. När försäljningen 

skulle ske konstaterades av parterna att de skattemässiga avskrivningarna som gjorts på byggnaden 

varit för höga varje år. Detta innebär en sammanlagd skatteskuld med 2 489 850 kr för taxeringsåren 

2012-2015 som måste hanteras likvid mässigt. Lösningen blev då istället att sälja byggnaden till 

bryggeriet. Bryggeriet har betalat skatteskulden men en besiktning återstår som klargör vissa 

försäkringsfrågor innan försäljningen i sin helhet blir av. Med allra största sannolikhet sker 

försäljningen under året och bryggeriets skuld till kommunen kommer då att regleras. 

Den 17 juni 2016 beslutade Tillväxtverket upphäva sitt tidigare beslut om stöd till projekt 

Bergskraft 11-13, som Ljusnarsberg är ägare till. Tillväxtverket kräver att kommunen betalar tillbaka 

1 338 tkr. Kommunen överklagade naturligtvis beslutet till förvaltningsrätten. I arbetet med 

överklagandet har flera som arbetade med projektet åren 2011-2013 deltagit och en jurist från SKL 

har fungerat som bollplank samt att Upphandlingsmyndigheten har varit till hjälp med lagstiftningen. 

SKL:s jurist säger att flera kommuner har varit med om liknande återkrav men att ingen har drivit 

processen till högsta instans, vilket han manade oss att göra om vi fick möjlighet. Det som är speciellt 

rentjuridiskt i målet är framförallt att det enligt lagen om offentlig upphandling endast är 

leverantörer som får klaga på en upphandling eller begära omprövning av den. I det här fallet är det 

ett statligt verk som klagar på upphandlingen. 

Ytterligare en rättsprocess som kommunen deltar i för tillfället är den om rätten till ersättning för viss 

mervärdesskatt avseende Treskillingens äldreboende. Där har kommunen anlitat Oebergs 

advokatfirma för att sköta ärendet som är skickat till Kammarrätten den 28 juni 2016. Kommunen vill 

hävda att den med underlag som redan har skickats in till Skatteverket har visat att Treskillingen är 

ett särskilt boende. För det fall att Kammarrätten inte skulle bevilja prövningstillstånd bör det göras 

en utredning och fattas ett slutgiltigt politiskt beslut om avsikten med Treskillingen. I dagsläget finns 

stora gemensamhetsutrymmen och en restaurang, samt att flera lägenheter med tre rum har ett rum 

vardera plomberat. Det kunde kanske finnas fler möjligheter att utnyttja utrymmena om det inte 

längre var att anse som ett sä rskilt boende. Det hade inneburit att lägenheterna betraktades som 

vanliga lägenheter. I det fallet sträcker sig kommunens skyldigheter gentemot de boende mycket 

kort och dessutom är det en förening som äger fastigheten. Ett problem i rättsprocessen har visat sig 

vara avsaknaden av ett politiskt beslut om vad Treskillingen är för slags boende. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Allt om löneadministrationen måste klarläggas så snart som möjligt med lönenämndens förvaltning 

och lönehanteringen gå över snarast. Det behöver ske avräkningar av sådant som Ljusnarsberg har 

betalat under året eftersom lönehanteringen fortfarande har skötts till stor del härifrån. 

Löneavdelningen redovisar i dagsläget ett underskott på ca 50 tkr mot periodbudget men det borde 

ha varit ett större överskott. Detta överskott skulle i så fall ha täckt befarade höga kostnader för 

personalinriktade insatser på förekommen anledning. 

Det planeras en utbildningsinsats för chefer och skyddsombud under hösten om de nya 

arbetsmiljöföreskrifterna. Kostnaden beräknas till ca 50 tkr. I övrigt kan sägas att 

företagshälsovården och facklig verksamhet håller sig inom budgetramen. 
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Pensionskostnaderna stiger fram till år 2019 för att därefter dala enligt prognoserna. Förra året 

redovisade pensionsverksamheten ett resultat i stort sett enligt budget och i år finns risk att 

budgeten överskrids. Varför så inte är fallet i delårsbokslutet behöver utredas. Personalomsättningen 

inom ansvarsområdet kan bidra till en balans på slutraden för ansvaret totalt sett. En vikarie är 

anställd andra halvåret fram till årsskiftet för att täcka upp för en sjukskrivning. Ekonomiavdelningen 

förväntas uppvisa ett överskott med ca 325 tkr i jämförelse med budget på hela året. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
prog/bud period period period 

Total 

Intäkter -1123 -981 -142 -572 -562 10 

Kostnader 13135 12 978 157 5802 6 569 767 

RESULTAT 12 012 11997 15 5 230 6 007 777 

EKONOMICHEF 

Intäkter 

Ekonomiavdelning -825 -747 -78 -572 -412 160 

Inköp -64 0 -64 0 -32 -32 

Allmännyttan -234 -234 0 0 -117 -117 

SUMMA -1123 -981 -142 -572 -562 10 

Kostnader 

Ekonomiavdelning 3 358 3 033 325 776 1 679 904 

Inköp 4 4 0 1 2 1 

Löneavdelning 1294 1661 -367 700 647 -53 

Försäkringar 0 0 0 401 0 -401 

Pensioner 7 706 6 561 1145 2428 3 853 1425 

Företagshälsovård 316 96 220 98 158 60 

Facklig verksamhet 405 405 0 180 202 22 

Förändr sem. lön.sk 0 1145 -1 145 1 145 -1145 

Hedersgåvor 53 74 -21 74 27 -47 

SUMMA 13135 12 978 157 5 802 6 569 767 

RESULTAT 12 012 11997 15 5 230 6 007 777 

Framtid och förväntad utveckling 
Upphandling banktjänster kommer att ske efter semesterperioden. Avtalet med Nordea löper ut den 

31 december 2016. Nordea tar ut en avgift på sparkont ona i dagsläget vil ket ingen annan stor bank 

gör än så länge mot kommunerna, i vart fall inte i länet. Vi kommer att avropa från SKL Kommentus 

och de som kan bli aktuella i så fa ll är Nordea, Swedbank och ICA-banken. ICA-banken erbjuder ingen 

helhetslösning. 

Nya schabloner för flyktingmottagandet föreslås träda i kraft 1 januari 2017. På avdelningen pågår 

utredningsarbetet för fullt och kommunen måste i kommande budgetprocess stä lla om planeringen 

av de statliga bidragen återigen. Staten har ändrat ersättningsreglerna många gånger tidigare men 

aldrig så här radikalt. För kommunens del innebär de nya reglerna en betydande minskning av 
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resurser och anledningen är helt enkelt att staten måste minska sina utgifter. Staten tvingar härmed 

kommunerna att ta hem så många externa placeringar av ensamkommande barn som möjligt till den 

egna kommunens verksamhet. Arbetet med att göra detta måste ske omedelbart och pågå 

fortsättningsvis under hösten, annars får vi räkna med ett underskott i driften. Förmodligen måste 

hela budgetupplägget för flyktingmottagandet göras om för att skapa förutsägbarhet angående 

personalresurserna, men då med en brasklapp om att tvingas utnyttja tidigare sparade medel till 

utgifter som inte täcks av de schabloner som staten delar ut oavsett omfattningen av individuella 

behov. Ekonomiavdelningens främsta målsättning är i det här fallet att flyktingmottagandet i sin 

helhet ska finansieras med statliga bidrag. 

Ett förslag till ny kommunal redovisningslag är ute på remiss och lagförslaget antas träda i kraft den 

1 januari 2018. Det är ganska omfattande förändringar som kommer att göras. Den mest 

uppmärksammade förändringen avser fullfonderingsmodellen för pensionsskulden, innebärande att 

hela pensionsskulden ska redovisas i balansräkningen. Detta kräver att kommunfullmäktige beslutar 

om nya finansiella mål. Den nya bokföringen innebär nämligen att pensionsutbetalningar minskar 

skulden och inte går över resultatet som i dagsläget. Således kommer resultatnivåerna att öka, men 

likviditeten ökar inte eftersom det bara är ett nytt sätt att bokföra kostnaderna. För samtliga 

kommuner som har en pensionsskuld inarbetad före 1998 innebär det stora procentuella 

resultatökningar. Här måste vi tänka till i budgetberedningen inför 2018 års budget som påbörjas 

nästa år. Enligt förslaget ska kommunens beslutade riktlinjer för finansiella och verksamhetsmässiga 

mål rörande god ekonomisk hushållning kunna överklagas. 

Under det kommande året/n ska Ljusnarsbergs kommunlager AB och stiftelsen Gillersklacks 

fritidsanläggning avvecklas. Av medlen från stiftelsen planeras bidrag delas ut för initiativ inom 

fritidsnäringen och eventuellt överskott efter likvidationen av bolaget ska gå tillbaka till kommunens 

invånare enligt en överenskommelse med Kopparbergs bryggeri. 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Ekonomiavdelningen ska verka för att den kommunala verksamheten öppet redovisar hur 

kommunalskattemedlen används och förvaltas. 

Bakgrund/anledning till målet 
Grunden till öppenhet börjar i en bra systemdokumentation. Under 2015 har länets kommuner samarbetat om 

framtagandet av en mall för dokumentationen. Under 2016 ska den fyllas med innehåll. Ekonomihandläggaren 

samordnar arbetet. Till vår hjälp finns skrifter och nätverk med andra ekonomer. 

Målvärde 
Skapa en genomgripande och pedagogisk systemdokumentation för samtliga system i kommunen 

som producerar redovisningsinformation. 

Resultat 
Dokumentationen är påbörjad men mycket arbete återstår. 
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Analys 
Aktiviteten som har inplanerats innebär att ekonomiavdelningen ska utarbeta en dokumentation 

enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 23 "Bestämmelser om löpande bokföring etc." Vi har 

valt en lösning med ett stort Excel-ark med många flikar och länkar till texter, filer och listor med 

data. Eftersom avdelningen har haft flertalet vakanser under våren har arbetet med 

dokumentationen blivit nedprioriterat men planeras återupptas under hösten. Det finns dock annat 

som måste komma före en sådan här sak som ger uttryck för höga ambitioner. Det kan tilläggas att 

det i mångas öron kan låta konstigt att det är en hög ambition att följa lagen, men på det här 

området ser det dessvärre ut så i flertalet kommuner som behöver anpassa sig till begränsat med 

resurser. 

Åtgärder 
Eftersom det förekommer viss personalomsättning på centraladministrationen i kommunen ses det 

inte som en självklarhet att färdigställa dokumentationen i år men så mycket som möjligt ska göras. 

Målet är viktigt eftersom det erbjuder en effektiv spridning av kommunens komplexa 

ekonomisystem, till kanske främst revisorer, IT- och programvarukonsulter och nyanställda på 

ekonomiavdelningen eller redan anställda som ska få nya arbetsuppgifter. Det tar däremot lång tid 

att färdigställa. Till att börja med borde vi, med balans till medborgarnyttan i åtanke, göra ett gediget 

skal som sedan fylls på med mer och mer detaljerade uppgifter. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Ekonomiavdelningens information gentemot invånare och företag ska utvecklas. 

Bakgrund/anledning till målet 
Troligtvis kommer lagstiftningen rörande upphandling att förändras inom den närmaste framtiden. Bland annat 

kan det bli krav på att lämna anbud digitalt, vilket föranleder ett behov av att informera företagen om det 

digitala verktyg som kommunen använder. 

Målvärde 
Kommunen ska sträva efter att företagen ska känna till lagen om offentlig upphandling (LOU) och hur 

de svarar på kommunens anbud. 

Resultat 
Resultatet bör uppnås under andra halvan av året. 

Analys 
Informationen på kommunens hemsida har uppdaterats och utvecklats tillsammans med 

webbinformatören. Det vore önskvärt om näringslivsutvecklaren och inköparen i kommunen kunde 

inhämta information från företagen på någon företagarfrukost eller annat möte om kommunens 

erbjuder tillräcklig information. I annat fall tror avdelningen att det inte finns mer kommunen kan 

göra än att hålla informationen på hemsidan uppdaterad och att finnas tillgänglig för frågor allmänt 

och i samband med nya anbudsförfaranden. Målet bör anses uppnått i år. 
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Åtgärder 
Uppdatera informationen på kommunens hemsida om LOU och skriva kort om de olika 

upphandlingsförfaranden som finns samt länka till Konkurrensverkets hemsida och Upphandlingsmyndighetens 

hemsida. Det är inplanerat ett möte mellan norra länsdelens upphandlare i augusti för att planera två 

företagarträffar för norra länets kommuner under hösten. Det är önskvärt att kommunernas 

näringslivsutvecklare arrangerar mötena med företagen och att upphandlarna är där och presenterar sig. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Kommunmedlemmar ska erbjudas service genom utvecklande av digitala tjänster. 

Bakgrund/anledning till målet 
Det finns ett EU-direktiv om krav på elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Många 

leverantörer har efterfrågat tjänsten. Det förenklar förhoppningsvis en del för 

ekonomiadministrationen eftersom fakturorna måste innehålla rätt information för att kunna skickas 

iväg till kommunen. Det innebär att handläggarna på kommunen inte behöver hantera felaktig 

information på fakturorna som anländer i den så kallade "uppstarten", där alla fakturor hamnar som 

saknar viktig information för att kommunen ska kunna hantera dem inför betalning. Således innebär 

utvecklingen ett steg i rätt riktning för att skapa en effektiv administrativ hantering. 

Målvärde 
Erbjuda samtliga leverantörer möjlighet att skicka SWE-faktura till kommunen. 

Resultat 
Kommunen har implementerat elektronisk faktura hantering. Därmed är aktiviteten slutförd. Enligt 

aktivitetsplanen fanns en deadline för implementeringen till augusti 2016. Deadline har inte passerat. 

Analys 
I dagsläget skickar ca 10 leverantörer elektroniska fakturor till kommunens ekonomisystem och fler 

leverantörer har efterfrågat tjänsten. Under hösten kommer ekonomiavdelningen att diskutera 

utvecklingspotentialen och resonera kring hur mycket tid detta har sparat för 

ekonomiadministrationen. Det ska även spridas mer information om denna möjlighet på kommunens 

hemsida och andra kanaler. 
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Kommunchef 

111 

Kommunchefen är ansvarig för en rad verksamheter som spänner över ett stort och skiftande 
område. Stabsfunktioner, delar av administrationen, BKT, 8MB, Räddningstjänsten, kollektivtrafik, 
bostadsanpassning och folkhälsa är de mest omfattande verksamheterna. Ansvarsområdet har 8,25 

årsarbetare. 

Händelser under året 
Den massiva flyktingströmmen som var under hösten 2015 påverkade kommunens verksamheter 

påtagligt. Transitboendet i Ställda len, som öppnade i slutet av september, ny asylförläggning i 

Bångbro, okänt antal lägenheter uthyrda till Migrationsverket i kommunen samt anhörig- och 

egenbosättare satte barnomsorg, skola och socialtjänst på stora prov. Även kommunledningen 

agerade intensivt i kontakter med regionala och centrala organ för att skapa förståelse för att den 

väldiga snedfördelningen av mottagandet mellan landets kommuner var ohållbart. Ljusnarsberg var 

den kommun i landet som proportionellt hade flest asylsökande. 

För att på bästa sätt försöka tillvarata de möjligheter som de nya invånarna innebär gjordes en större 

omorganisation för att samla integrationsarbetet i större utsträckning inom en organisation. 

Organisationen kommer fortlöpande följas upp och justeringar vidtas när så anses befogat. 

I samarbete med Region Örebro Län anställdes en integrationskoordinator med uppgift att bl a skapa 

förutsättningar och intresse för nyanlända och asylsökande att stanna i kommunen. Koordinatorn har 

tilldelats en pott på 200 000 kr som efter ansökan kan fördelas till föreningar för integrationsprojekt. 

En integrationspolicy har antagits med syfte att bl a klargöra kommunens ansvar, vilka mål och vilken 

strategi kommunen har för sitt mottagande samt förklarande text avseende olika begrepp. Strategin 

kommer följas av en aktivitetsplan. 

Under våren har det varit turbulent rörande räddningstjänsten i både Kopparberg och Ludvika. I 

Kopparberg sade samtliga deltidsbrandmän upp sig. Efter dialog och förhandlingar återtog 

brandmännen sina uppsägningar mot löfte om engångsersättning och ett aktivare deltagande från 

Ludvika (som är huvudman). 

De samverkande kommunerna i norra Örebro län har beslutat att öka samverkan mellan Bergslagens 

Kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggförvaltning. Bl a har ett gemensamt servicecenter 

startats upp. 

Avyttring av Ljusnarsbergs kommunlager AB är långt framskridet. Avvecklingen förväntas slutföras 

under hösten. 

En lokalförsörjningsplan har antagits under året. Den är ett viktigt planeringsinstrument för att kunna 

optimera nyttjandet av lokaler och för att kunna hantera framtida lokalbehov. 

Ett nytt näringslivsprogram har antagits vilket ska klargöra kommunens roll och vilka förväntningar 

som kan ställas på respektive aktörer. 
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En mångfaldsplan har antagits som ersätter tidigare jämställdhetsplan. Syftet med planen är att 

klargöra kommunens inställning till människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, ålder, 

sexuell läggning, könsidentitet och funktionsförmåga. 

En ny översiktsplan är under framtagande. Planen har varit på samråd och ska under hösten ställas 

ut. 

Kommunen har ansökt om medlemskap i den gemensamma nämnden Regionhälsan. Region Örebro 

län är huvudman. Nämnden har som huvudverksam het företagshälsovård men även tolktjänster. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ansvarsområdet beräknas ge ett överskott med 1906 tkr. 

Staben ger underskott med 401 tkr vilket beror på ledarskapsutveckling, dels för ledningsgruppen 

och dels för yngre chefer. Åtgärder är återhå llsamhet med övrig kompetensutveckling. 

Kommunstyrelsens disponibla medel antas ej förbruka 2 000 tkr av anslaget. 

Arbetet med översiktsplan beräknas ge ett underskott med 300 tkr samt övrigt planarbete ca 125 tkr 

i underskott, bl a för Riggardsområdet. 

I denna prognos återfinns kostnaden för anslutningen av kommunalt VA till Bergslagsvallen. Om 

utrymme finns kan omfördelning ske till investeringsbudgeten. 

Ett överskott för centralköket med 96 tkr. Överskottet blir troligen högre då investeringen ännu ej 

aktiverats, dvs avskrivningar påverkar ännu ej driften. 

En positiv reglering med moms gentemot kooperativa hyresrättsföreningen vägs upp av en befarad 

återbetalning till skatteverket utifrån den tvist som pågår. En ny beslutsformulering vid beviljande av 

bostad har utformats. 

Räddningstjänsten befaras gå med 147 tkr i underskott. Prognosen dock osäker då komplett 

överblick av vårens händelser saknas. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
prog/bud period period period 

Total 

Intäkter -6 119 -5 199 -921 -1 284 -3 059 -1 775 

Kostnader 43 616 40 789 2 827 16193 21807 5 614 

RESULTAT 37 497 35 590 1906 14 910 18 748 3 838 

KOMMUNCHEF 

Intäkter 

Kommunkontor 0 -1 1 -1 0 1 

Lotte rive rksa m het 0 -2 2 -2 0 2 

Inköp 0 -87 87 -88 0 88 

Fö rsä kri nga r -10 0 -10 0 -5 -5 
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Reception /Vaktm /Post 0 0 0 -52 0 52 

Teleservice -832 0 -832 0 -416 -416 

IT-verksamhet 0 -9 9 -9 0 9 

Leasingbilar -1233 -1 233 0 -360 -616 -257 

Allmän markreserv -30 -30 0 -17 -15 2 

Kopparbergs marknad -322 -322 0 0 -161 -161 

Stöd till enskild väghåll -150 -157 7 -157 -75 82 

Park och offentlig plats 0 -5 5 -11 0 11 

Övriga fastigheter 0 -6 6 -6 0 6 

Bowlinghall -50 -50 0 -32 -25 7 

Gruppboende Heden 0 -10 10 -4 0 4 

Koppargården -523 -523 0 -88 -261 -173 

Solgården -151 -151 0 -26 -75 -50 

Treskillingen -700 -500 -200 -120 -349 -230 

LSS Gruppb Ängen -40 -40 0 -4 -20 -16 

Exploate ri ngsfastig heter -23 -14 -8 -14 -11 3 

Allmännyttan -517 -517 0 0 -259 -259 

Persontrafik 0 -3 3 -2 0 2 

Underhåll va-ledningar 0 0 0 -175 0 175 

Avloppsverk -1502 -1502 0 -107 -751 -644 

Deponering -36 -36 0 -9 -18 -9 

SUMMA -6 119 -5199 -921 -1 284 -3 059 -1 776 

Kostnader 

Kommun ledn / st ab 7 276 7 677 -401 3 305 3 638 334 

Kommunkontor 491 520 -30 255 245 -10 

Central administration 162 162 0 81 81 0 

Arkiv 8 0 7 0 4 4 

Lotteriverksam het 0 2 -2 2 0 -2 

Ekonomiavdelning 676 656 21 0 338 338 

Inköp 5 5 0 4 3 -1 

Fö rsä kri nga r 690 675 15 434 345 -90 

Diverse projekt 42 42 0 0 21 21 

Reception /Vaktm /Post 365 10 355 3 183 180 

Teleservice 590 136 454 106 295 188 

IT-verksamhet 334 400 -67 260 167 -93 

Leasingbilar 1219 1219 0 416 609 193 

Centralkök 431 335 96 131 216 84 

KS disp oförutsett 3 900 1900 2 000 100 1 949 1849 

KS disp löner 5 036 5 036 0 0 2 518 2 518 

Myndighetsnämnd 106 106 0 53 53 0 

Västerbergslagen 36 36 0 18 18 0 

(Över-)Förmyndarverksamh 35 35 0 34 17 -17 

Överförmynd .vht 35 35 0 0 17 17 
ensamkomm 
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Bidr region o centr organ 21 22 -1 16 11 -5 

Sv kommuner o landsting 119 119 0 62 60 -2 

Sam.tr.adm KF, KS Utskott 355 410 -55 218 178 -40 

Byggnadskontor BMB 845 845 0 423 422 -1 

Planverksam het 104 529 -425 348 52 -296 

Kartverksamhet 122 122 0 61 61 0 

Allmän markreserv 3 3 0 2 2 0 

Markutveckling 146 146 0 51 73 21 

Bergs lagsporten 20 20 0 0 10 10 

Kopparbergs marknad 68 68 0 31 34 3 

FLAGGNING 13 26 -13 13 6 -7 

Gemens kost n väghållning 976 978 -2 511 488 -23 

Vägunderhå ll 4 572 4 572 0 2 286 2 286 0 

Belysning av vägar 110 110 0 67 55 -12 

Stöd t ill enskild väghåll 550 615 -65 615 275 -340 

Park och offentlig plats 1830 1907 -77 961 915 -46 

Lekplatser 9 9 0 5 5 0 

Övriga fastigheter 122 140 -18 79 61 -18 

Miljö-, hä lsoskyddskontor 404 404 0 202 202 0 

Fo lkhälsoarbete 72 176 -104 176 36 -140 

NATU R- o MILJÖVÅRD 65 45 20 0 33 33 

Brand-, räddningstjänst 3 960 4107 -147 2 679 1980 -699 

Krisbe redskap 277 277 0 136 139 2 

Fören.bidrag saml.loka ler 330 285 45 0 165 165 

Opera på Skäret 225 225 0 225 113 -112 

Övriga kulturfastigheter 34 34 0 17 17 0 

Biblioteksverksamhet 57 10 47 0 29 29 

Id rotts- o frit idsanläggn 665 1249 -584 955 332 -622 

Inomhusbad 420 420 0 210 210 0 

Bowlinghall 359 359 0 119 179 60 

Verksamhetsbidrag fritiid 103 95 8 7 51 44 

Lokalvård, förskola 371 371 0 186 186 0 

Skolfast igheter 601 300 301 0 300 300 

Lokalvård 1699 1699 0 825 849 24 

Lokalvård 33 33 0 14 16 2 

Bostadsanpassn.bidrag 790 790 0 146 394 249 

Koppargården 0 0 0 130 0 -130 

Treskillingen 0 -1449 1449 -1449 0 1449 

Adm. ensamk. flyktingbarn 0 0 0 8 0 -8 

Skogsbruk/ Ek.skogar 55 55 0 28 28 0 

Exploateringsfastigheter 14 14 0 0 7 7 

Allmännyttan 517 517 0 240 259 19 

Persontrafik 125 125 0 19 63 44 

Underhå ll va-ledningar 561 561 0 141 280 140 

Avloppsverk 437 437 0 218 218 0 
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Deponering 25 25 0 12 12 0 

SUMMA 43 616 40 789 2 827 16 193 21807 5 614 

RESULTAT 37 497 35 590 1906 14 910 18 748 3 837 

lnvesteringsuppföljning 
De investeringar som utförs av BKT antas i prognosen att de håller budget. 

Den negativa avvikelse som finns är utgiften för reparation mm vid bron i Högfors. Summan är 254 

tkr. 

Ett överskott förväntas på den fastighetsbuffert som beslutades om i samband med fördelningen av 

de extra statsbidragen i samband med bokslut 2015. Support/underhåll Public 360 är inte en 

investeri ngsutgift. 

Kod Projekt Redovisning Årsbudget Återstår av % 
årsbudget förbrukning 

Text Jan - Juni 16 

1037 Suppport/underh Public 360 81 0 -81 0 

1514 Strukturbuffert fastighet 0 6 025 6 025 0 

1515 Tillgängligh. offen lokal -36 50 86 -72 

1521 Kommun-Tings-St Gård mfl 12 0 -12 0 

4002 Renov bro i Högfors 254 0 -254 0 

4017 Badplatser, byggor mm 0 40 40 0 

4018 Olovsvallen, armaturer 0 50 50 0 

4020 Lekplatser 0 600 600 0 

4021 Ombyggnad av gator -31 9 2 200 2 519 -15 

4023 Trafiksäk+handikappåtgärd 36 50 14 72 

4024 Rydbergsdal o Trekanten 0 50 50 0 

4025 Parkutrusning mm 0 200 200 0 

4027 Upprustn av gatuljusnätet 0 500 500 0 

5006 Finnhyttans vattenverk 0 1 990 1 990 0 

5007 Va-ledning Vårdc-Wallmov 0 1 000 1 000 0 

5008 Va-utbyggnad Silverhöjden 0 200 200 0 

5009 Led.nät bla Bångbro avlop 361 1 500 1 139 24 

5010 Mindre vattenverk+pumpsta 0 250 250 0 

5015 Mindre ledningsarbeten 568 510 -58 111 

Totaler 958 15 215 14 258 

Framtid och förväntad utveckling 
Antalet asylsökande som visat s i Migrationsverkets boenden har minskat med 464 personer, från 

1152 vid årsskiftet till 688 per den 1 augusti. De åtgärder som vidtagits på nationell nivå avspeglar sig 

tydligt i kommunen. Antalet anvisade ensamkommande barn har minskat dramatiskt. Vad vi kan se 

är att anhöriginvandringen ökat men de nya regler som redan från sommaren 2016 börjat gä lla 

kommer att dämpa den formen av invandring. 

De nya ersättningsreglerna som regeringen kommer besluta om och kommer gälla från årsskiftet 

kommer innebära rejält sänkta intäkter vilket st äller krav på anpassning från kommunens sida. Därför 
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kommer det vara av största vikt att "ta hem" ensamkommande till Bergsgården. Vidare måste det 

tillses att individer som blir 18 och ej fått uppehållstillstånd omgående överförs till Migrationsverkets 

boende. 

Utredningen avseende ett eventuellt medlemskap i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd (TAN) kommer 

genomföras så snart som huvudmannen (Hallsbergs kommun) funnit en lösning med 

systemleverantören. 

Översiktsplanen kommer ställas ut och efter det kommer den fastställas av fullmäktige. 

Om det blir ett slutligt beslut om att bilda storregion Svealand kommer säkerligen mycket tid åtgå för 

förberedelser för detta. 

Räddningstjänstens framtida organisation kommer utredas under hösten. 

Byggandet av en ny förskola i Ställda len kommer påbörjas under hösten. 

I samarbete med Statens bostadsomvandling AB (SBO) kommer förutsättningarna för att göra om 

gamla delen av Garhytteskolan till lägenheter att utredas. Till budgeten kommer även finnas förslag 

på åtgärder för Ljusnarshallen. 

Med stöd av de sk citybanepengarna kommer bl a laddstolpe för elbilar sättas upp i vid stationerna i 

Ställd alen och Kopparberg. I Ställda len kommer även andra åtgärder vidtas för att öka 

tillgängligheten. 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Kommuninvånarna skall ges möjlighet till insyn i den kommunala beslutsprocessen 

Bakgrund/anledning till målet 

Lokala företag ska uppleva att de får information om pågående kommunala upphandlingar. 
-En förteckning över företag som kan tillhandahålla sk RUT-tjänster ska upprättas och läggas upp på 

hemsidan. 

