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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Återigen har Ljusnarsbergs kommun lagt ett 

verksamhetsår bakom sig. Ett år blandat med 

många positiva men också en del 

bekymmersamma händelser. 2017 är nästsista året 

på denna mandatperiod och det har varit en 

innehållsrik period. Den til lfälliga 

befolkningsökningen har nu återgått igen til l  en 

minskning på 64 personer. I takt med stora 

minskningar av statligt stöd för mottagandet av 

flyktingar måste arbetet med att anpassa 

verksamheterna til l  de ekonomiska förutsättningar 

som nu råder prioriteras. För att långsiktigt behålla 

en ekonomi i  balans är det avgörande att 

kommunen har förmågan att anpassa och utveckla 

verksamheterna, vi har mycket svårt att påverka 

våra intäkter men våra kostnader måste vi sträva 

efter att ha kontroll  på.  

Bokslutet visar på en ekonomi i  balans med ett 

överskott på 21,9 mkr, inte så förvånande kanske 

då vi fortfarande 2017 har fått en hel del extra 

statsbidrag. Men, då dessa minskar är det för 

framtiden viktigt att säkerställa att kommunen 

redovisar ett överskott varje år för att och på så 

sätt kunna bibehålla en god ekonomisk 

hushållning. Endast på detta sätt kan kommunen 

långsiktigt klara sina framtida åtaganden. Vissa 

verksamheter har fortfarande stora problem att 

klara sin budget.  

Under året har investeringar gjorts för cirka 20 

miljoner. Huvuddelen har investerats i  

förskolelokaler och VA-ledningar.  

En bred majoritet har stått bakom beslut i  flera 

viktiga frågor. En politisk samling är en styrka. Inte 

så sällan förs diskussioner i  kommunerna i 

”stuprör” där all  verksamhet kommunen bedriver 

diskuteras var för sig. Ingenting kan vara mer fel. 

Om inte frågor löses i  harmoni med varandra och 

inom de ekonomiska ramar som kommunen har 

blir inte heller slutresultatet bra. Försämrade 

ekonomiska förutsättningar, som orsakas av den 

successiva befolkningsminskningen, ställer krav på 

förändringar i  verksamheter och en hård 

prioritering av dessa. Vi politiker måste våga 

prioritera, vägleda och visa både kraft och mod.  

Ett prioriterat arbete som alltid pågår är att hitta 

lämpliga områden att samverka med andra om för 

att minska kommunens sårbarhet. Nya samarbeten 

för år 2017 är Regionhälsan. Under året har också 

fattats beslut om att gå över ti l l  Nerikes 

Räddningsförbund och lämna samarbetet med 

Ludvika efter mer än 25 års samarbete. Ludvikas  

planer är att inom kort gå in i  annat 

räddningsförbund. Viktigt att nämna är arbetet 

"Attraktiv arbetsgivare" som har som syfte att 

lättare kunna rekrytera medarbetare.       

Allt det som nämnts ovan sammanfattar ett 

händelserikt år där vi satt fokus på bra 

verksamheter och en ekonomi i  balans. Året som vi 

nu lämnar bakom oss har gett oss många ledtrådar 

för hur vi ska hantera framtiden. Att framtiden inte 

blir enklare kan vi med säkerhet konstatera. Ett 

bokslut är historia men ett bokslut kan också, om 

man använder det klokt, vara en vägledning inför 

framtiden. 

Avslutningsvis vil l jag framföra ett stort tack ti l l  

både de förtroendevalda, som ägnar mycket av sin 

fritid för att utifrån olika politiska idéer, att driva 

utvecklingen framåt i  Ljusnarsbergs kommun och 

de anställda för ett väl genomfört arbete. Trots att 

det alltså blåser snålt ibland så måste vi med 

gemensamma krafter se de möjligheter vi har. Det 

kommer att krävas en del mod att fatta 

vederbörliga beslut för att säkra fortsatta 

verksamheters möjligheter ti l l  utveckling. 

För att fortsätta de meteorologiska l iknelserna så 

kan man säga att: 

Vissa bygger vindskydd när det blåser – andra 

sätter segel. 

Låt oss sätta segel! 
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Händelser under året

 

Medlem i Nerikes brandkår 
Från och med 1 januari 2018 är Ljusnarsbergs 

kommun medlem av kommunalförbundet 

Nerikes brandkår. Kommunen fattade beslut 

om anslutning den 9 november 2017 efter 

att samtliga övriga kommuner i samarbetet 

ställt sig positiva till Ljusnarsbergs inträde. 

Kommunalförbundet har sitt säte i Örebro 

och övriga medlemskommuner är 

Askersund, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, 

Nora och Lindesberg. 

 

Toppresultat i matematik 
Kommunens elever i årskurs 9 är bland de 13 

bästa klasserna i landet i ämnet matematik 

läsåret 2016/2017, eftersom hela 96 procent 

av dem fick godkända betyg. Snittbetyget var 

12,6 vilket ger kommunen en plats bland de 

15 procent bästa i landet (källa: Kolada). 

Ljusnarsberg har länge kämpat med låga 

skolresultat och framgången i ämnet 

matematik, som svenska barn generellt sett 

har svårt för, är ett bevis på att Ljusnarsberg 

har alla förutsättningar för en bra skola. 

 

Sista industrifastigheten såld 
Kommunen sålde sin sista industrifastighet 

den 9 november till det efter en 

fastighetsvärdering bedömda 

marknadsvärdet 1 050 000 kr. Köparen Bio 

Hospital betalade beloppet under en 

treårsperiod och påfördes ränta samt övriga 

kostnader för fastigheten så som skatt och 

försäkring. Kommunens bokföringsmässiga 

vinst efter försäljningen blev 747 000 kr.  
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Nya Åstugan invigd 

18 maj invigdes nya förskolan i Ställdalen. 

Den ersätter gamla Åstugan och är byggd 

bredvid den gamla. Den har tre avdelningar 

och fritids på eftermiddagarna. Utemiljön 

kommer bli uppfräschad så fort väderleken 

tillåter. 

 

Kopparstigen återinvigd 

Kopparstigen, som är en kulturvandring i 

historisk gruvmiljö i Kopparberg, har rustats 

upp med nya informationsskyltar och 

markering och med ny utgångspunkt. 
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Fem år i sammandrag 
   2013 2014 2015 2016 2017 

Allmänt       

Antal invånare per den 31 december  4875 4 913 4 928 5 006 4 942 

Skattesats kommunen, kr  21,08 21,08 21,05 21,05 21,04 

Kommunal- och landstingsskatt, kr   32,10 32,60 32,60 32,60 32,59 

Resultat        

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr  238 613 250 712 270 858 280 481 286 892 

Förändring från föregående år, i procent  0,2% 5,1% 8,0% 3,6% 2,3% 

       
Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivn 

 219 083 229 097 247 949 242 337 265 676 

Förändring från föregående år, i procent  -2,86% 4,57% 8,23% -2,26% 9,63% 

Nettokostnad per invånare, kr  44 940 46 631 50 314 48 409 53 759 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkt  91,8% 91,4% 91,5% 86,4% 92,6% 

       

Resultat före extraordinära poster, tkr   18 724 21 952 22 367 38 144 21 878 

Balans        

Nettoinvesteringar, tkr  5 296 13 883 16 000 21 240 21 077 

Anläggningstillgångar, tkr  338 299 326 526 299 554 290 130 303 037 

per invånare, kr  69 395 66 462 60 786 57 956 61 319 

Omsättningstillgångar, tkr  85 381 106 221 169 794 191 105 186 735 

per invånare, kr  17 514 21 620 34 455 38 175 37 785 

       

Eget kapital, tkr  110 770 132 722 155 089 193 235 212 975 

per invånare, kr  22 722 27 014 31 471 38 601 43 095 

Skulder och avsättningar, tkr  312 910 300 025 314 259 288 000 276 798 

per invånare, kr  64 187 61 068 63 770 57 531 56 009 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen  -9,57% -2,69% 3,68% 12,82% 17,22% 

Soliditet, %, kommunen  26% 31% 33% 40% 43% 

Soliditet, %, koncernen  28% 29% 31% 40% 40% 

       

Kommunens likvida medel, tkr  33 962 65 528 78 497 84 423 93 726 

Långfristig låneskuld, tkr  245 893 237 493 229 618 199 493 191 493 

Pensionsskuld, avsättning, tkr  1 262 1 559 1 518 2 018 4 236 

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, tkr   151 295 144 343 137 839 131 528 128 618 

Personal        

Antal årsarbetare, tillsvidare- och visstidanst  324 339 346 361 400 

Utbetalda löner inkl pensionskostnader, tkr  165 454 168 088 176 536 192 844 213 022 
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 Så här används kommunens pengar 

Kronor av en hundralapp

 

Var kommer kommunens pengar ifrån? 

 

 

45,9%

24,9%

18,8%

2,0%
7,4%

0,7% 0,2%

45,9% skatter

24,9% generella statsbidrag och utjämningsbidrag

18,8% bidrag

2,0% avgifter för service som kommunen erbjuder

7,4% hyror och arrenden

0,7% övriga intäkter

0,2% Finansiella intäkter
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkt

Ljusnarsberg – ett stort litet samhälle (Vision 2030)  
Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv (möten och upplevelser)  
Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån (kunskap 
och kompetens)  

Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras (öppen kommun)  
Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft (innovationer och 
entreprenörskap)  

Vision 2030, antagen av kommunfullmäktige den 15 september 2016 § 70  
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Sverige har en stor offentlig sektor. Det har fördelningspolitiska syften. Att betala kostnaderna 

för vård, utbildning och liknande verksamheter via skattsedeln innebär att även de mindre 

välbeställda kan skaffa sig en god utbildning och få tillgång till bra sjukvård. Att alla får 

utbildning och god vård har positiva effekter på samhällsekonomin.  

Statens finanser är begränsade och det som avgör hur mycket pengar som fördelas till offentlig 

sektor är starkt beroende av vad som händer i vår omvärld.  Sverige är ett litet land som är 

särskilt beroende av export av varor och tjänster till andra länder. Svenskt exportberoende 

kräver internationell konkurrenskraft och gör landet extra sårbart för vad som händer ute i 

världen. Det är önskvärt att hålla svenska företag konkurrenskraftiga och sysselsättningen på 

en lämplig nivå. Finanspolitiken måste alltid ta hänsyn till detta. Fördelningen av tillgängliga 

resurser är politiska beslut. Hur mycket som fördelas är både beroende av vilket skatteuttag som 

bestäms och hur väl den svenska ekonomin totalt sett går. 

I kommunen är det kommunstyrelsen som förvaltar resurserna på uppdrag av 

kommunfullmäktige. Politiska beslut i kommunen handlar i liten utsträckning om att påverka 

samhällsekonomin. Istället handlar besluten om att förhålla sig till de ekonomiska 

förutsättningarna i kommunen och prioritera resurserna.  

Resurserna är knappa och ofta överstiger verksamheternas behov dessa resurser varför den 

politiska prioriteringen är synnerligen betydelsefull.  

Kommunerna i Sverige har olika mycket resurser beroende på hur stort deras skatteunderlag är, 

vilket avgörs av hur många som betalar skatt till kommunen och hur höga inkomster dessa har. 

I Sverige finns även ett utjämningssystem som till viss del fördelar resurser mellan kommuner 

och till en del innebär ett statligt tillskott till kommunerna. Staten riktar även bidrag till 

kommunerna för att kommunerna i sin tur ska uppfylla särskilda motkrav. På så vis har staten 

möjlighet att styra kommunerna och deras val av prioriteringar.  

Ekonomi handlar om att välja. Välja vad vi ska köpa och vad vi i så fall måste avstå ifrån. Välja 

mellan att konsumera idag eller spara resurser för att konsumera mer imorgon.  

Inledningsvis i förvaltningsberättelsen görs en ekonomisk utblick, där läsaren ska få en förståelse 

för de ekonomiska förutsättningarna 2017. Därefter följer en uppföljning av de av 

kommunfullmäktige beslutade målen för den kommunala verksamheten 2017 för god 

ekonomisk hushållning. Efter detta presenteras ekonomiska fakta om kommunen och 

kommunens samarbeten med andra kommuner. Sist i dokumentet återfinns räkenskaperna.  
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Ekonomisk utblick 

Världen 
Det är en global högkonjunktur och de orosmoln 

som funnits under året har främst handlat om det 

osäkra geopolitiska läget. BNP-gapet mellan 

til lväxtländerna och industrivärlden har minskat, 

främst tack vare utvecklingen i Kina och Indien 

men även att Ryssland och Brasilien, som var i  

recession 2016, uppvisar en positiv ekonomisk 

utveckling 2017. Den ekonomiska utvecklingen i 

utvecklingsländerna är också mycket positiv – 

främst i  Asien och Latinamerika. I Afrika söder om 

Sahara har antalet i  extrem fattigdom, de som 

lever på högst ca två dollar per dag, ökat men dess 

andel av befolkningen minskat. Europa befinner sig 

inte längre i  akut finanskris utan til lväxten är bättre 

än på tio år med sina dryga två procent. Tuffa 

ekonomiska reformer i  Spanien, Portugal och 

Grekland har gett resultat i  rätt riktning. Med 

anledning av Brexit förväntas Storbritannien ha 

Europas lägsta ti l lväxttakt 2017 och 2018. Detta 

återstår att se. Den engelska kungafamiljen reser 

runt i  Europa på charmoffensiv.  

Förtroendet för det europeiska samarbetet och 

den Europeiska unionen har fått sig en törn i  och 

med Brexit och folkomröstningen om ett 

självständigt Katalonien. USA:s utrikespolitik är ett 

annat orosmoment innehållande bl.a. USA:s och 

Nordkoreas ordkrig angående kärnvapen där 

Trump kallat Kim Jong-Un för ”kort och fet” och 

Kim Jong-Un svarat med en dödsdom över Trump 

från det nordkoreanska folket. President Trump 

har även uttalat sitt missnöje med ett avtal som 

slöts mellan många länder med avsikt att begränsa 

Irans möjligheter att ti l lverka kärnvapen samt 

erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Trumps 

rådgivare Kellyanne Conway myntade förmodligen 

2017 års mest uppmärksammade uttryck när hon 

förklarade att pressekreteraren Sean Spicer inte 

ljugit om hur många människor som besökte 

presidentinstallationen, utan istället angivit 

”alternativa fakta”.  

Förutom i USA har 2017 bjudit på en hel del 

populistiska segrar även i Europa. 

Främlingsfientliga krafter har starkt stöd i politiken 

i Nederländerna, Frankrike, Österrike, Ungern och 

Tyskland.  

Sverige 
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit 

bättre än i många andra länder. Det är den 

inhemska konsumtionen som bidrar ti l l  

ti l lväxttakten. Det handlar i  första hand om att 

offentlig sektor har expanderat som en följd av det 

stora flyktingmottagandet åren 2015-2016. 

Befolkningen ökade då i  rasande fart och brist på 

bostäder och arbetskraft i  kommunsektorn är 

några av följderna.   

Flyktingmottagandet har medfört högre offentlig 

konsumtion och ökat antal arbetade timmar. 

Bristen på arbetskraft har medfört löneökningar 

och allt detta sammantaget har bidragit ti l l  ett 

relativt högt skatteunderlag nationellt sett. (I 

Ljusnarsberg är skatteunderlaget fortsatt ett av de 

lägsta i  landet.)  

Statistiska centralbyrån (SCB) räknade ut att enbart 

den stora flyktingströmmen til l  Sverige 2015-2016 

genererade en til lväxt på en hel procentenhet. Det 

är enbart kopplat ti l l  offentlig konsumtion. Den 

til lväxttakt som flyktingströmmen har bidragit ti l l  

är ti l lfällig. År 2015 sökte 162 877 personer asyl i  

Sverige, 2016 var det bara 28 939 som sökte asyl 

och 2017 endast 25 666 personer. Til lväxten 

kommer att dämpas enormt och Sverige hamna i 

en ny fas. I den nya fasen ska kommunerna 

hantera den nya demografin som 

flyktinginvandringen har inneburit.  

Att antalet äldre i  landet ökar har vi vetat om 

länge. Demografin är den stora utmaningen för 

kommunerna framöver. SKL menar att 

skatteunderlagstil lväxten inte kommer att 

kompensera för de allt högre utgifterna til l  

äldreomsorgen.  