Målvärde 
-Information via hemsidan och länk till BKT:s hemsida för upphandlingar 

-Näringslivsutvecklare tillsammans med webbredaktör kvalitetssäkrar listan innan publicering. 

Resultat 
Information om kommunens upphandlingar ges kontinuerligt på kommunens hemsida och länk till 

BKT:s hemsida för upphandlingar är upplagd. 

En förteckning över företag som kan tillhandahålla RUT-tjänster är upplagd. 
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Analys 
Beroende av typ av vara/tjänst som upphandlas är det lokala intresset varierande. 

lnformationsmöten har hållits vid vissa specifika upphandlingar. 

Förteckningen över företag som tillhandahåller RUT-tjänster kan utvecklas. 

Åtgärder 
Näringslivschefen kontaktar ytterligare företag som är möjliga att tillhandahålla RUT. Information ges 

ånyo på företagsfrukostar. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
Allmänheten skall uppleva att den får god service vid kontakt med reception/växel. 

Bakgrund/anledning till målet 
Växelns verksamhetssystem ska genomlysas av personalen för att nyckelorden hänförliga samtliga 

anknytningar ska vara relevanta. Varje anställd som har en arbetstelefon i kommunen ska uppdatera 

uppgifterna om sin anknytning och detta ska samordnas av växelpersonalen. Det ska även 

undersökas vilken typ av statistik som kan tas fram ur verksamhetssystemet och ett sammandrag av 

intressanta statistiska uppgifter ska sammanställas av kommunchefen. 

Målvärde 
Genomsnittlig tid för växeln att koppla ett samtal till rätt person ska vara max sju sekunder från 

samtalets öppnande. 

Resultat 
Någon mätning är ännu ej genomförd. 

Nyckelorden i växelns system är uppdaterade. 

Analys 
Under våren har systemet uppdaterats samtidigt som Lindesbergs kommun gått med i samarbetet 

och dessutom övertagit samordningsansvaret från Hällefors. Viss inkörningsproblematik uppstod 

men är nu lösta. 

Åtgärder 
1. Nyckelorden i växelns verksamhetssystem ska uppdateras för att stämma överens med 

organisationsförändringar som har skett. 

2. Det ska undersökas vilken typ av statistik som kan tas fram ur verksamhetssystemet. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Kommunchefen ska långsiktigt verka för säkerställandet av kompentensen i hela organisationen för 

att möta kraven på kommunala verksamheter på ett övergripande plan. 
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Bakgrund/anledning till målet 
I enlighet med revisionens påpekanden om sårbarheten i den lilla kommunen avseende 

faktureringsprocessen ska kompetensen gällande äldreomsorgsdebiteringen säkerställas. 

Målvärde 
Utredning om möjligheten att bli medlem i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd (TAN) ska företas. Det 

ska utredas vilka konsekvenser det får för den kommunala verksamheten. 

Resultat 
Kontakt upprättad med Hallsbergs kommun. De är positiva till att Ljusnarsberg blir medlemmar i 

nämnden. 

Analys 
För närvarande pågår en dialog mellan värdkommunen och systemleverantören om licenser mm. De 

räknar med att vara överens under hösten. Först därefter är det aktuellt för Ljusnarsberg att ansöka 

om medlemskap. Inträde är troligt tidigast mars/april 2017. 

Åtgärder 
Underlag har erhållits från Hallsberg. Dels vad kommunens kostnad kommer bli, dels hur det i 

praktiken ska hanteras verksamhetsmässigt. Kommunen behöver undersöka vilka eventuella 

åtgärder som krävs för vårt verksamhetssystem kontra nämndens system och vilka kostnader det kan 

innebära. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Kommunchefen ska verka för ökad användning av miljövänliga arbetsmetoder och redskap 

Bakgrund/anledning till målet 
Kartläggning av kommunens leasingbilar ska göras för att klargöra om majoriteten av leasingbilarna 

är klassade som miljöbilar. Inriktningen ska vara att upphandlingar av leasingbilar fortsättningsvis ska 

företas med miljöaspekterna som betydande faktor vid urvalet. 

Resultat 
I samband med utbyte av leasingfordon av personbilsmodell under 2016 har samtliga nya fordon 

varit miljöklassade. 

Analys 
Målet delvis uppnått. 

Åtgärder 
Vid upphandling/leasing av tex minibussar ska hänsyn framledes tas ur ett miljöperspektiv. 

lnköpspolicyn ej uppdaterad. Kommer ske under 2017 
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Näringslivsutvecklare 

120 

Näringslivsfrågor inkl turism, IT och kommunikation. 

Händelser under året 
Näringsliv 

Under första halvåret har det genomförts 3 företagsfrukostar god uppslutning. Näringslivsrådet har 

haft fyra möten och ett nytt näringslivsprogram med tillhörande handlingsplan har antagits. 

Näringslivsutvecklaren har kontinuerligt deltagit i träffar med köpmännen. 

Kommunikation 

Under våren har vi lagt ned arbete på att förbättra hemsidan och intranätet för att bli mer 

informativt och aktuellt. 

IT 

Nytt backup system har installerats på IT sidan. Vi har infört nytt IT service system (Duostation) för 

att anmäla IT frågor. 

Under första halvåret har vi haft en del problem med virusattacker som ställt till problem. 

Vi har under första halvåret jobbat med att hitta samarbetsvinster mellan Kommunikation och IT. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Nå 80% i SKLs webbinformationsundersökning 

Nå 70p i lnsiktsmätningen 

Nå Plats 91 i Svenskt Näringslivs företagsranking 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Under perioden januari-juni har ansvar 120 ett underskott på -353800 kr, större delen av 

underskottet härrör från IT verksamheten, ca 35000 krav underskottet kommer från näringslivsdelen 

inkl turism. Med de tilläggs anslag för IT investeringar ska vi kunna hålla budgeten på helår. Det som 

kan fördyra och känns osäker i IT budgeten är framtida licenskostnader då vi går mer och mer över på 

windows 10. 

Under första halvåret har vi köpt in 71 timmar löpande konsulthjälp från Caperio, för ca 75000 kr+ 

moms. Vi har behövt byta ut kylsystemet till det lilla server rummet samt montera kylsystemet för 

det stora serverrummet på en avsedd ställning. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -175 -195 20 -132 -87 45 

Kostnader 5 556 5 665 -109 3 241 2 777 -465 

RESULTAT 5 381 5 470 -89 3109 2 689 -420 
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NÄRINGSLIVSUTVECKLARE 

Intäkter 

Kansli -175 0 -175 0 -87 -87 

IT-verksamhet 0 -200 200 -129 0 129 

Näringsliv och EU 0 5 -5 0 0 0 

Turism 0 0 0 -3 0 3 

SUMMA -175 -195 20 -132 -87 45 

Kostnader 

Kommunal info 80 123 -43 121 40 -81 

IT-verksamhet 4104 4 213 -109 2 325 2 052 -272 

Näringsliv o EU 208 144 64 92 104 12 

Kommunfullmäktige 0 1 -1 0 0 0 

Partn.skap Bergl. diagon. 30 15 15 15 15 0 

Partnerskap Bergslagsbana 0 30 -30 30 0 -30 

L&SEK (Lokal o soc ek) 15 15 0 0 8 8 

Bergslaget intressefören 15 15 0 15 8 -7 

Vision 2020-Attrakt bo 175 170 5 77 87 11 

Ung företagsverksamhet 20 23 -3 23 10 -13 

Nyföretagarcentrum 25 25 0 25 12 -13 

M arknadsföring 93 80 13 13 47 34 

Turism 791 810 -18 501 394 -108 

Trygghetsla rm 0 3 -3 3 0 -3 

Persontrafik 0 0 0 2 0 -2 

SUMMA 5 556 5 665 -109 3 241 2 777 -465 

RESULTAT 5 381 5 470 -89 3109 2 689 -420 

lnvesteringsuppföljning 
Investeringen i en ny backup är klar. 

Kod Projekt Redovisning Årsbudget Återstår av % 
årsbudget förbrukning 

Text Jan - Juni 16 

1012 Servrar, PC, etc 0 150 150 0 

1014 Switchar, nätverksutrustn 0 320 320 0 

1015 Back-up 148,6 300 151 ,4 50 

1016 AD-migrering 0 594 594 0 

1017 Automatiseringstjänster 0 130 130 0 

1512 Utsmyckning 0 250 250 0 

Totaler 148,6 1744 1595,4 9 
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Framtid och förväntad utveckling 
Näringsliv 

Nästa företagsranking från svenskt näringsliv presenteras 20 september. 

Två företagsfrukostar är inplanerade under hösten. 

Vi fortsätter med att utveckla den kommunala servicen både inom, BRO (Business Region Orebro), 

KNÖL och lokalt. 

Kommunikation 

Både intranätet och hemsidan ska fortsätta utvecklas i positiv riktning. Genom att vara mer aktiva 

och uppdaterad på hemsidan/facebook får vi fler läsare/följare kan därmed nå ut med kommunal 

information till flera. 

IT 

På IT sidan har vi en del förbättringsinvesteringar att göra under andra halvåret. Vi planerar AD

migrering och införa SCCM, (automatiseringstjänster) vilket kommer att frigöra tid för systemtekniker 

att kunna jobba mer proaltivt. 

Vi kommer också att behöva byta ut ett antal switchar löpande framåt. 

Under hösten behöver vi titta över licensfrågan ordentligt då nya datorer installeras med windows 

10. 

Under andra halvåret ska vi jobba fram en ny policy för IT och sociala medier. 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Totalt NKI i undersökningen Insikt skall vara 72 i genomsnitt under perioden 2016-2019. 

Bakgrund/anledning till målet 
En viktig del i den öppna kommunen är informationsutbudet. Informationens betydelse har ökat i 

samhället. 

Målvärde 
Delmål 2016: 70 

Resultat 
Klicka här för att ange text. 

Analys 
För att få ett bättre underlag för NKI mätning har vi under 2016 gått med i löpande mätning. Vi 

behöver jobba med att förbättra den kommunala servicen på olika plan. 
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Åtgärder 
Vi har under 2016 börjat jobba med att införa och marknadsföra Företags lots inom KNÖL. Främst är 

det inom restaurang som ärenden finns men vi har även tänkt företgaslotsfunktion inom 

industrietablering och större evenemang. 

För att nå ut med information fortsätter vi arbete med att utveckla och uppdatera kommunens 

hemsida. Löpande pågår arbetet med att upprätta och underhålla e-post lista för utskick till företag 

och andra aktörer. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
Vi skall nå plats 69 i Svenskt näringslivs ranking till 2019 

Bakgrund/anledning till målet 
Ett gott näringslivsklimat utgör en viktig utvecklingsfaktor för kommunen. Förutsättningar att starta 

och driva företag har betydelse för tillväxt och sysselsättning 

Målvärde 
Delmål 2016: 91 

Resultat 
Rankingen för 2016 släpps 20 september. 

Analys 
För att saker ska hända behöver människor mötas. Fungerande nätverk mellan företag, företag

kommun och andra myndigheter, aktörer behöver stimuleras. Kommunen kan ta en aktiv roll i den 

samordningen. Genomförda företagsfrukostar under första halvåret har haft god uppslutning. 

Åtgärder 
Frukostmöten är fortsatt inplanerade för hösten. Vi fortsätter arbetet i Näringslivsrådet med 

kontinuerliga träffar med representanter för företagsföreningar. I Näringslivsrådet följs aktiviteter 

upp och nya planeras in. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Skillnaden i den totala arbetslösheten ska under perioden 2016-2019 minska mellan Örebro läns 

genomsnitt och Ljusnarsbergs kommun 

Bakgrund/anledning till målet 
Tillgång till arbetskraft och kompetens är viktigt för företag/arbetsgivare ska klara framtida 

utmaningar. Ljusnarsbergs kommun har en högre arbetslöshets än läns genomsnittet. 
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Målvärde 
Skillnaden mellan kommunens arbetslöshet och länets genomsnitt ska vid novembers månadssiffror 

ha minskat. 

Resultat 
Mätning sker efter novembersiffrorna presenterats. 

Analys 
Den stora skillnaden i arbetslöshetssiffrorna är att vi har en hög andel utrikesfödda i 

arbetslöshetsstatistiken. Siffror i maj ger oss att av 258 personer som är öppet arbetslösa eller i 

program med aktivitetsstöd är 171 personer utrikesfödda. 

Åtgärder 
Upprätta och ha kontinuerlig kontakt med arbetsförmedling och migrationsverket arbeta för att hitta 

samverkansformer och åtgärder för att kunna ta tillvara på de delvis outnyttjade kunskaper och 

erfarenheter som finns i målgruppen. Under våren 2016 har det genomförts en integrationsdag där 

deltagare från olika aktörer bjudits in och deltagit. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Antalet nystartade företag per 1000 invånare skall vara över 4,5 i snitt över perioden 2016-2019. 

Bakgrund/anledning till målet 
Ökat nyföretagande behövs för att differentiera näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. 

Målvärde 
Delmål 2016 4,3 nystartade företag per 1000 invånare. 

Resultat 
För helåret 2015 startades det 4,1 företag per 1000 invånare. {Uppgift från nyföretagarbarometern) 

Analys 
Under perioden 2014-01-01-2015-06-03 startades många företag i kommunen och kommunen blev 

nominerad till årets nyföretagarkommun. För att fortsätta den positiva trenden krävs ett aktivt 

arbete på olika sätt. Dels handlar det om att påvisa etableringsmöjligheter i kommunen, dels handlar 

det om att jobba med nyföretagandet men också i stor grad stötta befintliga företag att fortsätta 

utvecklas. 

Åtgärder 
Vi har i KNÖL området ett etablerat samarbete med Nyföretagarcentrum för starta eget rådgivning. 

Länsstyre lsen har beviljat projektmedel för att vi ska kunna förstärka starta eget rådgivningen riktad 

till de nyanlända i hela KNÖL området. Det att rådgivningen kan förstärkas bli mer uppsökande. 

Genom samarbete i BRO finns möjlighet för företag att marknadsföra lediga lokaler och industrimark 

kostnadsfritt vilket vi behöver fortsätta göra känt för våra lokala företag. 

BRO jobbar också med att utveckla en regional sida för verksamt.se. (Verksamt.se är ett samarbete 

mellan Bo lagsverket, Skatteverket och Tullverket för företagande) 
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Kanslichef 

122 
Reception/Post, 1, 75 årsarbetare 
Arkiv, samverkansavtal med Lindesbergs och Hällefors kommuner samt Bergs/agens kommunalteknik 
Sammanträdesadministration, 1,0 årsarbetare 
Kommunfullmäktige, 25 ledamöter och 17 ersättare 
Kommunstyrelse, 9 ledamöter och 9 ersättare 
Allmänna utskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare, huvudsaklig uppgift beredande organ till 
kommunstyrelsen 
Bildnings- och sociala utskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare, huvudsakliga uppgifter beredande 
organ till kommunstyrelsen och beslutande i personärenden inom socialtjänstens område. 
Va/nämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare, beslutar om det praktiska genomförandet av de allmänna 
valen. 
Partistöd, 6 politiska partier 
Revision, 6 valda revisorer samt inköp av tjänster från revisionsföretag 
Gode män, förmyndare och förvaltare 
Allmänna val 

Händelser under året 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Vid januari månads sammanträde beslutades om försäljning av kommunens aktier i Ljusnarsbergs 

kommunlager AB. 

Närvarande fick vid sammanträde i april information om pension och omställning för förtroendevalda 

av KPA Pension. 

Vid aprilsammanträdet beslutades hur de extra statsbidragen som erhölls 2015 skall nyttjas. 

En strategi för integration i kommunen 2016-2020 antogs i april. 

Biblioteksplan antog i april. 

Kommunstyrelsen och nämnderna beviljades ansvarsfrihet för 2015 vid sammanträde i maj. 

Kommunens årsredovisning för 2015 godkändes i maj. 

Kommunfullmäktige antog i juni förslag om bildandet av kommunalförbundet Samhällsbyggnad 

Bergslagen, en utökad samverkan mellan Bergslagens miljö- och byggnämnd/-förvaltning och 

Bergslagens kommunalteknik. 

Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i kommunen antogs i juni. 

Handlingsplan enligt Lag om skydd mot olyckor 2015-2018 antogs vid sammanträde i juni. 

Kommunstyrelsen 

Återrapportering av kommunens inköpsstopp gjordes vid sammanträde i januari. 

Lokalförsörjningsplan för kommunen 2016-2025, näringslivsprogram för kommunen 2016-2019 och 

mångfaldsprogram antogs vid sammanträde i januari. 

Ny organisation för integration, mottagande av ensamkommande barn och unga samt 

Komvux/Svenska för invandrare beslutades i januari. 

Beslut togs i januari om lex Sarahanmälan med an ledning av situationen inom individ- och 

familjeomsorgen. 

I juni beslutades om kommunens deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk för 

medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. 
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Allmänna utskottet 

Allmänna utskottet har under första halvåret kontinuerligt följt landets och kommunens mottagande 

av asylsökande, nyanlända, flyktingar samt ensakommande barn och unga. 

Bidrag beviljades i maj till IOGTs Juniorförening Junis 158 Kopparberg och Kultur och musik i 

Kopparberg, KOMIKEN, till ett integrationsprojekt för unga i kommunen. 

Redovisning av Region Örebro läns rapport Invandring och integration i Örebroregionen Statistiskt 

underlag 2015 gavs utskottet i februari. 

I mars fick allmänna utskottet information om trafikolyckor och trafiksäkerhet. 

Revision 

Ordförande avsade sig uppdraget under första halvåret och fyllnadsval genomfördes. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Inom verksamhetsområdet Reception/Post saknas interna intäkter. Stora inköp av kontorsmaterial 

har genomförts då upphandling av nytt avtal pågår och bedömningen gjordes att priserna inte kunde 

bli lägre än det befintliga avtalet. 

Lindesbergs kommun har ej fakturerat kostnader för arkivverksamheten. 

Samtliga ersättningar till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för första halvåret ej utbetalda 

den 30 juni. 

PwC har ej under året inkommit med faktura för revisionsarbete. 

Prognostiserat överskott kan i huvudsak härledas till det ej är allmänna val 2016 samt att mindre 

administrativa kostnader för kommunstyrelsen än budgeterat. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -1060 -950 -110 -496 -530 -34 
Kostnader 6 248 5 834 414 2158 3 125 967 

RESULTAT 5188 4 884 304 1662 2 595 933 

KANSLICHEF 

Intäkter 

Kansliavdelning 0 so -50 -48 0 48 

Reception /Vaktm /Post -660 -660 0 -59 -330 -272 

Teleservice 0 25 -25 -25 0 25 

Krisberedskap -400 -365 -35 -364 -200 164 

SUMMA -1060 -950 -110 -496 -530 -34 

Kostnader 

Kansliavdelning 33 90 -57 275 17 -258 

Arkiv 190 190 0 0 95 95 

Reception /Vaktm /Post 696 682 14 330 348 18 

Teleservice 419 454 -35 138 209 71 

Leasingbilar 0 3 -3 3 0 -3 

Kommunfullmäktige 447 502 -55 213 224 11 
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Valnämnd 16 16 0 0 8 

Kommunstyrelse 1472 1239 233 521 736 

Allmänt utskott 64 64 0 30 32 

Bildning- o sociala utsko 881 815 66 354 441 

Partistöd 494 494 0 0 247 

Revision 351 351 0 40 176 

Godman, förvaltare, förmynd 421 378 43 216 210 

Allmänna val 200 20 180 0 100 

Sam.tr.adm KF, KS Utskott 439 439 0 0 219 

Marknadsföring 0 33 -33 33 0 

Krisberedskap 125 65 60 5 63 

SUMMA 6 248 5 834 414 2 158 3125 

RESULTAT 5188 4 884 304 1 662 2 595 

lnvesteringsuppföljning 
Ansvarsområdet belastas av obudgeterade kostnader för införandet av det nya diarie- och 
ärendehanteringssystemet Public 360, vilket togs i bruk den 1 januari in år. 

Vad gä ller budgeterad investering för plattor eller dylikt avseende digitala utskick till 
förtroendevalda, har den inte genomförts och det är i dagsläget osäkert om denna investering 
kommer att göras under innevarande år. 

Kod Projekt Redovisning Årsbudget Återstår av 

8 

215 

2 

87 

247 

136 

-6 

100 

219 

-33 

58 

967 

933 

% 
årsbudget förbrukning 

Text Jan - Juni 16 

1037 Nytt ärendehanteringssystem 256 0 -256 
1038 Läsplattor Ks och Utskott 0 65 65 
Totaler 256 65 -191 

Framtid och förväntad utveckling 
Kommunfullmäktige förväntas anta Grönplan för Kopparberg och Bångbro samt Översiktsplan för 

Ljusnarsbergs kommun. 

Redovisning ska l ske för kommunfullmäktige av rapporten Folkhälsobeskrivning, Levandsvillkor

levnadsvanor-hälsa Barn-Unga vuxna-Äldre. 

Ärendet om ansökan om medlemskap i den gemensamma nämnden Regionhälsan ska ll behandlas av 

kommunfullmäktige. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019 skall antas av kommunfullmäktige. 

Strategi mot våldsbejakande extremism ska ll antas. 

Föredragning i kommunfullmäktige om rasism, grupptryck med mera planeras för 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen skall erhålla information om regionens arbete rörande alkohol, narkotika, droger 

och tobak samt arbetet inom RUS-projektet (RUS=Regional utvecklingsstrategi). 

Verkställande av ned läggningen av Ljusnarsbergs kommunlager AB och Stiftelsen Gillersklacks 

Fritidsanläggning beräknas slutföras under andra halvåret. 
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Utbildningsinsatser för revisionen planeras. 

Fyllnadsval av förtroendevald revisor skall genomföras. 

Övervägande skall göras av flytt av kommunfullmäktiges sammanträd till Tingshuset. 

Eventuellt kommer utbildning genomföras under andra halvåret för administratörer och ledamöter i 

valnämnden inför de allmänna valen 2018. 

Partstöd kommer, efter beslut av kommunfullmäktige, utbetalas under andra halvåret. 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Kommuninvånarna ska ll ges möjlighet till insyn i den kommunala beslutsprocessen. 

Bakgrund/anledning till målet 
Öka den lokala demokratin. 

Målvärde 
Kallelser och handlingar till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden skall vara 

utlagda på kommunens webbplats senast tio dagar innan respektive sammanträde. 

Resultat 
Målet uppnås inte. 

Analys 
Handlingar vilka tillhör kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens samanträden inkommer inte 

tidsmässigt som möjliggör att målet kan uppnås. 

Åtgärder 
Ytterligare påstötningar måste göras hos de tjänstemän som ansvarar för upprättandet av handlingar 

som skall behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
Allmänheten ska ll uppleva sig få god service vid kontakte med kansliavdelningen. 

Bakgrund/anledning till målet 
För att öka allmänhetens politiska intresse är en av faktorerna att de blir bra bemötta och får god 

service när de vänder sig t ill kansliavdelningen. 

Målvärde 
95 procent av allmänheten skall uppleva sig få god service vid kontakt med kansliavdelningen. 

Resultat 
Uppföljning ej genomförd . 
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Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Kommunens handlingar skall hållas i ordnad form 

Bakgrund/anledning till målet 
Handlingar skall kunna utlämnas snarast vid begäran på ett effektivt vis. 

Målvärde 
Inkomna och upprättade handlingar skall diarieföras samma dag som de inkommit till kommunen. 

Resultat 
Målet uppnås i huvudsak. 

Analys 
Fler personer måste utbildas i handhavandet av kommunens diarieföringssystem. 

Åtgärder 
Ökad kompetensutveckling av administrativ personal i kommunen. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Digitala utskick via lpad/platta till förtroendevalda. 

Bakgrund/anledning till målet 
Besparing av tid för upptryckning av handlingar samt miljömässiga besparingar när pappersutskick 

slopas. Vidare antas en smidigare handlingshantering för förtroendevalda. 

Målvärde 
Införande av digitala utskick till förtroendevalda. 

Resultat 
Målet ej uppnått. 

Analys 
Målet har diskuterats under många år och digitala utskick måste implementeras. 

Åtgärder 
Kanslichefen prioriterar arbetet med uppfyllelse av detta mål. 
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Kostchef 

140 

Kostverksamheten består av centra/köket där all mat tillagas, förutom till Åstugans förskola, till de 

kommunala äldreboendena, skolorna och förskolorna. Antalet tillagade portioner uppgår dagligen till 

ca 800. Antalet årsarbetare uppgår 13,8 inklusive kostchef. 

Händelser under året 
Ny kökschef anställd januari i år. 

En medarbetare uppsagd med tjänstgöringsgrad på 87,5% pga övertalighet. 

Många nya avta l har slutits under året. Bland annat Skånemejerier, Menigo, Aksab Kemi. 

Verksamhets mått/nyckeltal 
Andel ekologiskt inköp: 23%. En ökning från föregående år med 11%. Det nationella målet/ 

riktmärket är 30%. 

Va ld mått från skolmåltidens kvalitetsarbete. Miljöpåverkan. Rapporten från det systematiska 

kvalitetsarbetet visar att miljöarbetet i kostverksamheten får bedömningen OK- Bra. Det är inte 

optimalt vilket betyder att vi kan förbättra resultatet genom olika insatser. Exempelvis att ha fler 

renodlade grönsaksrätter och minska kötträtterna. Öka andel ekologiskt. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ansva rsområdet prognosticerar ett reultat enligt budget, dvs ±0, Högre intäkter än prognostiserat: 

Måltider, Migrationsverket inte budgeterad, uppgår till 281000 kr. Ökad försäljning i serveringen på 

Treskillingen uppgår till 10.000 kr. EU-stöd mjölk 21000 kr. 

Livsmedelskostnader: En ökning där den stora delen utgörs av matproduktionen till elever på 

förberedelseklass, ca 85.000 kr. Annat som påverkar är övrig försäljning, ett andra måltidsa lternativ 

till skolan, ökad andel ekologiskt (framför allt mejeri och färskt och grönt), beställning av livsmedel 

för intern försäljning. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -8 471 -8 471 0 -4 645 -4 236 409 

Kostnader 10 940 10 940 0 5 764 5 471 -293 

RESULTAT 2 469 2 469 0 1119 1235 116 

KOSTCHEF 

Intäkter 

Centralkök -3 942 -3 942 0 -3 986 -1971 2 015 

Koppargården-restaurang -1891 -1 891 0 0 -945 -945 

So lgården/Heden-restauran -1329 -1 329 0 0 -664 -664 
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Åstugan - köksfunktion -14 -14 0 -141 -7 134 

Fritidshem - köksfunktion -118 -118 0 -40 -59 -19 

Garhytteskolan -köksfunk -1179 -1179 0 -479 -590 -111 

SUMMA -8 471 -8 471 0 -4 645 -4 236 409 

Kostnader 

Enhetschef, kost 744 744 0 372 372 0 

Centralkök 6158 6158 0 4 094 3 079 -1 015 

Koppargården-restaurang 797 797 0 0 398 398 

Solgården/Heden-restauran 573 573 0 13 287 274 

Åstugan - köksfunktion 470 470 0 103 235 132 

Fritidshem - köksfunktion 109 109 0 0 54 54 

Garhytteskolan -köksfunk 988 988 0 492 494 2 

Kyrkbacksskola n -köksfkt 1101 1101 0 683 551 -132 

Solgården 0 0 0 8 0 -8 

SUMMA 10940 10 940 0 5 764 5 471 -293 

RESULTAT 2 469 2 469 0 1119 1235 116 

lnvesteringsuppföljning 
Inga investeringar är gjorda. 

Kod Projekt Redovisning Årsbudget Återstår av % förbrukning 
årsbudget 

Text Jan -Juni 16 

1035 övr köksinvent Centralkök 0 50 50 
Totaler 0 50 50 

Framtid och förväntad utveckling 
Efter sommarmånaderna förväntas resultatet vara utjämnat då produktionen till skolan minskar och 

därmed även minskade råvaruinköp och intäkter. 

Öppen kommun 

Målrubrik 
1. Genom att erbjuda praktikplats på en attraktiv arbetsplats där kombinationen av yrkesutbi ldning 

och erfarenhet kan leda till att vi i framtiden får möjlighet till duktig och utbildad personal. En 

motivator för de studerande att bo kvar eller flytta in i kommunen. 

2. Via olika sociala medier nå ut till allmänheten. 

Bakgrund/anledning till målet 
1. Vi kommer i framtiden ha behov av att knyta ti ll oss ny personal med rätt kunskap, först och främst 

på vikariesidan. Genom att kunna erbjuda praktik och därmed ge praktikanten en 
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arbetslivserfarenhet som kopplat till en yrkesutbildning ger oss utbildade som vi kan erbjuda arbete. 