Det nya med flyktinginvandringen är att andelen 0-

19-åringar också ökar markant. Detta är mycket 

positivt, eftersom det är den yngre generationen 
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som ska försörja oss i  framtiden. Demografin är 

således bättre nu än vad prognoserna antydde för 

bara fem år sedan.  

Men det går inte att sticka under stol med vad 

denna försörjningsbörda gör med kommunernas 

situation. Det kommer att bli  en utmaning att möta 

behovet hos större andel äldre och större andel 

barn. På inte allt för lång sikt måste kommunerna 

hitta sätt att bemästra utmaningen genom 

exempelvis digitalisering eller att tänka i helt nya 

banor. Det krävs en hög grad av förändrings -

benägenhet framöver och ett mod att ompröva 

gamla mönster. 

Ljusnarsberg har haft gott om pengar under ett 

antal år tack vare att staten betalat ut riktade 

statsbidrag i  stor omfattning som kompensation 

för bland annat flyktingmottagandet, större krav 

på skolan samt vård- och omsorgsverksamheterna. 

Regeringen har även förändrat förutsättningarna 

med kort varsel vilket har fått stor påverkan på 

Ljusnarsbergs ekonomi. I stort sett halverades de 

riktade statsbidragen från och med hösten 2017. 

Den 20 september 2016 presenterade regeringen 

2017 års budgetproposition (2016/17:1) och 2016 

års höständringsbudget (2016/17:2), där de nya 

ersättningsreglerna til l kommunerna för 

flyktingmottagandet presenterades för första 

gången. Reglerna var ti l l  en början tänkta att 

införas från och med 1 januari  2017, men 

regeringen tvingades skjuta fram 

implementeringen til l  den 1 juli  2017, efter kraftiga 

reaktioner från landets kommuner, däribland 

Ljusnarsbergs kommun i sitt remissvar.  

Enligt propositionen skulle staten spara 

cirka sju miljarder årligen på det här sättet. 

Reglerna anger att en större del av 

ersättningssystemet för mottagande av flyktingar 

ska betalas ut som schabloner och inte rekvireras 

separat. Ett sådant system, menar regeringen, 

kommer att medföra incitament för kommunerna 

att vara kostnadseffektiva.   

Åtgärderna som regeringen har vidtagit är inte på 

något sätt svårbegripliga. Staten behöver hantera 

sina resurser mer effektivt. Flyktingmottagandet 

har kostat mycket pengar och många gånger har de 

ensamkommande barnen inte något vårdbehov. 

De behöver stöd för att integreras i  samhället men 

är i  övrigt självständiga individer. Trots  detta har 

dygnskostnaderna på HVB (hem för vård eller 

boende) eller familjehem många gånger varit l ika 

höga som placeringar av ungdomar med stora 

vårdbehov til l  följd av att de privata vårdbolagen 

har fått styra prislappen i tider av mycket hög 

efterfrågan på deras tjänster. 

År 2018 är det Riksdags-, landstings- och 

kommunalval i  Sverige. Sociala medier och 

påverkan från främmande makt anses ha påverkat 

valutgångarna i andra länder. Kristdemokraterna, 

Liberalerna och Miljöpartiet har alla balanserat på 

fyra-procentsspärren i opinionsundersökningar. Å 

andra sidan har 2017 bevisat att 

opinionsundersökningar inte är att l ita på eftersom 

valutgången i många fall  runt om i världen blivit 

helt annorlunda än tippat, bl.a. Theresa Mays 

valfiasko våren 2017 där nyvalet medförde färre 

mandat i  parlamentet när hon trodde att hon 

skulle gå en promenadseger ti l l  mötes.  

Arbetskraftsbristen i offentlig sektor i  Sverige är 

betydande och reformer där miljarder anslås för 

att öka antalet poliser, s juksköterskor och lärare 

riskerar falla platt i  väljarnas ögon. Genom höjda 

löner blir det inte per automatik fler utbildade 

inom bristyrken även om det kan få fler ungdomar 

att söka sig ti l l  dessa yrken. Utbildningstiden 

kvarstår och först efter genomförd utbildning kan 

bristen eventuellt minska. 

Bostadsmarknaden 
I Sverige har det både 2016 och 2017 byggts 

ungefär 60000 bostäder i  form av småhus, hyres - 

och bostadsrättslägenheter. Örebro kommun är 

den kommun som byggt flest omräknat per capita. 

Många kommuner i  vår omgivning har också 

planerat, påbörjat alternativt färdigställt bostäder. 

Det gäller även kommuner som över tid haft en 

minskande befolkning. 

Majoriteten av Ljusnarsbergs kommuns 

bostadsbebyggelse finns i  Kopparberg. Det finns 

cirka 2 700 bostäder sammanlagt i  kommunen, 

varav 1 700 bostäder är småhus. Det finns omkring 

800 lägenheter i  flerbostadshus, varav majoriteten 

är hyresrätter.  
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Kommunen äger även ett antal lediga tomter i  

vattennära läge intil l  sjön Ljusnaren och ytterligare 

i  Kopparberg, Bångbro, Ställdalen och Högfors. 

Efterfrågan på dessa är låg. 

Bostadsmarknaden i kommunen har sedan lång tid 

ti l lbaka haft ett större utbud än efterfrågan. Detta 

har inneburit låga priser på både egna hem, 

bostadsrätter och hyresfastigheter. Det allt äldre 

beståndet på fastighetsmarknaden kräver ökade 

underhållsinsatser. Genomgripande renoveringar 

innebär stora kostnader som föranleder stor 

försiktighet hos fastighetsägarna eftersom 

marknaden är svag i  kommunen. Följden blir ett 

allt sämre fastighetsbestånd.  

Den omfattande inflyttningen av asylsökande och 

anvisade personer med permanent 

uppehållstillstånd har medfört ett ökat tryck på 

hyreslägenheterna i kommunen. I dagsläget är i  

stort sett samtliga kommunägda hyreslägenheter 

uthyrda. 

Av kommunens egna lägenheter hyr 

Migrationsverket 34 stycken. Ytterligare elva hyrs 

av kommunens egen förvaltning och används som 

utslusslägenheter eller stödboende åt 

ensamkommande barn. Det är även 5 lägenheter 

som hyrs ut med socialt kontrakt. 

Av den totala hyresrättsmarknaden har 

kommunens allmännyttiga bostadsbestånd 299 

hyreslägenheter i  flerbostadshus samt i småhus i  

Kopparberg, Bångbro och Ställdalen.  

Hyresrättsföreningen KHRF Ljusnarsbergs 

äldrebostäder äger kommunens 

verksamhetslokaler för äldreomsorg. 

Koppargården har 41 lägenheter, Treskil l ingen 59 

och Solgården/Ängen 24 lägenheter samt sex 

lägenheter för funktionshindrade. Kommunen 

blockhyr boendena från föreningen. Under 2018 

ska en omorganisation ske och antalet särskilda 

boendeplatser på Solgården öka med åtta och 

gruppboendet Ängen avvecklas. 

Kommunens fastighetsbestånd har en särskild plats 

i  den långsiktiga ekonomiska planeringen.  Att 

renovera beståndet ti l l  dagens standard och 

underhålla fastigheterna, både för att förvalta 

ti l lgångarna på ett ansvarsfullt sätt och för att 

försköna omgivningarna, innebär 

investeringsnivåer som kräver kreativa lösningar. 

De renoveringar som skulle krävas för att höja 

standarden på bostäderna til l  dagens standard 

innebär hundratals miljoner i  investeringsutgifter. 

Inom tio år bör allmännyttans kapitalkostnader öka 

med 1 000-3 000 tkr per år.  

Under 2017 planerades för seniorbostäder i  

Garhytteskolans lokaler, med stöd av Statens 

bostadsomvandling (SBO). Dessvärre har projektet 

avstannat sedan både länsantikvarien och 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen sett 

kulturhistoriska värden i skolan, vilket ställer 

fördyrande krav på utförande av ombyggnationen. 

Marken där fastigheten är belägen behöver 

dessutom saneras.   

I början av 2018 revs hyreshuset på Vadstens väg. 

Därmed försvann 6 lägenheter ur beståndet och 

vakansgraden sjönk til l nära noll. 

Arbetsmarknaden 
Arbetsmarknaden i Sverige har under 2017 

utvecklats positivt. Arbetslösheten har minskat 

från 6,9% til l  6,7% (källa; Arbetskraftsundersökning, SCB). 

Antalet sysselsatta har i  åldern 15-74 år i  riket ökat 

med 112 000 personer. 

För Ljusnarsbergs del  har utvecklingen också varit 

positiv. Inför 2017 reviderades den lokala 

överenskommelsen med AF angående 

ungdomsarbetslösheten. I överenskommelsen står 

bl.a. att den totala arbetslösheten bland samtliga 

unga i åldern 16–24 år, hemmahörande i 

Ljusnarsberg skulle sjunka med 1,6 % från 

december 2016 til l  december 2017. Arbetslösheten 

bland samtliga unga var i  december 2016 25,2 % 

och i december 2017 19,7 %. Det innebär att den 

totala arbetslösheten bland samtliga unga i åldern 

16–24 %, hade sjunkit med 5,5 % under 

ovanstående period, vilket är 3,9 % mer än 

procentsatsen i vår målsättning. Arbetslösheten 

bland endast utrikesfödda ungdomar var i  januari 

2017 78,9 % och i december 2017 74,2 %, vilket 

innebär en sänkning av arbetslösheten med 4,7 % 

under denna period. Nedan följer en tabell över 

ungdomsarbetslösheten. 
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Jämförelsestatistik över den totala ungdomsarbetslösheten, i riket och i samtliga av Örebro läns kommuner, 

december 2016 – december 2017 

 

Som synes är ungdomsarbetslösheten i 

Ljusnarsberg, trots en påtaglig minskning, 

fortfarande högst i  länet och nästan dubbelt så hög 

som riket totalt.  

 

Jämförelsestatistik över 

ungdomsarbetslösheten bland endast 

utrikesfödda ungdomar, i riket och i samtliga 
av Örebro läns kommuner, januari 2017 – december 2017. 

 
Antal utrikes  
jan 2016 % 

Antal utrikes  
jan 2017 % 

Antal utrikes  
dec 2017 % 

Lekeberg 3 42,9 9 64,3 10 66,7 
Laxå 21 52,5 32 61,5 28 58,3 
Hallsberg 32 37,6 50 43,5 49 43,0 

Hällefors 43 60,6 55 61,1 43 55,1 
Ljusnarsberg 36 85,7 30 78,9 23 74,2 
Örebro 349 33,1 362 31,2 398 33,3 

Kumla 35 34,3 41 33,9 43 35,0 
Askersund 22 59,5 34 68,0 24 60,0 
Nora 23 45,1 31 46,3 26 41,9 

Lindesberg 96 58,2 119 56,7 75 45,2 

Bland utrikes födda ungdomar är arbetslösheten 

74,2%. Trenden är positiv men på en väldigt hög 

nivå. Noterbart är att antalet utrikes födda 

ungdomar minskar mellan åren. Bland samtliga 

utrikes födda är arbetslösheten 46%. Och totalt är 

arbetslösheten 12,7%, en minskning sedan förra 

årsskiftet med 0,2%. I länet var arbetslösheten 7,8 

% och i riket 7,5%. 

Av samtliga arbetslösa i  kommunen utgör utrikes 

födda drygt 60 %. 

Befolkning 
Den positiva befolkningsutvecklingen som pågått 

sedan 2012 har under 2017 brutits. Minskningen 

under 2017 är 64 personer. Det är en minskning 

med 1,3%.  

36 födda och 70 avlidna ger ett negativt 

födelsenetto om 34 individer. Flyttnettot är 

följaktligen likaledes negativt. 472 personer 

flyttade til l  kommunen, varav 154 kom från 

utlandet medan 510 flyttade från kommunen varav 

endast 14 til l  utlandet. 

En närmare analys av de individer som kommit ti l l  

kommunen de senaste åren som flyktingar visar 

följande vad avser de som vid mättil lfället var i  

etableringsfasen, dvs inom två år sedan de erhållit 

uppehållstillstånd. Mätpunkt är nyårsafton 

respektive år: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal 162 153 230 247 220 
Varav 
EKB 

41 21 19 15 12 
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Tabellen är det antal individer kommunen fått 

ersättning för under aktuella perioder. 

Tabellen nedan visar, vid samma mätpunkt, antalet 

ti l lkommande med uppehållstillstånd under 

innevarande år som är folkbokförda i kommunen: 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 19 133 129 142 75 
Varav 
0-5 år 

2 19 15 24 14 

6-15 4 24 25 41 19 

 

Även här syns en tydlig minskning av både totala 

antalet individer och bland de yngre. 

Det finns en stor rörlighet i  denna grupp. Under 

2017 flyttade 37 personer från kommunen och 17 

flyttade til l  kommunen. 

En annan grupp som påverkar kommunens 

verksamheter, främst för- och grundskola, är de 

asylsökande som finns i  kommunen. Utvecklingen 

av antalet, både totalt och för de yngre grupperna, 

ser ut som följer: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 446 628 1137 505 298 

0-5 47 81 175 74 48 

7-15 45 38 160 61 40 

 

Som synes har antalet varierat kraftigt med 2015 

som det mest avvikande året av de fem som 

redovisas. 2017 är nere under 2013 års nivå, både 

totalt och bland de yngre.   
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Rapportering mål och måluppfyllelse 

Öppen kommun 
Det av fullmäktige antagna målet ”Den 

kommunala verksamheten ska intensifiera 

integrationsarbetet genom att skapa 

samordnade och långsiktiga processer för 

ändamålet” har det arbetats intensivt med för 

att uppnå inom många verksamheter. En lång 

rad av åtgärder har gjorts. Här är ett axplock: 

• Projekt Norrsken har genomfört en 

rad aktiviteter för att främja 

integrationen i samhället. Det gäller 

föreningsaktiviteter i samverkan med 

föreningslivet, Örebro Läns 

Idrottsförbund m fl. Projektet är 

förlängt under hela 2018. 

• Arbetsmarknadsenheten har lyckats få 

många nyanlända ut i praktik och 

andra åtgärder såsom extratjänster. 

Ett förtätat samarbete med 

socialtjänsten bedrivs som bl a syftar 

till att tidigt fånga upp både 

nyanlända som är på väg ur 

etableringsfasen och även andra 

personer med långvarigt 

bidragsberoende. 

• Grundskolan har beviljats riktade 

projektmedel från Skolverket som 

syftar till att förbättra integrationen i 

skolarbetet och mottagandet av 

nyanlända elever. 

• Studie- och yrkesvägledaren inom 

Komvux har kartlagt alla nyanlända 

som börjar på SFI för att kunna 

vägleda eleverna i sin studiegång och 

framtida yrkesinriktning.  

Under kapitlet Befolkning framgår att både 

asylsökande och nyanlända minskar i antal. 

Detta i kombination med nya ersättningsregler 

har gjort att intäkterna från Migrationsverket 

minskat dramatiskt under 2017. Fordringarna 

på Migrationsverket har under 2017 minskat 

med 10 173 tkr, utbetalningarna minskat från 

67 095 tkr 2016 till 44 224 tkr 2017, en 

minskning med 22 871 tkr. En svårighet är den 

eftersläpning som fortfarande råder vad gäller 

rekvirerade medel. När Migrationsverket 

hunnit i kapp blir systemet och överblicken 

tydligare.  

Kommunchefen har ett stående uppdrag att 

vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för 

att anpassa verksamheten rörande 

flyktingmottagningen och integration utifrån 

förändrade bidragsnivåer och faktiskt behov. 

Bl a har HVB Bergsgården anpassat 

verksamhet och budget till färre antal 

ungdomar. En reducering av antalet 

handläggare inom socialtjänsten för EKB 

gjordes vid årsskiftet 17/18.  Ytterligare 

åtgärder kommer fortlöpande göras under 

2018. 

 

 

Kunskap & kompetens 
De kunskapsmål som återfinns inom 

grundskolan har ej uppnåtts. Situationen har 

varit besvärlig sedan Kyrkbacksskolan stod 

utan rektor vid läsårets början 16/17 tills en 

ny ordinarie rektor kom på plats under 

oktober 2017. Även en ny bildningschef 

rekryterades och var på plats i augusti 2017. 