Det kan resultera i en möjlighet att få en del att bo kvar i kommunen eller tom flytta in om 

jobbmöjligheter finns. 

2. En öppenhet där man vill nå ut till intresserade med hur arbetet går till med bilder och texter. 

Målvärde 
1. Att kunna erbjuda två praktikplatser på våren 2016. 

2. Få igång tex en facebooksida tillhörande Centralköket. Utse en ansvarig för det som läggs ut. 

Resultat 
1. Centralköket har under första halvåret tagit emot fyra praktikanter. Två stycken via 

Vuxenutbildningen i samband med det utbildningskontrakt som erbjöds. Man tog även emot en elev 

från Lernia utbildning och en elev från RL- programmet i Lindesberg. 

2. Vi väntar med den policy som ska arbetas fram för sociala medier med direktiv som beskriver bl a 

hur vi inom kommunens verksamheter hanterar sociala medier som är knutna till arbetsplatsen. 

Analys 
1. Tre av de som erbjudits praktikplats ser vi har potential för yrket i framtiden. Det vi tittar främst på 

under den första praktiktiden är om intresset och motivationen för yrket finns. Självklart är det svårt 

att säga, dels huruvida de fortsätter att satsa på yrket eller byter karriärspår, dels om de väljer att bo 

kvar i kommunen. 

2. Finns inget resultat att analysera. 

Åtgärder 
1. Fortsatt kontakt med både AF, Lernia Utbildning, restaurangprogram och AME/ Vux för att se vilka 

potentiella kockar som finns i området. 

2. Förberedelse genom att tillsätta en ansvarig för facebooksidan. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
Temadag eller högtidsfirande på de särskilda boendena tillsammans med anhöriga. Anordnas av kost-

och omsorgspersonal. 

Bakgrund/anledning till målet 
Öka trivseln på boendena med bakgrund av en högtidsdag eller ett förutbestämt tema där måltiden 

ingår som en central del. Om önskemål finns bjuds anhöriga in för att delta exempelvis på en middag. 

Målvärde 
Ett eller två tillfällen per år genomförs en sådan aktivitet. 

Resultat 
En aktivitet är inbokad till sensommaren på Treskillingens boende. 
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På Solgården är en aktivitet preliminärt inbokad med temat bestämt och tidpunkt satt till vecka 44. 

Analys 
Ej gjord då aktiviteterna inte än är genomförda. Men på de kostråd och oftast de boråd som 

kostpersonal är inbjudna kommer bl a aktiviteterna utvärderas. 

Åtgärder 
Närmare samarbete mellan kostpersonal och omsorgspersonal underlättar för att i framtiden 

utveckla måltidsupplevelsen både i det vardagliga och vid speciella tillfällen. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
1.Skolans elever ska få kunskap om hur kostens verksamhet arbetar med hållbarhetsfrågor. 

2. Klimatpåverkan från inköpta livsmedel ska vara max 2,0 kilo C02E per kg inköpta livsmedel. 

3. Under våren 2016 börja jobba med att mätning, uppföljning och analys av svinn enligt den mall 

som arbetats fram under projekt II Hållbara måltider i Örebro Län". 

4. Öka kostpersonalens helhetstänk i köksarbetet ur ett hållbart perspektiv. 

5. Att successivt införa en grönsaksrätt som ett extra alternativ i skolmåltiden. 

Bakgrund/anledning till målet 
1.Ökad förståelse för kostverksamhetens uppdrag/ mål. Kunskap om hur hanteringen av livsmedel, 

från jord till bord, påverkar den globala miljön. 

2. Koldioxidutsläpp är en aspekt i den sammantagna miljöpåverkan. Genom en mer planerad meny

och inköpsplanering kan man öka medvetenheten och på så sätt minska miljöpåverkan. 

3. Hitta arbetsrutiner för att försöka minimera matsvinn utifrån de förutsättningar som vi har inom 

kostverksamheten i kommunen. Både från en miljöaspekt och en ekonomisk aspekt är det väldigt 

viktigt att vi arbetar med detta. 

4. Maten i de offentliga köken är en viktig resurs i arbetet att minska samhällets miljö- och 

klimatpåverkan och i det stora hela för arbetet för en hållbar utveckling. 

5. Att få en valmöjlighet med ett alternativ. Att erbjuda alternativa rätter som är goda och ur ett 

miljöpåverkans- och hälsoperspektiv är fördelaktiga. 

Målvärde 
1. Bilda en arbetsgrupp bestående av personal från skolans och kostens verksamheter. En grupp som 

arbetar med bl a hur man kan integrera mat, hälsa och miljö mer i undervisningen. Temavecka eller 

samarbete med hemkunskapsundervisningen. 

2. En riktlinje är 2,0 kg C02E per kg inköpt livsmedel. 
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3. Ett internt fastställt referensvärde, snittvärde, där matsvinnet ska vara max 10%. 

4. Kökspersonal deltar i utbildning, fortbildning eller projekt kring hållbar måltidshantering. 

Deltagande personal ska vidarebefordra kunskapen från varje utbildningstillfälle till övrig personal. 

Ambitionen är att dels att utbilda övrig personal men också att man i samband med detta kan 

utformar en utvecklingsplan i ett tidigt skede. 

5. Under våren 2016 kommer beslut tas i vilken omfattning en extra rätt ska införas. Kostchef och 

kökschef planerar arbetsfördelning samt vilka rätter man kommer satsa på. 

Resultat 
1 .Ledning för skola och kost har haft diskussioner om att man startar arbetet under höstterminen för 

att ta fram en plan på hur man kan samarbeta. Kostverksamheten informerade under en temavecka 

hösten 2015 och det finns tankar att fortsätta och även utveckla detta under 2016. 

2. Första halvåret 2106 visar 2,32 kg C02E per kg inköpt livsmedel. 

3. Ett snitt från mätresultat gjorda under våren 2016: 16% 

4. Fem deltagare från Centralköket deltog i projektet" Hållbara måltider i Örebro Län". Projektet 

avslutades i juni 2016. Arbetet här "hemma" har resulterat bl a i att alternativ med grönsaksrätter 

införts i skolan, mer hållbara recept införts, tydligare linje i matsedelsplaneringen. 

5. Det har under våren införts i skolmatsedeln tre alternativa, mer grönsaksbetonade alternativ till 

den "ordinarie" lunchrätten. 

Analys 
l. Ingen analys har gjorts då formerna för arbetet inte helt är klara. 

2. Ur ett långsiktigt perspektiv så ska lärdomen av val man gör vid livsmedelsinköp påverka dels 

matsedelsplaneringen men också vilken inköpsstrategi man lägger upp. Jämför man siffran vid 

samma tidpunkt föregående år, som var 3,5 så konstateras att en positiv förändring har skett i 

arbetet med detta. 

3. Resultaten från mätningarna gjorda visar att det finns saker i rutinerna som behövas utvecklas. Hur 

kan Centralköket som lagar maten få en så korrekt siffra på antalet elever som kommer att äta. Efter 

det handlar det om erfarenhet och beräkningar på åtgång på mat varje dag. 

4. En sammanfattande analys visar att mycket ny kunskap erhölls, men också att utmaningen ligger i 

det arbete som man framöver ska göra för att överföra kunskapen till respektive dagliga verksamhet. 

Internt hade man satt upp ett mål att antingen i samband med APT ha en punkt för information om 

projektet, eller ha kortare kurser för resten av personalen. Detta har inte skett helt och fullt som var 

planerat. Olika orsaker till detta men framför allt behövs en tydligare styrning från ledningshåll. 

5. Arbetsrutiner i köket håller på att sättas för att kunna utöka fler recept till alternativrätter och vid 

fler tillfällen. Uppföljning och utvärdering har ännu ej gjorts vi lket kommer ske vid nästa omgång 

elevråd, föräldraråd och skolråd. 
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Åtgärder 
1. Initialt behövs det former för hur arbetsgruppen ska arbeta. Vem som sammankallar, vilka som 

ingår i gruppen. Ett tydligt mål måste formuleras och hur uppföljning ska ske. 

2. Titta på och ta lärdom av kommuner som kommit en bra bit i det här arbetet. Vilka rutiner har de 

och hur bedöms nyckeltalet. 

3. Få alla elever att komma till matsalen varje dag. Detta ger en säkrare prognos vilket bl a innebär 

att man snabbare kan bedöma och beräkna matåtgången. Rutiner kring avbokningar av lunch från 

skolan till centralköket måste förbättras. 

Att få elever" med på tåget" när det gä ller tallrikssvinnet. Information och ett pedagogiskt arbete i 

matsalen. 

4. Fortsatt arbete med det som påbörjats med exempelvis med skolans mer grönsaksbetonade 

alternativ. Eventuellt kommer en fortsättning av det hållbara utvecklingsarbetet i någon form som i 

dagsläget inte är klart. Om så blir fallet kommer vi att ta stä llning om ett fortsatt deltagande blir 

aktuellt. 

5. Utifrån utvärderingar både i från elever, lärare och kökspersonal får man se på vilket sätt man kan 

utveckla detta arbete. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Införa webbaserad beställningssystem via kostdataprogram för avdelningarna på äldreomsorgens 

livsmedelsbestä llningar till centralköket. 

Bakgrund/anledning till målet 
Minska pappersanvändningen och effektivisera beställningsrutinerna. 

Målvärde 
Förbättra och förenkla beställningsrutiner samt få relevanta ekonomisk statistik på ett enklare sätt. 

Resultat 
Inget resultat finns än att redovisa. 

Analys 
Införa ndet har fördröjts under våren med anledning av nya avtal för olika områden inom livsmedel. 

Nya avtal med aktuella prislistor har väntats in för inläsning i kostdatasystemet. 

Åtgärder 
Rutiner t as fram för hur beställningarna sköts. Utbildningsinsats för kökspersonal i första skedet . 

Kökspersonal utbildar berörda/ kostansvariga i omsorgen. 
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Rektor/enhetschef VUXAM 

Fr.o.m. 1 mars chef VUXIAM 

Eftersom aktivitetsplanen upprättades innan ansvar 180 inrättades och det t.o.m. den 29 maj fanns 

ett samlat ansvar för både 160 och 180, avser denna verksamhetsberättelse båda dessa ansvar. 

160 
Vuxenutbildning/SFJ - Kopparhyttan samt f.d. Lärcentra. 

Ansvar 160 har bedrivit vuxenutbildning, SFI, förberedande gymnasieutbildning samt studie och 

yrkesvägledning. 

Fr.o.m. januari t.o.m. 29 maj arbetade enligt budget 1.0 åa rektor/enhetschef som chef över både 

ansvar 160 och 180. Vuxenutbildningen har 3,2 åa lärare och SFI 1,5 åa lärare enligt budget. Det finns 

budgeterade medel till 0,5 åa administratör på Kopparhyttan (, vilket tillsammans med 0,5 åa 

ungdomssamordnare inom ansvar 180 utgör en heltidstjänst). Fr.o.m. årsskiftet har 

vuxenutbildningen 1,0 åa studie- och yrkesvägledare. 

180 
Arbetsmarknadsenhet samt integrationsverksamhet (inkl. HVB} 

Ansvar 180 har bedrivit ungdomsverksamhet (Jobbgaranti för ungdomar), Servicegrupp, Byggteam, 

Idrottsplatserna - Tallheden/Olovsvallen/Bergslagsvallen, Syatelje och Kopparberg.IT. Inom dessa 

verksamheter finns det enligt budget 4,0 åa handledare och 7,5 åa parkarbetare med placeringar i 

Servicegruppen samt på idrottsplatserna. Utöver detta har verksamheterna haft 12,5 medarbetare 

som varit visstidsanställda samt 4 placerade på praktik genom socialtjänsten. 

Den 30 maj påbörjade 1,0 åa rektor med ansvar för 160 sin anställning. 

Händelser under året 

160 

SFl-verksamheten har haft 106 elever inskrivna fr.o.m. januari t.o.m. juni. 52 av dessa påbörjade sina 

SFl-studier 2015. Verksamheten som bestått av totalt 6 undervisningsgrupper har haft 1 

alfabetiseringsgrupp, 2 grupper på A-nivå samt 1 grupp på B, C och respektive D-nivå. 

Alfabetiseringsgruppen har haft ett fåtal elever, men övriga grupper har tillsammans haft ca 80 

elever i studier samtidigt. De statsbidrag som kommer att tilldelas verksamheten kommer att täcka 

de utökade lönekostnaderna som är kopplade till ett utökat bemanningsbehov. Utöver 

grundbemanningen 1,5 åa har verksamheten haft 3,75 åa anställda. 0,75 åa har finansierats genom 

Extratjänster och 0,75 åa har till stor del finansierats av lönebidrag i form av Trygghetsanställning. 

Elever på D-nivå studerade större delen av sin tid via lärplattformen ltslearning. Det var svårt att få 

alla elever i D-gruppen att känna sig bekväma med att arbeta via datorn i så stor omfattning som 

krävdes. Vissa elever hade större behov än andra av lärarledd undervisning i lektionsform och denna 

del utökades därför successivt under våren. 

I januari skedde uppstart av en förberedande utbildning i f.d. Lärcentras lokaler. Utbildningen va r till 

för utländska ungdomar i gymnasieåldern, vilka Lindeskolan inte hade möjlighet att ta emot på 

Språkintroduktion. Kostnadsbidrag för utbildning av asylsökande inom gymnasieskola har rekvirerats 
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och dessa intäkter kommer att täcka de uppkomna personalkostnaderna. Verksamheten hade som 

mest 27 elever. Alla ungdomar som studerade inom verksamhet 45012 vid juni månads utgång 

kommer att få börja på Lindeskolan i höst och det finns ingen kö per den sista juni. 

180 
Ljusnarsbergs kommun upprättade i december 2015 en lokal överenskommelse med AF angående 
ungdomsarbetslösheten. I överenskommelsen stod bl.a. att" Arbetslösheten bland unga i åldern 16-
24 år, hemmahörande i Ljusnarsbergs kommun var 2015-11-13 26,1 %. Arbetslösheten ska utifrån 
denna procentandel sjunka med": 

0,4 % till 2016-06-30 

0,9 % till 2016-12-31 

2,1 % till 2017-12-31 

3,4 % till 2018-12-31 

4,8 % till 2019-12-31 

Arbetslösheten bland utrikesfödda ungdomar var 87,5%. 

(Den totala arbetslösheten i Ljusnarsberg var 2015-11-30 13,8%.) 

AME har i sin ungdomsverksamhet fortsatt att arbeta aktivt med ungdomar inom Jobbgaranti för 

unga och har t.o.m. juni månad lyckats bra med att förbereda ungdomar inför arbetslivet och att 

handleda dem vidare mot arbete eller studier. 

Under perioden 2015-11-13 t.o.m. 2016-06-06 har arbetslösheten bland unga i Ljusnarsbergs 

kommun sjunkit med 13,1%. Det är en betydligt större minskning än vad som beräknades uppnås 

enligt den lokala överenskommelsen. Inför sommaren är det vanligtvis lättare att erhålla arbete, 

eftersom det finns behov semestervikarier. Större delen av ungdomarna i vår egen 

ungdomsverksamhet anställdes dock redan under våren. Det är framförallt Kopparbergs Bryggeri, 

Ahlströms och Spendrups som anställt ungdomar från vår verksamhet. 

Arbetslösheten bland utrikesfödda ungdomar var 2016-06-30 83,8%. Ca 25% av det totala antalet 

arbetslösa ungdomar som erhållit arbete under denna period, har varit inskrivna hos AME. 

2016-05-16 påbörjade Servicegruppen sommarsäsongens arbete enligt de nya kriterier som 

beslutades i KF. Många äldre personer har hört av sig till AME och det har inkommit ett flertal 

funderingar och frågor om bl.a. åldersgränsen som höjdes, priset som ökade för stora tomter, 

frekvensen av klippningen/gräsröjningen och om vad som ingår i de tjänster Servicegruppen ska 

utföra. Det måste göras förtydligande gällande kriterier och rutiner inför nästkommande säsong. En 

utvärdering kommer att göras i höst. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

160 
Nyckeltalet för SFl-verksamheten är 15 elever/åa. Alfabetiseringsgruppen har tagit emot elever med 

sä rskilda behov och där har antalet varit 2-5. Al, där studietakten är långsammare än i A2 har haft ett 

nyckeltal på 10 elever, A2 14 elever, B 16 elever samt C och D ett nyckeltal på vardera 18 elever/åa. 

Exklusive alfabetiseringsgruppen, där nyckeltal inte kan användas, har medeltalet för inskrivna elever 

(under samma utbildningsperiod) varit 16,9 elever/åa. 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 

160 
INTÄKTER 

Förberedelseklass. Den tillfälliga verksamheten gällande förberedande undervisning till ungdomar 

som stod i kö till Lindeskolans Språkintroduktion kommer att erhålla intäkter från Migrationsverket 

som täcker verksamhetens kostnader. Lönekostnader har belastat SFI eftersom Förberedelseklass 

inte bokföringsmässigt fanns som verksamhet vid uppstart av utbildningen. 

Komvux grund. Budget för lön till ny rektor för Kopparhyttan har tillkommit. Lönekostnaderna har 

belastat Komvux grund. Vissa andra personalkostnader har belastat Gymnasievuxenutbildning inom 

detta ansvar. 

Gymnasie vuxenutb. Satsningen "Omvårdnadslyftet" och medel från Socialstyrelsen har upphört. Det 

kommer att äskas 245 tkr inför 2017. 

SFl-utbildning. Bidrag från AF för utbildningskostnader gällande SFl-studerande som befann sig inom 

etableringen är borttaget. Det kommer att äskas 136 tkr 2017. Intäkter gällande lönebidrag -127,2 

tillhör Arbetsledning. 

KOSTNADER 

Köp Gy-vux.utb. annan kommun. Kopparhyttan har inte köpt utbildning från andra kommuner i 

någon större omfattning. Det anordnas utbildning i egen regi så långt det är möjligt. 

Köp Gy-vux.utb. frist. Skolor-Vissa köp som gjorts ska belasta köp Gymnasievuxenutbildning annan 

kommun, då dessa är köp från andra kommuner. 

SFl-undervisning. Kostnader för personal och undervisningsmaterial kommer att täckas av intäkter 

från Migrationsverket. Datakostnader gällande förberedande undervisning inom gymnasieskolan, ska 

belasta Uppdragsutbildning. 

Verksamhet Feriearbete skolungdom och verksamhet Kommunalt uppföljningsansvar tillhör 180, 

flyttas budgetmässigt över till 180 inför 2017. 

Verksamheterna Ensamkom. flyktingbarn., Arbetsledning AME, Övriga arbetsmarknadsåtgärder och 

Servicegruppen är tillhörande ansvar 180. 

180 
INTÄKTER 

Arbetsledning AME. Lönebidrag och övriga ersättningar från AF. IFO kommer att interndebiteras 500 

tkr för anställningar av personer som uppburit försörjningsstöd. Finansierar Övr. arb.markn.åtg. 

Servicegruppen. Lönebidraget Nystartsjobb för arbetsledare har upphört. Det kommer att äskas 181 

tkr inför 2017. Intäkter från AF utöver budget hör samman med anställningar med hjälp av 

lönebidrag har gjorts för att Servicegruppen ska klara av att utföra de tjänster äldre medborgare har 

sommar- och vintertid. 

KOSTNADER 

Rektor Vux. Budget gällande lönekostnader är inte överförd. 

Etablering. Det saknas 0,25 åa i budget till integrationssekreterare. Det kommer att äskas 118 tkr 

inför 2017. 
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AME. Har inte behov av investeringar enligt budget. Äv. återhållsamt p.g.a. prognostiserat 

underskott. För att få ansvar 180 i balans kan det bli nödvändigt att säga upp arbetsledare. 

Övriga arb.markn.åtg. Lönekostnader ska finansieras av lönebidrag, övriga ersättningar från AF samt 

av interna medel från IFO. De övriga intäkterna från AF som bl.a. består av ersättningar för 

Jobbgaranti för ungdomar och arbetsträningsplatser ger troligtvis inte tillräckligt för att 

verksamheten ska komma i balans. Intäkter förs på Arbetsledning. 

Servicegrupp. Återhållsamt gällande investeringar p.g.a. prognostiserat underskott gällande ansvaret. 

Fordonsparken är dock undermålig, vilket innebär att det finns ett investeringsbehov under 2017. 

Det kommer att äskas 200 tkr för inköp av fordon inför 2017. Det finns lönekostnader för anställd 

som belastar Övriga arbetsmarknadsåtgärder. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -1180 -3 846 2 666 -1358 -591 768 

Kostnader 6 399 8 715 -2 316 3 868 3 201 -667 

RESULTAT 5 219 4 870 349 2 511 2 610 100 

REKTOR KOMVUX 

Intäkter 

Förberedelseklass, asyl 0 -632 632 -632 0 632 

Komvux grund åk 1-9 -279 -279 0 -139 -139 0 

Skolledning vuxenutb -19 -7 -12 -3 -9 -6 

Gymasie vuxenutbildning -524 -880 356 -542 -262 280 

Köp Gy-vux.utb -annan kom -37 0 -37 0 -19 -19 

Köp Gy-vux.utb -frist skl 0 2 -2 -2 0 2 

Sfi - undervisning -272 -2 000 1 728 8 -136 -144 

Ensamkom. flyktingbarn -50 -so 0 -25 -25 0 

Servicegrupp 0 0 0 -23 0 23 

SUMMA -1180 -3 846 2 666 -1358 -591 768 

Kostnader 

Centralförråd/verkstad 70 70 0 35 35 0 

Komvux grund åk 1-9 1569 1456 113 523 785 262 

Skolbibl+böcker+tidskr 2 0 2 0 1 1 

Skolfastigheter 38 48 -10 25 19 -6 

Skolledning vuxenutb 157 244 -87 185 78 -107 

SYV 488 470 18 233 244 11 

Kompetensutv vuxenutb 36 26 10 0 18 18 

Gymasie vuxenutbildning 1275 1352 -77 588 637 49 

Köp Gy-vux.utb -annan kom 339 150 189 30 170 140 

Köp Gy-vux.utb -frist skl 0 96 -96 55 0 -55 

Särvux - undervisning 109 180 -71 87 55 -32 

Sfi - undervisning 1210 3 682 -2 472 1 773 606 -1167 
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Uppdragsutbildn Fd Lärcen 211 0 210 0 106 106 

Utb.lokal -Abrahamsgå 319 319 0 160 159 -1 

Ensamkom. flyktingbarn 50 6 44 6 25 19 

Etablering 0 1 -1 0 0 0 

Arbetsledning 0 12 -12 0 0 0 

Övriga arbet smarknadsåtgä 0 10 -10 5 0 -5 

Servicegrupp 0 60 -60 23 0 -23 

Feriearbete skolungdom 285 285 0 3 143 140 

Kommunalt uppfölj.ansvar 242 249 -7 138 121 -17 

SUMMA 6 399 8 715 -2 316 3 868 3 201 -666 

RESULTAT 5 219 4 870 349 2 511 2 610 101 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -3 604 -7 776 4172 -2 971 -1802 1169 

Kostnader 6143 10 819 -4 676 5 744 3 330 -2 413 

RESULTAT 2 539 3 043 -504 2 772 1528 -1243 

INTEGRATION/ AME 

Intäkter 

Sfi - undervisning 0 0 0 -185 0 185 

Adm. ensamk. flyktingbarn -640 -640 0 -320 -320 0 

Etablering -938 -938 0 -357 -469 -112 

Arbetsledning -431 -4 400 3 970 -1 337 -215 1122 

Övriga 0 2 -2 -13 0 13 
arbetsmarknadsåtgä 
Servicegrupp -1596 -1800 204 -759 -798 -39 

SUMMA -3 604 -7 776 4172 -2 971 -1802 1169 

Kostnader 

Skolledning vuxenutb 0 0 0 72 0 -72 

Ensamkom. flyktingbarn 0 2 -2 2 0 -2 

Adm. ensamk. flyktingbarn 0 600 -600 286 259 -27 

Etablering 793 1118 -324 493 397 -96 

Arbetsledning 2156 1944 212 1008 1078 71 

Övriga 0 4410 -4 410 2 533 0 -2 533 
arbetsmarknadsåtgä 
Servicegrupp 3 194 2 746 448 1 350 1597 247 

SUMMA 6143 10 819 -4 676 5 744 3 330 -2 413 

RESULTAT 2 539 3 043 -504 2 772 1528 -1 243 
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Framtid och förväntad utveckling 

Eftersom inflödet av ensamkommande ungdomar minskat är det osäkert om behov finns av 

förberedande gymnasieverksam het i höst. 

Ett både preventivt och långsiktigt arbete kommer att behövas för att minska arbetslösheten i 

kommunen. En viktig del i detta arbete är förbättrad samverkan mellan AME och kommunens övriga 

verksamheter. 

SFI har haft färre sökande de senaste 3 månaderna jämfört med perioden januari-mars, men det är 

svårt att veta om det är en tillfällig minskning eller inte. Många elever studerar dock vidare efter sina 

SFl-studier och under det senaste året har framförallt behovet av svenska på grundläggande nivå 

ökat stort. Det ställs även krav på olika typer av förberedande utbildning för att de utrikesfödda ska 

kunna tillgodogöra sig kommande utbildning. Det kant.ex. handla en orienteringskurs för att lära sig 

termer och begrepp inför matematikstudier eller grundläggande datakunskap för att klara av 

kommande distansstudier. 

Trots att många studerar vidare på grund- gymnasie- och högskolenivå, är arbetslösheten stor bland 

våra utrikesfödda. 

Arbetslösheten bland utrikesfödda 16-64 år var 2016-06-30 46,6% (159 personer). Arbetslösheten 

bland utrikesfödda ungdomar var vid samma tid 83,8% (31 personer). Den utökning med 0,5 åa 

studie- och yrkesvägledare på Kopparhyttan som skedde fr.o.m. januari i år, finns det behov av även 

under 2017. Det samma gäller rektorstjänsten som utökades med 0,6 åa fr.o.m. 2016-05-30 (25% 

undervisningsskyldighet inom tjänsten) samt chefskapet för AME vilket utökades med 0,4 åa vid 

samma tidpunkt och nu även innefattar ett övergripande ansvar för integrationsverksamhet inkl. HVB 

Bergsgården. Tack vare den utökning av personal som skett, har VUXIAM fr.o.m. hösten möjlighet att 

genomföra (planera, följa upp, analysera) fler insatser och aktiviteter tillhörande våra huvudmål; 

ökad integration samt minskad arbetslöshet. Den 1 januari 2016 kom nya lagkrav gällande 

effektivisering av SFI. Då en förstärkning av studie och yrkesvägledning är en av de åtgärder som 

staten kräver, är även detta en bidragande orsak till att vuxenutbildningen fortsättningsvis har behov 

1,0 åa SYV. Dessutom ska det enligt tidigare lagkrav finnas studie- och yrkesvägledning kopplat till det 

kommunala aktivitetsansvaret. 

Kunskap & kompetens 
Ansvar 160 

Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan 
Klicka här fö r att ange text. 

Bakgrund/anledning till målet 
Lindeskolan i Lindesberg hade i december 2015 lång kö till Språkintroduktion för elever med utländsk 

bakgrund. 
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Målvärde 
Kommunen ska i en förberedande verksamhet ge svenskaundervisning samt kartlägga elevers 

tidigare kunskaper. 100% av de elever som står i kö till Språkintroduktion vid januari månads utgång 

ska erbjudas plats inom den förberedande verksamheten i februari. 

Resultat 
92,6% erhöll plats i februari. Resterande 7,4% började i mars tillsammans med elever som ställt sig i 

kö under februari. 

Analys 
Svenskundervisningen har fungerat mycket väl och har fyllt syftet med att vara en förberedande 

verksamhet. P.g.a. vägledarens eftersatta arbete från 2015 har inte kartläggningen kunnat utföras i 

någon större utsträckning. 

Åtgärder 
Osäkert om verksamheten fortsätter i höst eftersom det just nu inte finns någon kö till 

Språkintroduktion. Om det blir aktuellt med en fortsättning ska insatser gä llande kartläggning 

utföras. 

Öppen kommun 
Ansvar 160 och 180 

Ökad tillgång av praktikplatser 

Bakgrund/anledning till målet 
Vuxenutbildning, SFI samt AME har svårt att finna praktikplatser till elever och till ungdomar som 

befinner sig inom arbetsmarknadsåtgärder. 

Målvärde 
10 praktikplatser och 5 anstä llningar med lönebidrag ska inrättas till nyetablerade medborgare. 

5 praktikplat ser/anställningar ska inrättas för ungdomar gällande Utbildningskontrakt. 

6 anst ällningar ska in inrättas för ungdomar gällande Traineejobb. 

Resultat 
7 praktikplatser och 4 anställningar till nyetablerade t.o.m. juni 2016. 

2 anställningar gällande Utbildningskontakt och 1 anställning gällande Traineejobb t.o.m. juni 2016. 

Analys 
Praktikplatser gä llande arbetspraktik till nyanlända har vi genom samverkan mellan Kopparhyttans 

studie-och yrkesvägledare, samordnare AME och handläggare på AF lyckats väl med. Anställningar 

inom samma grupp har möjliggjorts genom att behov av arbetskraft funnits inom kommunens 

verksamheter. Praktik och anställningar genom Utbildningskontrakt har fungerat relativt bra. 
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Samverkan med AF kunde dock ha varit bättre. Anställningar genom Traineejobb har varit mycket 

svårt. Eftersom få ungdomar uppfyller kriterierna har det inte varit möjligt att inrätta mer än 1 

Traineejobb. Kriteriet med 6 månaders arbetslöshet har varit det som utgjort det största hindret för 

anställningar skulle komma till stånd. 

Åtgärder 
Det finns beslut om förändringar gällande kriterierna för Traineejobb, vilket kan förbättra 

anställningsmöjligheterna. Kommunen har inte kunnat påverka resultatet. 

Möten & upplevelser 
Ansvar 180 

Integration av nyanlända ungdomar 
Genom anordnande av olika aktiviteter skapa möten mellan nyanlända ungdomar och övriga i 

kommunen boende ungdomar 

Bakgrund/anledning till målet 
Integrationen av nyetablerade ungdomar behöver förbättras. Civilsamhället behöver ta ett större 

ansvar. 

Målvärde 
Minst 4 aktiviteter ska skapas i föreningars och/eller studieförbunds regi. 

Resultat 
Det har ordnats med dansläger, sportläger, sommaraktiviteter genom Junis i Ställdalen samt 

Bångbro, kulturverksamhet genom konstklubben, geolog för en dag genom Geoloco, fotbollsutflykt 

och utflykt till Rickenstorp med kanotpaddling, bad och anrättning av grillad mat. Utöver detta har 

integrationskoordinatorn påbörjat ansökningar till ÖLIF åt SAIK och KBK samt tillsammans med 

chefen för VUXIAM inlett samarbete med studieförbund, vilket planeras leda till aktiviteter senare 

under året. 

Analys 
Det har varit svårt att väcka ungdomars intresse för anordnade aktiviteter. Flertalet av aktiviteterna 

har endast lockat nyetablerade ungdomar. 

Åtgärder 
Arbetet med integration/möten mellan svenska och utländska ungdomar måste framförallt påbörjas i 

skolan, eftersom den är den naturliga mötesplatsen dit alla ungdomar går. Det måste arbetas med 

att få svenska ungdomar att "bjuda in" till olika aktiviteter. Fler ungdomar behöver engageras i 

arbetet med att skapa aktiviteter. "Mixade" arbetsgrupper med olika etnicitet, kön, och ålder bör 

sättas samman inför kommande aktiviteter. 
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Innovationer & entreprenörskap 
Ansvar 180 

Webbaserade fakturaunderlag 

Bakgrund/anledning till målet 
Bristande rutiner och systematik gällande fakturaunderlag till fakturor för tjänster Servicegruppen 

utfört. Faktura för flera månaders utförda tjänster skickade till kunder. 

Målvärde 
90% av kunderna ska få faktura senast månaden efter det att tjänsten är utförd. 

Resultat 
Eftersom få tjänster utfördes jan-maj fanns det inte tillräckligt med underlag för att en bedömning av 

måluppfyllelsen skulle kunna ske. Till detta måste vissa tekniska och säkerhetsrelaterade problem 

lösas. Start av aktiviteten är därför framflyttad till juni. 
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Fastighetschef 

170 

Fastighetsavdelningen förvaltar omkring 22 000 kvadratmeter kommunfastigheter, huvuddelen 

utgörs av lokaler för skola och förskola men även gruppboenden, centra/förråd, förvaltningslokaler, 

kulturbyggnader, brandstation och andra mindre verksamhetslokaler ingår i beståndet. 

Händelser under året 
Under första halvåret har en drifttekniker anställts med uppdraget att implementera ett strategiskt 

energieffektiviseringsarbete i kommunens fastighetsbestånd. Denne kommer även att ansvara för att 

införa drift- och övervakningssystem och kommer initialt att arbeta med enkla besparingar som 

injusteringar av värme- och ventilationssystem som successivt kommer att generera ett allt större 

ekonomiskt utrymme för energiinvesteringar. 

Den fastighetsnära grönyteskötseln som legat på entreprenad ett antal år bedrivs numera i egen regi. 

En trädgårdsmästare har anställts som arbetande arbetsledare för fyra säsongsanställda 

parkarbetare som sköter gräs- och häckklippning, trimning, rensning, plantering med mera. Denna 

förändring bedöms ha lett till en klar kvalitetshöjning för den yttre skötseln av fastighetsbeståndet. 

En grundlig utredning av grundskolans lokalanvändning pågår. Möjligheterna till effektivare 

användning av de befintliga lokalerna ses över för att därefter kunna fastställa om och i så fall vad 

som behöver byggas för att även eleverna i årskurs F-2 ska kunna inrymmas på Kyrkbacksskolan. 

En förstudie av möjligheterna att göra om gamla Garhytteskolan till bostäder pågår tillsammans med 

Statens bostadsomvandling, SBO. Resultat av förstudien beräknas kunna presenteras under augusti. 

Klockargården har genomgått en genomgripande invändig renovering under våren för att bereda 

plats till grundskolans verksamhet. Lokalerna har tagits i bruk men fortfarande pågår utvändiga 

arbeten som takbyte, dränering och målning, vilka beräknas vara avslutade före skolstarten i augusti. 

Upphandling av nybyggnad av förskola i Ställda len har genomförts under våren vilket resulterat i att 

avtal kan tecknas med leverantör under augusti månad. Den nya förskolan väntas kunna stå klar den 

30 april 2017. 

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

jämförelser av nyckeltal med andra kommuner göras med försiktighet. Om kommunen framgent 

önskar arbeta aktivt med benchmarking mot andra kommuner behöver inmätning av de byggnader 

som ska omfattas av jämförelsen genomföras. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 350 tkr. Detta beror uteslutande 

på att förändringar i ventilationssystemet på Bergsgården varit akut påkallade ur 

brandskyddssynpunkt. Eftersom fastighetsenhetens budget i övrigt utgörs av fasta kostnader för drift 

av de kommunala fastigheterna är det i princip omöjligt att vidta åtgärder för att minska 

underskottet under innevarande år. Det intensifierade arbetet med energibesparingar väntas bidra 
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t ill lägre energikostnader men exakt vilka besparingar arbetet genererar är ännu svårt att veta. 

Dessutom har stora brister i värme- och venti lationssystem identifierats vi lka i vissa fa ll varit tvungna 

att åtgärdas för att uppfylla gällande lagkrav. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -9 094 -9 094 0 -4 504 -4 547 -43 

Kostnader 9 457 9 807 -350 5 231 4 735 -496 

RESULTAT 362 712 -350 727 188 -539 

FASTIGHETSCHEF 

Intäkter 

Kommunkontor -947 -947 0 -488 -473 15 

Centra lfö rrå d/ve rkstad -295 -295 0 -131 -148 -17 

Tingshus -25 -25 0 -3 -12 -9 

Fastighetskostn förskola -1246 -1246 0 -623 -623 0 

Skolfastigheter -5195 -5195 0 -2 598 -2 598 0 

Skolfastigheter -38 -38 0 -19 -19 0 

Utb.loka l - Abrahamsgå -319 -319 0 -160 -159 0 

LSS Gruppb Bergsmansv -194 -194 0 -97 -97 0 

LSS Gruppb Kata -221 -221 0 -111 -111 0 
Dahlström 

Fastigh.kostn Bergsgården -345 -345 0 -173 -173 0 

Stora Gården -270 -270 0 -103 -135 -32 

SUMMA -9 094 -9 094 0 -4 504 -4 547 -43 

Kostnader 

Kommunkontor 882 882 0 539 441 -98 

Fa stig hetsavde In i ng 421 421 0 289 210 -79 

IT-verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Centralförråd/verkstad 383 383 0 195 192 -3 

Övriga fastigheter 20 20 0 10 10 0 

Brand-, räddningstjänst 7 7 0 6 3 -3 

Fastigh.kostn brand-räddn 383 383 0 197 192 -5 

Fastighetsskatt 34 34 0 0 17 17 
gemensam 

Tingshus 268 268 0 156 134 -22 

Föreskoleverksamhet 77 77 0 11 39 28 

Fastighetskostn förskola 1056 1056 0 316 528 212 

Skolfastigheter 4193 4193 0 2 171 2 099 -72 

Skolfastigheter 300 300 0 157 151 -6 

Utb.lokal - Abrahamsgå 255 255 0 145 128 -17 

LSS Gruppb Bergsmansv 177 177 0 131 89 -42 

LSS Gruppb Kata 217 217 0 121 109 -12 
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Dahlström 

Fastigh.kostn Bergsgården 445 795 -350 426 223 -203 
Servicegrupp 0 0 0 0 0 0 
Stora Gården 339 339 0 351 170 -181 
Kopparhyttan 0 0 0 0 0 0 
Allmännyttan 0 0 0 10 0 -10 
SUMMA 9 457 9 807 -350 5 231 4 735 -496 
RESULTAT 362 712 -350 727 188 -539 

lnvesteringsuppföljning 
Samtliga avsatta medel för underhåll av kulturbyggnaderna beräknas användas under året. 

Kod Projekt Redovisning Årsbudget Återstår av % 

Text 
årsbudget förbrukning 

Jan - Juni 16 

1511 Riggards+HBV Annexet 0 712 712 
1513 Ombyggnad Ljusnarshallen 0 75 75 
1521 Kommun-Tings-St Gård mfl 4 004 1 050 -2 954 
3010 Ljusnarshall+tillb matsal 21 1 250 1 229 
3011 Astugan enl utredning 3 10 985 10 982 
3509 lnv+brandl. Gymsalar 0 40 40 
Totaler 4 028 14112 10 084 

Framtid och förväntad utveckling 
I dagsläget finns inga medel överhuvudtaget avsatta för planerat underhåll av kommunfastigheterna. 

Enligt schablonvärden från nationell statistik borde underhållsnivån för beståndet ligga runt 3,6 mkr 

för att undvika att en underhållsskuld byggs upp och att kapital tas ut ur fastigheterna. 

Underhållsbehovet i beståndet är dessutom redan relativt omfattande. Om inte medel avsätts för det 

löpande underhållet riskerar utgifterna för akuta åtgärder att eskalera, åtgärder som dessutom ofta 

medföra stora störningar för hyresgästerna. 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Hyresgästerna ska erbjudas en bättre service genom utveckling av digitala tjänster 

Bakgrund/anledning till målet 
Skapa rutiner för felanmälan för att undvika att fel och problem faller mellan stolarna eller glöms 

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

sätt effektivisera sitt arbete. 

Målvärde 

Ett system med funktionen digital felanmälan ska implementeras. 

Resultat 
Systemet är ännu inte i drift. 

Analys 
Systemet planeras driftsättas under hösten. 
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Enhetschef Ensamkommande barn 

190 

Enhetschefens ansvar omfattar de gemensamma intäkterna och kostnaderna för verksamhetsområde 
60111 (ensamkommande flyktingbarn) 
Verksamhetens uppdrag är att ge boende, omsorg och stöd till de ensamkommande ungdomarna och 

i övrigt genomföra det uppdrag som IFO ger oss. 
Under ansvaret finns totalt 14,2 åa. 
Årsarbetarna består av: 
1,0 Enhetschef 
13,2 boendestödjare 
Boendestödjarna är uppdelade på 3 olika avdelningar: 

1. Stora huset 
2. Annexet 
3. Stödboendet 

Händelser under året 
2 stora händelser under året: 

1. Större delen av personalgruppen har bytts ut. 

2. Öppnandet av ett stödboende 

Personal: Ny personal med ett stort engagemang och ett professionellt och positivt bemötande. 

Tack vare våra många skriftliga rutinber så har den nya personalgruppen på ett snabbt och 

effektivt sätt kommit in i sina arbetsuppgifter. En hel del tid har dock lagts av enhetschefen på 

utbildning av personalgruppen i dokumentation och genomförandeplaner. 

Stödboende: Påbörjande av öppnande av ett stödboende på Riggardsgatan i Kopparberg. En ny 

verksamhet som kommer att innebära en stor flexibilitet av Ljusnarsbergs kommuns mottagande 

av ensamkommande barn. 

Stöd boende blir ett komplement till de befintliga placeringsformerna HVB- och familjehem. 

Placeringsformen vänder sig till barn och unga i åldern 16-20 år med bristande familjestöd och 

som bedöms kunna bo i eget boende med anpassat stöd utan särskilt vård- eller 

behandlingsbehov. I ett stöd boende kan barn och unga, under trygga former, träna på att bo i ett 

eget boende och bli förberedda inför ett självständigt boende och vuxenliv. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Enheten har idag en god ekonomi. 
Genom ett kostnadseffektivt ledarskap sker regelbundet information om hur ekonomin ser ut. 
Genom planering och framförhållning blir det sällan några negativa ekonomiska överraskningar. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -9 835 -9 835 0 -5 249 -4 918 331 

Kostnader 9 835 9 551 284 4 155 4 918 763 

RESULTAT 0 -284 284 -1094 0 1094 
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ENHETSCHEF 
UNGDOMSBOENDE 

Intäkter 

Ensamkom. flyktingbarn -9 835 -9 835 0 -5 249 -4 918 331 

Kostnader 

Ensamkom. flyktingbarn 9 490 9 206 284 3 974 4 745 771 

Fastigh.kostn Bergsgården 345 345 0 181 173 -8 

Etablering 0 0 0 1 0 -1 

SUMMA 9 835 9 551 284 4155 4 918 763 

RESULTAT 0 -284 284 -1094 0 1094 

Framtid och förväntad utveckling 
Under 2015 kom det nästan 40 000 ensamkommande barn till Sverige. Så ser det inte ut idag. Under 
2016 har Enheten fram tills halvårsskiftet inte fått några nya anvisningar. 
Däremot har vi påbörjat arbetet tillsammans med IFO att "plocka hem" ensamkommande som har 
varit anvisade till vår kommun men placerade på andra ställen i Sverige. 
Det är ett arbete vi kommer att fortsätta med under andra halvåret 2016. 
Den 30 juni 2016 har enheten ca 20 lediga platser. 

Öppen kommun 
Målrubrik 

En öppen kommun kännetecknas av kunskap, tillgänglighet och information. Detta ger kommunens 

invånare kunskap om verksamheten och om våra ensamkommande ungdomar. Tillgänglighet avser 

medborgare, ungdomarna själva och övriga yrkesmässiga externa kontakters möjlighet att komma i 

kontakt med Bergsgården. Med detta menas närvarande personal, både på plats och på telefon, 

personal med ett gott bemötande. Med information menas både våra ungdomar, kunder och 

kommunens medborgare skall få bra information om vår verksamhet. 

Bakgrund/anledning till målet 

Att genom information och därmed ökad kunskap motverka tex. rasism. 
En stor del av kommunens pengar går till kommunens flyktingmottagande. Att ge kommunens 
medborgare kunskap om flyktingmottagnade ökar möjligheterna till en god integration. 

Åtgärder 

lnformationskväll för de boende på området kring Riggardsgatan i maj 2016. 

Kommunen informerade om politiken runt kommunens flyktingmottagnade och om hur mottagandet 
av ensamkommande barn fungerar. 
Upplevelsen var ett positivt möte med många frågor för de ansvariga att svara på 

46 



Möten & upplevelser 
Målrubrik 
På Bergsgården har vi husmöten för de boende var fjärde vecka.På husmötena är även de 

Godemännen inbjudna. På husmötena diskuteras gemensamma frågeställningar men även önskemål 

om gemensamma aktiviteter. Till husmötena bjuder vi också regelbundet in externa aktörer inom 

samhällsnyttan såsom polis, tandvården, ungdomsmottagningen och konsumentvägledare.En gång i 

kvartalet boendet särskilda möten med de gode männen för att diskutera och informera om 

allmänna frågeställningar som uppkommer. 

Bakgrund/anledning till målet 

Ett gott samarbeta mellan alla vuxna som finns runt ungdomarana och för att klargöra vad som ingår 
i respektive uppdrag. 

Resultat 

Godmanmötena har gett ett gott och nära samarbete med de godemännen 
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Förvaltningschef Överförmyndarförvaltningen 

210 

Gemensam överförmyndarnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare 
Överförmyndarverksamhet 2,0 årsarbetare 
Överförmyndarverksamhet ensamkommande barn och ungdomar, 2,0 årsarbetare 
Förvaltningschef, 0,1 årsarbetare 

Händelser under året 
Vision och värdegrund antogs av Bergslagens överförmyndarnämnd i januari. 

Informationsblad har sänts ut till gode män och förvaltare. 

Överenskommelse har ingått med en överförmyndarhandläggare att denne avslutar sin anställning i 

oktober men inte utför något arbete inom överförmyndarförvaltningen från och med det att 

överenskommelsen ingicks. 

Mottagandet av ensamkommande barn och unga har drastiskt minskat samtidigt som ett flertal av de 

mottagna blir 18 år då gode mans uppdrag upphör. 

Tre överförmyndarhandläggare har genomgått grundläggande utbildning för överförmyndare. 

Överförmyndarnämnden tog beslut om kvartalsutbetalning i stället för månadsutbetalning av 

ersättning till gode män till ensamkommande barn och unga från och med den 1 juli. Undantag från 

detta kan beviljas efter ansökan. 

Tre överförmyndarhandläggare har slutat sina tjänster under första halvåret. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har genomfört inspektion efter anmälan, ärendet avskrevs efter att 

överförmyndarnämnden bemött den framförda kritiken i två skrivelser. 

Telefontiden till överförmyndarförvaltningen har utökats under första halvåret. 

Överförmyndarnämnden har beslutat om krav på gode män till ensamkommande barn och unga skall 

ha genomgått Sveriges Kommuner och Landstings webbutbildning om inte särskilda skäl föreligger 

för undantag. 

Överförmyndarnämndens ordförande och vice ordförande samt förvaltningschefen/kanslichefen har 

haft möte med Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare, vilket är en intresseorganisation för bland 

annat gode män och förvaltare. 

PwC genomförde under våren en granskning av Ljusnarsbergs kommuns insatser för 

ensamkommande barn varav överförmyndarverksamheten utgjorde en del. Rapport presenterades 

som bilaga till revisionsberättelsen från Ljusnarsbergs kommuns revisorer men rapporten har ej 

tillsänts kommunen. 

Samverkan har inletts med Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, Överförmyndarkansliet 

Örebro län, Sydnärkes överförmyndarkansli och Östra Värmlands överförmyndarkansli rörande 

kompetensutbildning för gode män och förvaltare 

Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde den 1 april en tillsyn av överförmyndarnämndens 

verksamhet, i upprättat protokoll efter tillsyn framfördes inga anmärkningar. 

Under första halvåret har ett arbete pågått med att strukturera upp arbetet med arbetsuppgifter 

som försenats med anledning av bland annat det stora mottagandet av ensamkommande barn och 

unga under andra halvåret 2015. 

Ti llgången till gode män och förvaltare har under första halvåret varit god. 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Det faktiska ekonomiska utfallet för perioden präglas av den stora eftersläpning som finns 

beträffande utbetalning av ersättningar från Migrationsverket. Vid upprättandet av denna rapport 

var den senaste utbetalningen från Migrationsverket avseende tredje kvartalet 2015. 

Det prognostiserade underskottet kan härledas till i huvudsak utbetalning av lön till överförmyndar-

handläggare vilken ej utfört eller kommer att utföra något större arbete inom förvaltningen under 

drygt nio av årets tolv månader. Detta har även medfört en överanställning under perioden 16 maj 

till slutet av juli. Kostnaden avtalet med överförmyndarhandläggare har blivit sanktionerat av 

samtliga kommunchefer i överförmyndarnämndens medlemskommuner. Vidare innebär 2016 att 

åtta överförmyndarhandläggare kommer att genomgå grundläggande utbildning för överförmyndare. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -2 479 -3 182 703 -1308 -1240 

Kostnader 2 535 3 476 -941 2138 1267 

RESULTAT 56 294 -237 830 28 

ÖVERFÖRMYNDARFÖRV. 

Intäkter 

Gem överförmynd.nämnd -32 -32 0 -16 -16 

(Över-)Förmyndarverksamh -1013 -1000 -13 -478 -506 

Överförmynd.vht ensamkomm -1434 -2 150 716 -814 -718 

SUMMA -2 479 -3 182 703 -1308 -1 240 

Kostnader 

Gem överförmynd.nämnd 36 36 0 17 18 

(Över-)Fö rmyndarverksamh 1100 1182 -82 618 550 

Överförmynd.vht ensamkomm 1400 2 258 -859 1502 699 

SUMMA 2 535 3 476 -941 2138 1267 

RESULTAT 56 294 -237 830 28 

Framtid och förväntad utveckling 
En nyanställd överförmyndarhandläggare börjar den 1 augusti och ytterligare två den 8 augusti. 

Informationsblad planeras sändas ut minst två gånger per år. 

Kontinuerliga möten kommer att avhållas med Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare. 

Fyra överförmyndarhandläggare kommer under hösten genomgå grundläggande utbildning för 

överförmyndare. 

Kompentensutveckling för stä llföreträdare kommer vid minst två tillfällen arrangeras tillsammans 

med Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, Överförmyndarkansliet Örebro län, Sydnärkes 

överförmyndarkansli och Östra Värmlands överförmyndarkansli. 

Samverkan med Örebro tingsrätt skall utvecklas. 

68 

-871 

-803 

0 

-28 

96 

68 

1 

-68 

-803 

-871 

-803 

49 



Arbete med att skapa rutiner, strukturer och samverkan skall fortsätta. 

Explizit, IT-företaget som levererar datasystemet Wärna som används inom 

överförmyndarförvaltningen, skall utveckla en ny teknisk plattform. 

Information i from av deltagande vid sammanträde med kommunstyrelserna kommer sannolikt att 

genomföras i medlemskommunerna, Lindesberg och Nora, information har delgivits 

kommunstyrelsen i Hällefors i juni och beträffande Ljusnarsbergs kommun ingår 

överförmyndarnämnden och dess förvaltning i denna kommuns organisation. 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Information på medlemskommunerans webbplatser. 

Bakgrund/anledning till målet 
Öka allmänhetens medvetenhet om överförmyndarverksamheten och dess innebörd. 

Målvärde 
Ny information skall läggas ut på Ljusnarsbergs kommuns webbplats minst en gång per månad och 

övriga medlemskommuners webbplatser skall länka till den information. 

Resultat 
Målet uppnås inte. 

Analys 
lnformationsarbetet har inte prioriterats i den omfattning som krävs för att målet skall uppnås. 

Åtgärder 
lnformationsarbetet skall integreras i överförmyndarhandläggarans arbete dock innebär den stora 

mängden nyanställda överförmyndarhandläggare under 2016 att målet sannolikt inte uppnås. 

Samverkan med medlemskommunerna skall öka via befintliga nätverk inom informationsområdet. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
God service till ställföreträdare. 

Bakgrund/anledning till målet 
Ställföreträdare skall erbjudas god service till den del vilken ingår som överförmyndarnämndens och 

-förvaltningens ansvarsområde inom rådande lagstiftning. 

Målvärde 
95 procent av ställföreträdarna skall anse att förvaltningen ger god service. 

Handläggningstiden skall vara tre månader från anmälan av behov av god man, förvaltare eller 

förmyndare inkommit, till dess ansökan eller avskrivning görs. 
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Resultat 
I enkätundersökning genomförd i november 2015 anger 76,9 procent av gode män och förvaltare att 

de instämmer helt eller till stora delar i påståendet "Jag anser att servicen är god inom 

överförmyndarförvaltningen." 

Uppföljning beträffande handläggningstiden ej genomförd. 

Analys 
Andra halvåret 2015 var exceptionell, arbetsbördan var oerhört stor på grund av 

medlemskommunernas stora mottagande av ensamkommande barn och unga. Detta innebar att 

verksamheten tvingades göra kraftiga prioriteringar vilket fick konsekvenser för den service som 

kunde ges till gode män och förvaltare. Utifrån detta är det inte förvånande att målet gällande 

service till ställföreträdare inte uppnås. 

Åtgärder 
Under 2016 har telefontiderna till överförmyndarhandläggare utökats jämfört med de som fanns 

under hösten 2015. Vidare har ett informationsblad sänts ut under första halvåret och detta planeras 

fortsättningsvis göras minst två gånger per år. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Tillsyn av årsräkningar. 

Bakgrund/anledning till målet 
En av överförmyndarverksamhetens primära uppgifter är att granska gode mäns och förvaltarers 

årsräkningar. 

Målvärde 
90 procent av årsräkningarna skall vara granskade senast den 31 oktober. 

Vitesföreläggande skall skickas ut senast två månader från sista datum för inkommande med 

årsrä kning. 

Resultat 
Andelen granskade årsräkningar följs upp kontinuerligt, dock infaller den 31 oktober under andra 

halvåret varför ingen uppföljning av måluppfyllelsen har gjorts. 

Målet uppnås ej angående vitesföreläggande. 

Analys 
I framtiden måste det finans en fastlagd struktur och rutin för att följa upp vilka som inkommit med 

årsräkningar för att kunna genomföra vitesföreläggande senast två månader från sista datum för 

inkommande med årsräkning. 

Åtgärder 
Struktur och rutin för uppföljning av inkomna årsräkningar skall upprättas. 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Ökat utbud av digitala tjänster. 

Bakgrund/anledning till målet 
Det förerligger en viss efterfrågan från gode män och förvaltare gällande digitala tjänster. Därtill 

antas handläggningsarbetet kunna effektiviseras med digitala tjänster. 

Målvärde 
Under året skall börja utvecklas en möjlighet för ställföreträdare att digitalt upprätta och sända in sin 

årsräkning. 

Resultat 
Målet ej uppnått. 

Analys 
Avvaktan bör göras av IT-företaget Explizits nya tekniska plattform för datasystemet Wärna. Därtill 

kan antas att nyanställda överförmyndarhandläggare, när de fått grundläggande utbildning som 

överförmyndare samt erfarenhet av arbetet, har en basal kunskap om datasystem och digitala 

tjänster som möjliggör att ett ökat utbud av digitala tjänster kan utvecklas. 

Åtgärder 
Förvaltningschefen/kanslichefen skall bland överförmyndarhandläggarna initiera ett 

utvecklingsarbete för att öka utbudet av digitala tjänster. 
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Socialchef 

410 

Socialchefens ansvar omfattar de gemensamma intäkterna och kostnaderna för de sociala 

verksamheterna inom Bildnings- och social utskottets område. Verksamheten har som uppdrag att 

utreda, besluta och verkställa vård-, omsorgs- och stödinsatser. Den lagstiftning som styr är i 

huvudsak socialtjänstlagen (Sol}, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS}, hälso -

och sjukvårds/agen (HSL} samt socialförsäkringsbalken (SBL). Under ansvaret finns totalt 9.00 

årsarbetare bestående av enhetschefer och biståndshandläggare. 

Händelser under året 
Krav gällande systematiskt kvalitetsledningsarbete har under åren blivit alltmer framträdande inom 

de sociala verksamheterna. Den 1 januari 2012 trädde socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem 

för det systematiska kvalitetsarbetet i kraft. Under våren har det gemensamma dataprogrammet 

med rutiner, processer, dokument etc. lagts ut på intranätet. Särskilda utbildnings - och 

presentationstillfällen har varit för personalen. Fortsatt implementering och utveckling behöver ske 

under resterande del av året. 

Under första delen av året har IFO:s verksamhet till stor del upprätthållits genom bemanning från 

konsultföretag samtidigt som arbete lagts på rekrytering. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Verksamhet Administration äldreomsorg: på denna verksamhet har bokförts särskilda 

stimulansbidrag avseende äldreomsorg, dessa är återbetalningsskyldiga om de inte används enliga 

riktlinjer. Enbart kostnaderna för vht 51025 ligger på 46 %, d.v.s. något under riktpunkt 50 %. 

Verksamhet enhetschefer äldreomsorg underskott på halvårsbasis på ca 35 tkr, vilket delvis härrör 

från personalskifte. 

Verksamhet ordinärt boende samt 51226 intäkter ordinärt boende och särskilda boende minskade 

intäkter mot budget på 223 tkr. 