Förutsättningarna kunde varit gynnsammare 

under dessa ett och ett halvt åren att 

förbättra måluppfyllelsen.  
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Det stod klart under hösten 2016 att 

införlivandet av nyanlända och asylsökande 

elever gått alldeles för trögt. Det blev den nya 

skolledningens uppgift att få fart på det 

arbetet samtidigt som målen om höjd 

kunskapsnivå självklart också var och är 

prioriterat.  En grannlaga uppgift som fått 

extra stöttning genom projektmedel beviljade 

av Skolverket. Integreringen av nyanlända och 

asylsökande har strukturerats upp. Vad gäller 

kunskapsmålen är de dock ej uppnådda.  

Det ekonomiska utfallet visar att grundskolans 

kostnader stigit kraftigt under 2016 och 2017. 

Nedanstående diagram och analyser indikerar 

att brist på resurser ej är fallet. Ett mått som 

både visar på kvalité och god ekonomisk 

hushållning är kostnad per betygspoäng. 

 

Kostnad/betygspoäng årskurs 9 2017 

 

((kostnad per grundskoleelev 2016-lokalkostnader)/(meritvärde årskurs 9, läsåret 2016/2017 

exklusive nyanlända och övriga okända.)) Strecken i diagrammen visar varje kommun. Röd färg 

innebär att man ligger bland de 25% med högst kostnad, gul färg att man är bland de 50% i mitten 

och grön färg att man är bland de 25% med lägst effektivitet bland kommunerna. 

Måttet ingår i Kommunens kvalitet i korthet, och är ett kombinationsmått där både kvalitet och 

kostnader ingår.   

 Kostnad per elev i grundskolan 2016 (inklusive lokalkostnader) 

 

Vi har en mycket hög kostnad per grundskoleelev jämfört med andra kommuner. Kostnaden per 

grundskoleelev har ökat med 25% på två år (2014-2016).  Antal elevassistenter har ökat under de här 

åren. Under 2017 har personalkostnaderna ökat 25% från 2016. En orsak är att Projektet Nyanlända 

kostade netto (inklusive statsbidrag) 3 450 tkr.  När vi räknar ut kostnad per betygspoäng dras 

lokalkostnader från det här måttet. 
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Meritvärde årskurs 9 läsåret 2016-2017 (exkl. nyinvandrade och övr. med okänd bakgrund) 

  

Även här ligger vi dåligt till jämfört med andra kommuner. Resultatet visar att vi  inte kan ange som 

orsak att vi har tagit emot många flyktingbarn, då meritvärdet är lågt här och även när vi inkluderar 

alla elever (189,9).  

Samtidigt finns mycket positivt i skolan. Eleverna upplever en stor trygghet och trivseln är god. En 

engagerad lärarkår är väldigt viktigt och positivt. Det finns också goda exempel där kunskapsnivån är 

mycket god. Matematik är ett sådant ämne. 

Elever i årskurs 9 som har lägst betyg E i matematik läsåret 2016/2017 

 

Elever i årskurs 9 som har lägst betyg E i matematik (trend) 
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I matematik är som sagt ett undantag. Det första diagrammet visar hur stor andel av eleverna i 

årskurs 9 som blir godkända i matematik. Vi ligger också bra till jämfört med andra kommuner. Den 

nedre bilden visar att resultatet är på väg uppåt de senaste åren. Resultatet i matematik visar att 

orsaker som föräldrar med låg utbildning mm. inte enbart förklarar det låga totala meritvärdet. Här 

uppstår intressanta frågor om hur skillnaderna kan vara så stora mellan olika ämnen.  

Eftersom måttet kostnad per betygspoäng exkluderar nyanlända och övriga okända i meritvärdet bör 

vi ha med oss vad kostnad per betygspoäng blir om vi tar med samtliga elever. Kostnad per 

betygspoäng är då 588 kronor. Detta för att vi måste kunna se om projektet Nyanlända ger något 

resultat. 
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Resultat 

Öppen kommun 
 

 

Den kommunala verksamheten ska intensifiera integrationsarbetet genom att skapa samordnade 
och långsiktiga processer för ändamålet. 

 

 

 

 

Delmål 

Det ska inrättas tio praktikplatser och fem 
anställningar ti l l nya invånare inom 

etableringen. 

Resultat 

7 arbetsträningsplatser inom etableringen, 70 
% 

(8 arbetsträningsplatser inom Jobbgaranti för 

ungdomar, UGA samt 3 arbetstränings -platser 

inom jobb- och utvecklingsgaranti, JOB) 

6 anställningar inom etableringen 

120 % 

(21 anställning inom JOB) 

Analys 

Arbetsmarknadsenheten (AME) har prioriterat arbetsträningsplatser framför praktikplatser. 

Detta då arbetsträning varit att föredra i  många fall  då det leder ti l l  en extratjänst. Detta är 
ekonomiskt mer fördelaktigt för kommunen, då Arbetsförmedlingen ger ersättning 
för tillhandahållande av arbetsträningsplatser, vilket de inte gör för platser gällande 
praktik. 

Fr o m 17/5-17 är nyanlända i etableringsfasen ej kvalificerade för extratjänst. 

Åtgärder 

AME ser behov av att fler verksamheter tar emot personer för arbetsträning och 
extratjänst. Idag råder obalans mellan verksamheterna. Det skapar jämnare 
fördelning för mottagande av nyanlända personer och det underlättar samt 
effektiviserar arbetet med placeringar. (Det samma bör då gälla APL, samt 
praktikplatser eller anställningar inom insatsen Utbi ldningskontrakt.) Fortsatt 
information till samtliga chefer kommer fortsätta under 2018 och dialog med 
fackliga organisationer ska intensifieras. 
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Andelen hyresgäster inom allmännyttan som upplever skötseln av gemensamma ytor och utemiljö i 
anslutning till boendet som bra eller mycket bra ska öka. 

 

Målvärde 

Minst 75 % (2015: 69,2 %) 

Resultat 

70,8 % 

 

 

Analys 

Målet uppnås inte men resultatet innebär en klar ökning av andelen nöjda hyresgäster  (+8,5 
procentenheter jämfört med enkätundersökningen 2016). Sedan skötseln av gemensamma 
ytor och utemiljö hanteras i  egen regi har många förbättringar gjorts. Resultatet visar att än 
mer finns att göra. 

 

Åtgärder 

Det krävs fortsatt arbete med att förbättra och höja kvaliteten på den yttre skötseln. 
Eftersom alla eftersatta åtgärder inte kan vidtas samtidigt är det rimligt att anta att andelen 
nöjda hyresgäster kommer att öka ytterligare ti l l  nästa mätning. 
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Möten & upplevelser 

Äldreomsorgens brukare ska vara nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende och med sin 
hemtjänst. 

 

Målvärde 

Minst 90 % enligt Socialstyrelsens 
nationella brukarundersökning inom 

äldreomsorgen. 

Resultat 

Särskilt boende: 81 % (obs! färre än 30 svar; 
2016: 89 % och 58 svar) 

Hemtjänst: 87 % (2016: 95 %) 

Analys 

När resultat analyseras ses att det är få svarande, vilket gör att resultatet måste 
tolkas med försiktighet. Det var färre än 30 personer som svarade på enkät vad 
gäller särskilda boenden och 39 personer som svarade på enkät angående 
hemtjänst. Antal svar inom särskilt boende är för lågt. 
Viktigt att ha i åtanke är vem som fyller i enkäten. Inom hemtjänsten är det en hög 
andel av personerna som får insatser som själva svarar och skriver i enkäten. Inom 
de särskilda boendena är anhöriga/närstående som hjälper den boende att svara 
och fylla i enkäten. En fråga som uppstår vad gäller det låga antalet svarande är; hur 
kan kommunen marknadsföra vikten av att enkäter besvaras utan att det ska 
upplevas som påtryckning? 

 

Åtgärder 

Kartläggningar av varje enskild individs behov av vård- och omsorgsinsatser och hur 
personalsammansättningen ser ut på boendena vid Koppargården, Solgården och 
Treskillingen har genomförts. Detta som ett led i arbetet med att stärka kvaliteten i 
särskilt boende för äldre och att planeringen av verksamheten ska utgå ifrån 
individens behov. Detta är en åtgärd som förhoppningsvis leder till högre 
måluppfyllelse. 

Antalet föreningsaktiva i kommunen ska öka. 

 

Resultat 

Ej uppnått. 2017 redovisat 871 medlemmar 

2016 redovisat 1106 medlemmar. 

Analys 

Redovisat resultat är det antal medlemmar som redovisats vid ansökan om 
föreningsbidrag. Då antalet föreningar som sökt bidrag de olika åren återfinns en 
osäkerhet om det faktiska antalet och därmed minskningen är helt korrekt.  

Åtgärder 

Dels behöver informationen förbättras ti l l  föreningarna om möjligheten att söka bidrag. 

Vidare ska behovet av utbildning av föreningsstyrelser kartläggas, helst i  samarbete andra 
aktörer.  

Intensifiera fler åtgärder för att locka til l ökad föreningsaktivitet (och därmed ökat 
medlemsantal) genom t ex stötta föreningslivet vid prova på dagar, lovaktiviteter mm. 
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Kunskap & kompetens 

Andelen elever som får godkänt på nationella proven i årskurs 3 ska vara minst 70 % år 2018. 

 

Delmål 

Delmål för 2017: 65 %  
(2016 43,8 %). 

Analys 

Resultatnivån har förbättrats från 50 
% 2015 till 62 % 2017. Det arbete som 
påbörjades under ht 2014 med 
dåvarande rektor och pågick till denne 
slutade hann ge vissa resultat. Sedan 
har det varit en period med 
rektorsbyten. Nu är en stabilare 
skolledning på plats som har möjlighet 
att arbeta mer strukturerat med syfte 
att förbättra måluppfyllelsen. 

Differensen mellan resultaten för 
svenska respektive matematik är stor.  

Resultat 

62 % 

Svenska 55 % 

Matematik 69 % 

Målet ej uppnått (Kolada, KKiK, Skolverket och 
SCB). 

 

Åtgärder 

Ett omfattande utvecklingsarbete är startat 
med medel från Skolverket. Starkt fokus läggs 
på kompetensutveckling för personalen samt 

satsning på arbetssätt och arbetsformer 
speciellt med inriktning mot svenska och 
svenska som andra språk. 

Meritvärdet i årskurs 9 bland kommunens elever ska vara minst 210 poäng år 2018. 

 

Delmål 

200 poäng 

Analys 

Marginal förbättring sedan fjolåret. 
Det arbete som påbörjades under ht 
2014 med dåvarande rektor och 
pågick till denne slutade hann ge vissa 
resultat. Sedan har det varit en period 
med rektorsbyten. Nu är en stabilare 
skolledning på plats som har möjlighet 
att arbeta mer strukturerat med syfte 
att förbättra måluppfyllelsen. 

Resultat 

189,9 poäng. Målet ej uppnått. 

(189,2 2016) 

 

Åtgärder 

Genom ett fokusarbete under läsåret 17-18 
där det övergripande målet är högre 
måluppfyllelse för eleverna har det startats 
ett stödarbete. Stödet består bland annat 
av Studiehuset, en öppen verksamhet för 
alla elever och en lovskola alla lov. 
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Innovationer & entreprenörskap 

Kommunens företagare ska vara positiva till den kommunala servicen 

 

Delmål 

70 poäng i SKL:s Insikten. 

Resultat 

68 poäng, målet ej uppnått. 

Analys 

Svarsfrekvensen uppgår ti l l  totalt 34 procent, vilket är att betrakta som relativt lågt för att 
generalisera resultatet för samtliga företag. Svar har inkommit från ärenden rörande bygglov 
och livsmedelskontroll. 

Åtgärder 

Projekt Insikt i  norra Örebro läns fyra kommuner har fortsatt även under 2017. 

Projektgruppen har träffats kontinuerligt. En gemensam träff har anordnats med personal 
från Samhällsbyggnad Bergslagen och kommunerna med temat ”Hur gör vi varandra bättre”. 
Löpande Insiktsmätning har fortsatt under hela 2017. 

 

Kommunen ska klättra fem placeringar i Svenskt näringslivs rankning över företagsklimatet i 
landets kommuner 

 

Delmål 

Plats 71 (plats 76 2016) 

Resultat 

Plats 98, målet ej uppnått. 

Analys 

Företagarnas sammanlagda omdöme om företagsklimatet i  Ljusnararsbergs kommun har 
minskat från 3,66 til l  3,56 (Riksgenomsnittet l igger på 3,36).  Andra faktorer som påverkade 
resultatet negativt är bland annat ti l lgången på relevant kompetens, vägnät, tågförbindelser 

och tele- och IT-nät, men även upplevelsen av skolans och medias attityd til l  företagande har 
försämrats. 

Åtgärder 

På dagordningen i Näringslivsrådet finns en stående punkt kring handlingsplanen för 
konkreta aktiviteter som kan utveckla företagsklimatet. Ett gediget ömsesidigt arbete mellan 

skolan och näringslivet har tagit fart med gemensam aktivitet kring den omvända 
gymnasiemässan. 

Representanter från skolan har närvarat och medverkat på höstens företagsfrukostar. 
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Övriga engagemang 

Inledning 
Kommunfullmäktige har rätt att bestämma hur den 

vil l  organisera den kommunala verksamheten. 

Fullmäktige måste dock se ti l l  att det blir ett 

heltäckande nämndansvar för de ”obligatoriska” 

uppgifterna. Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs 

kommun fungerar som socialnämnd och 

bildningsnämnd. Kommunstyrelsens allmänna utskott 

fungerar som krisledningsnämnd. Men kommunen 

har även valt att samordna vissa obligatoriska 

uppgifter med andra kommuner i  gemensamma 

nämnder.  

De gemensamma nämnderna för Hällefors, 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora heter Bergslagens 

Miljö- och Byggnämnd samt Bergslagens 

Överförmyndarnämnd. Räddningsnämnden 

Västerbergslagen har Ljusnarsberg och Ludvika som 

medlemmar. Från och med 2016 är kommunen även 

medlem i  Sydnärkes lönenämnd, med säte i  Kumla 

kommun.  

Vissa uppgifter inom det tekniska området är också 

obligatoriska för en kommun och dessa har 

fullmäktige valt att överlåta ti l l  kommunalförbundet 

Bergslagens Kommunalteknik. Kommunen har även 

valt att samverka privaträttsligt som medlem i 

ekonomiska föreningar och i en kooperativ 

hyresrättsförening. Här nedan presenteras större 

engagemang som har stor påverkan på kommunens 

samlade ekonomi och verksamhet. Det finns dock 

många fler engagemang som det inte finns utrymme 

för att beskriva här. 

Samhällsbyggnad Bergslagen 
Ny organisation från och med 2017 

Den 1 januari 2017 bytte Bergslagens 

kommunalteknik och Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning namn til l  Samhällsbyggnad 

Bergslagen. Förutom gemensamt namn har 

verksamheterna etablerat ett gemensamt 

servicecenter och en gemensam webbportal.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

SBB (fd BKT) 

SBB är ett kommunalförbund med säte i  Nora och 

har de fyra kommunerna i norra länsdelen som 

medlemmar. Ändamålet med dess verksamhet är 

att ti l lhandahålla medlemskommunerna tjänster 

inom det tekniska området i  enlighet med 

respektive kommuns ambitionsnivå och 

ekonomiska förutsättningar. Til l  BKT har 

medlemskommunerna överlåtit ansvaret för 

planering och drift av de lagstadgade 

verksamheterna vatten och avlopp, avfall  och gata. 

Dessutom ansvarar förbundet för 

medlemskommunernas skötsel av park, 

skogsförvaltning, idrotts- och fritidsanläggningar 

samt lokalvård i  den omfattning som anges i  den 

årliga verksamhetsplanen. 

SBB:s verksamheter delas in i  en skattefinansierad 

del, som finansieras via driftbidrag från 

medlemskommunerna, och en avgiftsfinansierad 

del, som finansieras fullt ut via taxeintäkter. 

Gemensamma kostnader ska enligt 

förbundsordningen fördelas i  proportion til l  

befolkningsantalet i  respektive kommun. 

Det preliminära resultatet för Ljusnarsberg, som 

bokas upp i bokslutet, är en negativ avvikelse mot 

budget för de skattefinansierade delarna med 

217 tkr och en positiv avvikelse för de 

avgiftsfinansierade med 3 111 tkr.  Återvinning 

(avfall) redovisar ett positivt resultat med 731 tkr 

och Vatten & avlopp med 2 381 tkr. Resultatet för 

skattefinansierad verksamhet påverkar 

kommunens resultat medan de avgiftsfinansierade 

verksamheternas resultat bokförs som skuld alt 

fordran på avgiftskollektiven. 