Se kommentar i prognos 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget 
bud/prog period period 

Total 

Intäkter -4 013 -3 983 -30 -3 724 -2 006 

Kostnader 10009 10 852 -843 4 949 4 747 

RESULTAT 5 996 6 869 -873 1225 2 741 

SOCIALCHEF 

Intäkter 

Adm äldreomsorg 0 -126 126 -1640 0 

Trygghet s larm 0 -192 192 -101 0 

Avvikelse 
period 

1 717 

-201 

1 516 

1640 

101 

54 



Ordinärt boende -1675 -1356 -319 -682 -838 
Särskilt boende -805 -657 -148 -335 -402 
LSS adm o arb.ledning -60 -179 119 -279 -30 
Fä rdtj ä nst/Riksfä rdtjä nst -100 -100 0 0 -50 
Adm. ensamk. flyktingbarn -1373 -1 373 0 -687 -686 
SUMMA -4 013 -3 983 -30 -3 724 -2 006 

Kostnader 

Patientnämnd 6 5 1 5 3 
Rådet funk.hindr &amp; pensio 3 3 0 0 2 
SOFINT 78 78 0 78 39 
Enhetschefer ÄO 1 787 1872 -86 928 893 
Adm äldreomsorg 1355 1380 -25 631 678 
Gem komp.utv SOL+HSL 100 100 0 13 so 
Egna versamheter MAS 654 654 0 333 327 
Egna verksamheter MAR 566 649 -82 244 283 
Trygghets larm 447 447 0 84 224 
LSS adm o arb.ledning 651 663 -12 339 326 
Fä rdtjänst/Riksfä rdtjä nst 1324 1324 0 660 662 
IFO Enhetschef 645 1817 -1172 748 323 
Adm. ensamk. flyktingbarn 2 393 1860 533 887 938 
SUMMA 10 009 10 852 -843 4 949 4 747 
RESULTAT 5 996 6 869 -873 1225 2 741 

lnvesteringsuppföljning 
Kod Projekt Redovisning Årsbudget Återstår av % 

årsbudget förbrukning 
Text Jan - Juni 16 

2011 Läsplattor ÄO för 0 40 40 0 
TES 

Totaler 0 40 40 0 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Verksamheten ska kännetecknas av att kunderna möts av ett professionellt förhållningssätt med god 

kunskap, tillgänglighet och t illgång till information. Samverkan såvä l internt som externt kan bidra till 

att höja kvaliten vilket i sin tur gagnar kommunens innevånare. 
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Bakgrund/anledning till målet 
Socia lstyrelsen använder begreppet " god vård och omsorg" inom hälso och sjukvården samt 

begreppet "god kvalitet" inom socialtjänsten i övrigt. I ex vis lägesrapport 2016" vård och omsorg 

om äldre" framkommer att dessa begrepp utgår från fem specifi ka områden: kunskapsbaserad, 

sä ker, individanpassad, jämlik samt tillgänglig. 

Målvärde 
Biståndshandläggarna har dagliga telefontider 

Strävan efter att i varje kundkontakt möta kunden med ett högt mått av kunskap 

Ev. synpunkter/klagomål dokumenteras, hanteras och åtgärdas. 

Samverka såväl inom kommunen som med externa aktörer. 

Rekrytering av personal till lFO 

Resultat 
Biståndshandläggarna prioriterar de dagliga telefontiderna och endast i undantagsfall ej haft 

telefontid. 

Sammanställning av inkomna klagomål/synpunkter för tiden januari - juni 216 har gjorts, 9 st. I 

samtliga fall har åtgärder vidtagits. 

I projektet II sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län" finns ett välfungerande 

samarbete med norra länets kommuner och Region Örebro län i syfte att främja, förebygga och 

vårda. 

Bemanning inom IFO sker via konsulter via bemanning och tillsvidare anställda. 

Analys 
Att notera synpunkter/ klagomål är ett sätt att ge underlag till förbättringar inom verksamheten. Dt 

finns för föregående år ingen tillgänglig statiskt av antalet inkomna synpunkter/klagomål. Fortsatt 

arbete kring synpunkts- och klagomålshantering synes angeläget. Fortsatt rekryteringsarbete inom 

IFO under hösten för att på sikt minska insatserna från bemanningsföretag. Även övrigt 

utvecklingsarbete inom enheten erfordras. 

Åtgärder 
Enhet schefe rna aktualisera möjligheten t ill klagomål/synpunkter i respektive verksamhet . Fort satt 

rekrytering - och utvecklingsarbete inom IFO. 

Möten och upplevelser 

Äldreomsorgens kunder ska vara nöjda alternativ mycket nöjda med sitt särskilda boende och med 

sin hemtjänst. 
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Bakgrund/anledning till målet 
Inom ramen för den hållbara kommunen har i Ljusnarsbergs kommun antagit ovan nämnda mål 

Målvärde 
90 % av äldreomsorgens kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda med sitt särskilda boende och med 

sin hemtjänst. 

Resultat 
Ovan nämnda mål mäts dels gnom Socialstyrelsens nationella brukarundersökning, vilken genomförs 

vecka 12-17. Resultatet presenteras under oktober 2016. Under hösten görs inom verksamheterna 

en egen mätning. 

Analys 
Resultatet från den nationella undersökningen presenteras i oktober 2016. 

Åtgärder 
Genomförande av kundundersökning hösten 2016. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Sträva efter att öka kundens trygghet i det egna hemmet vilket bland annat kan ta sig uttryck i 

delaktighet i utredningsprocess, användande av digitala trygghetslösningar 

Bakgrund/anledning till målet 
Regeringens mål är att samtliga ana loga larm ska vara utbytta mot digita la vid 2016 år utgång. Dock 

beräknas att 70 % av kommunerna kan nå detta mål. ( Lägesrapport 2016) 

Målvärde 

Planera för övergång till digital teknik 
Avropa/upphandla tjänster rörande digitala larm. lnformationsbrev till kunder 

Resultat 
Under våren har beslutat fattats vilka te lestationer som kommer ersätt as med digitala lösn ingar, ett 

fåt al av äldreomsorgens nuva rande kunder berörs i ett inledande skede. Planering för övergång 

pågår. 

Analys 

Åtgärder 
Fortsatt planering för teknikskifte och utbyte av larm hos kund 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Kommunens kunder ska erbjudas bättre service genom att utveckla digitala tjänster. 

Bakgrund/anledning till målet 
Använda vårdplanering på distans för att på så sätt öka närståendes möjlighet delta samt hushålla 

med resurser såväl kommunala som globala 

Målvärde 
Implementera webbaserade vårdplaneringar 

Resultat 
Möjligheten till vård planering på distans är ny då tekniken infördes under februari. Antalet 

webbaserade vårdplaneringar har under årets första del varit 6 stycken. 

Analys 
Den nya möjligheten med webbaserade vård planeringar behöver ytterligare implementeras i såväl 

den egna verksamheten som hos andra vårdgivare. 

Åtgärder 
Fortsatt information om möjligheten till vårdplanering på distans. 
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Enhetschef individ- och familjeomsorgen (IFO) 

420 

Enhetschefens ansvarar omfattar de gemensamma intäkterna och kostnaderna för 

verksamhetsområden försörjningsstöd, vuxna missbrukare, barn och familj, ensamkommande 

f lyktingbarn och stöd och service till vissa funktionshindrade barn. 

Vid ingången av 2016 fanns inom enheten finns 11 årsarbetare fördelade enligt följande: 

handläggning av försörjningsstöd 2 handläggare, handläggning rörande vuxna missbrukare samt LSS 

barn 2 handläggare, handläggare av barn och familj 3 handläggare, handläggning av 

ensamkommande flyktingbarn 3 handläggare samt assistent inom verksamheten 1 handläggare. 

Under februari/mars tillfördes administrativt stöd riktat till handläggning av ensamkommande. 

Händelser under året 
Många i persona lstaben gick under årets första kvartal t ill andra arbetsgivare, något som präglat 

första ha lvåret. Under första halvåret har verksamheten också haft ett flerta l långvariga 

sjukskrivningar. Konsulter från bemanningsföretag har sedan mars/april funnits inom samtliga delar 

av IFO:s verksamhet. Verksamheten kommer även under andra halvåret va ra i behov av bemanning 

genom konsu lter då stora rekryteringssvårigheter kvarstår. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -2 064 -22 996 20 932 -18 126 -1 032 17 094 

Kostnader 17 534 52 180 -34 646 28 786 8 767 -20 018 

RESULTAT 15 470 29184 -13 714 10 661 7 735 -2 925 

ENHETSCHEF IFO 

Intäkter 

Överf.vht ensamkommande 0 0 0 -75 0 75 

Alkohol- o tobaklagst iftn -100 -100 0 -27 -50 -23 

Övriga LSS insatser -69 0 -69 -66 -35 31 

IFO Gem administration 0 0 0 -110 0 110 

lnst.vård vuxna missbruk -43 -10 -33 -88 -21 67 

Fam.hem SOL+LVM-vux missb -13 -3 -9 -7 -6 1 

lnst.vård barn o ungdom -77 -77 0 -133 -39 94 

Fam.hem SOL+LVU barn/ung -66 -826 760 -831 -33 798 

lndv behovsp öp vård-barn 0 -17 17 -17 0 17 
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Skyddat boende,vuxna 0 -15 15 -546 0 

Försörjningsstöd -1 696 -1945 249 -1 258 -848 

Ensamkom. flyktingbarn 0 -20 000 20 000 -14 966 0 

Ankomstboende 0 -2 2 -2 0 

SUMMA -2 064 -22 996 20 932 -18 126 -1032 

Kostnader 

Överförmynd.vht ensamkomm 0 39 -39 75 

Alkohol- o tobaklagstiftn 97 97 0 0 

Enhetschefer ÄO 0 0 0 15 

LASS Pers assistans- Barn 653 1004 -351 312 

LSS Korttidvistelse- Barn 266 826 -560 278 

Övriga LSS insatser 1156 3 589 -2 433 1665 

IFO Gem administration 6 457 9 288 -2 831 3109 

lnst.vård vuxna missbruk 708 2 011 -1 303 1593 

TNE - enhet 86 114 -28 60 

Fam.hem SOL+LVM-vux missb 214 225 -11 109 

lndv behovspr öp vård-vux 51 53 -2 28 

lnst.vård barn o ungdom 1287 3 711 -2 423 2104 

Fam.hem SOL+LVU barn/ung 757 2 240 -1483 971 

Kontaktperson- barn/ungd 120 158 -38 77 

Kontaktfamilj- barn/ungd 186 405 -219 203 

lndv behovsp öp vård-barn 0 467 -467 249 

Kontaktperson - vuxna so so 0 22 

Skyddat boende, vuxna 0 422 -422 427 

Försörjningsstöd 5 436 6 908 -1472 3 504 

Fastställande faderskap 9 9 0 0 

Ensamkom. flyktingbarn 0 20415 -20 415 13 878 

Adm. ensamk. flyktingbarn 0 0 0 -41 

Ankomstboende 0 150 -150 150 

SUMMA 17 534 52 180 -34 646 28 786 

RESULTAT 15 470 29184 -13 714 10 661 

Framtid och förväntad utveckling 
Finns ett utvecklingsuppdrag som kommer att arbetas med under hösten 2016 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Individ och familjeomsorgen ska verka för ett utökat föräldrastödsarbete samt utveckling av 

missbruksvården 
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Målvärde 

Samtliga föräldrar till barn i skolår 7- 9 ska under hösten 2016-våren 2017 erbjudas 
föräldrastödsutbildning. Vidare ska ett mer aktivt deltagande vid familjecentralen ske från Individ och 
familjeomsorgen. 

Missbruksvården ska utveckla öppenvårdsinsatserna. 
Fler personer ska bli självförsörjande och inte beroende av försörjningsstöd 

Resultat 
Ovan nämnda målvärden har inte uppnåtts under första halvåret. 

Analys 
Verksamheten har prioriterat handläggning av inkomna ärenden och har, utifrån personalläget, inte 

haft resurser delta i förebyggande arbetet tillsammans med andra aktörer. En planering för 

strukturering av samverkan kommer att genomföras under september/oktober månad. 

Handläggare till arbete med vuxna missbrukare har nyligen rekryterats vilket innebär möjlighet till ett 

begynnande utvecklingsarbete inom området. 

Inom försörjningsstöd har kunder erbjudits nybesökssamtal i syfte att slussa den sökande till rätt 

instans, även hushållsekonomisk rådgivning har erbjudits. 

Åtgärder 
Genomlysning av verksamheten, utarbetande av rutiner och policydokument. Inom försörjningsstöd 

och vuxen - och missbruksverksamheten påbörjas arbete med rutiner och metodutveckling under 

september 2016. 

Påbörjas i oktober 2016 utvecklingsarbete gällande myndighetsutövning inom hela IFO:s verksamhet. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
Individ och familjeomsorgen ska erbjuda ett gott bemötande och en trevlig 

besöksmiljö. 

Målvärde 
Kommunens värdegrund ska tas upp varje arbetsplatsträff till gagn för kommunens innevånare. 

Resultat 
Brukarenkät har inte genomförts. 

Analys 
Verksamheten har prioriterat handläggning av inkomna ärenden och har, utifrån personalläget, inte 

haft resurser genomföra brukarenkät. 

Åtgärder 
Brukarenkät genomförs under hösten 2016. 
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Enheten för funktionsstöd 

430 

Består av tre gruppbostäder, en daglig verksamhet, stödteam för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, personlig assistans, kommunal ledsagning, kontaktpersons-verksamhet mm. 
Insatserna riktar sig till vuxna from 21 års ålder efter avslutat särskolegymnasium. 

Totalt 20,69 årsarbetare fördelade på 24 tjänster. Enhetens uppgift är att tillhandahålla insatser för 

vuxna personer med stora och varaktiga fysiska och psykiska funktions hinder så att de ges möjlighet 
att leva som andra. Vi arbetar främst enligt LSS lagstiftningen som är en rättighets/ag för sociala 
tjänster. De personer som erhåller boendestöd får beslut jml Sol. 

Händelser under året 

Året har präglat s av inriktningen mot ett nytt arbetssätt i och med t itulaturförändringen som skedde i 

sept 2015. Medarbetarna förvänt as arbeta mer med en praktisk pedagogisk inriktning och ge ett 

adekvat st öd i va rdagen som präglas av den enskildes möjlighet t ill ökad egenkontroll och inflyt ande. 

Anställda med adekvat utbildning inom funktionsstöd t it uleras stödassistenter och et t pa r 

st ödpedagoger med högre ut bi ldning har anstä llts. De senares uppgift är att verka som coacher i den 

egna arbetsgruppen och lära ut metoder för stödjande arbetssätt. Nya former för delaktighet har 

implementerat s i verksamheten sk delaktighetsslingor och husmöt en har införts. M ålsättningen med 

den förändrade yrkesrollen är att våra kunder ska uppleva att de ges goda möjligheter till 

sjä lvbest ämmande och inflytande över sin vardag. 

För övrigt har året präglats av ett utökat ant al personlig assistans ärenden som inneburit att enheten 

gör ett ekonomiskt underskott. 

Verksamhetsmått/nyckeltal LSS insatser 

Ackumulerat 

Fg år Jan Feb Mar Apr Maj Juni Jul Aug Sep 0kt Nov Dec 
Antal pers som har 

personlig assistans 10 10 10 10 12 13 13 
Beläggning 
gruppboenden 

14 14 14 14 14 14 14 

Antal 1 1 1 1 1 1 1 
vuxna boende utanför 
kommunen 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 

13 pers ass ärenden. I budget har tagits höjd för 10 st. Nya ärenden som tillkommit 2016 är tre st 

som innebär fler än 20 h vardera och Försäkringskassan har inte beviljat något av ärendena 

ersättning för tid över 20 h. Budgetunderskottet för pers ass beräknas till -1 760 tkr. Ett av ärenden 

ska det återsökas bidrag för från Migrationsverket. Är ej medtaget i prognos. 

Fö rsöker minimera underskottet så gott det går. Kan förmodligen spara ca 50 tkr på ledsagning och 

ytterligare 50 tkr på andra intäkts- och kostnadsslag. 

Möjligen kan förväntas intäkter från Försäkringskassan senare under året om vård behov förändras. 

En person inom personlig assistens har ansökt om plats på äldreboende, innebär en 

kostnadsminskning med 25 056 tkr/mån from det datum personen erbjuds plat s inom 

äldreomsorgen. 

Förslag om differentierade ersättningar till personliga assistenter har föreslagit utskottet för de som 

vä ljer att bli sin egen assistansanordnare, olika ersättningsnivåer kommer att tillämpas beroende på 

om det är en anhörig eller annan person som arbetar som personlig assistent. 

Två kontaktpersoner är uppsagda fr.o.m. 1 juni och 1 juli 2016. 

Det prognosticerade underskottet för enheten under året uppgår till -1 583 tkr. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -1107 -1 221 114 -583 -553 30 

Kostnader 17 700 19 398 -1 697 8 767 8 851 83 

RESULTAT 16 594 18 177 -1583 8183 8 298 114 

ENHETSCHEF FUNKTIONSSTÖD 

Intäkter 

LSS Gruppb Bergsmansv -296 -324 28 -162 -148 14 

LSS Gruppb Kata Dahlström -360 -392 32 -196 -180 16 

LSS Gruppb Ängen -257 -268 11 -143 -129 14 

LSS Vårdhem psyk -81 -85 4 0 -40 -40 

LASS Pers assistans-Vuxna 0 -10 10 -53 0 53 

LSS+Sol DV Solstickan 0 -30 30 -12 0 12 

Lönebidragsanställningar -113 -113 0 -17 -56 -39 

SUMMA -1107 -1221 114 -583 -553 30 

Kostnader 

LSS adm o arb.ledning 236 237 -1 14 118 104 

LSS Gruppb Bergsmansv 3 487 3 486 1 1569 1 743 174 

LSS Gruppb Kata Dahlström 3 186 3 191 -6 1 560 1593 33 
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LSS Gruppb Ängen 3 405 3 369 36 1 716 1 703 

LSS Vårdhem psyk 1398 1408 -10 343 699 

So l Stödteam 824 825 0 361 412 

LASS Pers assistans-Vuxna 3 332 5 092 -1 760 2 425 1666 

LSS Ledsagning 176 120 56 19 88 

LSS+Sol Kontaktpersoner 122 122 0 89 61 

LSS+Sol DV Solstickan 1355 1355 0 566 678 

Övriga LSS insatser 0 1 -1 1 0 

VERKSAMHET-text saknas 0 12 -12 7 0 

VERKSAMHET-text saknas 0 1 -1 1 0 

Lönebidragsanställningar 178 178 0 95 89 

SUMMA 17 700 19 398 -1697 8 767 8 851 

RESULTAT 16 594 18177 -1 583 8183 8 298 

Framtid och förväntad utveckling 
Öppen kommun 

Enheten kommer att fortsätta att arbeta för transparens och öppenhet tex via de årligt 

återkommande enkätundersökningarna där vi får en direkt återkoppling på hur enheten arbete 

mottas b land våra kunder. Resultatet har inneburit att vi fått ett ökat ant al synpunkter på ideer och 

förbättringar från våra kunder som vi gemensamt aktivt arbetat med tex förbättringar i utemiljö, 

önskemål om aktivitet er, utflykter mm. Aktivitetsplanerna för 2016 kommer samtliga att utvärderas 

och fö ljas upp vid årets slut, resultaten kommer att redovisas i verksamhetsberättelse och på 

bo rådsmöten. 

Möten och upplevelser 

Enheten kommer att arbeta för att utarbeta en strategi för ökat brukarinflytande som tar sin 

utgångspunkt i individperspektivet och främjar det praktiskt pedagogiska arbetssättet. Under nästa 

år startar via två utbildade vägledare fler delaktighetsslingor för att den enskilde ska göras delaktig 

och medskapande i sin vardag. Resu ltatet av delaktighetsslingorna fö ljs upp av en 

enkätundersökning efter varje avslutad delaktighetsslinga. Även husmötena fö ljs upp via enkät till 

våra kunder och åtföljande handlingsplan 

Kunskap och kompetens 

Målet är att öka brukarnas kunskap och kompetens och verka för att den enskilde görs delaktig och 

medskapande i sin vardag, sk husmöten st artar from jan 2016 på två av våra gruppbostäder. 

Enhetens strävan är att tillgodose behovet av brukares önskemål av individuella lösningar för att de 

ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Persona len ska samverka med nätverk och andra 

professioner. Lagstiftning ställer krav på verksamheten när det gäller kvalitet, dokumentation, hygien 

mm och att personalen ska planera, genomföra och utvärdera sitt arbete. För att kunna göra det 

krävs att personalen har rätt kompetens. Förslaget med förändring av titulatur och kompetens är ett 

led i en långsiktig kompetensstege och har som huvudsyft e att leverera bättre kva litet till våra 

brukare. För att möta framtida arbetskraftsbehov och synliggöra verksamhetsområdet är det viktigt 
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att vår kommun gemensamt med länets övriga kommuner samordnar sig kring hur kompetensnivåer 

och titulatur ska hanteras. 

Innovation/entreprenörskap 

Antalet personer som lider av psykisk ohälsa ökar. 2013 gjordes en inventering i kommunen inom IFO 

och Enheten för funktionsstöd som visade att totalt cirka kända 50 personer lider av psykisk ohälsa 

och har kontakt med stödteamet och/eller IFO, finns dock ett större mörkertal. En ny inventering bör 

genomföras under 2016. 

Det är en ökande grupp som på sikt behöver ett utökat boendestöd för klara sitt eget boende, 

undvika sjukhusvistelser, externa placeringar och dyra boendelösningar. 

Möten och upplevelser 

Målrubrik 

Mål: Att öka våra boendes inflytande och medbestämmande över sin vardag, var och en utifrån sina 

förutsättningar. 

Att starta delaktighetslingor och husmöten på två gruppbostäder. 

Bakgrund/anledning till målet 

De boende ska göras mer delaktiga och medskapande i sin vardag genom ökat brukarinflytande. 

Målvärde 

Att starta delaktighetslingor på två gruppbostäder samt husmöten. Fyra delaktighetslingor bokas in 

under året, två på våren och två på hösten. Husmöten planeras in var 3:e vecka. 

Resultat 

Utvärdering via enkäter har skett per 30 maj på de två gruppbostäder där man gjort 

delaktighetslingor och infört husmöten. Resultatet visar att de boende är nöjda och upplever att de 

har större inflytande och deltar mer aktivt i de dagliga sysslorna i boendet. Via ett par 

delaktighetslingor har de boende i ett par av gruppbostäderna medverkat till att sätta en gemensam 

agenda för kommande husmöten som startade 2016, en första utvärdering har skett per 30 maj 

2016 som visar att de boende tycker att det fungerat bra med husmöten och gärna vill fortsätta. De 

boende anser att de fått ett ökat inflytande över möjligheten att ta del av de dagliga sysslorna. 

Analys 

Resultatet är uppnått enligt aktivitetsplanen. 

Åtgärder 

Fortsätta att arbeta vidare med fler delaktighetslingor och husmöten. Fortsatt resultatredovisning 

kommer att ske via enkätundersökningar. 

Kunskap & kompetens 
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Målrubrik 

Att ge våra kunder trygghet i att journalföring sker på ett formenligt och kompetent 

tillvägagångssätt. 

Bakgrund/anledning till målet 

Bristande kunskap hos personalen om dokumentationssystemet, hur social dokumentation görs samt 

bristfälligt tekniskt underhåll av dokumentationssystemet Viva. 

Målvärde 

Öka tryggheten till våra kunder att enheten uppfyller sitt krav på social dokumentation och att 

medarbetarna vet hur dokumentationssystemet Viva fungerar. 

Resultat 

En dokumentationsgrupp har utsetts som arbetat fram lathundar för Viva dokumentationssystem 

som finns på samtliga arbetsställen. Har inneburit att samtlig personal har tillgång till lätt vägledning. 

Ett dataombud har utsetts på varje arbetsställe med uppgift att vägleda arbetskamrater i Viva. 

Vägledningsdokument för social dokumentation har utarbetats av socialchef, enhetschef och 

godkänts i förvaltningens kvalitetsgrupp. 

Enhetschef har gått igenom rutiner för social dokumentation med samtliga medarbetare. 

Analys 

En förbättring av kunskapsnivån har skett, fler dokumenterar enligt rutin, kontroll av social 

dokumentation har skett via EC. 

Åtgärder 

Fortfarande förbättringsområden, ännu inte all personal som dokumenterar enligt rutin. Ev kommer 

en granskningsgrupp att utses som får till uppgift att vägleda och kontrollera att dokumentation sker 

enligt rutin. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Att våra boende och arbetstagare ska ha ett fullgott pedagogiskt stöd i sin vardag baserat på kunskap 

om var och ens behov. 

Bakgrund/anledning till målet 

Det förändrade inriktningen mot mer praktiskt pedagogiskt är en följd av titulaturförändringen som 

skedde under förra året och som resulterade i en ny yrkeskategori, stödpedagoger vars roll är att 

vägleda och coacha sina kollegor i arbetsmetodiken. 

Målvärde 

De boende i gruppbostäderna ska erbjudas bättre stöd i vardagen genom att det pedagogiska 

arbetssättet utvecklas i och med införandet av nya personalkategorier, stödpedagoger. 

Resultat 
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Samtlig personal är basutbildad i VISA (Visuellt individuellt arbetssätt) via kunskapskompendium. 

Både vikarier och ordinarie baspersonal utbildas via interaktivt dataprogram " Värdegrund LSS" . 

Kunskaperna till stödpedagogerna har skett via askultation, vidareutbildning och genom att ingå i 

resursnätverk med andra stödpedagoger. 

Kompetensutvecklingsplan för stöd pedagoger har utarbetats. 

Kompetensutvecklingen har inneburit att de boende erbjudits ett mer strukturerat och tydliggörande 

bemötande och förhållningssätt från sin personal med behovsorienterade och individanpassade 

schema för varje boende. 

De boende har genom individanpassade scheman blivit mer självständiga och fått bättre egenkontroll 

och inflytande över sin vardagstillvaro. 

Analys 

Uppföljning och utvärdering: 

Årlig enkätundersökning till våra brukare som redovisas i verksamhetsberättelsen, skickas ut årligen 

under hösten, följaktligen ännu ej erhållit någon återkoppling från våra kunder. Resultaten av 

enkäterna gällande delaktighetsslingorna och husmötena har visat att de flesta av våra kunder 

känner sig nöjda, delaktiga och upplever inflytande i sitt boende. 

Åtgärder 
Arbetet med att spetskompetensutveckla stöd pedagogerna i verksamheten har endast tagits sin 

början. Kräver ett fortlöpande arbete under flera år och flera utbildningar kommer att tillhandahållas 

denna yrkeskategori för att kvaliten på insatserna i verksamheten ska höjas och det praktiskt 

pedagogiska arbetssättet få genomslag. Även arbetet med delaktighetsslingor och husmöten 

behöver tid för att konsolideras och bli ett återkommande och mer resultatorienterat sätt att arbeta i 

personalgrupperna. Sammanfattningsvis är ovanstående ett exempel på ett systematiskt 

kvalitetsarbete som tagit sin början. 
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Enhetschef Solgården 

440 
So/gården inklusive Heden är ett vård- och omsorgsboende med 23 permanenta platser samt 4 

korttidsplatser. Inriktningen på dessa områden är att verkställa och utöva god omvårdnad och 

sjukvård utifrån beslut. 

Antal årsarbetare: 19,01 

Händelser under året 

I juni månad blev tre stycken lägenheter lediga. Den minsta lägenheten på Solgården är för tillfället 

"fryst" för att användas som dokumentation och överrapporteringsrum för personal vilket har skapat 

bättre och säkrare dokumentation och rapportering. 

Verksamheten ska ll kännetecknas av god kvalitet och rätt servicenivå och kunderna ska känna sig 

trygga. Enligt insatsenkäten (brukarenkät) som genomfördes hösten 2015 så instämmer 90% av 

Solgårdens boende att de blir bemötta med respekt och känner trygghet. Ny brukar enkät lämnas ut 

hösten 2016. Målvärdet: 90 % 

Efterfrågan på korttidsplatser är relativt lågt. 

Verksam hets mått/nyckeltal 
De fyra korttidsplatserna som finns på Solgården har haft beläggning under tiden januari-juni 2016. 

med 570 dagar vilket innebär 28,5 vårddygn per kund. 

Då trycket på korttidsplatser inte varit så högt har kunder kunnat var kvar på korttidsplats i avvaktan 

på särski lt boende, vilket inverkar på det genomsnittliga antalet vårddagar/kund 

Möjligheten till avlastning för anhöriga som vårdar sin maka/make i hemmet. 

Det finns i dagsläget plats för palliativ vård. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Budgeten har påverkats negativt på grund av korttidsfrånvaro och semesteruttag då har behovet av 

timanställda varit hög. En annan orsak är att statliga bidrag alltid släpar efter. Intäkter kommer inte 

in i tid. 

Kostnad för mat är högre än budget. 

Åtgärder som görs för att minimera underskottet: 

Se över behovet av vikariat tillsättning. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall 
bud/prog period 

Budget 
period 

Avvikelse 
period 
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Total 

Intäkter -2 603 -2 442 -161 -1256 -1 302 

Kostnader 14 850 14 699 151 7 466 7 424 

RESULTAT 12 246 12 257 -10 6 210 6 122 

ENHETSCHEFSOLGÅRDEN 

Intäkter 

GRUNDSKOLA 0 -13 13 -13 0 

Gruppboende Heden -337 -337 0 -183 -168 

So lgården -835 -835 0 -434 -417 

Matservice - Solgården -828 -828 0 -449 -414 

Lönebidragsanstä llningar -604 -430 -174 -178 -302 

SUMMA -2 603 -2 442 -161 -1256 -1302 

Kostnader 

Gruppboende Heden 404 404 0 195 202 

Solgården 12 030 12 054 -24 6167 6 014 

Matservice - Solgården 1329 1384 -56 689 664 

Lönebidragsanställningar 1087 857 230 416 544 

SUMMA 14 850 14 699 151 7 466 7 424 

RESULTAT 12 246 12 257 -10 6 210 6122 

Framtid och förväntad utveckling 
Verksamheten ska fortsättningsvis sträva mot att boende på Solgården skall vara minst 90% nöjda 

med insatserna de får. 

Kunden ska mötas av ett professionellt förhå llningssätt med god kvalitet och rätt servicenivå. 

Alla som bor på Solgården ska ha en utsedd kontaktperson med möjlighet att byta om boende inte är 

nöjd med den utsedde kontaktpersonen. Varje boende har en genomförandeplan som ska göras två 

gånger per år, även uppdateras vid förändring. Genomförandeplanen granskas fortsättningsvis av 

enhetschef 2 ggr/år. 

Klagomål/synpunkter och avvikelser ska fortsättningsvis dokumenteras, hanteras och åtgärdas. 

Hemsidan och samverkansportalen uppdateras två gånger per år. 

Förhoppningsvis kommer anta let elever och praktikanter att öka. 

Journalgranskning i dokumentationssystemet Viva samt granskning av genomförandeplaner. 

Uppföljning och utvärdering 

Fortsätta att kontinuerligt göra uppföljningar av genomförandeplaner på arbetsplatsträffar 
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Öppen kommun 

Målrubrik 
Det är lätt att kontakta oss boende och anhöriga möts respektfullt med ett professionellt 

förhållningssätt. 

Bakgrund/anledning till målet 
Verksamheten skall ha en god tillgänglighet för boende och anhöriga/vänner. Detta skapas bland 

annat genom att personal finns att tillgå dygnet runt. 

Målvärde 
Samverka internt och externt för att på rätt nivå kunna tillhandahålla de omvårdnadsinsatser som 

krävs. 

Resultat 
Boråd har genomförts en gång våren 2016, där deltagarna varit representanter för, politiken, 

boende, anhöriga, personal samt enhetschef. Detta är ett forum för boende/anhöriga att påverka 

och framföra sina synpunkter. 

Vidare kan personal nås via telefon dygnets alla timmar. lnformationsbroschyr finns att tillgå på 

kommunens hemsida samt i entren på Solgården. Arbetet med kvalitetsledningssystemet är igång, 

fokus har under 2016 ligger på att skapa rutiner för att på så sätt förbättra samverkan och insyn för 

kommunens invånare. 

Analys 
Ytterligare åtgärder bör vidtas för att öka måluppfyllelsen. Se nedan. 

Åtgärder 
Boråd två gånger per år vår och höst, där boende, anhöriga, personal och kontaktpolitiker är 

inbjudna. 

Verksamhetsberättelse skrivs två gånger per år. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
Insatser utförs med stor hänsyn till individens behov och önskemål samt utifrån kommunens 

värdegrund. 

Bakgrund/anledning till målet 
Förebyggande och främjande insatser för individen. Ge möjlighet till att fortsätta vara aktiv utifrån 

egna individuella önskemål och behov. Maten är viktig för hälsan och livsglädjen. Näringsrik mat är 

viktig för den äldre och så även måltidsmiljön. Möjlighet till fysisk aktivitet inom- och utomhus 

främjar hälsan. Tillgängliga grönområden har stor betydelse. 
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Målvärde 
Vardagsrehabilitering/social verksamhet, måltider, utevistelser. 

Resultat 
Kostråd har vi haft en gång på våren 2016 där vi diskuterar tillsammans med personalrepresentanter 

samt kostchef, kökschef och enhetschef vad våra boende tycker om maten, har de boende speciella 

önskemål, hur vi kan göra för att få en trevligare måltidsmiljö för boende på Solgården. 

Ett viktigt inslag är de frivilligorganisationer som besöker boendet och har haft olika aktiviteter, 

högläsning, promenader, sång och musik och andakter. Varje månad anslås aktiviteter som finns på 

Solgården, utöver frivilligorganisationer finns bland annat följande aktiviteter, sångstund, gymnastik, 

tidningsläsning och några gånger under året underhållning i form av sång och musik. Andra 

festligheter som har skett är Nobelmiddag. 

Analys 
Även här finns möjligheter till förbättringar av måluppfyllelsen. 

Åtgärder 
Kostråd två gånger per år vår och höst där kostchef/kökschef samt personal diskuterar maten samt 

måltidsmiljö utifrån önskemål från boende. 

Att utveckla samarbete med olika föreningar och organisationer. Detta skapar en "guldkant" på 

vardagen. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och 

vara delaktig. 

Bakgrund/anledning till målet 
Klicka här för att ange text. 

Målvärde 
Samtliga boende har en genomförandeplan som är utförda eller uppdaterade och granskade av 

enhetschef. 

Sprida information om verksamheten, Dokumentation. 

Resultat 
Genomförandeplan finns för samtliga boenden. 

lnformationsbroschyr finns att tillgå på kommunens hemsida samt i entren på Solgården. 

Avvikelser sammanställs och analyseras kontinuerligt på arbetsplatsträffar. 

Solgården tar emot elever och praktikanter vid förfrågningar. 
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Analys 
Utrymme för förbättringar finns. 

Åtgärder 
Hemsidan ska uppdateras fortlöpande. 

Genomförandeplan ska granskas 2 ggr/år av enhetschef. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Få verktyg hantera vardagen på det sätt den boende önskar med hjälp av välfärdsteknik. 

Att hushålla med kommuninvånarnas medel. 

Bakgrund/anledning till målet 
Den tekniska utvecklingen inom verksamhetsområdet ger möjligheter till bättre, säkrare och 

effektivare omsorg för de boende. 

Målvärde 
Införa nytt larmsystem. 

Resultat 
Ännu ej genomfört. 

Analys 
Finansieringsalternativ undersöks. 

Åtgärder 
Så snart finansieringen är löst kommer ett nytt internlarmsystem installeras. 
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Enhetschef hemtjänsten och Treskillingen 

450 

Ansvarsområdet innehåller kommunens Hemtjänst (ordinärt boende med beviljade insatser) 

Nattpatrull, som utövar tillsyn nattetid, samt Treskillingens Servicehus med 59 lägenheter. Under 

ansvaret har det under året funnits - enligt budgeterad bemanning - 33,41 årsarbetare, samt ett 

antal timanställda. Under perioden jon-juni 2016 har verksamheten utfört ca 3600 

hemtjänsttimmar/mån (schablontid). 

Händelser under året 
Under året har Treskillingen haft aktiviteter från frivilliga organisationer. Pensionärskören har deltagit 

med sång och musik. Kyrkan har besökt oss regelbundet. Varje vecka har Röda Korset och erbjudit de 

boende promenader. En dag i veckan har de boende kunnat delta i en mjukgympa, ledd utav en av de 

boende. De boende har också varje vecka erbjudits att delta i en stickgrupp, gruppen har sedan 

skänkt sina handarbeten till Röda Korset. Verksamheten har varje månad satt upp aktivitetslista om 

det som ska hända på Treskillingen. 

Även andra aktörer inom musikbranschen har varit och underhållit de boende på Treskillingen. Vi har 

haft ett "Boråd" där kontaktpolitiker mött de boende/anhöriga, personal och kostchef. Syfte har varit 

att tillsammans påverka och utveckla boendet på Treskillingen. Under perioden har de boende och 

personal kunnat lämna förslag till aktiviteter eller förbättringar på boendet i en förslagslåda . 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Budgeten har påverkats negativt när förstärkning i befintlig bemanning krävts. Detta har till exempel 

uppstått när efterfrågan på hemtjänstinsatser ökat pga ökad vårdtyngd, och när behov av insats på 

geografiskt otillgänglig plats uppstått, samtidigt som budgeten för bemanning sänkts med 0,60 %. 

Under perioden jan-jun har vi använt 84 640 kr till extra personalresurs. 

Vid korttidssjukfrånvaro och semestertider har också behovet av timanställda ökat. Detta 

sammantaget har påverkat budgeten negativt. Samtidigt har verksamheten varit sparsam med övriga 

kostnader vilket tyvärr ej räckt för att få balans i ekonomin. 

Verksamheten har även tvingats att plombera rum i ytterligare 2 lägenheter under perioden för att få 

de uthyrda. Juni 2016 är totalt 5 st. 3-rummare omgjorda till 2:or. Detta blir en total intäktsförlust på 

ca 4,5 Tkr varje månad (55 Tkr/år). 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -5 508 -5 651 143 -3 031 -2 754 277 

Kostnader 25 070 25 368 -298 12 995 12 536 -459 

RESULTAT 19 562 19 717 -155 9 963 9 782 -181 

ENHETSCHEF HEMTJÄN/TRESK 

Intäkter 

Hemtjänst 0 -131 131 -131 0 131 
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Nattpatrull 0 -12 12 -12 0 

Matservice -Hemtj, matlåd -902 -902 0 -345 -451 

Treskillingen -3 842 -3 842 0 -2 241 -1921 

Matservice -Treskillingen -764 -764 0 -293 -382 

Lönebidragsanställningar 0 0 0 -10 0 

SUMMA -5 508 -5 651 143 -3 031 -2 754 

Kostnader 

Hemtjänst 8 954 9 534 -580 4 784 4 477 

Nattpatrull 1457 876 581 438 729 

Matservice -Hemtj, matlåd 903 703 200 237 452 

Treskillingen 12 952 13 392 -440 7 156 6477 

Matservice -Treskillingen 803 803 0 349 401 

Lönebidragsanställningar 0 59 -59 30 0 

SUMMA 25 070 25 368 -298 12 995 12 536 

RESULTAT 19 562 19 717 -155 9 963 9 782 

Framtid och förväntad utveckling 
Vår verksamhet ska sträva mot att kunderna ska ll vara till minst 90 % nöjda med insatserna de får av 

Hemtjänsten. Vi vi ll också framledes sträva mot hög delaktighet i den egna vårdplaneringen. Vi ska 

också samverka med både interna och externa organisationer. Alla insatser ska ll ske utifrån 

kommunens värdegrund. Denna ska vara känd av våra kunder: 

"Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, 

göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Vi ska möta människan respektfullt och jämnlikt. I 

mötet med människor visar vi empati och engagemang." 

Alla kunder skall ha en aktuell genomförandeplan. Alla kunder skall ha en utsedd kontaktperson. 

Verksamheten ska tillgodose den enskildes behov av social och intellektuell stimulans. Alla Kunder 

ska ha möjlighet t ill att ge synpunkter/klagomål på vården till högre instans. 

På Ljusnarsbergs Kommuns hemsida, via kvalitetsledningssystemet Ensolution, ska medborgarna ta 

del av och följa ett ärende i en processbeskrivning. Vad görs och i vilken ordning. 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Kunden ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalite och rätt servicenivå 

Bakgrund/anledning till målet 
Alla insat ser skall ske utifrån kommunens värdegrund. 

Alla kunder skall ha en aktuell genomförandeplan. 

Alla kunder skall ha en utsedd kontaktperson. 

Verksamheten ska tillgodose den enskildes behov av socia l och inte llektuell stimulans. 

Alla Kunder ska ha möjlighet ti ll att ge synpunkter/klagomål på vården t ill högre instans. 
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Målvärde 
Sträva mot att kunderna skall vara till minst 90 % nöjda med insatserna de får av Hemtjänsten. 

Sträva mot hög delaktighet i den egna vård planeringen. 

Samverka med både interna och externa, organisationer. 

Resultat 
Enkätundersökning görs 1 gång/ år (november) 

Genomförandeplanen följs upp minst 2 gånger/år och vid förändringar i hälsotillstånd eller ändrade 
insatsbehov. 

Månads- och årsplanering av aktiviteter sker tillsammans med vårdtagare och boende. 

Analys 
Klicka här för att ange text. 

Åtgärder 
Enhetschef ansvarar för att genomförandeplanerna är aktuella. Fortlöpande uppföljning av dessa. 

Enhetschef följer löpande upp teamträffar och vård planeringar. 

Analyserar den årliga enkät undersökning och informerar om resultat till vårdtagarna. 

Utvärderar löpande inkommande synpunkter/klagomål tillsammans med chef och medarbetare. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
Det ska finnas mötesplatser och träffpunkter för äldre i kommunen 

Bakgrund/anledning till målet 
Tillvarata de äldres egna och gemensamma intressen. 

Stimulera aktivt de äldre till deltagande och medverkan. 

Informera om kommande aktiviteter på ett enkelt och informativt sätt. 

Hitta och tillvarata befintlig kompetens bland kommunens innevånare. 

Målvärde 
Alla äldre personer boenden i kommunen ska erbjudas och motiveras till aktiviteter som de sen kan 

mötas omkring. 

Resultat 
Inbjudan har skett minst 2 ggr/år till en arbetsgrupp bestående av representanter från de boende, 

politiken och ideella föreningar som gemensamt kunnat föreslå och driva olika aktiviteter. 

Analys 
Upplevelsen är att det på Treski llingen finns ett intresse bland de boende för att delta i olika 

aktiviteter, delta i möten och framför allt - att få underhållning. Detta kan utvecklas tillsammans med 

de boende. 

Åtgärder 
Presentation av samtliga aktiviteter görs här samt i den årliga verksamhetsberättelsen. 
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Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Öka kundens möjlighet att bo kvar i det egna hemmet och bibehålla sina funktioner. 

Bakgrund/anledning till målet 
Råd, vägledning och stöd till självständighet 
Uppföljning av beslutade insatsser 
Arbeta med senior alert på varje enhet inom äldreomsorgen. 

Målvärde 
Att ha så friska och självständiga kunder som möjligt med ökat välmående. 
Att göra kunden delaktig i sin egen utveckling mot självständighet. 

Resultat 
Erbjudande om förebyggande insats till medborgare över 80 år. 

Åtgärder 
Redovisning av belagda platser inom äldreomsorgen 
Redovisning av senior alert APT/ teamträffar 
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Enhetschef Koppargården 

460 

Koppargården vård och omsorgsboende med tillgång till personal dygnet runt. Omsorg och vård ges 

utifrån den enskildes behov. Vi eftersträvar ett öppet och välkomnande klimat med ett gott 

bemötande och trivsam atmosfär för alla. Vi har 41 lägenheter fördelade på 4 grupper varav en 

grupp är demensboende. Det finns 2 lägenheter med "extra rum" som kan erbjudas make/maka/par 

boende. 

Koppargården 29,05 årsarbetare fördelade på dag-, kväll-, och nattpersonal. 

Händelser under året 
Verksamheten skall främja för god tillgänglighet för boende, anhörig och övriga kommuninvånare. 

Koppargården har tagit emot praktikanter.Personalen har arbetat med ett kvalitetssystem med processer och 

rutiner. 

Vi har haft aktiviteter av frivilliga organisationer. Pensionärsorganisationer har deltagit regelbundet med och 

körsång. Svenska kyrkan ordnar med gudstjänster en gång i månaden. Musikunderhållning med trubadurer har 

skett under våren. Rullstolspromenader med Röda korset. Vi har själva ordnat med aktiviteter och 

månadsprogram för de boende. Midsommarfirande med extra god mat och underhållning. Alla boende erbjuds 

egen tid varje vecka för att ytterligare öka trivseln och eget välbefinnande. Vi har haft Boråd där möts 

kontaktpolitiker med boende/anhöriga och personal för att tillsammans kunna påverka och utveckla boendet 

på Koppargården. Vi har haft ett möte med kost enheten under våren. Alla lägenheter har varit uthyrda även 

extra rummet var belagt två veckor under våren. Trivselpeng från tidningen Kopparbergaren, för de boende på 

Koppargården. Koppargården har införskaffat 2 nya sängar och madrasser. Utomhusmiljön har förbättrats med 

en pavi ljong på innergården. Det nationella brukarundersökningen för äldreboende som skickas ut vecka 12-17 

resultatet redovisas under oktober 2016. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Det nationella brukarundersökningen för äldreboende som skickas ut vecka 12-17 och resultatet redovisas 

under oktober 2016. Nöjd kund index " Insat senkät socia lförva ltningen Ljusna rsbergs kommun" som 

årligen under hösten delas ut till våra boende/anhöriga. Målet av resultat är att kunden ska vara nöjd 

till minst 90 % med sitt särskilda boende. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Extra nattlinje, restriktiva m ed vikarietillsättning under våren . Vi sträva r alltid efter en god ekonomisk 

hushållning. I budget finns det budgeterat för sommarvikarier. Anpassar bemanning eft er behov med 

en strävan efter en god ekonomisk hushållning. Kostnader för sommar vikarier har inte räknats med 

vid ha lvå rs prognos. Budget enligt prognos. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -4192 -4 192 0 -2 382 -2 096 286 
Kostnader 21972 21972 0 10 526 10986 460 
RESULTAT 17 780 17 780 0 8144 8890 746 
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ENHETSCHEF 
KOPPARGÅRDEN 

Intäkter 

Koppargården -2 962 -2 962 0 -1672 -1481 
Matservice - Koppargården -1 230 -1 230 0 -710 -615 
SUMMA -4192 -4192 0 -2 382 -2 096 

Kostnader 

Koppargården 20081 20 081 0 9 533 10041 
Matservice - Koppargården 1891 1891 0 993 945 
SUMMA 21972 21972 0 10 526 10 986 
RESULTAT 17 780 17 780 0 8144 8 890 

Framtid och förväntad utveckling 
Följa utveckling av nya produkter, hjälpmedel, och ta till oss nya forskningsrön samt rapporter från 

socialstyrelsen. "I lägesrapport 2016 omnämns särskilt att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, 

individbaserad, jämlik och tillgänglig". Därför vill vi på Koppargårdens äldreboende fortsätta anpassa 

verkligheten till de boende, deras behov och förväntningar och utveckla Koppargården till ett 

modernt och komplett boende. Vi ska fortsätta förvalta den goda relationen med boende och 

anhöriga. Kvalitetsledningssystemet ska ll systematiskt utvecklas. 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Ge stöd och hjälp utifrån den enskildes förutsättning och behov samt ta hänsyn till individens rättigheter och 

självbestämmande. Vi har samverkat med föreningsliv, folkbildningsorganisationer(musik), hälso-, och 

sjukvården. 

Bakgrund/anledning till målet 
Goda livsvillkor för de boende som ekonomi, sysselsättning, delaktighet och trygghet. Sträva mot att 

kunderna ska ll vara nöjda till minst 90 % i nöjd kund index, enkäten delas ut till våra 

boende/anhöriga årligen under hösten. 

Målvärde 
Alla kunder 100 % har en aktuell genomförandeplan. Planerade teamträffar och vårdplaneringar. Alla 

kunder har en utsedd kontaktperson, och möjlighet att byta den. Vi strävar efter att allt arbete och 

alla insatser sker utifrån kommunens värdegrund. Vi har strävat efter att tillgodose den enskildes 

behov av stimulans, sociala och inte llektuella behov. Uppföljning av genomförandeplan har skett till 

ca 80 %. 

Resultat 
100 % har genomförande plan. Alla har inte haft uppföljning av genomförande planer i dagsläget och 

det beror på semestertider. Teamträffar och vårdplaneringar har i huvudsak genomförts enligt plan. 
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Analys 
Önskvärt vore att genomförandeplanerna blir mer innehållsrika och att boende/anhöriga är mer 

delaktiga. 

Åtgärder 
I en högre grad erbjuda boende/anhöriga att medverka och känna sig delaktiga i 

genomförandeplaner. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
Mötesplatser och meningsfull tillvaro och att främja en god hälsa. 

Bakgrund/anledning till målet 
Vi bryter ensamhet och isolering för de äldre, skapar trivsel för goda matvanor och fysisk/psykisk 

aktivitet, att de äldre ska erbjudas hälsofrämjande besök (musik, gudstjänster, föreningar som hjärt

lung, demensförening). http://www.socialstyrelsen.se/aldre 

Målvärde 
• Underhållning minst 2 ggr/mån 

• Fortsätta ett bra samarbete med föreningsliv, Röda korset, kyrka 

• Boråd 2-4 ggr/år med boende/anhöriga, personal och politiker 

• Kostenhet, anpassa mat efter önskemål 

• Boende erbjuds egen tid 1 ggr/vecka med kontaktperson 

• Koppargårdens egna aktiviteter, uteaktiviteter, korvgrillning 

Resultat 
Personalen månadsplanerar på varje grupp i samråd med de boende för inom och utomhus och 

genomfört aktiviteter som bakning, korvgrillning, promenader, högläsning. Underhållning av 

föreningar och musikanter. Återrapportering sker kontinuerligt till Kostenheten om måltidens 

uppskattning. De flesta aktiviteter har uppskattats av de boende. 

Analys 
Äldres ensamhet och isolering ska brytas. http://www.socialstyrelsen.se/a ldre 

Åtgärder 
Försöka söka nya samarbetspartner i fler föreningar i syfte fö r att stimulera, aktivera och bryta 

isoleringen för de boende. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Äldre personer ska ll ges råd och stöd för att få en fungerande vardag. 
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Bakgrund/anledning till målet 
Tillgång till enkel och tydlig information är viktigt för att äldre medborgare skall kunna ta tillvara sina 

rättigheter och skyldigheter, för att kunna ta beslut och ansvar för sin livssituation och själva planera 

för sitt åldrande. 

Målvärde 
Socialstyrelsen enkät "vad tycker äldre om äldreomsorgen" resultatet kommer i okt 16. I 

genomförande planerna får de boende/anhöriga komma med åsikter i den egna omvårdnads 

planering. Arbete med kvalitetssystemet Senior Alert med tyngdpunkt på att förebygga risk för 

fallskador, undernäring, sår, munvård och nattfasta. 

Resultat 
Fortlöpande uppföljning av Senior Alert, genomförande planer och avvikelser. 

Patientsäkerhetsberättelsen innehåller rapporter om avvikelser och fall. 

Analys 
Redovisning på arbetsplatsmöten, där personal får återkoppling om vidtagna åtgärder. 

Åtgärder 
Genom individuella träningsprogram som gruppgymnastik, kunskaper om inre miljö (inga mattor, 

sladdar) 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Erbjuda god vård och omsorg. 

Bakgrund/anledning till målet 
Boendeform för äldre utvecklas utifrån önskamål och behov. Utveckla vården och omsorgen. Vi ska 

ha ett flexibelt och anpassat boende (sänka/höja handfat). Samverkan med arbetsterapeut med 

hjälpmedel och rehabilitering. 

Målvärde 
Målet är att ge en god vård och omsorg, lindra symtom, förebygga oro och missförstånd och 

förbättra livskvalitet för personer i livets slutskede. 

Resultat 
Vi har väl anpassade lägenheter till verksamheten. 

Analys 
Fortsätta med att vara lyhörda och att lyssna in på de boende/anhörigas önskemål. Ta till sig nya råd 

och rön 

Åtgärder 
Professionellt samarbete med alla parter 
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Enhetschef sjuksköterskor 

470 

Verksamheten tillhandahåller sjukvårdsinsatser med sjuksköterskekompetens dygnet runt på våra 

särskilda boenden samt till de kommuninvånare som är inskrivna i hemsjukvården. Sjuksköterskorna 

handleder/instruerar även övrig personal i sjukvårdsfrågor. 

Antal årsarbetare: 9, 71 fördelade på följande sätt: 

Dag 6,51 (5,68 vardagar) 

Kväll 1,14 Natt 2,05 

Händelser under året 
Under våren har 5 sjuksköterskor, vilket innebär 40% av våra totala resurser, sagt upp sig och finns 

inte kvar efter sommaren. Det har självklart inneburit en stor omställning i hur vi bedrivit vårt arbete 

och möjligheten att nå de uppsatta målen i aktivitetsplanen. Annonsering efter nya medarbetare har 

hittills ej gett något resultat. Patientsäkerheten är vårt viktigaste mål och kompetensen har 

prioriterats före ansvarsområden och kontinuitet. Vilket tyvärr inneburit en kvalitets försämring. 

Samverkan med övriga verksamheter internt och externt har varit avgörande för att på rätt nivå 

kunnat tillhandahålla de sjukvårdsinsatser som krävts. Tillsammans har vi planerat och möjliggjort 

hemgång för samtliga utskrivningsklara från lasarettet inom 2,6 dagar. 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Det är lätt att kontakta oss och kunden möts respektfullt med ett professionellt förhållningssätt 

Bakgrund/anledning till målet 
Personer som med anledning av sitt vård behov är inskrivna i hemsjukvården, närstående eller 

externa samarbetsparter skall ha lätt att komma i kontakt med tjänstgörande sjuksköterska i vår 

verksamhet. För att minska ev oro och underlätta samarbete. 

Målvärde 
Alla som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på våra särskilda boenden skall ha en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska (fast vård kontakt). 

Vi har fasta telefoner med möjlighet att lämna meddelande och bli uppringd, samt personliga e-post 

adresser 

Patientsäkerhetsberättelse skrivs 1ggr/år. 

Resultat 
Vi har kontinuerligt uppdaterat hemsida och Regionens katalog i samverkansportalen med aktuella 

namn och telefonnummer. Det har inte alltid varit möjligt att komma i kontakt med en fast 

vårdkontakt men tjänstgörande sjuksköterska har funnits tillgänglig dygnet runt. 
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Analys 
En kvalitetsförsämring med brister i kontinuitet och tillgänglighet med fasta vårdkontakter har ej 

kunnat undvikas. Men trots en ansträngd situation med brist på sjuksköterskor så har 

patientsäkerheten inte äventyrats. Grundat på att inga allvarliga avvikelser eller klagomål har 

inrapporterats. 

Åtgärder 
Det har skett en kontinuerlig uppdatering av hemsida och samverkanskatalog. Annonsering för att 

rekrytera nya sjuksköterskor har skett i Väsman Runt, Blocket, Facebook och på platsbanken . 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
Insatser och ordinationer utförs med stor hänsyn till individens behov och önskemål 

Bakgrund/anledning till målet 
Alla skall erbjudas och så långt det är möjligt vara delaktiga för att kunna påverka sin vård och 

behandling 

Målvärde 

Alla som har kommunala hälso och sjukvårdsinsatser skall ha en aktuell vårdplan som man fått 

möjlighet att vara delaktig i. 

Resultat 
Journalgranskning lggr/år 

Analys 
Trots att inte granskning sker halvårsvis är känslan att vi inte nått målet fullt ut med att uppdatera 

samtliga vårdplaner. Framförallt när små förändringar skett. 

Åtgärder 
Strävar efter att kunna tillsätta sjuksköterskor enligt bemanningsplan 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Tillgänglig informationsbroschyr 

Bakgrund/anledning till målet 
Sprida information och kunskap om vår verksamhet och uppdrag 

Målvärde 
Att i broschyr och på hemsidan ge en beskrivning av verksamheten och de insatser som kan utföras. 

När man kan bli erbjuden hemsjukvård och hur det går till. 

Utvecklad spetskompetens inom inkontinens, palliativ vård. 
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Resultat 
Hemsidan har uppdaterats vid förändringar. Broschyren har lagts vilande. Satsningen på att utveckla 

spetskompetens inom palliativ och inkontinensvård har ej kunnat påbörjats. 

Analys 
Bortprioriterad satsning med den sjuksköterskebrist som föreligger. 

Åtgärder 
Strävan efter att säkerställa kompetensen med att kunna tillsätta sjuksköterskor en ligt 

bemanningsplan. Detta skall ske genom att vara en god arbetsgivare med bra arbetsmiljö, 

uppskattning och konkurrenskraftig lön 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Kommunens kunder ska erbjudas en bättre service genom att utveckla digitala tjänster. 

Bakgrund/anledning till målet 
Förkorta ledtider och vara kostnadseffektiva 

Målvärde 
Använda oss av mobil dokumentation i verksamheten 

Resultat 
Vi har ej prioriterat utvecklingen av digitala tjänster. 

Analys 
Utveckling är initialt tidskrävande och vi har inte kunnat prioritera detta pga sjuksköterskebristen 

även om det i förlängningen ska ll generera tidsvinster. 