 SBB har fakturerat Ljusnarsbergs kommun belopp 

som avser egen personal som investeringsutgifter 

och detta har Ljusnarsberg bestridit. 

SBB totalt för de fyra kommunerna redovisar en 

negativ avvikelse mot budget för de skatte-
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finansierade delarna med -1 797 tkr och en positiv 

för de avgiftsfinansierade delarna med 4 719 tkr.   

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

SBB (fd BMB) 
BMB är en gemensam nämnd mellan de fyra 

kommunerna i norra länet med Lindesberg som 

värdkommun. Ändamålet för verksamheten är att 

bidra med väl fungerande myndighetsutövning 

inom miljö- och byggområdena til l  minst den 

servicenivå som styrande lagstiftning anger. 

Nämnden ska utveckla och efter behov och 

resurstil lgång til lhandahålla en god och samlad 

kompetens för kommunspecifika frågor för var och 

en av de samverkande kommunerna kring 

övergripande miljöfrågor, översiktsplanering, 

naturvårdsfrågor, mark- och exploateringsfrågor, 

energirådgivning med mera.  

Ljusnarsbergs andel av SBB:s överskott för året 

blev 154 tkr. Det samlade resultatet för nämnden 

blev 1 425 tkr. Inför 2018 til lsköts ytterligare 

budgetmedel ti l l  den gemensamma nämndens 

verksamhet, för Ljusnarsberg uppgår ti l lskottet ti l l  

255 tkr. Från och med 2017 flyttades 

trafikingenjören från fd BMB til l  fd BKT. 

Parkeringstillstånd övergick från Lindesbergs 

ti l lväxtförvaltning ti l l fd BKT, men ingen justering 

av budget sker enligt överenskommelse mellan 

Lindesberg och fd BKT. Vidare har Ljusnarsbergs 

kommun överlåtit alkoholkhandläggningen från 

Individ- och familjeomsorgsenheten til l  fd BMB.

Räddningsnämnden Västerbergslagen

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd med 

Ludvika kommun för samverkan om räddningstjänst 

och sotning. Ludvika är värdkommun och nämndens  

ansvar och verksamhet bestäms, av ett reglemente 

och ett samverkansavtal – utöver lagstiftningen. 

Den delen av nämndens verksamhet som avser 

sotning finansieras i  sin helhet via avgifter. 

Resterande del av verksamheten finansieras genom 

driftbidrag från kommunerna.  

En stor utmaning för nämnden, numera Nerikes 

Brandkår, är att hitta deltidsbrandmän til l 

brandstationen i Kopparberg. Det är svårt i  hela 

landet att hitta personal ti l l  deltidsbrandkårer som i 

mångt och mycket är beroende av engagemang för 

hembygden. För närvarande är bemanningen god. 

Under 2016 gjordes en utredning om 

räddningstjänstens fortsatta organisation. 2017-04-12 

ansökte fullmäktige i  Ljusnarsbergs kommun om 

medlemskap i  Nerikes brandkår. 2017-11-09 

accepterade kommunfullmäktige erbjudandet från 

Nerikes Brandkår om medlemskap. Samtidigt 

begärdes utträde ur den gemensamma nämnden och 

nämnden upplöstes vid årsskiftet.  

Resultatet 2017 är ett överskott och Ljusnarsbergs 

andel är +37 tkr.  

 

Kommuninvest ekonomisk förening
Kommuninvest bildades i  Örebro län 1986 av nio 

kommuner med ändamålet att gemensamt kunna få 

bättre lånevillkor och öka konkurrensen på 

marknaden för kommunal finansiering. Idag omfattar 

samarbetet 90 procent av landets  kommuner och 

landsting. 

Alla medlemmar i Kommuninvest har ingått en 

solidarisk borgen som anses vara en mycket stark 

garanti för Kommuninvests åtaganden, emedan 

kommuner och landsting aldrig kan försättas i  

konkurs eller på annat sätt upphöra att existera.  

Den 31 december 2017 hade Kommuninvest 288 

medlemmar och resultatet för året är 876 000 tkr. 

Förutom det solidariska borgensåtagandet som 

samtliga medlemmar (ägare) i  Kommuninvest har 

åtagit sig, har samtliga medlemmar också satsat 

kapital i  bolaget. Ljusnarsbergs kommuns andel i  
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Kommuninvest ekonomisk förening värderas ti l l  

160 tkr. 

Nya regler om kapitaluppbyggnad har medfört att 

Kommuninvest erbjuder sina medlemmar att betala 

in högre insatser i  föreningen vilket Ljusnarsbergs 

kommun har gjort. Kommuninvest ekonomisk 

förening kompenserar medlemmar som betalar in 

dylika kapitalti llskott genom att ge ränta på inbetalt 

kapital . Räntan bestäms i efterskott på 

föreningsstämman och tas inom ramen för 

utdelningsbara medel i  föreningen, som en form av 

överskottsutdelning.  

Aktuell skuld i  bokslutet ti l l  Kommuninvest är 

191 493 tkr (föregående år 199 493 tkr). Kommunens 

totala insatskapital i  den ekonomiska föreningen är 

4 422 tkr.  

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 
Den kooperativa hyresrättsföreningen Riksbyggen 

Kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 

äldrebostäder driver fastighetsförvaltningen av 

kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Riksbyggen förvaltar fastigheterna åt 

hyresrättsföreningen. I styrelsen ingår tre 

representanter från kommunen, en från 

Riksbyggen och tre hyresgäster.  

Hyresrättsföreningens totala skuld ti l l  kommunen 

uppgår ti l l  119 243 tkr. Kommunen står alla 

ekonomiska risker i  hyresrättsföreningen. 

Egentligen skiljer sig inte åtagandena åt från det 

scenariot att kommunen skulle äga och förvalta 

fastigheterna själv, men fördelen med att bedriva 

verksamheten i en hyresrättsförening är att 

organisationen är flexiblare nu än om den skulle 

bedrivas i  kommunal regi. Vad som också är 

positivt är att de boende blir engagerade i 

styrningen av verksamheten.  

Under räkenskapsåret 2015 gjorde föreningen en 

större momsutredning för åren 2010-2015, sedan 

en representant från föreningsstyrelsen och en 

från kommunen krävt det.  Det medförde försening 

av 2014 års bokslut och stämman för att godkänna 

2014 års räkenskaper hölls den 21 juni 2016.  Även 

årsredovisningarna för verksamhetsåren 2015 och 

2016 försenades. Den 20 december 2017 

godkände stämman 2016 års räkenskaper. 

Anledningen til l  eftersläpningen av räkenskaperna 

har kommunicerats med Riksbyggens 

administration och föreningens revisor. 

Anledningen uppges vara momsutredningen men 

att arbetet nu är i  fas och att 2017 års räkenskaper 

ska kunna läggas fram för styrelsen i rätt tid.  

I 2016 års revision riktas anmärkning mot att 

föreningen inte har redovisat och betalat s katter i  

rätt tid. Vid ett ti l lfälle har obetalda skatter 

lämnats över ti l l  Kronofogdemyndigheten. 

Underlåtenheten har inte medfört någon väsentlig 

skada för föreningen utöver räntekostnader och en 

förseningsavgift. Det som har skett handlar enligt 

Riksbyggens administration om ett skrivfel som 

inneburit att fel belopp har deklarerats.  

I och med rätt momsavdrag samt lägre 

räntekostnader de senaste åren är föreningens 

ekonomi på väg att balanseras med ett positivt 

eget kapital och en mycket god likviditet. 

Föreningen har därför börjat amortera av på sina 

skulder ti l l  Ljusnarsbergs kommun. Under 2016 

amorterades sammanlagt 1 000 tkr och under 2017 

2 007 tkr. En bättre ekonomi innebär även att 

föreningen kommer att kunna sätta av ti l l  och 

ianspråkta större belopp från underhållsfonden på 

längre sikt.  

Sydnärkes lönenämnd 
För att säkerställa kompetensen för lön- och 

pensionshandläggning ansökte Ljusnarsbergs 

kommun om medlemskap i Sydnärkes lönenämnd 

2015. På kommunfullmäktiges sammanträde den 9 

december beslutades om att anta 

samverkansavtalet för den gemensamma nämnden 

för lönesamverkan mellan Kumla, Askersund, 

Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Ljusnarsbergs 

kommuner. Nämnden har sitt säte i  Kumla. Den 

gemensamma nämnden fullgör de samverkande 

kommunernas uppgifter inom löne- och 

pensionsadministration.  
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Även om kommunen blev medlem redan den 

1 januari 2016 dröjde det ti l l  hösten innan 

lönehandläggningen sköttes i  Kumla, men då med 

stöd av en handläggare från Ljusnarsberg. Från och 

med 2017 sköter nämnden hela administrationen 

av anställda i  Kumla. Dock tar delar av 

verksamheterna fortsatt hjälp från 

personalavdelningen för ärenden som ska hanteras 

av lönenämnden. 

För året redovisar nämnden ett överskott mot 

budget med 372 tkr. Det beror på lägre 

personalkostnader i  samband med 

föräldraledigheter och långtidssjukskrivning 

Licenskostnaderna har överskridit budgeten. 

Ljusnarsbergs andel av resultatet är 19 tkr. 

 

Inera AB 
Under 2017 förvärvade kommunen 5 st aktier 

från SKL Företag AB til l  ett      sammanlagt pris av 

42 500 kr i  Inera AB. Inera är ett landstings- och 

kommunägt företag med syfte att utveckla och 

erbjuda olika digitala tjänster och plattformar.
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Koncernen 

Ljusnarsbergs kommunlager AB 
Kommunfullmäktige beslutade försätta 

Ljusnarsbergs kommunalger AB i l ikvidation från 

och med 1 juni 2017. Bolaget hade til l  ändamål att i  

enlighet med kommunallagens 

självkostnadsprincip uppföra och uthyra 

lagerutrymme med syfte att främja näringslivets 

utveckling i  Ljusnarsbergs kommun. Bolaget 

uppförde en lagerbyggnad som stod färdig 2011 

och sedan uppläts ti l l  Kopparbergs bryggeri AB. 

Den 7 december 2016 sålde bolaget 

lagerbyggnaden til l  bryggeriet. 

Under l ikvidationstiden har bolaget varit inaktivt. 

En kallelse på okända borgenärer skickades ti l l 

Post- och inrikes tidningar och den 20 december 

underrättades kommunen om att ingen okänd 

borgenär gett sig ti l l  känna. Likvidatorn har sedan 

upprättat en slutredovisning för perioden 

2017-06-01 til l  2017-12-27 och en revisor har 

godkänt redovisningen samt undertecknat 

revisionsberättelsen den 2018-02-13. Efter extra 

stämma 2018-02-14 kan bolaget upplösas. Enligt 

skifteshandlingen ska 1 069 tkr betalas ut ti l l  den 

ende aktieägaren Ljusnarsbergs  kommun när 

deklarationerna är klara. 

 

 

Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning 
Stiftelsen har ti l l  ändamål att äga och förvalta 

ti l lskjuten egendom i en anläggning för turism och 

konferensverksamhet som kan nyttjas av 

kommunens invånare. Stiftelsen har inte bedrivit 

någon verksamhet sedan fastigheten med 

til lhörande anläggning såldes vid årsskiftet 

2005/2006. 

Under 2017 har ingen aktivitet förekommit. Årets 

resultat är en förlust med 11 tkr. 

Banktil lgodohavandena uppgår ti l l 678 tkr per den 

31 december 2017.  
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Investeringsredovisning
 
    Redovisning    Fg år Budget  Netto    

Projekt Utgift Inkomst Netto Netto netto avvikelse Avslutat 

Lokaler/fastigheter/inventarier         
Förskola Fasegatan (Getporsen) 4 081  4 081 24 2 237 -1 844 Ja 

Upprustning Åstugan 5 646  5 646 4 492 6 493 847 Nej 

Ombyggnad Ljusnarshallen 0  0   75 75 Nej 

Ljusnarshallen projektering 0  0   1 200 1 200 Nej 

Ljusnarshallen+til lbyggnad matsal 606  606 39 1 211 605 Ja 

Klockargården 0 -4 321 -4 321 4 855 0 4 321 Ja 
Anpassning lokaler 

förskola/grundskola 0  0   9 000 9 000 Nej 
Larm kommunhus, socialkontor, 
Tingsh 0  0   195 195 Nej 

Fläktar/ventilation socialkontoret 0  0   50 50 Ja 

Styrutrustning vent kommunhuset 0  0   100 100 Ja 

Utsmyckning 0  0   250 250 Ja 

Strukturbuffert fastigheter 0  0   6 025 6 025 Ja 

Tak logarna Abrahamsgård 229  229   400 171 Ja 

Totalmetodiken Kyrkbackssk. Etapp 2 121  121   200 79 Nej 

Fläktar Förskolan Garhyttan 289  289   300 11 Ja 

Yttre underhåll  358  358   0 -358 Ja 

Renovering Kaninburarna 861  861   0 -861 Ja 

Fasad Åparken 715  715   0 -715 Ja 

Rivning Vadstens väg 63  63   0 -63 Nej 

Utemiljö för- och grundskola 69  69   0 -69 Ja 

för kostverksamheten   0      
Köksinventarier Centralköket 45  45   50 5 Ja 

IT-utrustning         
AD-migrering 774  774   592 -182 Ja 

Swischar och nätverksutrustning 150  150   150 0 Nej 

Servrar, PC etc. 154  154   150 -4 Nej 

IT-utrustn inkl läsplattor skolan 191  191   200 9 Nej 

Läsplattor KS och utskott 68  68   65 -3 Ja 

Ny skrivarlösning 0  0   50 50 Nej 

Gator och vägar         
Ombyggnad av gator  3 473  3 473   2 625 -848 nej 

Gatubelysningsautomatil 0  0   300 300  
Til lgänglighetsanpassning 0  0   50 50 nej 

Upprustning av gatuljusnätet 157  157   300 143  
Broåtgärder efter besiktning 2016 0  0   150 150 nej 

Park   0      
Lekplatser 0  0   157 157 Nej 

Badplatser, bryggor 0  0   60 60 Nej 

Ventilation Bergslagsvallen 66  66   250 184 ja 

Parkutrustning m.m. 84  84   200 116 ja 

Vatten och avlopp         
VA-ledning Vårdc-Wallmov 5 581  5 581   1 000 -4 581 Ja 

Finnhyttans vattenverk 611  611   2 095 1 484 Nej 

Mindre vattenverk och pumpstn 0  0   400 400 Ja 

VA-anläggning ospecificerad 243  243   250 7 Nej 

Ledningsnär bl.a. Bångbro avlopp 764  764   550 -214 Ja 
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    Redovisning    Fg år Budget  Netto    

Projekt Utgift Inkomst Netto Netto netto avvikelse Avslutat 

Reservvatten 0  0   250 250 Ja 

Mindre ledningsarbeten 0  0   2 000 2 000 Nej 

Totalt investeringar 
25 

398 -4 321 
21 

077   39 630 18 553   
 

Nya Åstugan 
Den enskilt största investeringen 2017 är en 

treavdelningsförskola med integrerat 

fritidshem i Ställdalen. Den nya förskolan 

invigdes i maj med tal, ballongutsläpp och 

korvgrillning. Den ersätter en gammal 

förskola som ska rivas under 2018. Den 

gamla förskolan hade direktverkande el som 

uppvärmning medan den nya förskolan har 

bergvärme installerat. En större investering 

ska göras även på utemiljön omkring 

förskolan nästa år. Utgifterna på totalt 

10 176 tkr höll sig inom budgetramen, men 

annat i form av bl.a. staket och rivning 

återstår. Till 2018 förs över kvarvarande 

budget 847 tkr för att täcka det återstående. 

 

Förskolan Skogsgläntan
Barn i förskoleålder har ökat markant i 

kommunen. Mellan 2016 och 2017 ökade 

barnantalet med närmare 13 procent, 

exklusive asylbarn.     Förskolan har haft svårt 

att hushålla med befintliga lokaler och inför 

2017 beslutades det om att uppföra en helt 

ny förskola i centrala Koppaberg. Den har 

fått namnet Skogsgläntan och invigdes i 

januari 2018.   Hittills per bokslutsdagen har 

förskolan kostat 4 081 tkr (budgeterat 

2 237 tkr), men ännu återstår utgifter.  

Lärpengar i form av bättre planering och 

involvering av verksamhetsföreträdare, IT m fl. 

Investeringsutgiften kommer återsökas hos 

Migrationsverket. 