Åtgärder 
Strävan efter att kunna tillsätta sjuksköterskor enligt bemanningsplan. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor är anledningen ti ll att verksamheten har ett plusresultat 

gä llande arbetskraft. Ingen kostnad till Region Örebrolän pga utskrivningsklara patienter har varit 

aktuellt. Sjukvårdsmaterial är avsevärt dyrare än budgeterat de höga kostnaderna beror på att vi är 

avtalslösa. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -258 -258 0 -7 -129 -122 

Kostnader 7 293 7 373 -81 3 382 3 646 264 

RESULTAT 7 034 7115 -81 3 375 3 517 142 

ENHETSCHEF 
SJUKSKÖTERSKOR 
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Intäkter 

Sjuksköteskor -ord boende -258 -258 0 -7 -129 -122 

Kostnader 

Bet.ansvar ÄDEL+Psyk/ÄDEL 210 210 0 0 105 105 

Driftprojekt SOL o HSL 2 2 0 0 1 1 

Sjuksköteskor -ord boende 3 224 3 224 0 1138 1612 474 

Inköp sjukvårdsmaterial 87 167 -81 86 43 -43 

lnkontinensmaterial 523 523 0 248 261 13 

Koppargården 0 0 0 7 0 -7 

Sjuksköterskor -särsk bo 3 247 3 247 0 1902 1 623 -279 

SUMMA 7 293 7 373 

RESULTAT 7 034 7115 

Framtid och förväntad utveckling 
ÖPPEN KOMMUN 

-81 3 382 3 646 

-81 3 375 3 517 

Fortsätta att samverka internt och externt för att kunna tillhanda hålla de sjukvårdsinsatser som 

krävs. 

Arbeta vidare med det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetens processer via 

kvalitetsledningssystemet . Detta för att arbetet skall bedrivas likvärdigt oavsett vem som 

tillhandahåller insatsen t ill kund. 

263 

141 

Nya medarbetare rekryteras som tillsammans med de erfarna sjuksköterskorna möjliggör utveckling 

av vår verksamhet. Vi intern utbildar alla sjuksköterskor att använda beslutsst öd vid bedömningar av 

förändrade allmäntillstånd och vård behov hos vå ra patienter. 

MÖTEN OCH UPPLEVELSER 

Fo rtsätta arbetet med att förbättra vå rdplanerna och genomförandet tillsammans med vå ra kunder 

KUNSKAP OCH KOMPETENS 

Återuppta och uppdatera vår informations broschyr. Fort sätta att ta emot studenter i den omfattning 

som önskas. Fortsätta arbetet med att försöka utbilda handledare enligt de krav som ställs från 

universitet. 

INNOVATION /ENTREPRENÖRSKAP 

Vårdplanering sker alltmer på distans. Föreläsningar länkas till oss så att fler har möjlighet att kunna 

deltaga. Utvecklingen av ett ändamålsenligt medicinrum fortsätt er, med ökade krav som ska ll 

säkerställa att medicinhanteringen sker säkert och effektivt. Dokumentation skall kunna ske med 

hjälp av appar i en läsplatta. 
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Enhetschef rehabilitering 

480 

Vår verksamhet är indelad i tre delar: Arbetsterapin som ger arbetsterapeutiska insatser till 

kommunens innevånare -Dagrehabilitering och Dagverksamhet - Vaktmästeri till våra särskilda 

boenden och hjälpmedelsservice framför allt gällande kommunens omvårdnadshjälpmedel 

Antal årsarbetare: 6,25 som är fördelade på följande sätt: 3,25 arbetsterapeut, 1,0 undersköterska 

dagverksamhet, 1,0 hjälpmedelstekniker och 1,0 vaktmästare. 

Händelser under året 
Öppen kommun: 

Kunden ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalite och rätt servicenivå. Vi ska 

vara en för kunderna tillgänglig enhet. 

Bakgrund till målet: Detta är vad kunderna bör kunna förvänta sig av vår verksamhet. 

Målvärde: 

1:God kvalitet genom att kvalitetsledningssystemet är implementerat i verksamheten och att nya 

rutiner och processer läggs in vid behov. 

2: 90 % nöjda kunder genom: -Att varje gäst på Dagrehab. har en kontaktperson i vår verksamhet. 

-Att det finns en Rehab.plan alt. genomförandeplan för Dagrehabilitering/ Dagverksamheten. 

-Alla kunder får information om möjligheten att lämna klagomål/synpunkter och att dessa 

hanteras/åtgärdas. 

3: Tillgänglig verksamhet: 

-Arbetsterapeuterna har telefontid varje vardag och telefonmeddelanden avlyssnas dagligen. 

-Hemsidan uppdateras vid behov. 

-Mail sänds vidare till kollega vid semester. 

4:Delta i samverkan internt och externt. 

-Arbetsterapeuterna deltar i teamträffar och vårdplaneringar. 

-Träffar med landstingets sjukgymnaster sker regelbundet. 

-Samverkansträffar mellan arbetsterapeuterna i norra länsdelen sker regelbundet. 

-Samverkansträffar för hjälpmedelstekniker i länet sker några gånger per år. 

Resultat: 1: Kvalitetsledningssystemet är implementerat och processer har lagts in. 

2: Ingen enkätundersökning är gjord än, men alla gäster på Dagrehab. har en kontaktperson och en 

individuell plan. Gästerna får även information om klagomål/synpunktshantering. 

3: Telefontiden fungerar bra. Telefonmeddelande avlyssnas dagligen. Hemsidan har uppdaterats i 

juni. Arbetsterapeuternas mail sänds vidare vid semester. 

4: Intern samverkan sker på teamträffar och vård planeringar. Träffar med sjukgymnasterna har också 

skett vid flertal tillfällen under första halvåret. Samverkansträff för arbetsterapeuterna i norra 

länsdelen har skett en gång i år och hjälpmedelsteknikerna har haft en träff i Örebro. 

Analys: Arbetet med kvalitetsledningssystemet måste fortsätta. Även att utveckla de interna 

samverkansträffarna. Kundenkät i höst. 

Möten och upplevelser: 
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Ge planerade upplevelser till våra gäster i Dagverksam het och Dagrehab. 

Bakgrund till målet: Ge en stimulerande och aktiverande dag hos oss. 

Målvärde: Öka välbefinnandet hos våra gäster 

Resultat: "Må bra rummet" har använts mera och utflykter har gjorts i samband med hemresa varje 

vecka. 

Analys: Genom att kombinera fysiskt träning och social samvaro behåller våra gäster sin 

aktivitetsförmåga och sitt psykiskta välbefinnande. 

Kunskap och kompetens: 

Öka kundens möjlighet att bo kvar i egna hemmet och bibehålla/förbättra sina förmågor. 

Bakgrund till målet: Att våra kunder förblir så friska och självständiga som möjligt med ökat 

välbefinnande. 

Målvärde: Ha en aktuell tillgänglig informationsbroschyr. 

Erbjuda: 

-Arbetsterapeutisk rehabilitering inom en månad från remissdatum. 

-Förebyggande hembesök till kommuninnevånare som fyllt 80 år och ej har hemtjänstinsatser. 

-En plats på Dagrehab/dagverksamhet inom sex veckor från remissdatum. 

Resultat: Två aktuella informationsbroschyrer finns. 

98 % av arbetsterapeuternas kunder har fått en bedömning inom en vecka och 96 % har fått åtgärder 

inom en månad. Alla gäster till Dagrehab/dagverksamheten fick komma inom sex veckor från 

remissdatum. Åtta personer har erbjudits ett förebyggande hembesök och 6 har genomförts. 

Analys: Dessa siffror måste följas noga framåt, detta då arbetsterapeuterna fått mera 

arbetsuppgifter överförda från enhetschef som nu gått i pension. 

Innovation och entreprenörskap 

Kunden ska få verktyg att hantera vardagen med hjälp av välfärdsteknik. 

Att hushålla med kommunens medel. 

Bakgrund till målet: En effektivisering av vårdplanering och dokumentation behöver göras. 

Målvärde: Börja med vårdplanering på distans, mobil dokumentation. 

Skapa ett batterieåterladdningsrum. Vaktmästarsamverkan med övriga enheter för att ge minskade 

kostnader för transporter och vikarier. 

Resultat: Fyra vårdplaneringar på distans har genomförts där våra arbetsterapeuter deltagit. 

Ett batteriladdningsrum har skapats där 38 batterier har testats och 9 av dem har kunnat återladdas. 

Vaktmästarsamverkan har skett men det har blivit svårare nu då vaktmästarresurser har minskat. 

Analys: Viva applikation ej inköpt än. Bör ske inom en snar framtid. 

Vaktmästarsamverkan bör ses över igen. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Nyckeltal/verksamhetsmått: Halvår 2016 Helår 2015 Helår 2014 Helår 2013 

Antal hembesök av arbetsterapeut 670 1375 1257 1219 

Antal genomförda förebyggande hembesök 6 11 9 19 
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Totalt antal besök på dagverksamheten 718 

Antal gäster i rehabilit eringsgruppen 22 

Antal gäster i sociala gruppen 3 

Antal gäster i demensgruppen 7 

Antal utförda arbetsorder ang. omvårdnadshjälpmedel 126 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Enligt budget 

Årsbudge Årsprogno Avvikelse 
t s 

Total 

Intäkter -77 -80 

Kostnader 3 514 3 506 

RESULTAT 3 437 3 426 

ENHETSCHEF REHAB 

Intäkter 

Dagvård/arbet sterapi -2 -3 

Inköp 0 -2 

omvårdnadshjälpmede 

Matserv - Dagvård/Arb.t er -75 -75 

SUMMA -77 -80 

Kostnader 

Dagvård/arbet sterapi 3169 3 241 

Inköp 71 71 

omvårdnadshjälpmede 

Matserv - Dagvård/Arb.ter 75 75 

Omvårdnads hjä lpmedel 182 102 

LSS Gruppb gemensamt 16 16 

SUMMA 3 514 3 506 

RESULTAT 3 437 3 426 

Framtid och förväntad utveckling 
Öppen kommun 

3 

8 

10 

1 

2 

0 

3 

-72 

0 

0 

80 

0 

8 

10 

1205 1107 1294 

25 21 16 

7 11 12 

7 11 13 

283 240 271 

Utfall Budget Avvikelse 

-44 -39 5 

1 830 1 757 -73 

1 786 1 719 -68 

-3 -1 2 

-2 0 2 

-40 -38 2 

-44 -39 5 

1 704 1585 -119 

47 36 -11 

37 38 1 

42 91 49 

0 8 8 

1830 1 757 -72 

1 786 1 719 -67 

Fortsatt arbete med kvalitetsledningssystemet så alla verksamhetens processer och rut iner fin ns 

inlagda i systemet. Genomföra enkätundersökning om kundnöjdheten på Dagverksamhet/Dagrehab. 

Öka samverkan både internt och externt för alla yrkesgrupper inom verksamheten. 

Uppdatera hemsidan minst två gånger per år. 
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Möten och upplevelser 

Utveckla nya aktiviteter enligt gästernas önskemål. 

Kunskap och kompetens 

Fortsätta utveckla de förebyggande hembesöken för att ge våra kunder mer information. 

Uppdatera verksamhetens informationsbroschyrer vid behov. 

Följa arbetsterapeuternas arbetsbelastning då nya arbetsuppgifter tillförts arbetsgruppen så att 

kunderna fortfarande kan få kontakt med arbetsterapeut och åtgärder inom en månad 

(målvärde 90%). 

Innovation och entreprenörskap 

Antalet vård planeringar på distans kommer att öka, så alla arbetsterapeuter bör kunna genomföra 

dessa planeringar. 

Inköp av Viva applikation på platta för tre arbetsterapeuter för att förenkla journaldokumentationen. 

Öka användningen av batteriladdningsrummet. 

Öka samverkan mellan vaktmästarna inom skola fastighetsbolaget med vår verksamhets 

vaktmästare. 
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Bildningschef 

510 

Under verksamhetsområdet återfinns följande verksamheter: 

Utskottsadministration, kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgård, elevhälsa, skolskjutsar, 

elevassistenter, sko/ledning, vaktmästare, kompetensutveckling samt köp av platser inom förskola, 

fritidshem, grundskola och gymnasieskola av fristående aktörer och andra kommuner. 

Antal årsarbetare i budget: 18,35 

Sko/ledning 3,00 

Elevhälsa: 

IT-pedagog: 

Assistenter/resurslärare: 

Skolskjutsverksamhet: 

Bibliotek inkl. skolbibliotek: 

4,50 (specialpedagoger, kurator, sko/psykolog, sko/sköterska 

0,50 

3, 75 {5 tjänster a 75 %) 

1,10 

2,50 

Fritidsledare/fritidsassistent: 1,00 

Vaktmästare 2,00 

Händelser under året 
Öppen kommun 

• En ny biblioteksplan för perioden 2016 - 2019 antogs av kommunfullmäktige under våren. 

• Ökningen av antalet nyanlända ungdomar i gymnasieåldern har fortsatt under året, om än i något 

lägre takt de senaste månaderna. Lindeskolan som är den gymnasieskola som ansvarar för 

språkintroduktionen har inte lyckats ta emot alla elever. För att lösa situationen har en tillfällig grupp 

startats i Kopparberg för de ungdomar som inte kunnat beredas plats. 

Innovation/entreprenörskap 

• Under året har en ny lärplattform för grundskolan introducerats. Lärplattformen, som är tänkt att 

underlätta kommunikationen mellan elev, lärare och vårdnadshavare, kommer att vara i full drift 

fr.o.m. höstterminen 2016. 

• Satsningen på att öka antalet datorer och lärplattor/barn inom förskola och skola har fortsatt under 

året.. Kommunen tilldelades ett extra statsbidrag med anledning av det stora mottagandet av 

asylsökande barn och en del av detta bidrag har avsatts för att utöka datortätheten inom förskolan 

och grundskolan. 

• Kommunen ansökte och beviljades medel till ett tre-årigt ESF-projekt för att minska antalet elever i 

grundskolan och gymnasiet som avbryter sin skolgång. 

Möten och upplevelser 

• Genom projektmedel från Skapande skola/Kulturrådet har grundskoleeleverna fått ta del av olika 

professionella t eater- och musikföreställningar. Målet är att alla elever ska få se minst ett 

professionellt kulturarrangemang/ år. 

• Barnen inom förskolan har på liknande sätt fått se teaterföreställningar. Biblioteket har också 

anordnat teater för de yngre barnen. 
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Kunskap och kompetens 

• Arbetet med att höja måluppfyllelsen inom kommunens grundskola när det gäller kunskapsmålen har 

fortsatt under året. Mycket arbete har lagts på att utveckla kommunens system för 

kvalitetsuppföljning. 

• Andelen elever i åk 9 med fullständiga betyg ökade från 61 % till 68,8 % och behörigheten till 

gymnasieskolans nationella program var 85 % vilket var en ökning med 7 %. Det genomsnittliga 

meritvärdet i årskurs 9 ökade marginellt t ill 189,2 (188,7 vt 2014). 

• Skolinspektionen genomförde under våren en inspektion av förskolechefen styrning av verksamheten. 

Inga anmärkningar riktades mot verksamheten i inspektionsrapporte 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

Gymnasiet, köp av plat s Grundsärskolan, köp av plats 
Genomsnittligt antal elever 175 st. Genomsnittligt anta l elever 5 
ht/vt 

Kostnad för verksamheten 10 265 984 kr Kostnad för verksamheten 838 329 kr 
vårterminen 2016 vårterminen 2016 
Genomsnittlig kostnad/ 58 663 kr Genomsnittlig kostnad/ 167 666 kr 
elevplats för vårterminen 2016 elevplats för vårterminen 2016 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Prognosen för helåret pekar på ett underskott mot budget för ansvar 510 på -1 086 tkr. 

Verks 40791 Köp förskoleplatser privat regi ger ett underskott på -362 tkr. Verks 4409 Köp skolplatser 

grundskolan ger även den ett underskott på -434 tkr. Verks 4509 Köp gymnasieplatser -180 tkr, en 

fö rbättring mot föregående prognos p.g.a. återbeta lning från Örebro kommun på 430 tkr. Verks 

4539 köp gymnasiesärskola ger ett överskott på 205 tkr. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -8160 -8 896 737 -5 621 -4 080 1541 

Kostnader 47 072 48 894 -1 823 23 464 23 537 73 

RESULTAT 38 912 39 998 -1086 17 843 19 458 1 614 

BILDNINGSCHEF 

Intäkter 

Övrigt - Stöd t studieorg 0 0 0 -120 0 120 

Kulturverksamhet barn 0 -105 105 -105 0 105 

Biblioteksverksamhet -8 -8 0 0 -4 -4 

Media kostnad -11 -11 0 -8 -6 2 

Fritidsgård- Ljusnarsskol 0 0 0 0 0 0 

Köp förskolp l -annan kom -43 -25 -18 0 -21 -21 
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Köp förskolpl -priv regi -80 -113 33 -60 -40 20 
Köp fritidsh -priv regi -25 -20 -5 -10 -12 -2 
Köp färsk.kis -priv regi -38 -38 0 -14 -19 -5 
Grundskola undervisning 0 -25 25 -25 0 25 
Specialpedagoginsatser 0 0 0 -1 0 1 
Skolmåltider 0 0 0 -2 0 2 
Skolskjutsar grundskola -166 -166 0 -118 -83 35 
Skolhälsovård -147 -125 -22 -51 -74 -23 
Administration -3 804 -3 804 0 -2 482 -1902 580 
Komp.utv+försk.kl+fritids 0 0 0 -8 0 8 
Elevassistenter gr.skola -50 -50 0 -1 -25 -24 
Köp sko l pi -annan kom -451 -639 188 -507 -225 282 
Köp skol pi - fristå skola -150 -147 -3 -76 -75 1 
Köp skolpl Gy -annan kom -2 988 -3 418 430 -1 925 -1494 431 
Köp skol pi Gy -frist skol -180 -183 3 -83 -90 -7 
Köp skol pi Gy.sär-frist s -20 -20 0 -24 -10 14 
SUMMA -8 160 -8 896 737 -5 621 -4 080 1541 

Kostnader 

Pedagogisk vht , IT 260 275 -15 309 130 -179 
Konsument rådgivning 12 2 10 0 6 6 
Stöd t studieorganisation 157 157 0 130 78 -52 
Övrigt - Stöd t studieorg 0 0 0 175 0 -175 
Kulturverksamhet vuxen 21 21 0 20 11 -9 
Kulturve rksamhet barn so 155 -105 88 25 -63 
Va lborg,midsom, nationald 37 37 0 41 19 -22 
Ersättning STIM 2 2 0 0 1 1 
Biblioteksverksamhet 1145 1144 1 621 573 -48 
Media kost nad 327 327 0 119 163 44 
Fast.kostn bibliotek 224 224 0 128 112 -16 
Frit idsgård- Ljusnarsskol 513 513 0 282 257 -25 
Lovverksamhet 0 0 0 12 0 -12 
Gem adm förskola 758 758 0 401 379 -22 
Föreskoleverksamhet 0 1 -1 1 0 -1 
Ledning o adm förskola 0 0 0 9 0 -9 
Köp färskolpl -annan kom 717 810 -93 0 359 359 
Köp färskolpl -priv regi 1503 1 898 -395 1006 752 -254 
Fritids hem 0 0 0 7 0 -7 
Köp fritidsh -annan kom 245 203 42 0 123 123 
Köp fritidsh -priv regi 411 346 65 169 205 36 
Köp färsk.kis -annan kom 170 85 85 0 85 85 
Köp färsk.kis -priv regi 637 637 0 302 319 17 
Grundskola undervisning 0 22 -22 22 0 -22 
Specia lpedagoginsat ser 1233 1 234 -1 621 616 -5 
Läromedel + förbr.mtrl 192 192 0 100 96 -4 
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IT 0 3 -3 6 0 

Skolskjutsar grundskola 2 756 3 043 -286 1619 1379 

Skolhälsovård 690 713 -23 364 346 

Skolpsykologverksamhet 486 436 50 238 243 

Skolkurators.vht 399 399 0 190 200 

Skolfastigheter 250 250 0 0 125 

Vaktm / fastigh.skötsel 882 867 16 435 441 

Inventarier 433 433 0 308 216 

Administration 342 312 30 84 171 

Skolledning 814 814 0 424 407 

Komp.utv+försk.kl+frit ids 148 148 0 33 74 

Elevassist enter gr.skola 1965 1990 -25 878 983 

Köp skol p i -annan kom 1419 2 041 -622 614 710 

Köp skolp l - fristå skola 2 505 2 449 56 1411 1252 

Skolskjutsar särskola 468 485 -17 217 234 

Köp skolp l sär -annan kom 1474 1656 -182 766 737 

Gymnasieresor 935 945 -10 426 467 

lnackorderingstillägg 270 270 0 134 135 

Köp skol p i Gy -annan kom 18 062 18 588 -526 8 564 9 031 

Köp skol p i Gy -frist skol 3 086 3143 -57 1456 1543 

Köp skol p i Gy -staten 0 0 0 104 0 

Köp skol p i Gy.sär -anan k 743 543 200 468 372 

Köp skol p i Gy.sär-frist s 325 320 5 160 162 

Skolledning vuxenutb 0 0 0 1 0 

Draginformation- ungdom 5 5 0 0 2 

SUMMA 47 072 48 894 -1823 23 464 23 537 

RESULTAT 38 912 39 998 -1086 17 843 19 458 

lnvesteringsuppföljning 
3008 Utemiljö förskolan: + 50 tkr. Utrustning best älld och kommer att installeras under hösten. 

3013 Nuddisar ti ll förskolan: +24,4 t kr. Ytterligare dataskärmar för registrering av närvaro beställda. 

3012 och 3511 IT-utrustning: - 145 tkr. Tillkommer 445 tkr i budgeten som ännu ej bokförts - pengar 

från det extra stat sbidraget för asylsökande. Resterande utrustning bestä lld. 

-6 

-240 

-18 

5 

10 

125 

6 

-92 

87 

-17 

41 

105 

96 

-159 

17 

-29 

41 

1 

467 

87 

-104 

-96 

2 

-1 

2 

75 

1616 

Kod Projekt Redovisning Årsbudget Återstår av 
årsbudget 

% 
förbrukning 

Text Jan - Juni 16 

3008 Utemiljö för- o grundskol 0 50 50 0 
3012 En/två klassupps datorer 0 80 80 0 
3013 Nuddisar till förskolan 16 40 24 39 
3511 IT-utrustn, läspl, skolan 501 275 -226 182 
Totaler 516 445 -71 116 
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Framtid och förväntad utveckling 
Öppen kommun 
Den osäkra prognosen när det gäller antalet asylsökande som förväntas komma till kommunen under 2016 gör 

det svårt att beräkna våra kostnader för köp av platser inom språkintroduktionen inom gymnasieskolan. 

En 50 % ökning av ersättningen från staten jämfört med föregående år gör dock att kommunens kostnader inte 

procentuellt bör öka lika mycket som elevökningen 

Möten och upplevelser 
Bildningsverksamheten har ansökt och beviljats statsbidrag för Skapande skola även under nästa läsår; pengar 

som tillsammans med kommunens egna ekonomiska anslag till barnkultur ska användas för att förverkliga 

målet om minst en professionell föreställning/barn och år. 

Kunskap och kompetens 
Arbetetet med att utveckla kommunens kvalitetsarbete för att öka måluppfyllelsen i sina förskolor, fritidshem 

och grundskolor fortsätter under hästterminen. 

Innovation/ entreprenörskap 
Det treårig utvecklingsprojektet för att minska skolfrånvaro och skolavhopp inom grundskolan och 

gymnasieskolan startar 1 augusti och en projektledare har anställts. 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Biblioteket ska erbjuda en god service till alla boende i kommunen 

Bakgrund/anledning till målet 
Att erbjuda en så god service som möjligt utifrån tilldelade medel bör vara ett mål för alla 

kommunala verksamheter 

Målvärde 
De tjänster som erbjuds av biblioteket ska uppfattas som attraktiva av de som utnyttjar biblioteket. 

En ny brukarundersökning ska genomföras under året för att få brukarna synpunkter på bibliotekets 

tjänster, service och öppettider. 

Resultat 
Undersökningen ska planeras under våren och genomföras i september/oktober. Inga resultat 

än då undersökningen kommer att genomföras under hösten. 

Analys 
Åtgärderna följer planen. 

Åtgärder 
Klicka här för at t ange text . 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
Biblioteket ska under året genomföra olika former av offentliga arrangemang som försläsningar, 

utställningar och liknande för att locka nya grupper av kommuninvånare. 
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Bakgrund/anledning till målet 
Vår vision är att biblioteket ska fungera som en mötesplats för kommunens invånare. Vi kan se att 

flera grupper inom kommunen är underrepresenterade bland våra besökare och vi behöver prova 

nya vägar för att locka dessa till biblioteket. 

Målvärde 
Minst två offentliga arrangemang ska genomföras under vår- respektive höstsäsongen. 

Resultat 
Under våren har en konstutställning sam ett flertal sagostunder anordnats på biblioteket. Inför 

hösten planeras för bl.a. en föreläsning och en konstutställning. 

Analys 
Aktiviteterna följer planen så här långt. 

Åtgärder 
Klicka här för att ange text. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Biblioteket ska genomföra läsfrämjande aktiviteter för kommunens barn och unga. 

Bakgrund/anledning till målet 
Undersökningar visar att läsningen bland unga, speciellt bland pojkar, minskat under senare år. 

Läsfrämjande aktiviteter kan bidra till att öka intresset 

Målvärde 
Personal från biblioteket ska hålla sagostunder för barn i förskoleåldern samt bokprat med elever i 

grundskolan. 

Författarbesök ska anordnas under hösten i grundskolan under förutsättning att ekonomiska medel 

finns inom ramen för Skapande skola. 

Resultat 
Under våren har personal hållit både sagostunder och bokprat med målgrupperna. En 

sammanställning av antalet aktiviteter under året görs efter årets slut. 

Författarbesök under hösten planeras inom ramen för Skapande skola 

Analys 
Aktiviteterna följer planen så här långt. 

Åtgärder 
Klicka här fö r att ange text . 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Bibliotekets kunder ska erbjudas en bättre service genom att utveckla sina digitala tjänster 

Bakgrund/anledning till målet 
E- böcker är en relativt ny företeelse inom bibliotekets medieutbud. För att fler ska upptäcka 

möjligheten behöver e-böckerna marknadsföras. 

Målvärde 
Biblioteket ska aktivt marknadsföra möjligheten att låna e-böcker. Möjligheten att låna e-böcker via 

biblioteket ska marknadsföras bättre än idag, dels på biblioteket men även via bibliotekets hemsida 

och Facebooksida 

Resultat 
Bibliotekets Facebooksida har uppdaterats under våren och webbsidan har utvecklat med mer info 

om hur man lånar e-böcker. En sammanställning av utlåningsstatistiken kan göras i slutet av året. 

Analys 
Åtgärderna följer planen. 

Åtgärder 
Klicka här för att ange text. 
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Förskolechef 

520-522 

Barnomsorgen består av förskolan Garhyttan med fyra avdelningar i Kopparberg och förskolan 

Åstugan med tre avdelningar och ett fritidshem. I Mossgruvan och i Bång bro finns familjedaghem. 

Det är cirka 150 barn inskrivna i verksamheten. 

I Kopparberg och i Säl/dalen finns grupper med asylbarn som har allmän förskola. I Kopparberg är 

barnen i skaparrummet på Garhyttans skola och i Ställda/en går barnen på förskolan. Antalet barn i 

grupperna kan variera och personalbemanningen är utifrån antal barn i gruppen. 

Personal: 0, 5 tjänst administratör, 0,4 tjänst specialpedagog, 1,0 tjänst resurspedagog, 31, 35 tjänst 

förskolepersonal, 0, 7 tjänst fritidshemspersonal och 2,0 tjänst dagbarnvårdare. 

Händelser under året 
Projektering av ny förskola i Ställdalen har pågått och under hösten och våren kommer en ny förskola 

att byggas. Antalet asylsökande barn har markant ökat i Bångbro och lokaler för att bedriva allmän 

förskola för dem behövs. Vi har infört ett datasystem där föräldrar lämnar schaman och gör 

schemaändringar på nätet 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Asyl ersättningen har ökats från Migrat ionsverket och att vi får ersättning för barn som fått 

permanent uppehållstillstånd gör förnärvarande att vi har ett överskot t i budget. 

Budgeten för familjedaghem räcker ej till mycket beroende på att det utgår övert idsersättning . 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -2 419 -2 725 305 -2 141 -1 210 931 

Kostnader 13 560 13 768 -207 8 051 6 781 -1270 

RESULTAT 11 141 11043 98 5 910 5 572 -338 

FÖRSKOLECHEF-gem 

Intäkter 

Gem adm förskola -2 187 -2 387 200 -1283 -1093 190 

Föreskoleverksamhet 0 0 0 -501 0 501 

Särsk stöd insats förskola -219 -219 0 0 -110 -110 

Grundskola undervisning 0 0 0 -219 0 219 

SUMMA -2 406 -2 606 200 -2 002 -1203 800 

Kostnader 

Gem adm förskola 375 345 30 407 187 -220 

Föres ko leve rksa m het 15 15 0 298 8 -290 

Sä rsk stöd insats förskola 495 495 0 27 247 220 
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kompetens.utv förskola 87 87 0 10 43 33 

Familjedaghem 920 920 0 550 460 -90 

SUMMA 1891 1861 30 1292 946 -347 

RESULTAT -515 -745 230 -710 -257 453 

GARHYTTANS 
FÖRSKOLA 

Intäkter 

Föreskoleverksamhet -5 -111 105 -126 -3 123 

Kostnader 

Gem adm förskola 3 3 0 1 2 1 

Föreskoleverksamhet 6 524 6 524 0 3 909 3 263 -646 

Matservice - Förskolor 467 700 -233 339 234 -105 

Fastighetskostn förskola 867 867 0 414 434 20 

SUMMA 7 862 8 094 -233 4 663 3 931 -730 

RESULTAT 7 856 7 984 -128 4 537 3 929 -607 

FÖRSKOLAN ÅSTUGAN 

Intäkter 

Föreskoleverksamhet -8 -8 0 -13 -4 9 

SUMMA -8 -8 0 -13 -4 9 

Kostnader 

Föreskoleverksamhet 2 827 2 827 0 1546 1414 -132 

Matservice - Förskolor 14 14 0 136 7 -129 

Fastighetskostn förskola 532 532 0 267 266 -1 

Fritidshem 434 439 -5 148 218 70 

SUMMA 3 808 3 812 -5 2 097 1904 -192 

RESULTAT 3 799 3 804 -5 2 084 1900 -183 

lnvesteringsuppföljning 
Inga större investeringar har skett under året. Utemiljön på förskolan Garhyttan måste ses över så att 

den är inspirerande och riskfri för barnen och ett barnvagnsförråd måste byggas. 

Framtid och förväntad utveckling 
Vi har stora barngrupper och kö, så ytterligare avdelningar behöver öppnas i Kopparberg. Byggnad 

finns som skulle fungera bra t ill en två avdelningsförskola. 

97 



Öppen kommun 

Målrubrik 

Kommunen ska verka för att man snabbt kan erbjuda en barnomsorgsplats utifrån önskemål och 

behov 

Bakgrund/anledning till målet 

Antalet barn i förskoleåldern har ökat och det är många barn inskrivna i några barngrupper. Vi bör 

sträva efter färre barn på några avdelningar. 

Målvärde 

Hittills har vi lyckats erbjuda barnomsorg till alla barn. Men vi har en kö till hösten. Allmän förskola 

har inte alla asylbarn i Bångbro blivit erbjudna. 

Resultat 

Alla asylbarn har ej fått erbjudande om allmän förskola. 

Analys 

Utbyggnad så att vi snabbt kan erbjuda barnomsorgsplats utifrån önskemål till familjerna i 

kommunen. 

Åtgärder 

Öppna en förskola med två avdelningar så att vi får ändamålsenliga lokaler. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Antalet besökare ska öka på Familjecentralen Samba och deltagare i föräldrautbildningen Cope. 

Bakgrund/anledning till målet 

Vi vill öka anta let besökande barn och föräldrar på fami ljecentra len och att fler familjer deltar i 

föräldrautbildningen Cope. Vi önskar att fler asylsökande kommer till familjecentralen. 

Målvärde 

Antalet besök på familjecentralen och deltagare i föräldrautbildningen är på samma nivå som 

tidigare. 

Resultat 

Ingen förändring 

Analys 

Bättre marknadsföring av verksamheterna och på o lika språk. 

Åtgärder 

Ändra öppettiden på fami ljecentralen från förmiddag till eftermiddag. Ändra rutinerna för anmälan 

till föräldrautbildningen. 
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Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
All personal är väl förtrogen med barngruppens behov så att barns utveckling och lärande är 

optimalt. 

Bakgrund/anledning till målet 
Det är förskolans uppdrag att vi har en verksamhet som gynnar barns utveckling och lärande. 

Målvärde 
De olika dokumenten i kvalitetsarbetet gör vi lätt följa att vi har en verksamhet som gynnar barnen. 

Resultat 
Alla avdelningar har prioriterade mål, använder sig av gruppöversynen och uppdaterar den 

regelbundet. Använder lotusdiagarmen där förskolans strävans mål finns så att föräldrar på ett lätt 

sätt kan se vad förskolans uppdrag innebär. 

Analys 
Att vi arbetar vidare med dokumenten som finns så att all personal känner sig väl förtrogen med 

dem. 

Åtgärder 
Fortsätta använda dokumenten och utvärdera dem regelbundet. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Personalen ska använda sig av ett entreprenöriellt förhållningssätt. 

Bakgrund/anledning till målet 
Att personalen ska använda sig av processutbildningen i entreprenöriellt lärande, så att alla barn 

möts på den nivån de är och utmanas optimalt. 

Målvärde 
Det entrprenöriella förhållningssättet har ökat bland personalen. 

Resultat 
Bland annat så får barnen får prova på mer själva och ges mer tid för att göra olika saker. 

Analys 
Processutbildningen har ökat personalens förståelse för hur man kan bemöta barn på deras nivå. 

Åtgärder 
Fortsätta påminna varandra om utbildningen och ev. en uppföljning av den. 
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Rektor grundskolan 

542;544 

Under verksamhetsområdet återfinns följande verksamheter: 

Grundskolorna Kyrkbacksskolan årskurs 3-9 samt Garhytteskolan årskurs F-2, ett fritidshem på 

vardera enheten samt den kommunala kultursko/an. 

Antal årsarbetare i budget totalt: 44,20 
Garhytteskolan (Ansvar 542) 

Antal årsarbetare i budget: 11,63 

Kyrkbacksskolan (Ansvar 544) 

Antal årsarbetare i budget: 32,57 

Händelser under vårterminen 2016 
Grundskolans mål 
Öppen kommun 

1. Att erbjuda två skolråd per läsår 

2. Att erbjuda två matråd per läsår 

3. Att erbjuda två föräldramöten per läsår 

Under vårterminen 2016 har både Garhytteskolan och Kyrkbacksskolan erbjudit Skolråd, 

Matråd, föräldramöten samt Öppet Hus. 

Kyrkbacksskolan erbjöd föräldrarna gymnasieinformation av SYV, information om Digital Kids 

samt information från AF. 

Skolavslutningen i juni fyllde kyrkan under 

fyra sittningar. 

Möten och upplevelser 

1. Att trygghetsenkäterna och trygghetssamtalen visar att alla elever känner sig trygga i 

skolan 

2. Att Kulturskolan erbjuder sex evenemang per läsår 

3. Att alla elever deltar i minst ett studiebesök per läsår 

Alla elever har varit delaktiga i minst ett studiebesök under läsåret. 

Årskurs åtta hade sin praoperiod förlagd under vårterminen. 

Ungdomspolisen hälsade på inför vårens helger och mötte upp alla högstadieelever i aulan 

samt förtydligade vad som kan hända om man kränker eller skriver felaktigheter om andra 

personer på sociala medier. 

Utöver skolavslutningen, tema-avslutningen på Garhytteskolan, har Kulturskolan erbjudit ett 

flertal konserter i framför allt Ljusnarsbergs kyrka. Låtbåten i Bångbro Folkets Hus. 

Kunskap och kompetens 

Antal elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program skall följa rikssnittet 

2014: meritvärde 214, andel behöriga till yrkesprogram 86,9%. 
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1. Att alla elever kan läsa en sammanhängande text när de går ut åk 1 

2. Att erbjuda lovskola under samtliga skollov 

3. Att eleverna prioriterar närvaro framför frånvaro 

4. Att projektet Mathivation höjer elevernas resultat en nivå 

Resultatmässigt har resultaten visat en glädjande ökning i jämförelse med föregående läsår. 

Meritvärdet för årskurs 9 vårterminen 2016 ökade till 189,2 (Vt 15 188,7). Så nära delmålet 

190 för 2016 man kan komma. 

Vi kan även se en glädjande ökning av andelen elever som är godkända i alla ämnen: Vt 16 

var 68,8 % av eleverna godkända i alla ämnen 

(Vt - 15 61,5%). 

Behörigheten till yrkesprogram på gymnasieskolan har ökat till 85,4 % (Vt 15: 79,5). 

Kyrkbacksskolan har erbjudit lovskola under sportlovet. Kyrkbacksskolans deltagande i 

Mathivation har varit en av orsakerna till att elevernas resultat i matematik har förbättrats. 

De nationella proven i åk 6 visar en stark höjning av resultaten i matematik: 

89, 7% av eleverna nådde godkänt resultat (vt 15: 79,5%) 

Kvalitetarbetet som påbörjades på båda skolor under vårterminen 2015 har fortsatt under 

även detta läsår. Det har handlat om samplanering av ämnen, formativ undervisning, 

ledarskapet i klassrummet, bedömning och betygssättning, lärarnas dubbla uppdrag - att 

anpassa till betyget E och utmana till A och Läslyftet. 

Av de 30 elever som slutade åk 1, kunde i stort sett samtliga elever läsa en kortare text. 

Någon enstaka elev uppnådde inte målet. 

Båda skolorna har hittat bra rutiner för att ta emot och inkludera nyanlända elever. Vi är 

långt ifrån i mål, men en tydlig struktur är på väg att utarbetas. 

Även fritidshemmen på båda skolor har påbörjat ett kvalitetsarbete som kommer att 

fortsätta även kommande läsår. 

Tyvärr har lovskolan inte fallet väl ut under vårterminen. Ett mycket lågt antal elever har 

kommit. Därför blev lovskolan inställd under sommarlovet. 

Innovation/entreprenörskap 

1. Att implementera ltslearning och koppla på eleverna i januari 

2. Att öka elevernas it kompetens genom regelbunden dataundervisning av itpedagog 

en lektion/vecka, med början i åk 3 och 4. 

3. Att ge elever i åk 7 och 8 motivationsföreläsningar av representanter från 

Arbetsmarknadskunskap (Mälardalens Handelskammare) samt av SYV. 

Kyrkbacksskolan har fortsatt samarbetet med Mälardalens Handelskammare kring ämnet 

Arbetsmarknadskunskap. Elever i årskurs 7 och 8 får motivationsföreläsningar av både 

representanter från Mälardalens Handelskammare och vår egen studie- och yrkesrådgivare. 
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ltslearning: Medarbetarna har under vårterminen 2016 fortsatt sin utbildning i den nya 

elevplattformen. Eleverna är ännu ej påkopplade. 

Eleverna i årskurs tre och fyra har datautbildning inlagd i schemat. Vår IT-pedagog har ett 

nära samarbete med SO lärarna i årskurs åtta och nio med målet att ge 

Övriga väsentliga händelser under året (främst opåverkbara händelser men kan även vara 

annat av ekonomisk karaktär) 

Tillströmningen av asylsökande elever fortsätter att ställa både budget, lärarkompetensen 

samt tillgång av lokaler och lärare samt språkstödjare på prov. En utmaning som vi ser som 

en möjlighet att öka vår kunskap om inkludering och som en möjlighet att erbjuda en 

mångkulturell skola. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
542 Garhytteskolan: 

Den 30/6 positivt utfall 683 tkr. Förväntas landa på ca 600 tkr när kost och kostnader för 

läromedel har reglerats. 

Under första halvåret 2016 har bidrag såsom asylpengar, skolpeng för elever som fått 

permanent uppehållstillstånd samt lågstadielyftet balanserat ekonomin. Prognos för helår 

ser ut att kunna bli positiv. Förväntas dock gå åt mer pengar för elevresurser då många 

nyanlända elever är svårt traumatiserade. 

544 Kyrkbacksskolan: 
Den 30/6 positivt utfall 561,8 tkr, förväntas landa på ca 400 tkr när kost och Läromedia har 

reglerats. 

Under första halvåret 2016 har bidrag 

såsom asylpengar, skolpeng för elever som 

fått permanent uppehållstillstånd samt 

lågstadielyftet balanserat ekonomin. 

Prognos för helår ser ut att kunna bli 

positiv. Förväntas dock gå åt mer pengar 

för elevresurser då många nyanlända 

elever är svårt traumatiserade 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 
bud/prog period period period 

Total 

Intäkter -2 103 -5 846 3 743 -4 095 -1 052 3 043 
Kostnader 32 599 35 329 -2 730 19133 17 253 -1880 

RESULTAT 30496 29 483 1013 15 038 16 201 1163 

REKTOR GARHYTTESKOLAN 

Intäkter 

Fritidshem -357 -357 0 -255 -179 76 
Förskoleklass 6-åringar 0 -560 560 -203 0 203 
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Grundskola undervisning -725 -1500 775 -1380 -363 1017 

SUMMA -1082 -2 417 1335 -1837 -541 1296 

Kostnader 

Fritidshem 1117 1117 0 504 603 99 

Matservice - Fritidshem 118 118 0 75 59 -16 

Förskoleklass 6-åringar 725 1065 -340 795 390 -405 

Grundskola undervisning 3 449 3 449 0 2 254 1868 -386 

Specialundervisning 339 339 0 88 184 96 

Specia lpedagoginsatser 0 0 0 1 0 -1 

Övriga stödanordningar 64 64 0 16 32 16 

Skolbibl +böcker+tidskrif 5 5 0 0 2 2 

Läromedel + förbr.mtrl 89 79 10 30 45 15 

Kult.akt+stud.besök+ mm 8 8 0 13 4 -9 

Skolmåltider 679 979 -300 468 340 -128 

Skolfastigheter 561 561 0 287 281 -6 

Administration 129 129 0 27 65 38 

Komp.utv+försk.kl+fritids 27 27 0 0 14 14 

Elevassistenter gr.skola 294 294 0 152 159 7 

SUMMA 7 604 8 234 -630 4 709 4 043 -663 

RESULTAT 6 521 5 817 705 2 872 3 502 633 

REKTOR 
KYRKBACKSSKOLAN 

Intäkter 

M usikskoleverksamhet -129 -129 0 -67 -65 2 

Grundskola undervisning -892 -3 300 2 408 -2 101 -446 1655 

Särskilda stöd insatser 0 0 0 -69 0 69 

Administration 0 0 0 -18 0 18 

Komp.utv+försk.kl+fritids 0 0 0 -2 0 2 

Särskola 0 0 0 -1 0 1 

SUMMA -1021 -3 429 2 408 -2 258 -511 1 747 

Kostnader 

M usikskoleverksamhet 1964 2 070 -106 1050 1060 10 

Fritidsgård- Ljusnarsskol 6 6 0 52 3 -49 

Lovverksam het 11 11 0 0 5 5 

Simskolor 26 26 0 22 13 -9 

Fritidshem 0 0 0 4 0 -4 

Fritidshem-Kyrkbacksskola 293 293 0 188 158 -30 

PRAO 33 33 0 0 17 17 

Grundskola undervisning 11591 12 900 -1 309 6 905 6 277 -628 

Svenska Il 196 196 0 115 106 -9 

Specialundervisning 855 855 0 568 463 -105 
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Särskilda stödinsatser 873 1358 

Övriga stödanordningar 102 102 

Skolbibl +böcker+tidskrif 21 21 
Läromedel+ förbr.mtrl 564 564 
Kult.akt+stud.besök+ mm 41 41 
IT 16 16 

Skolmåltider 1900 2 100 
Skolfastigheter 4 680 4 680 

Administration 819 819 

SYV 258 258 

Komp.utv+försk.kl+fritids 109 109 

Särskola 638 638 

SUMMA 24996 27 096 

RESULTAT 23 975 23 667 

Framtid och förväntad utveckling 

Mål 

Öppen kommun 
• Att erbjuda två skolråd och två matråd 

kommande läsår. 

-485 675 473 

0 38 51 

0 6 10 

0 183 282 

0 47 21 

0 26 8 

-200 1101 950 

0 2 395 2 340 

0 508 434 

0 142 139 

0 19 55 

0 379 345 

-2 100 14 423 13 210 

308 12 166 12 700 

• Att alla elever deltar i minst ett 

studiebesök under kommande läsår. 

-202 

13 

4 

99 

-26 

-18 

-151 

-55 

-74 

-3 

36 

-34 

-1213 

533 

• Att ha ett inkluderande förhållningssätt. 

Möten och upplevelser 
• Att trygghetsenkäterna och 

t rygghet ssamtalen visar att alla elever 
känner sig trygga i skolan. 

Kunskap och kompetens 
• Att andel elever som är behöriga till 

gymnasieskolan fortsätter att öka. 

• Att alla elever kan läsa en 

sammanhängande text när de går ut 

årskurs 1 

• Att eleverna prioriterar närvaro framför 

frånvaro 

Innovation/ entreprenörskap 
• Att utveckla våra e-tjänster 

• Att Kulturskolan erbjuder minst sex 
evenemang kommande läsår 

• Att alla elever deltar i minst ett 
studiebesök under kommande läsår. 

• Att satsningen på Mathivation fortsatt 

höjer elevernas resultat i matematik 

• Att utveckla samarbetet mellan elever 

som går på SFI och eleverna som går i 

Kyrkbacksskolans internationella klass 

gällande matematik. 

• Att implementera vår nya lärplattform It' s Learning och koppla på elever och föräldrar vid 
höstterminsstarten. 
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• Att öka elevernas It kompetens genom regelbunden datorundervisning av It pedagog en lektion/vecka, 
med början i årskurs 3 och 4 

• Att ge elever i årskurs 7 och 8 motivationsföreläsningar av representanter från 
Arbetsmarknadskunskap (Mälardalens Handelskammare) samt av vår SYV 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Skolornas verksamhet ska präglas av öppenhet och en god tillgänglighet. 

Bakgrund/anledning till målet 
Detta är mål som finns i de statliga styrdokumenten 

Målvärde 
Asylsökande elever ska få plats i förberedelseklass inom en månad. 

Elever och vårdnadshavare ska känna sig välkomna att ta del i skolans verksamhet. Skolan ska inbjuda 

til I: 

- två skolråd/år 

- två matråd/år 

- två föräldramöten/år 

- sex evenemang från Kulturskolan varje år 

Resultat 
Under våren har asylsökande elever inte kunnat erbjudas plats under den stipulerade tiden. 

Väntetiden har uppgått till flera månader för många av eleverna. 

När det gäller antalet aktiviteter har dessa följt de uppsatta målen under våren 

Analys 
De långa kötiderna för nyanlända beror till största delen på brist på personal och lokaler. Under 

slutet av våren tillskapades nya lokaler i Klockargården vilket bör minska kön. En stor brist på 

personal med rätt kompetens är dock fortfarande ett problem 

Åtgärder 
Nyrekrytering av personal och fler lokaler behövs för att kunna bygga bort kön helt. De osäkra 

prognoserna för hur många elever som kommer under hösten komplicerar dock bilden. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
Alla barn och elever ska uppleva skolan som en trygg och stimulerande miljö. 

Bakgrund/anledning till målet 
Detta är mål som anges i de statliga styrdokumenten. 

105 



Målvärde 
Trygghetsenkäterna och trygghetssamtalen skall visa att alla elever känner sig trygga i skolan och på 

Fritidshemmen. 

Alla elever skall delta i minst ett studiebesök under läsåret. 

Resultat 
Elevernas upplevda trygghet mäts i en enkät under hösten. Föregående läsår uppgav 93 % av 

eleverna att de upplevde sig trygga i skolan. 

Studiebesöken följer den uppgjorda planen. Under förra läsåret deltog alla elever i minst ett 

studiebesök. 

Analys 
Målet mäts i oktober. Förra året nåddes inte målet 

Åtgärder 
Utifrån förra årets resultat gällande tryggheten hos våra elever behöver skolan vidareutveckla sitt 

arbete mot kränkande behandling ytterligare. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Andelen elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan följer genomsnittet i riket.. 

Bakgrund/anledning till målet 
En genomförd gymnasieutbildning är av stor betydelse för elevernas framtida etablering på 

arbetsmarknaden 

Målvärde 
Genomsnittet för riket har de senaste åren legat omkring 85 %. Några värden för 2016 finns ännu 

inte tillgängliga. 

Resultat 
85,4 % av eleverna var behöriga till gymnasieskolan vårterminen 2016; en ökning med 6,4 % jämfört 

med tidigare år. Genomsnittet för riket brukar vara c:a 85 %. 

Analys 
Målet är med stor sannolikhet uppnått. 

Åtgärder 
Klicka här för att ange text. 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Skolan ska präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt med en öppenhet för ny teknik. 

Bakgrund/anledning till målet 
Att skolan tillämpar ett entreprenöriellt förhållningssätt i sin undervisning med inslag av ny teknik är 

ett sätt att motivera eleverna till bättre studieresultat.. 

Målvärde 
Att användningen av IKT inom undervisningen ökar. 

-Att under våren implementera lärplattformen lt's learning och koppla på eleverna vid 

höstterminsstarten. 

-Att öka elevernas IKT-kompetens genom regelbunden dataundervisning med en lektion/vecka, med 

början i åk 3 och 4. 

Att öka elevernas kunskaper om arbetsmarknaden och dess villkor. 

-Att ge alla elever i årskurs 7 och 8 motivationsföreläsningar av representanter för projektet 

Arbetsmarknadskunskap samt av skolans SYV. 

Resultat 
Implementeringen av lärplattformen ltslearning följer planen. 

Eleverna i årskurs 3 och 4 har fått dataundervisning enligt planen under våren. 

Projektet arbetsmarknadskunskap har fortsatt under våren. Skolans SYV har arbetat aktivt för att 

informera eleverna inför dalen till gymnasieskolan. 

Analys 
Aktiviteterna följer planen 

Åtgärder 
Klicka här för att ange text. 
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Allmännyttan 

610 

Det allmännyttiga bostadsbeståndet utgörs av 300 hyreslägenheter i olika områden, storlekar och 
prisklasser. Allmännyttan är ett av kommunens verktyg för att säkerställa bostadsförsörjningen i 
kommunen på kort och lång sikt. Anpassningar kan göras i det egna beståndet för att tillgodose 
efterfrågan av specifika typer av bostäder eller bostäder till vissa grupper på bostadsmarknaden. 
Inom ansvarsområdet återfinns även affärslokaler. 

Händelser under året 
Under första halvåret har en drifttekniker anställt med uppdraget att implementera ett strategiskt 

energieffektiviseringsarbete i kommunens fastighetsbestånd. Denne kommer även att ansvara för att 

införa drift- och övervakningssystem och kommer initialt att arbeta med enkla besparingar som 

injusteringar av värme- och ventilationssystem som successivt kommer att generera ett allt större 

ekonomiskt utrymme för energiinvesteringar. 

Den fastighetsnära grönyteskötseln som legat på entreprenad ett antal år bedrivs numera i egen regi. 

En trädgårdsmästare har anställts som arbetande arbetsledare för fyra säsongsanställda 

parkarbetare som sköter gräs- och häckklippning, trimning, rensning, plantering med mera. Denna 

förändring bedöms ha lett till en klar kvalitetshöjning för den yttre skötseln av fastighetsbeståndet. 

Ett antal större underhållsåtgärder genomförs eller är beställda av entreprenör. Det handlar främst 

om yttre underhåll såsom utvändig målning, takbyten och renovering av utemiljöer. 

Ett nytt fastighetssystem har köpts in och är under uppsättning. Systemet hanterar hyresavisering 

men innehåller också funktioner som avsevärt ska förbättra servicen till hyresgäster. Det handlar om 

"Mina sidor" på webben där kunderna kan registrera och följa hanteringen av felanmälningar, 

kontrakt och fakturor. Det kommer även finnas möjlighet att söka och registrera intresse för lediga 

lägenheter. 

Ett samarbetsavtal har tecknats med Hyresgästföreningen för att främja arbetet med så kallat 

boinflytande, det vill säga att hyresgästerna ges möjlighet att vara delaktiga i beslut och planering 

som rör deras boende, ett område som fick låga betyg i hyresgästundersökningen som genomfördes 

under fjolåret. 

Lägenheterna på Riggardsgatan som stått tomma en längre tid har renoverats och hyrs ut till 

kommunens verksamhet för ensamkommande flyktingbarn. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Den genomsnittliga uthyrningsgraden uppgår till 99,99 procent under årets första sex månader. Det 

innebär att utbudet i de centrala delarna av Kopparberg inte motsvarar efterfrågan. I de mest 

attraktiva områdena krävs i bland flera års kötid för att få en lägenhet. Den höga uthyrningsgraden 

innebär också en begränsad rörlighet inom beståndet och på den lokala bostadsmarknaden som 

helhet . 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret 2016. 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 

Total 

Intäkter -19 375 -19 375 0 -9 729 -9 688 41 

Kostnader 19 725 19 725 0 9 276 9 864 588 

RESULTAT 351 351 0 -453 176 629 

ALLMÄNNYTIAN 

Intäkter 

Servicegrupp 0 0 0 -1 0 1 

Allmännyttan -19 375 -19 375 0 -9 728 -9 688 40 

SUMMA -19 375 -19 375 0 -9 729 -9 688 41 

Kostnader 

Fastighetsavdelning 0 0 0 9 0 -9 

Allmännyttan 19 725 19 725 0 9 267 9 864 597 

SUMMA 19 725 19 725 0 9 276 9 864 588 

RESULTAT 351 351 0 -453 176 629 

lnvesteringsuppföljning 
Samtliga avsatta medel för yttre underhållsåtgärder väntas användas under året. 

Kod Projekt Redovisning Årsbudget Återstår av % 
årsbudget förbrukning 

Text Jan - Juni 16 

1611 Yttre underhåll 0 2250 2250 0 
1612 Maskiner 498 0 -498 0 
Totaler 498 2250 1752 22 

Framtid och förväntad utveckling 
Under de kommande åren behöver underhållsnivån i det relativt ålderstigna fastighetsbeståndet 

höjas för att minska den upparbetade underhå llsskulden. De största områdena Krokfors och Gärdet 

står inför omfattande renoveringar med fönster-, tak- och stambyten, energimässiga uppgraderingar 

och tillgänglighetsanpassningar. Renoveringar som är så omfattande att hyresgäster tillfälligt 

kommer att behöva evakueras. Dessa åtgärder kommer att ta stora ekonomiska resurser i anspråk. 

För att mer noggrant kunna fastställa vilka belopp det handlar om kommer särskilda utredningar att 

genomföras för att ligga t ill grund för den fortsatta verksamhetsplaneringen. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 
Fastighetsavdelningen ska förbättra informationen om verksamheten för allmänhet och hyresgäster 

genom att utveckla och förbättra hemsidan 

Bakgrund/anledning till målet 
Den lättillgängliga informationen om kommunens bostadsbestånd är knapphändig. En proaktiv och 

kontinuerlig information om verksamheten är viktig för att synliggöra förvaltningen och dess 

åtaganden. 

Målvärde 
Klicka här fö r att ange text. 

Resultat 

Analys 

Utvärdering om aktiviteten bidragit till ett bättre betyg på hyresvärdens information till 
hyresgästerna ska följas upp löpande i samband med avstämningsmöten med Hyresgästföreningen 
och i samband med hyresgästundersökning 2017. Ansvarig för uppföljning är fastighetschef. 
Resultatet redovisas i verksamhetsberättelse vid delår- och årsbokslut. Resultatet av 
hyresgästundersökningen kommer att redovisas till KS då analysen av densamma är klar. 

Åtgärder 
Aktiviteten med att förbättra hemsidan är inplanerad till hösten 2016 i samband med lanseringen av 

det nya fastighetssystemet. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
En standardinformation upprättas och överlämnas till hyresgäst i samband med kontraktsskrivning 

och tillgängliggörs via hemsidan. 

Målvärde 
Det ska finnas ett färdigt informationsmaterial. 

Resultat 
Målet är inte uppnått. 

Analys 
Materialet planeras färdigställas under hösten och lanseras tillsammans med den nya förbättrade 

webbsidan. 

Åtgärder 
Klicka här för att ange text. 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Hyresgästerna ska erbjudas en bättre service genom utveckling av digitala tjänster. 

Bakgrund/anledning till målet 
Tillgodose många potentiella, men även befintliga, hyresgästers behov av snabb och ständigt 

tillgänglig service 

Målvärde 
Ett nytt fastighetssystem ska implementeras för at skapa fler möjligheter för hyresgäster att själva 

göra digitala felanmälningar och följa handläggningen av desamma, samt möjliggöra att 

hyresgästerna kan se sina senaste hyresinbetalningar, sitt kontrakt, lediga lägenheter med mera. 

Resultat 
Systemet är ännu inte i drift. 

Analys 
Uppsättning av systemet pågår. Första hyresaviseringen med det nya systemet ska göras i november. 

Åtgärder 
Klicka här för att ange text. 
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