 

 



 

 

Klockargården
Renoveringen av Klockargården säkerställde 

det ökade elevantalet som en följd av det 

stora flyktingmottagandet 2015-2016 och 

här har bl.a. förberedelseklassen hållit till för 

att introducera nyanlända elever i det 

svenska språket.  Hänsyn har tagits till de 

kulturhistoriska värdena invändigt och 

utvändigt. I början av 2017 avslutades 

investeringen och finansieringen har skett i 

sin helhet genom sparade schablonbidrag 

från Migrationsverket uppgående till 

4 321 tkr.  Motsvarande summa har sökts 

hos Migrationsverket men beslut har om det 

beviljas eller ej har ännu inte fattats. 

 

Övriga investeringar

Sammanlagt lades 3 630 tkr ned på gatunätet 

inklusive belysning. En del är kopplat till de 

stora ledningsinvesteringar på VA-nätet som 

pågår. 

AD-migreringen inom IT blev kostsammare än 

beräknat. Inkörningsproblem uppstod. En 

tröst är att det är vi som kommun inte 

ensamma om. 

1 997 tkr investerades av allmännyttan. 

Budget för det fanns ej vilket är åtgärdat till 

2018.

  



 

 

Personalredovisning 
 
Inledning 

Utifrån personalekonomiska aspekter är 

personalredovisningen en viktig del i styrning 

och uppföljning av kommunens verksamheter. 

Statistiken som redovisas ska sättas i ett 

sammanhang tillsammans med redovisning av 

verksamheternas ekonomi, kvalitet och övrig 

verksamhetsuppföljning. Det är när vi har en 

samlad bild av olika mått och nyckeltal som en 

helhetsbild av verksamheternas status kan 

ses. Personalredovisningen, som avser 

perioden från 2017-01-01 till 2017-12-31 är 

framtagen på en kommunövergripande nivå 

och ger en bild av helheten. Det krävs 

nedbrytning för att man ska kunna få en mer 

detaljerad status av varje enskild verksamhet.   

Personalkostnader och antal anställda  

Personalkostnaderna i Ljusnarsbergs kommun 

uppgick till 52,5 procent av kommunens totala 

kostnader 2017 och uppgick till 213 022 tkr 

inklusive personalomkostnader. Motsvarande 

siffra för helåret 2016 var 48% och 192 844  

tkr.  

Per den 31 december 2017 hade kommunen 

319 tillsvidareanställda samt 113 

visstidsanställda, totalt 432 personer hade en 

månadsanställning. I förhållande till samma 

mätdatum föregående år har antalet anställda 

ökat med 36 personer. Det är oförändrat antal 

tillsvidareanställda och en ökning med 36 

visstidsanställda personer.  

Under 2017 har antalet extratjänster ökat och 
uppgick till 26 stycken vid årets slut. 
Extratjänster räknas in som visstidsanställda.  
 
Inom barnomsorgen har antalet anställda 
omräknat till heltider ökat med 7,3 jämfört 
med föregående år, där ingår öppningen av den 
nya förskolan på Fasegatan. Inom grundskolan 
motsvarar ökningen 6,3 och inom IFO 5,7 
heltider, varav 2 är en intern omflyttning av 
personal. Äldreomsorgen har också ökat med 
motsvarande 6,2 heltider. 
HVB Bergsgården har under året minskat i antal 
anställda p g a minskningen på antal boende.  
 
Omräknat till heltider hade kommunen den 31 

december 2017 totalt 399,9 årsarbetare, en 

ökning med 39,4 årsarbetare vid en jämförelse 

av 360,5 årsarbetare med samma tidpunkt 

föregående år.  
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Antal anställda per anställningsmyndighet (ti l lsvidare och visstidsanställda) 

Anställningsmyndighet 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Kommunstyrelse 428 391 378 367 

Överförmyndarnämnd 4 5 2 3 

Totalt 432 396 380 370 
 

Antal årsarbetare 

Årsarbetare 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Totalt 399,9 360,5 345,5 338,5 
 

Antal tillsvidareanställda 

Tillsvidareanställda 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Totalt 319 319 327 327 
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Åldersfördelning 

Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda medarbetare är totalt 49 år, för kvinnor 49 år och 

för män 50 år. Tabellen nedan visar åldersfördelningen. 56 procent av kommunens 

tillsvidareanställda medarbetare är 50 år eller äldre. Vid samma tidpunkt föregående år var siffran 57 

procent.  

Åldersfördelning (Antal) 

  

Pensionsavgångar 

Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare per den 31 december 2017 kommer 13,8 procent 

att uppnå 65 års ålder inom fem år (161231 var andelen 15 procent). Största grupperna är 

lärare/förskolelärare 10 personer, omvårdnadspersonal (vårdbiträden, undersköterskor och 

sjuksköterskor) 9 personer, chefer 4 personer och tjänstemän inom central administration 4 

personer. 

Antal personer som uppnår 65 år 2018-2022 
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Sysselsättningsgrad 

Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är 36,7 procent deltidsanställda (2016 – 39 %). 

Diagrammet nedan visar att av kvinnorna är 40 procent deltidsanställda (2016 – 43 %) och av 

männen är 23 procent deltidsanställda (2016 – 23 %).  

Av kommunens 319 tillsvidareanställda medarbetare är det totalt 202 personer (2016 – 195 

personer) som har sysselsättningsgrad 100 procent, 98 personer (2016 – 103) arbetar 75-99 procent 

och 19 personer (2016 – 21) har en lägre sysselsättningsgrad än 75 procent. 

Sysselsättningsgrad (%) 

 

Mer- och övertid 

Antalet mer- och övertidstimmar uppgick under året till totalt 7499 timmar. Detta motsvarar cirka 

3,6 årsarbetare. För 2016 var siffran 7093 timmar och för 2015 var det 7504 timmar.  

Frånvaro 

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent av arbetstid: 

Sjukfrånvaro (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Total sjukfrånvaro  7,9 8,5 8,2 7,3 6,2 6,6 5,5 

Därav långtidssjukfrånvaro >60 dgr 48,5 55,6 51,4 51,7 46,1 39,1 38,3 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,7 9,4 8,6 7,9 6,5 7,3 6,1 

Sjukfrånvaro män  5,4 5,4 6,3 5 5,0 3,7 2,4 

Sjukfrånvaro åldersgrupp 29 år eller yngre 5,8 3,8 5,5 2,7 2,4 1,6 0,7 

Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år 5,2 7,4 6,9 5,5 5,9 5,7 4,4 

Sjukfrånvaro åldersgrupp 50 år eller äldre 10,4 10,8 9,7 9,4 6,9 7,8 6,8 

 

Av tabellen ovan kan vi se att den totala sjukfrånvaron har minskat lite jämfört med 2016. I 

åldersgruppen 29 år eller yngre har dock sjukfrånvaron gått upp igen. Av tabellen nedan visas att 

sjukfrånvaron sjunkit inom alla verksamheter.  Långtidssjukfrånvaroandelen är det som minskat 

mest.  

Total sjukfrånvaro (%) 2017 2016 2015 2014 

Bildningsverksamhet 5,4 6,2 6,5 5,2 

Central admin. inklusive fastighetsavd, kost 
från 2016 7,84 9,3 7,3 6,9 

Kostenheten - - 9,2 8,2 

Sociala verksamheter 10,1 12,4 11,3 10,6 

60
77

40
23

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kvinnor Män

Deltid

Heltid



 

 

37 

 

Sjuklönekostnaderna uppgick 2017 till 2 663 tkr exklusive arbetsgivaravgifter, en ökning med 307 tkr 

jämfört med 2016 års kostnader som var 2 356 tkr. 

 

 

Långtidsfrisk 

Långtidsfrisk innebär att under ett år inte ha någon sjukdag alls och brukar redovisas som 

kommunens frisktal. Inom kommunen var det 35,7 procent av de månadsanställda medarbetarna 

som inte hade någon sjukdag alls under 2017. För 2016 var motsvarande siffra 35,5 procent.  

Rekrytering 

Inom kommunen genomförs främst ersättningsrekryteringar. Kommunen upplevde 2017 främst 

svårigheter med att rekrytera utbildade lärare och sjuksköterskor.   

Arbetsmiljö 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en lagstadgad verksamhet som handlar om att i det dagliga 

arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka 

medarbetarnas hälsa och säkerhet. Kommunen har reviderat sina rutiner för systematiskt 

arbetsmiljöarbete gällande från 2015-01-01.  

För att arbeta systematiskt med arbetsmiljön är det bland annat viktigt att rapportering och upp-

följning av tillbud och olycksfall sker. Då finns möjligheten att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i 

tid innan medarbetare drabbas av olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av arbetet. 

Olycksfallsrapportering är viktigt för att undvika att liknande olyckor händer igen. I enlighet med 

rutinerna för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har rapportering och uppföljning skett 

enligt tabellen nedan.  

Företagshälsovården fungerar som en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och 

rehabilitering och arbetar för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. 

Ljusnarsbergs kommuns rutiner för hur företagshälsovårdens tjänster ska användas syftar till att 

tydliggöra vilka beställningar av tjänster som görs med syfte att främja individens hälsa. Under 2017 

har kommunen utnyttjat företagshälsovårdens tjänster till en kostnad av 227 tkr (2016 – 158 tkr) 

vilket motsvarar cirka 712 kr per tillsvidareanställd medarbetare. 
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Händelser under 2017 samt plan för 2018 

Här följer en kort sammanfattning av aktiviteter inom personalområdet som skett under 2017 och vad 
som kommer att hända under 2018.  
 

• I lönerevisionsprocessen 2017 satsade Ljusnarsbergs kommun extra medel på yrkesgrupperna 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och legitimerade lärare.  
 

•  Pilot heltid – kopplat till Kommunals avtal med SKL om att arbetsgivarna ska öka andelen som 
är anställda på heltid kommer man inom omvårdnadssidan testa att se över 
bemanningsplanering, schemaläggning och turer på Koppargården och Solgården för att se 
vilka möjliga lösningar som finns för att kunna erbjuda fler anställda heltider.  
 

• Löneöversynen för 2018 är i startgroparna. Prioriterade grupper för 2018 är lärare, 
förskolelärare och nyckelfunktioner/chefsgruppen.  
 

• Ljusnarsbergs kommun gick under 2017 med i Regionhälsan för Örebro län och har börjat 
använda deras tjänster.   
 

• Under 2017 har alla chefer och skyddsombud fått möjlighet att utbilda sig inom 
arbetsmiljöarbetet via den utbildning som Ljusnarsbergs kommun anordnat med hjälp av 
Regionhälsan.  Denna utbildning genomförs löpande i Örebro och vi har möjlighet att skicka 
nya chefer och skyddsombud på den som en del av deras introduktion i deras nya roller.  
 

• Under våren 2018 kommer personalavdelningen ha en praktikant från PA-programmet på 
Örebro Universitet på plats.  
 
 

 
 

 
 

Orsak till anmälan Central admin. inkl 

kost- & fastighetsavd. 

Sociala verksamheter Bildningsverksamhet 

Lyft, vridmoment    

Förslitning, belastning 1   

Halka, snubbla 2  2 

Skär, kläm, bränn, stickskada 1 4  

Slag, bett 1 5  

Färdolycksfall  3  

Hörsel, syn    

Allergi    

Arbetsorsakad ohälsa    

Hot eller hot om våld 7 2  

Annat…    

Totalt antal anmälningar 13 14 2 
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Kommunens finansiella ställning 

Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 

Inledning 
Resultaten i kommunerna varierar från år ti l l  år 

men ett enskilt års resultat i  räkenskaperna är inte 

l ika väsentligt som den finansiella ställningen. 

Lagstiftningen säger att kommunerna ska ha en 

”god ekonomisk hushållning”. Begreppet innebär 

att ha balans mellan inkomster och utgifter över 

tid, samt att bedriva en effektiv organisation. Den 

allmänna utgångspunkten för en långsiktig 

ekonomisk planering i  kommuner är att varje 

generation själv ska bära kostnaderna för den 

service som den konsumerar. Detta innebär att 

resultaten i kommunerna måste vara ti l lräckligt 

höga för att servicenivån ska kunna garanteras för 

kommande generationer utan att behöva höja den 

kommunala skattesatsen.  

Den samlade bilden, vilket även styrktes av 

Kommuninvests föredragning under 

strategidagarna i våras, är att det över tid skett en 

kraftig förbättring av kommunens finansiella 

ställning. Låneskulden minskar, l ikviditeten stärks 

och soliditeten förbättras. Skil lnaden är påfallande 

jämfört med när kommunen under 1990-talet och 

inledningen av 2000-talet var mycket i l la ute.  

 

Intäkter 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Kommunens huvudsakliga intäkt är från 

kommunalskatten.  Skatten inbringade 186 269 tkr, 

inklusive definitivt utfall  2016 och preliminärt utfall  

2017, vilket är en ökning från 2016 med 3,35 %. De 

generella statsbidragen har endast ökat med 370 

tkr mellan åren och var för 2017 100 623 tkr. 

Kommunen kommer få minskade statsbidrag då 

til ldelningen av de sk välfärdsmiljarderna 

successivt ska utgå från befolkningsmängd, ej ti l l  

flyktingantal. 

 

Verksamhetens intäkter 

29 % av kommunens totala intäkter utgör intäkter 

från verksamheterna i form av riktade statsbidrag, 

avgifter, hyror mm, se not 1.  Under 2017 var 

verksamhetens intäkter 117 683 tkr vilket är en 

minskning med ca 15 % eller 18 473 tkr. 

Minskningen är enkom att härleda til l minskade 

bidrag från Migrationsverket utifrån ändrade 

bidragsregler och färre antal asylsökande elever 

och barn i förskolan och färre ensamkommande 

barn. 

Tillgångar och investeringar 
Kommunens tillgångar har under 2017 växt 

med 8 537 tkr. Anläggningstillgångarna har 

ökat i värde med 12 907 tkr vilket beror på 

årets investeringar. Omsättningstillgångarna 

har minskat med 4 370 tkr. Främsta skälet är 

att kommunens fordran på staten minskat 

med 9 923 tkr. I princip avser det fordran på 

Migrationsverket. Likviditeten har förbättrats 
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och vid årsskiftet fanns 93 726 tkr i kassan, en 

ökning på ett år med 9 298 tkr. Viktigt att 

notera är den minskning av likvida medel med 

ca 20 000 tkr som skett under årets första 

månader.

Skulder

Pensionsförpliktelser 
2016-12-31 2017-12-31 

(tkr) 

Avsättningar för pensioner 2 018 4236 

Ansvarsförbindelser för pensioner 131 528 128 618 

Summa pensionsförpliktelser 133 456 132 854 

Placering pensionsmedel  0 0 

Återlånade medel 133 546 132 854 

 

 

Kommunens långfristiga skulder 

(tkr) 
2016-12-31 2017-12-31 

Totalt 199 883 191 493 

varav lån till    
RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 111 993 112 993 

 Återstår kommunens ”egna” lån 87 890 78 500 

Kommunens låneskuld har successivt minskat 

och är per den sista december 2017 191 493 

tkr. Det motsvarar 38 748 kr/invånare, en 

minskning per invånare med 1 181 kr på ett år.  
Tas även pensionsskulden med är skulden per 

invånare 65 631 kr, en minskning med 897 

kr/invånare. 

Kostnader 
Kommunens finansiella kostnader minskar allt 

eftersom lån amorteras och, framförallt, att 

räntorna är fortsatt historiskt låga. Några 

närstående höjningar av räntan verkar ej vara 

förestående. 

Personalkostnaderna i kommunen ökade med 

16 984 tkr under 2017 jämfört med 2016. 

Antalet extratjänster har ökat men det är 

ändock en kraftig ökning. Ökningen är fördelat 

med ca hälften inom bildningsverksamheten 

och 25 % vardera på sociala och allmänna 

verksamheterna. Se mer under 

”Personalredovisningen”. 

Kostnader för vårdplatser har sjunkit med 

13 466 tkr. Skälet är främst en minskning av 

antalet placerade ensamkommande barn. 

Många har fyllt 18 år eller blivit uppskrivna i 
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ålder och en del har placerats på HVB 

Bergsgården.  

Kostnader som varit förknippade med asyl och 

nyanlända kräver mycket stor 

uppmärksamhet. Bidragen minskar dramatiskt 

och därmed möjligheten att behålla de 

tillfälliga utökningar som förevarit under några 

år. 
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Ekonomisk uppföljning på verksamhetsnivå 

  

Utfall Budget Avvikelse 

2016 2017 år 2017 bud/prog 

Gemensam administration -27 536 -27 159 -38 824 11 665  

Kostverksamhet -5 229 -2 579 -3 525 945 

Politisk verksamhet -4 015 -4 435 -5 072 637  

Överförmyndarverksamhet -59 -643 -609 -34  

Infrastruktur, skydd mm -17 789 -17 400 -17 154 -246  
plan-och bygglovsverksamhet -1 780 -1 166 -1 093 -73  

markförsörjning -131 -289 -193 -96  

näringslivsbefrämjande åtgärder -422 -937 -1 250 313  

turism -649 -542 -546 4  

gator, vägar, parker, utemiljö -9 936 -10 256 -9 545 -711  

räddningstjänst och krisberedskap -4 871 -4 209 -4 526 318  

Fritid och kultur -7 144 -6 577 -7 130 553  
kulturverksamhet -1 110 -1 510 -1 448 -63  

bibliotek -1 663 -1 676 -1 743 67  

mus ikskola -1 821 -1 661 -1 978 317  

fri tidsverksamhet -2 551 -1 730 -1 962 233  

Pedagogisk verksamhet -77 274 -87 955 -86 593 -1 362  
förskola -12 442 -14 135 -15 563 1 428  

skolbarnomsorg -2 602 -2 153 -3 299 1 146  

förskoleklass -1 593 -651 -1 955 1 304  

grundskola -36 891 -47 389 -38 637 -8 752  

särskola -2 913 -2 863 -2 845 -18  

gymnasieskola -17 607 -18 887 -20 929 2 042  

kommunal vuxenutbildning -3 226 -1 877 -3 366 1 489  

Vård och omsorg -104 907 -113 945 -102 471 -11 474  
gem admin enl SOL och HSL -4 603 -4 490 -5 558 1 068  

ordinärt boende -15 498 -16 749 -16 911 162  

särskilt boende -37 692 -44 696 -41 553 -3 142  

insatser enligt LSS och LASS -22 013 -22 840 -21 499 -1 341  

färdtjänst -1 303 -1 112 -1 224 112  

individ- och familjeomsorg -10 284 -10 407 -6 697 -3 710  

missbruksvård och övrig vård vuxna -2 763 -3 582 -1 112 -2 470  

barn- och ungdomsvård -5 902 -5 062 -4 118 -944  

ek bistånd och familjerätt -4 849 -5 007 -3 799 -1 208  

Flyktingmottagande 2 908 -2 387 -2 551 164  

Arbetsmarknadsåtgärder -4 288 -5 520 -4 646 -875  

Affärsverksamhet -542 -168 -768 600  
näringsliv och bostäder -340 24 -613 638  

kommunikationer -371 -70 -154 85  

vatten och avlopp 169 -122 0 -122  

avfa llshantering 0 0 0 0  

Resultat verksamheterna -245 874 -268 767 -269 342 575  

Resultat Allmänna utskottet -56 499 -59 648 -82 109 22 461  

Resultat Bildnings och sociala utskottet -189 325 -208 477 -186 740 -21 737  

Resultat Överförmyndarnämnden -59 -643 -493 -150  

Resultat Allmännyttan 9 0 0 0  

Resultat verksamheterna -245 874 -268 767 -269 342 575  
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Kommentarer till driftredovisning 
 

Gemensam administration  
Den positiva avvikelsen härrör från främst att 

KS disponibla medel ej nyttjades nämnvärt och 

att den centrala lönepotten ej förbrukades. 

Sammanlagt 8 380 tkr blev överskottet för 

dessa poster. Vidare genererade staben och 

ekonomiavdelningen ett överskott med 

sammanlagt 6 110 tkr.  

Pensionskostnaderna överskred budgeten 

med 1 788 tkr och förändringen av 

semesterlöneskulden blev en negativ post 

med 678 tkr. 

Kostverksamhet 
Verksamheten ger ett överskott som beror på 

högre intäkter, bl a vid restaurangen vid 

Treskillingen samt lägre kapitalkostnader än 

budget. Resultatet är en tydlig förbättring 

jämfört med 2016. 

Politisk verksamhet 
Överskottet är till ca hälften beroende av att 

kanslichef delvis är budgeterad där men 

kostnaden har bokförts på annan verksamhet. 

Vidare har inga val hållits 2017, +148 tkr, 

sammanträdesarvodena till kommunstyrelsen 

och bildnings- och sociala utskottet ej 

användes fullt ut liksom att partistödet 

förbrukade 74 tkr mindre än budget. 

Överförmyndarnämnden 

under året 
Under året har verksamheten fått allt färre 

ensamkommande barn och ungdomar att 

ordna god man åt då inflödet av ungdomar 

kraftigt minskat och allt fler av dem uppnår 18 

års ålder. 

Trenden med att ”vanliga” ärenden ökar har 

fortsatt under 2017. 

 

Ekonomiskt redovisar nämnden ett litet 

underskott. 

Infrastruktur, skydd med mera 
I resultatet återfinns avsättningen till 

vägfonden med 500 tkr. Vidare har 

räddningstjänsten och krisberedskap ett 

positivt resultat för 2017 med 318 tkr. 

I resultatet återfinns även hittillsvarande 

kostnader för sanering av oljeavskiljare i 

Bångbro. Hittills uppgår kostnaden till 260 tkr.  

Fritid och kultur 
Kulturskolan uppvisar ett överskott med 317 

tkr, främst beroende av vakanser. Intäkterna 

ligger under budget och här måste rutinerna 

ses över. 

Kostnaden för VA vid opera på Skäret belastar 

kulturbudgeten med 288 tkr. 

Under fritid finns flera mindre överskott som 

samlat ger ett plus med 233 tkr. 

Pedagogisk verksamhet 
Den pedagogiska verksamheten visar på ett 

underskott på -1 362 tkr. Kostnaderna för 

grundskolan överskrider budgeten med -8 752 

tkr. Den största avvikelsen avser personal, -

13 355 tkr. Den utredning som gjordes i slutet 

på 2017 visade på kraftig överanställning. 

Kommunstyrelsen beslutade införa 

anställnings- och övertidsstopp för 

bildningsverksamheten. Till viss del 

kompenseras det genom högre intäkter. 

Antalet elever i grundskolan vid årsskiftet 

17/18 var 459, vid 29/1-18 var det 457 och per 

den 7/3-18 var det 455 elever. Antalet 

asylsökande elever har minskat medan de 

med uppehållstillstånd ökat. Det krävs ökade 
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ansträngningar för att hantera den 

ekonomiska krisen inom grundskolan.  

Förskoleverksamheten och 

skolbarnsomsorgen visar redovisar överskott 

med 1 428 tkr respektive 1 146 tkr.  

Vård och omsorg 
Vård och omsorg redovisar ett samlat 

underskott med -11 474 tkr. Underskottet är 

fördelat mellan särskilt boende, Treskillingen, 

individ- och familjeomsorgens olika 

verksamheter samt insatser enligt LSS.  

Personalkostnaderna överskrids med 4 383 

tkr. Treskillingen har ett underskott 2 388 tkr 

och för arvoden till familjehem SoL/LVU 2 040 

tkr.  

Försörjningsstöd har minskat till 6 852 tkr och 

inkluderar ersättning till 

arbetsmarknadsenheten med ca 610 tkr. 

Minskningen från 2016 är 453 tkr.  

Kostnaderna för inhyrda konsulter inom 

socialtjänsten och sjuksköterskor uppgår 5 990 

tkr jämfört med 2016 8 484 tkr. 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Verksamheten har ett överskridande med 875 

tkr. Skälet är de bidrag som erhålls från 

Arbetsförmedlingen ej fullt ut täcker 

personalkostnaderna för de personer som 

arbetar på enheten. Full täckning via 

lönebidrag nås och för ca hälften av insatserna 

ges anordnarbidrag.

 

  



 

 

Verksamhetsöversikter (nyckeltal för verksamheterna) 
  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut  

(tkr) 2014 2015   2016 2017 2017  

        
0-085 ADM, IT, MM              
Intäkter -4 101  -8 312   -5 176  -4 753  -7 597   
Kostnader 21 066  26 142    32 501  36 916  36 157   
Netto 16 965  17 830   27 325  32 162  28 560   
        

        
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 453  3 618   5 458  6 553  5 779   
        
Förändring mellan åren, brutto (%) 30,3% 5,1%  53,3% 17,7% 4,5%  
        
Statistik        
Antal kommuninvånare 4 913  4 928   5 006  4 908  4 942   

        

        

        

        
086 KOSTVERKSAMHETEN              
Intäkter -8 138  -8 393   -8 859  -9 204  -10 044   
Kostnader 12 285  11 937    14 088  12 729  12 624   
Netto 4 147  3 544   5 229  3 525  2 579   

        
Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 2 501  2 422   2 814  2 593  2 554   
        
Förändring mellan åren (%) 5,6% -2,8%  18,0% 8,7% -10,4%  

        
Statistik        
Antal tillagade/sålda luncher totalt    135 095  174 575  
Andel ekologiskt inköpt livsmedel 10,0% 13,0%  26,0%  34,6%  

        
1 Politisk verksamhet exkl BÖN              
Intäkter -226  -77   -2  -0  -9   
Kostnader 4 913  4 411    4 016  5 072  4 444   
Netto 4 687  4 334   4 015  5 072  4 435   

        
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 954  879   802  1 033  897   
        
Förändring mellan åren (%) -3,7% -7,5%  -7,4% 17,0% 10,5%  

        

        

        

        
1301-13012 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET INKL GODE MÄN ARVODEN   

Intäkter -2 448  -2 557   -4 702  -2 068  -2 726   
  

Kostnader 3 104  3 086    4 761  3 085  3 777   
  

Netto 656  529   59  1 017  1 051   
  

        
  

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 134  107   12  207  213   
  

        
  

Förändring mellan åren (%) 23,7% -19,3%  -88,8% 92,2% 1676,0%  
  

Antal ärenden/årsarbetare 168 236   218  209  
  

Statistik            
  

Antal ställföreträdare per årsarbetare 204 212   172  357  
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  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut  
  

(tkr) 2014 2015   2016 2017 2017  
  

3 KULTUR OCH FRITID EXKL 
KULTURSKOLA              

  

Intäkter -267  -346   -577  -93  -581   
  

Kostnader 5 180 5 439   5 900 5 246 5 497  
  

Netto 4 913  5 093   5 323  5 153  4 916   
  

        
  

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 1 000  1 033   1 063  1 050  995   
  

          

Förändring mellan åren (%) -22,0% 3,7%  4,5% 1,2% -7,6%  
  

Självfinansieringsgrad (%) 5,2% 6,4%  9,8% 1,8% 10,6%  
  

          
          

Statistik        
  

Antal utlånade media 21 888  19 177   17 660   16 004   
  

        
  

3301 MUSIK/KULTURSKOLA              
  

Intäkter -110  -58   -183  -129  -70   
  

Kostnader 1 597  1 882    2 004  2 107  1 730   
  

Netto 1 487  1 824   1 821  1 978  1 661   
  

        
  

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 303  370   364  403  336   
  

        
  

Förändring mellan åren (%) 18,6% 22,7%  -0,2% 4,2% -8,8%  
  

Självfinansieringsgrad (%) 6,9% 3,1%  9,1% 6,1% 4,0%  
  

        
  

Kostnad per elev (kr) 13 309  15 682   16 695  17 411  18 808   
  

Nettokostnad per elev (kr) 12 390  15 197   15 172  16 342  18 051   
  

        
  

Statistik        
  

Antal musikskoleelever 120  120   120  121  92   
  

        
  

        
  

        
  

40-41 BARNOMSORG              
  

Intäkter -3 466  -4 193   -6 499  -3 948  -7 366   
  

Kostnader 16 802  17 870    19 955  20 457  22 250   
  

Netto 13 336  13 677   13 456  16 509  14 884   
  

-varav b idrag från Migrationsverket -723  -921   -1 622  0  -2 147   
  

        
  

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 3 420  3 626   3 986  4 168  4 502   
  

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 2 714  2 775   2 688  3 364  3 012   
  

          

Förändring mellan åren (%) 4,2% -2,8%  -1,6% 22,7% 10,6%  
  

Självfinansieringsgrad (%) 20,6% 23,5%  32,6% 19,3% 33,1%  
  

        
  

Kostnad per barn (kr) 116 341  114 750   122 906  126 278  117 105   
  

Nettokostnad per barn (kr) 92 338  87 824   82 877  101 907  78 334   
  

          

Statistik        
  

Antal barn i åldersgruppen 1-5 år 166  179   198  198  214   
  

        
  

Faktisk efterfrågan (88,8%) 144  156   162  162  190   
  

Årsarbetare m pedagogisk högskoleexamen 49,9  58,3   84   69   
  

        
  

  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut  
  

(tkr) 2014 2015   2016 2017 2017  
  

42 Skolbarnsomsorg               
  

Intäkter -545  -593   -605  -379  -691   
  

Kostnader 2 204  2 040    2 194  2 732  2 094   
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Netto 1 659  1 447   1 589  2 353  1 404   
  

          

        
  

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 449  414   438  557  424   
  

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 338  294   317  479  284   
  

          

Förändring mellan åren (%) 2,0% -28,4%  9,8% 62,6% -11,6%  
  

Självfinansieringsgrad (%) 24,7% 29,1%  27,6% 13,9% 33,0%  
  

          

Kostnad per barn (kr) 27 483  19 186   18 459  30 357  18 700   
  

Nettokostnad per barn (kr) 20 688  13 610   13 370  26 147  12 536   
  

          

Statistik        
  

Antal barn i åldersgruppen 6 -12 år 224  297   332  250  329   
  

inskrivna i kommunens fritidshem 92  78   89  90  112   
  

        
  

Förväntad/faktisk efterfrågan  80  106   119  90  112   
  

        
  

43-44 Grundskolan inkl förskoleklass              
  

Intäkter -7 096  -8 034   -21 358  -11 751  -21 272   
  

Kostnader 49 154  50 738    60 365  52 342  69 312   
  

Netto 42 057  42 704   39 007  40 592  48 040   
  

          

        
  

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 10 005  10 296   12 059  10 665  14 025   
  

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 8 560  8 666   7 792  8 271  9 721   
  

          

Förändring mellan åren (%) -0,8% 3,8%  -8,7% -4,9% 23,2%  
  

Självfinansieringsgrad (%) 14,4% 15,8%  35,4% 22,4% 30,7%  
  

          

Kostnad per elev (kr) 139 245  112 502   122 943  139 209  145 614   
  

Nettokostnad per elev (kr) 119 142  94 688   79 445  107 957  100 925   
  

Kostnad/meritpoäng        
  

          

Statistik        
  

Antal ungdomar i åldersgruppen 6-15 år 353  451   491  376  476   
  

Andel behöriga elever till yrkesprogram 76,5% 79,5% - 85,4% - 84,0%  
  

        
  

        
  

443 453 SÄRSKOLA INKL GYMNASIESÄR              
  

Intäkter -57  -23   -32  -10  -43   
  

Kostnader 5 230  3 973    3 364  4 099  4 987   
  

Netto 5 173  3 949   3 332  4 089  4 943   
  

        
  

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 1 053  801   666  833  1 000   
  

Förändring mellan åren (%) 2,5% -8,8%  -15,6% 3,5% 48,4%  
  

        
  

Kostnad per elev (kr) 360 662  397 280    336 360  341 558  415 550   
  

Nettokostnad per elev (kr) 356 752  394 940    333 210  340 725  411 933   
  

             
  

Statistik            
  

Antal elever i åldersgruppen 6-19 år 15  10    10  12  12   
  

        
  

  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut  
  

(tkr) 2014 2015   2016 2017 2017  
  

45 Gymnasieskola,               
  

Intäkter -852  -2 271   -4 217  -2 583  -2 572   
  

Kostnader 18 382  21 802    20 881  22 268  19 380   
  

Netto 17 531  19 531   16 665  19 685  16 807   
  

        
  

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 568  3 963   3 329  4 011  3 401   
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Nettokostnad per elev (kr) 100 751  110 969    103 507     
  

             
  

Statistik            
  

Antal elever i gymnasieskola 174  176    161   174   
  

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år  65,5%  53,7%  56,9%  
  

        
  

511 Ordinärt boende (Hemtjänst)               
  

Intäkter -3 264  -2 699   -2 818  -2 907  -3 465   
  

Kostnader 19 899  19 175    18 316  19 819  20 214   
  

Netto 16 635  16 475   15 498  16 911  16 749   
  

        
  

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 4 050  3 891   3 659  4 038  4 090   
  

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 386  3 343   3 096  3 446  3 389   
  

        
  

Förändring mellan åren (%) 4,9% 1,8%  -5,9% 2,6% 8,1%  
  

Självfinansieringsgrad (%) 16,4% 14,1%  15,4% 14,7% 17,1%  
  

        
  

Kostnad per beviljad hemtjänsttimme      1 526   
  

Nettokostnad per invånare äldre än 79 år 52 642  53 146   49 200  52 357  52 671   
  

        
  

Statistik        
  

Antal invånare 80 år och äldre 316  310   315  323  318   
  

Antal beviljade hemtjänsttimmar       13 249   
  

NKI-index 73% 90%  95%  87%  
  

        
  

512 Särskilt boende inkl Treskillingen              
  

Intäkter -13 534  -9 713   -16 514  -12 312  -13 442   
  

Kostnader 50 459  52 718    54 206  53 866  58 138   
  

Netto 36 924  43 005   37 692  41 553  44 696   
  

        
  

        
  

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 10 270  10 698   10 828  10 975  11 764   
  

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 7 516  8 727   7 529  8 466  9 044   
  

        
  

Förändring mellan åren (%) -4,3% 8,1%  -12,4% -3,4% 18,6%  
  

Självfinansieringsgrad (%) 26,8% 18,4%  30,5% 22,9% 23,1%  
  

        
  

Kostnad per boendeplats 397 311  415 098   426 820  417 562  457 776   
  

Nettokostnad per invånare äldre än 79 år 116 849  138 725   119 657  128 648  140 552   
  

        
  

Statistik        
  

Antal invånare 80 år och äldre 316  310   315  323  318   
  

Antal boendeplatser 127  127   127  129  127   
  

NKI-index 89% 90%  89%  81%  
  

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut  
  

(tkr) 2014 2015   2016 2017 2017  
  

513 LSS och psykiatri              
  

Intäkter -1 611  -2 290   -3 327  -4 466  -3 130   
  

Kostnader 20 907  21 474    25 340  25 964  25 970   
  

Netto 19 296  19 185   22 013  21 499  22 840   
  

        
  

        
  

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 4 255  4 358   5 062  5 290  5 255   
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Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 927  3 893   4 397  4 380  4 622   
  

        
  

Förändring mellan åren (%) 9,8% 7,2%  14,7% 12,1% 3,8%  
  

Självfinansieringsgrad (%) 7,7% 10,7%  13,1% 17,2% 12,1%  
  

        
  

        
  

Statistik        
  

Antal boendeplatser vuxna 15  15   15   15   
  

Antal LASS-ärenden vuxna 10  10   13   11   
  

        
  

        
  

54-57 Individ- och familjeomsorg              
  

Intäkter -3 003  -1 404   -5 235  -3 102  -3 831   
  

Kostnader 19 085  23 359    29 033  18 827  27 890   
  

Netto 16 082  21 955   23 798  15 726  24 059   
  

        
  

        
  

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 3 885  4 740   5 800  3 836  5 643   
  

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 273  4 455   4 754  3 204  4 868   
  

        
  

Förändring mellan åren (%) 35,6% 83,8%  8,4% -28,4% 1,1%  
  

Självfinansieringsgrad (%) 15,7% 6,0%  18,0% 16,5% 13,7%  
  

        
  

        
  

Statistik        
  

Antal hushåll med försörjningsstöd 237  285    227   294   
  

Antal placeringsdygn barn (exkl ensamk.)  3 743   5 147   4 713   
  

Antal placeringsdygn vuxna  2 664   1 444   1 754   
  

        
  

601 Flyktingmottagande              
  

Intäkter -25 099  -27 798   -41 602  -13 547  -25 280   
  

Kostnader 26 673  32 521    38 695  13 906  25 723   
  

Netto 1 574  4 723   -2 908  358  443   
  

        
  

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 320  958   -581  73  90   
  

        
  

Förändring mellan åren (%) 2077,5% 2902,5%  -161,6% -92,4% -115,2%  
  

        
  

Statistik        
  

Antal ensamkommande placerade utanför Bergsg  - 32   24  

Antal placerade på Bergsgården* 19  43   34   3   
  

* 2015 bodde sex på Stora gården och fyra ankomstbarn på Bergsgården, utöver 33 ensamkommande. 
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Resultat kommunens finansiella mål  

Investeringsnivån ska uppgå till högst 34 747 tkr 

 

Målvärde 

34 747 tkr 

Resultat 

21 240 tkr 

Analys 

En stor del av budgeterade medel för investeringar nyttjades ej. De största posterna avser 
”strukturbuffert fastigheter”, 6 025 tkr, och ”anpassning lokaler förskola/skola”, 9  000 tkr. De 
investeringarna nyttjades ej alls.  

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

 

Målvärde 

5 % 

Resultat 

25 %  

Analys 

Kommunen har en mycket god likviditet ti l l  följd av de extra  statsbidragen och utbetalda 
schablonersättningar från Migrationsverket. Vidare har ej heller alla investeringar 
genomförts enligt plan. Kassaflödet under året syns i  kassaflödesanalysen i efterföljande 

räkenskaper. 

Det ska amorteras minst 7 000 tkr årligen 

 

Målvärde 

7 000 tkr 

Resultat 

8 000 tkr 

Analys 

Målet nås tack vare en god likviditet under året. Trots det extremt låga ränteläget är 
bedömningen att fortsatt amortering är långsiktigt god ekonomisk hushållning och som 
kommer stärka kommunens finansiella ställning på sikt. 

Resultatet ska uppgå till minst 15 000 tkr år 2017 

 

Målvärde 

15 000 tkr 

Resultat 

21 878 tkr 

Analys 

Resultatet är en kraftig försämring jämfört med 2016 men acceptabelt ur ett långsiktigt 
perspektiv. Det allvarliga vid en närmare analys är verksamheternas kostnadsutveckling som 
måste hejdas. 
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RÄKENSKAPER 

Resultaträkning 
  Kommun Kommun 

  2016 2017 

      

Verksamhetens intäkter Not 1 136 156 117 683 

därav jämförelsestörande intäkter Not 2 87 788 

Verksamhetens kostnader Not 3 -371 455 -375 473 

därav jämförelsestörande kostnader Not 4 -87 0 

Avskrivningar Not 5 -7 038 -7 886 

Övriga rörelsekostnader      

Verksamhetens nettokostnader   -242 337 -265 676 

      

Skatteintäkter  Not 6 180 228 186 269 

Generella statsbidrag o utjämning Not 7 100 253 100 623 

Finansiella intäkter Not 8 2 626 1 308 

Finansiella kostnader Not 9 -2 626 -646 

Resultat före extraordinära poster   38 144 21 878 

Extraordinära intäkter Not 10 0 0 

Extraordinära kostnader Not 10 0 0 

      

Årets resultat Not 10 38 144 21 878 
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Balansräkning 

  Kommun Kommun 

TILLGÅNGAR  2016 2017 

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar:      

     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 12 168 387 181 510 

     Maskiner och inventarier Not 13 6 548 6 285 

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 2 165 2 207 

Långfristiga fordringar Not 17 113 030 113 035 

Summa anläggningstillgångar  290 130 303 037 

      

Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar Not 16,17 106 677 93 009 

Kassa och bank Not 18 84 428 93 726 

Summa omsättningstillgångar  191 105 186 735 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  481 235 489 772 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital Not 19     

Ingående eget kapital   155 089 193 235 

Avstämning VA-fond    -2 138 

Årets resultat  38 146 21 878 

Summa eget kapital  193 235 212 975 

      

Avsättningar      

Avsättningar för pension och liknande      

     förpliktelser Not 20 2 018 4 236 

Avsättning til l  deponi m.m. Not 21 2 898 3 615 

      

Skulder      

Långfristiga skulder Not 22 106 750 82 993 

Kortfristiga skulder Not 23 176 334 185 953 

Summa skulder och avsättningar  288 000 276 797 

      

SUMMA EGET KAPITAL,       

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  481 235 489 772 

        

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp      

     bland skulder och avsättningar Not 24 131 528 128 618 
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Övriga ansvarsförbindelser      

     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 25 4 115 4 040 

Leasing Not 26 884 884 

      

SUMMA PANTER OCH      

ANSVARSFÖRBINDELSER  136 527 133 617 
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Kassaflödesanalys 
 

  Kommun Kommun 

  2016 2017 

Den löpande verksamheten Not     

Årets resultat  38 144 21 878 

Justering för avskrivningar 5 7 038 7 886 

Justering för gjorda avsättn pensioner o övriga  20,21 -1 700 797 

Just för övr ej l ikviditetspåv poster 11 0 0 

Medel från verksamheten före förändr 
rörelsekap  43 482 30 561 

      

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar  -2 485 13 668 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder   74 574 9 619 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  115 571 53 848 

      

Investeringsverksamhet      

Investering i  materiella anläggn.til lgångar 12,13 -21 240 -21 127 

Försälj materiella ti llgångar (exkl reavinst) 12 33 381 

Investering i  finansiella anläggningstillg 14 0 -42 

Försäljning finansiella anläggningstillg 14 24 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -21 183 -20 788 

      

Finansieringsverksamheten      

Upptagna lån  0 0 

Ökning (-)/minsk (+) långfr fordr, omstil lg 17 10 671 -5 

Amortering av skuld 22 -99 133 -23 757 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -88 462 -23 762 

      

Årets kassaflöde   5 926 9 298 

Likvida medel vid årets början  78 497 84 423 

Likvida medel vid årets slut  84 423 93 721 
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Noter till resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys  
(alla belopp i tkr) 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2016 2017 

 enligt driftredovisningen 158 180 140 031 

 varav    

 Barnomsorgsavgifter 2 226 2 011 

 Äldreomsorgsavgifter 5 887 5 975 

 Skolmåltider 3 664 4 258 

 Äldreomsorgsmåltider 4 478 4 321 

 Övriga avgifter 246 21 

 Hyror och arrenden 38 856 39 675 

 Försäljning 9 010 6 965 

 Bidrag 93 797 76 018 

 Övriga intäkter 17 788 

     

 Av dessa avgår interna transaktioner -22 024 -22 348 

 Summa 136 156 117 683 

     

Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- 2016 2017 

 hetens intäkter, enl driftredovisn    

 Realisationsvinst anläggn.til lgångar 87 788 

  87 788 

     

Not 3 Verksamhetens kostnader 2016 2017 

 enligt driftredovisningen 361 024 405 707 

 varav    

 Kostnader för arbetskraft 192 844 213 022 

     varav pensionskostnader inkl löneskatt 24,26% 5 614 8 807 

        förändring av pensionsavsättning -585 1 831 

        pensionsutbetalningar 5 047 5 513 

       pensionsförsäkringar 1 078 1 391 

       förvaltningsavgifter 73 72 

 Entreprenad, köp av verksamhet 127 935 113 611 

 Lokalhyror/hyror leasing 21 580 23 486 

 Bränsle, energi och vatten 9 499 9 304 

 Tele, datakommunikation, porto 3 317 3 200 

 Livsmedel 4 320 4 282 

 Material och varor 7 673 6 951 

 Försörjningsstöd 7 203 6 781 

 Övriga bidrag 8 131 9 009 
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 Transporter och resor samt övr kostnader 11 977 8 131 

 Kapitalkostnader 10 271 7 930 

     

 Avgår kapitalkostnader -10 271 -7 930 

 Av dessa avgår interna transaktioner -22 024 -22 348 

 Summa 372 455 375 429 

     

Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam- 2016 2017 

 hetens nettokostnader, enl driftredovisn    

 Realisationsförlust försäljning byggnader 0 0 

 Justering avskrivningar badanläggning 0 0 

 Nedskrivning fastigheter 0 0 

 Summa 0 0 

     

Not 5 Avskrivningar 2016 2017 

 Inventarier 1 305 1 644 

 Fastigheter och anläggningar 5 733 6 242 

 Nedskrivning återförd 0 0 

 Nedskrivningar materiella     0 0 

 Justering avskrivningar badanläggning 0 0 

 Nedskrivningar finansiella  0 0 

 Summa 7 038 7 886 

     

 

 
  

     

Not 6 Skatteintäkter 2016 2017 

 Preliminära skatteinbetalningar under året 181 038 188 032 

 Preliminär slutavräkning innevarande år -1 016 -755 

 Slutavräkning föregående år 207 -1 009 

 Summa 180 228 186 269 

 

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

     

     

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 2016 2017 

 Inkomstutjämning 65 949 69 830 

 Kostnadsutjämning 5 318 4 568 

 Utjämningsbidrag LSS 1 035 -385 

 Strukturbidrag 1 741 1 747 

 Fastighetsavgift 8 475 8 758 

 Regleringsbidrag/avgift -169 -48 

 Kompensation för höjda sociala avgifter för unga  0 0 
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 Extra statsbidrag m.a.a. flyktingsit. enl. prop. 2015/16:47 17 904 16 153 

 Summa 100 253 100 623 

 

Den 17 december 2015 presenterade regeringen den 

fastställda fördelningen av bidrag på sammanlagt 9,8 
miljarder kronor mellan kommunerna enligt prop. 
2015/16:47. Ljusnarsbergs kommun fick sammanlagt 35,8 

miljoner kronor. Bidraget ska täcka kostnader 2015 och 
2016 och klassas som generellt.    

     

 

RKR har publicerat en rekommendation för fördelningen av 
bidraget mellan 2015 och 2016. Den grundläggande 

principen för periodisering är att uppnå en god matchning 
mellan intäkter och kostnader. I detta fall finns dock inget 
tydligt sådant samband eftersom kommunen för visso skulle 
kunna ha en god uppfattning om kostnaderna för 

mottagandet 2015 men svårare att förutspå kostnaderna 
för det presumtiva motagandet under 2016. I situationer 
där det saknas en direkt koppling mellan intäkter och 

kostnader utgör tidsmatchning det enda rimliga 
alternativet.    

     

 

RKR föreslår två alternativa periodiseringsmöjligheter. Det 

första alternativet är att göra en jämn fördelning av 
bidraget mellan 2015 och 2016. Det andra alternativet är 
att periodisera bidraget fr.o.m. den månad 2015 då 
kommunen bedömer att kostnaderna för flyktingsituationen 

började öka i betydande omfattning t.o.m. hela 2016 (här 
finns möjligheten att periodisera med en 13-del per månad 
fr.o.m. december 2015 t.o.m. december 2016). 
Ljusnarsbergs kommun har valt alternativ 1 och därför 

intäktsfört 50 procent av bidraget 2015. Alternativ 1 
innebär en tydlighet och enkelhet medan alternativ två 
måste baseras på en subjektiv uppfattning om när 

kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande 
omfattning.    

     

     

Not 8 Finansiella intäkter 2016 2017 

 Räntor medelsplacering 499 392 

 Räntor från koncernföretag 28 0 

 Räntor utlåning 0 0 

 Räntor kundfordringar 26 24 

 Ersättning kommunal borgen 120 -165 

 Vinst avyttring obligationer och värdepapper 0 360 

 Övriga finansiella intäkter 1 954 697 

 Summa 2 626 1 308 

      

Not 9 Finansiella kostnader 2016 2017 
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 Räntor på anläggningslån -1 688 -599 

 Upplupna räntor    

 Förlust vid försäljn av finansiella omsättningstillg -624 0 

 Övriga finansiella kostnader -314 -48 

  -2 626 -646 

     

Not 10 Avstämning av balanskravet 2016 2017 

 = Årets resultat enligt resultaträkningen 38 144 21 879 

 - reducering av samtliga realisationsvinster -87 -788 

 + justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

 

+ justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 

 + orealiserade förluster värdepapper 0 0 

 - justering för återföring av orealiserade förluster 0 0 

 värdepapper    

 = Årets resultat efter balanskravsjusteringar    

 Justerat resultat 38 057 21 091 

       

     

Not 11 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2016 2017 

 Övrigt 0 0 

 Summa 0 0 

     

      

Not 12 Materiella anläggningstillgångar 2016 2017 

 Mark och byggnader    

 Anskaffningsvärde 326 958 346 322 

 Ackumulerade avskrivningar -158 571 -164 812 

 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 

 Ackumulerade uppskrivningar 0 0 

 Bokfört värde 168 387 181 510 

     

 Redovisat värde vid årets början 153 562 168 387 

 Investeringar 18 654 19 746 

 Försäljning och utrangering -33 -381 

 Nedskrivningar 0 0 

 Återförda nedskrivningar 0 0 

 Avskrivningar -5 678 -6 242 

 Överföringar från eller ti l l  annat slag av ti l lgång    

 Övriga förändringar  1 882   

 Redovisat värde vid årets slut 168 387 181 510 

     

 Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning. Tillämpad     

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

 Huvudprincipen används och beloppsgränsen     
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 för anläggningstillgång är över ett basbelopp.    

     

Not 13 Maskiner och inventarier 2016 2017 

 Anskaffningsvärde 17 169 18 550 

 Ackumulerade avskrivningar -10 621 -12 265 

 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 

 Ackumulerade uppskrivningar 0 0 

 Bokfört värde 6 548 6 285 

     

 Redovisat värde vid årets början 7 201 6 548 

 Investeringar 2 586 1 381 

 Försäljning och utrangering 0 0 

 Nedskrivningar 0 0 

 Återförda nedskrivningar 0 0 

 Avskrivningar -1 357 -1 644 

 Överföringar från eller ti l l  annat slag av ti l lgång 0   

 Övriga förändringar  -1 882   

 Redovisat värde vid årets slut 6 548 6 285 

     

 Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning.     

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

 används och beloppsgränsen för anläggningstillgång är över ett    

 basbelopp.    

     

Not 14 Investering av finansiella anläggningstillgångar 2016 2017 

 Andelar    

 SKL Företag AB (Inera)  42 

   0 42 

     

Not 14 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2016 2017 

 Aktier    

 Övriga värdeförändring    

 Bortskrivning Ljusnarshälsan -25 0 

 Summa -25 0 

     

     

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 2016 2017 

 Aktier 50 92 

 Ljusnarsbergs kommunlager AB 50 50 

 Inera AB  42 

 Andelar 2 115 2 115 

 Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 

 Kommuninvest 160 160 

 Kommuninvest ekonomisk förening 1 575 1 575 

 Husbyggnadsvaror (HBV) förening 40 40 

 Summa 2 165 2 207 
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Not 15 Långfristiga fordringar 2016 2017 

 Riksbyggen Kooperativa hyresgästförening  112 993 112 993 

 Återbäringsmedel Husbyggnadsvaror (HBV) förening 37 42 

 Summa 113 030 113 035 

     

Not 16 Investering i finansiella omsättningstillgångar 2016 2017 

 Obligationer    

 Consensus Global förändring  29 400 

 Consensus RåvaruObligation 2    

 Consensus Autocall svenska bolag    

 Consensus Riskstrategi  19 400   

 Consensus obligation global index 5 000   

 Consensus Obligation hållbarhet 10 000   

     

 Summa 34 400 29 400 

     

Not 16 Försäljning av finansiella omsättningstillgångar    

 Insatskapital 0 0 

 Obligationer    

 Consensus Riskstrategi   19 400 

 Morgan Stanley 5Y equity Linked Note  10 000 

 Lloyds TSB Bank Steepener Notes   920 

 Lloyds TSB Bank PLC FRN 1 500   

 Svenska Handelsbanken enligt Standard&Poor's  10 000   

 Consensus RåvaruObligation 2 10 000   

 Summa 21 500 30 320 

     

Not 16 Finansiella omsättningstillgångar    

 Obligationer    

 Consensus Global förändring 10 000 29 400 

 Consensus Global förändring 920 0 

 Consensus BlueChip Obligation Europa  10 000 10 000 

 Consensus Autocall svenska bolag 10 000 10 000 

 Consensus Riskstrategi  19 400 0 

 Consensus obligation global index 5 000 5 000 

 Consensus Obligation hållbarhet 10 000 10 000 

 Summa 65 320 64 400 

     

     

Not 17 Kortfristiga fordringar 2016 2017 

 Kundfordringar 1 088 2 851 

 Upplupna skatteintäkter 2 319 1 712 

 Statliga fordringar 18 639 8 716 

 Förutbetalda kostnader 4 482 5 889 

 Upplupna intäkter 2 307 1 206 
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 Momsfordran 3 782 1 809 

 Kortfristig fordran Riksbyggen Kooperativa… 8 489 6 250 

  Övrigt 251 176 

 Summa 41 357 28 609 

     

Not 18 Kassa och bank 2016 2017 

 Kassa   10 17 

 Postgiro  41 448 11 240 

  Bank 42 970 82 469 

 Summa 84 428 93 726 

     

Not 19 Eget kapital 2016 2017 

  Ingående eget kapital  155 090 193 234 

 Justering VA fond  -2 138 

 Årets resultat 38 144 21 878 

  Summa 193 234 212 974 

     

     

Not 20 Avsättning pension     

 Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är    

 beräknade enligt RIPS 07. Avsättning till pensioner redovisar    

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

  garanti- och visstidspensioner.Förpliktelsen är minskad genom    

 försäkring. Kompletterande ålderspension och efterlevandepension    

 till vuxen samt barnpension är försäkrat hos KPA.    

     

 Överskottsmedel i försäkringen per 2017-12-31    

 891 tkr    

 Totalt kapital för att säkerställa utbetalningar      

 12 484 tkr    

     

Not 20 Avsättning pension exkl ÖK-SAP 2016 2017 

 Ingående avsättning 1 476 2 018 

 Pensionsutbetalningar -122 -175 

 Nyintjänad pension 649 1 917 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 20 56 

 Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

 Förändring av löneskatt 0 433 

 Övrigt -5 -13 

 Utgående avsättning 2 018 4 236 

 Aktualiseringsgrad är 97 %    

     

Not 20 Avsättning pension ÖK-SAP    

     

 Ingående avsättning 42 0 

 Utbetalning ÖK-Sap 0 -87 
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 Arbetstagare som pensionerats  0 0 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0 0 

 Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

 Förändring av löneskatt 0 -21 

 Övrigt -42 108 

 Utgående avsättning 0 0 

     

     

Not 21 Avsättning deponi 2016 2017 

 

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

totalt 15,9 mkr. 

  

 Resultat från verksamheten deponi    

 Ingående balans 4 548 2 898 

 Avsättning under året 284 717 

 Ianspråktaget belopp under året -1 934 0 

 Outnyttjat belopp som återförts      

 Utgående balans 2 898 3 615 

     

Not 21 Avsättning citybanan 2016 2017 

 

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

åren 2015-2017. 

  

 Ingående balans 550 0 

 Avsättning under året 0 0 

 Ianspråktaget belopp under året  -550 0 

 Outnyttjat belopp som återförts  0 0 

 Utgående balans 0 0 

     

 Totalt avsättningar 4 916 7 851 

     

Not 22 Långfristiga skulder 2016 2017 

 Låneskuld    

 Ingående låneskuld 205 883 106 750 

 Nya lån/övertagna lån 360 0 

 Avgår förändring kortfristig del av långfristig skuld -93 493 -15 007 

 Årets amorteringar/Inlösta lån -6 000 -8 750 

 Summa 106 750 82 993 

 

Kreditgivare är Kommuninvest. Huvudmetoden tillämpas 
enl RKR rek 15.1    

  2016 2017 

 Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut    

 Genomsnittlig ränta 0,83% 0,31% 
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 Lån som förfaller inom     

 1 år 93 493 108 500 

 2-3 år 13 257 82 993 

 4-5 år    

     

Not 23 Kortfristiga skulder 2016 2017 

     

 Leverantörsskulder 18 314 9 476 

     

 Personalens skatter och avgifter 16 894 18 678 

   varav källskatt anställda 2 894 3 046 

   varav arbetsgivaravgifter anställda 3 516 3 790 

   varav upplupna löner 0 0 

   varav semesterlöneskuld 10 484 11 842 

     

 Interimsskulder 37 952 39 055 

 vara upplupna kostnader 13 722 12 333 

 varav förutbetalda intäkter - driftbidrag staten 24 230 26 722 

     

 Upplupna kostnader 7 404 7 872 

   varav upplupna räntor 224 1 

   varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner 0 0 

   varav upplupna pensionspremier 5 778 6 334 

   varav löneskatt pensionspremier 1 402 1 537 

     

 Kortfristig del av långfristig skuld 93 493 108 500 

     

 Kortfristig skuld koncernföretag 0 0 

     

 Kortfristiga skulder staten 371 117 

   varav momsskuld 371 117 

     

 Övrigt 1 906 2 255 

 Summa 176 334 185 953 

 
Förutbetalda intäkter periodiseras och redovisas under den period de gäller, 

medfinansiering och driftbidrag staten redovisas i takt med att villkoren är 
uppfyllda. 

  

   

   

      

Not 24 Pensionsförpliktelser 2016 2017 

 Pensionsförpliktelser som inte upptagits upp bland skulder     

 eller avsättningar.    

 Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvars-   

 förbindelse.     

  Ljusnarsberg har beslutat att betala ut maximalt belopp    

  av den avgiftsbestämda ålderspensionen.     
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 Förpliktelsen är ej minskad genom försäkring. Likvidmässigt     

 är avsatta medel för pensioner återlånade av kommunen.     

 Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning.    

 Ingående pensionsförpliktelser 137 839 131 528 

 Pensionsutbetalningar -6 516 -5 089 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 857 3 044 

 Sänkning av diskonteringsränta -454 0 

 Aktualisering  -142 

 Bromsen 0 0 

 Förändring av löneskatt 0 -568 

 Övrigt -1 198 -155 

 Utgående pensionsförplikt. intjänade före år 1998 131 528 128 618 

     

     

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser 2016 2017 

 BKT, Bergslagens Sparbank 1 740 1 740 

 Bostadsrättsföreningar 2 325 2 300 

 Lån småhus 23 0 

 Summa 4 088 4 040 

Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del.   

    

Solidarisk borgen - Kommuninvest ekonomiska förening   

Ljusnarsbergs kommun har  i  maj månad 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i  Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 

2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått l ikalydande borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i  förhållande til l storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i  Sverige AB, dels i  förhållande til l storleken på 

medlemskommunernas respektive insatskapital i  Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljusnarsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i  Sverige AB:s totala förpliktelser ti l l 
342 483 929 484 kronor och totala ti l lgångar ti ll   349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala 

förpliktelserna uppgick ti l l 213 153 672 kr och andelen av de totala ti l lgångarna uppgick ti l l 217 275 317 kr.  

    

Not 26 Leasing 2016 2017 

 Finansiella leasingavtal över 3 år 0 0 

     

 Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal    

 Löptid 3 år 2 466 1 352 

 Minimileaseavgifter   Tkr    

 Med förfall  inom 1 år 977 909 

 Med förfall  inom 1-5 år 1489 443 
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 Med förfall  senare än 5 år 0 0 

     

 Leasingavtalet klassas som operationella då avgiften fördelas linjärt över   

 leasingperioden och de ekonomiska fördelar och risker som     

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

 

Ingen beloppsgräns är satt för att klassificera finansiella avtal som 

operationella.   

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

 

Driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

Resultaträkning 

- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

 

Resultaträkning 

- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

Finansieringsanalys 

- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

= Förändring av likvida medel 

 

Finansieringsanalys 

- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

= Förändring av likvida medel 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

= Summa tillgångar 

 

Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

= Summa eget kapital, avsättningar  

och skulder 

 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

= Summa tillgångar 

 

Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

= Summa eget kapital, avsättningar  

och skulder 

Resultaträkningen visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapitalets 

förändring kan även utläsas av balansräkningen. 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Til lgångarna visar hur 

kommunen har använt sitt kapital (i  anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har 

anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). 

Driftredovisningen visar intäkter och kostnader = nettokostnaderna från respektive verksamhet. Tidigare år har 

driftredovisningen även varit uppdelad per utskott. 

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

 

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

 

Fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav, t ex 

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

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

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

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

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

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

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

tid). 
Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för avgifter, driftbidrag och ersättningar. 

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

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

medel Rörelsekapitalet Skillnaden mellan kortfristiga omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på 

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

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

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

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

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

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

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

bestämmelserna i Lagen om kommunal 

redovisning och följer de rekommendationer som 

lämnats av Rådet för kommunal redovisning 

(RKR). I de fall redovisningen avviker från dessa 

rekommendationer anges detta särskilt. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstil lgångar upptas ti l l anskaffningsvärdet 

minus eventuella investeringsbidrag. Avskrivningar 
sker således inte på til lgångarnas 

bidragsfinansierade del. 

Avskrivningar sker med ett års eftersläpning. Det 

vil l  säga de investeringar som görs år 2014 tas upp 
år 2015. Avskrivningar sker månadsvis. 

Avskrivningarna har beräknats efter nominell 

metod och görs efter en bedömning av ti l lgångens 
nyttjandeperiod i enlighet med RKR:s 

rekommendation 11.2. Vägledning avseende 
avskrivningstider har inhämtats från SKL:s förslag 
ti l l  avskrivningstider. 
 

Avsättningar och ansvarsförbindelser för 
pensioner  

Pensionsskuldberäkningen är gjord enligt den så 

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

Enligt rekommendation 10.2 redovisas pensions-

förmånerna intjänade til l och med 1997 som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och 
pensioner intjänade from 1998 och samtliga 
garanti- och visstidspensioner som en avsättning i  

balansräkningen. Pensionsåtagandet beräknas av 
Kommunernas Pensionsanstalt (KPA). 
 

Avsättningar  
Avsättningar redovisas enligt Rådets 
rekommendation nr 10.2 genom en egen 
avsättning i  balansräkningen samt specificerad not 

gällande avsättningen.  
 
Intäkter 
Intäkter från avgifter och försäljning har redovisats 

ti l l  det värde kommunen fått eller kommer att få 
enligt redovisningsrådets rekommendation 18. 
Kommunen avviker från rekommendation 18 

avseende investeringsbidrag som istället har 
minskat investeringsutgi ften för ti l lgången som 
aktiverats. 

 

Finansiella tillgångar och skulder  

Finansiella ti l lgångar och skulder redovisas enligt 

RKR:s rekommendation 20. Kommunen hänvisar 

inte ti l l  någon finans-policy då detta inte finns. 

Upplysningar gällande marknadsvärde anges inte 

och avviker därmed ifrån rekommendationen. 

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster särredovisas i  

resultaträkningen och i not enligt 

redovisningsrådets rekommendation 3.1.  

Kostnads- och intäktsräntor  

Kostnads- och intäktsräntor periodiseras ti ll rätt 

period i årsbokslutet. 
 
Kapitalkostnader  

Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
internränta. Avskrivningarna har beräknats efter 
nominell metod. Internräntan har under året 
uppgått ti l l  2,5 procent.  

 
Leasingavtal 
I enlighet med RKR:s rek nr 13.1 redovisas 
leasingavtalen som operationella och bokförs ej 

som til lgång. Kostnaden bokförs på resultatet och 
not lämnas gällande effekterna framöver. 
 

Leverantörsfakturor  
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men 
hänförliga ti l l redovisningsperioden har i  huvudsak 
bokförts och belastar redovisningen. 

 
Sammanställd redovisning (koncernredovisning) 
Det görs ingen koncernredovisning då de 

kommunala företagens balansomslutning och 

omsättning är av ringa betydelse i  förhållande til l 

koncernen som helhet. I koncernen finns 

Ljusnarsbergs kommunlager AB och Stiftelsen 

Gillersklacks fritidsanläggning. Företagens 

verksamhet under året presenteras i  

förvaltningsberättelsen.  

Sociala avgifter  

Sociala avgifter har bokförts som procentuella 
personalomkostnadspålägg i  samband med 
löneredovisningen. Personalomkostnadspålägget 
är för året 38,46 procent. 

 
Statsbidrag  
Statsbidrag hänförliga ti l l redovisningsperioden 

men ännu ej influtna har fordringsförts. 
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Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden samt avsättningar för 
outtagen semester och övertid har redovisats som 

kortfristig skuld. Förändringen har redovisats som 
kostnad/minskad kostnad  
i  driftredovisningen under administration. 

Skatteintäkter  
Skatteintäkter innehåller preliminära månatliga 

inbetalningar, regleringen gällande slutavräkning 

för år 2012 och prognostiserad slutavräkning för 
2013. Detta följer redovisningsrådets 
rekommendation nr 4,2 och användandet av SKL:s 

prognos. 
 
Utställda fakturor  
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga 

ti l l  redovisningsperioden har i  flertalet fall  
fordringsförts och ti l lgodogjorts årets redovisning. 

 


