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Förord från kommunchefen 
Det är dags att summera 2014. Det har varit ett händelserikt år med VM i Guldvaskning, slutlig 

avveckling av Ljusnarsbergs fastighetsaktiebolag, inrättande av seniorboende, ny 

ledningsorganisation i den pedagogiska verksamheten och inrättande av kulturskola. Detta är bara 

några exempel på vad den lilla kommunen har lyckats åstadkomma under året. För att få reda på mer 

i detalj vilka händelser som varit av särskild betydelse för varje ansvarsområde under året, har varje 

budgetansvarig sammanställt varsin verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelserna fungerar som 

en avrapportering till kommunstyrelsen, som ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och ska se 

till att fullmäktiges uppdrag införlivas i verksamheterna.  

Författarna till de olika verksamhetsberättelserna har till uppdrag att redogöra för hur de har 

disponerat de ekonomiska medlen under året och vad de har presterat. De ska dessutom redogöra 

för viktiga framtida händelser som har betydelse för verksamheten. Denna uppföljning är väsentlig 

för budgetberedningens arbete inför 2016 års budget. 

En viktig del av att hushålla med skattemedlen på effektivast möjligaste sätt, är en bra 

budgetprocess. Under budgetprocessen diskuteras hur de ekonomiska medlen ska fördelas. Både 

politiker och tjänstemän är involverade. Vad som är viktigt att begripa i sammanhanget är att 

resurserna är begränsade. Då måste resurserna prioriteras. När prioriteringen är fastslagen ska varje 

budgetansvarig agera utifrån sina ekonomiska ramar under ett år. När ett år har gått görs en 

uppföljning av den prioritering som gjordes.  

Den kommunala verksamheten genomgår ett ekonomiskt kretslopp. Den här perioden på året är vi 

inne i fasen av uppföljning och utvärdering av verksamheten som varit. Vi blickar tillbaka och lär oss 

av historien. Samtidigt är vi i inledningsfasen av budgetarbetet inför den fortsatta utvecklingen. Vi ser 

positivt på framtiden och försöker skapa så goda förutsättningar som möjligt utifrån de resurser vi 

har. 

Vi ska fortsätta utveckla organisationen för att bättre anpassa den till framtida behov och 

förutsättningar samt skapa bättre måluppfyllelse. Min förhoppning är att kommunen ska fortsätta ha 

en stabil ekonomi. En stabil ekonomi skapar trygghet. Ekonomisk trygghet innebär att kommunen 

långt i förväg kan planera sina investeringar och finansiera dem på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär 

att yttre händelser inte behöver innebära drastiska åtgärder som skapar oro i verksamheten och 

påverkar servicekvaliteten. Det ger förutsättningar för god framförhållning i samband med större 

omorganisationer. Ett tydligt exempel är renoveringen av centralköket som finansierats helt med 

egna medel. Projektet har tagit lång tid men blir väl genomarbetat och planerat. Invigningen kommer 

att gå av stapeln i mars 2015.  

Jag ser fram emot ett nytt verksamhetsår då vi tillsammans fortsätter att upprätthålla en god 

ekonomisk hushållning. 

Kopparberg, 2015-02-24 

 
 
Bo Wallströmer 
Kommunchef 
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Sammanställning avvikelser mot budget 2014 

Kod Ansvar Utfall  Budget Budget avvikelse 

111 Kommunchef 36 544 50 319 13 774 

120 Näringslivschef 1 253 1 324 71 

122 Kanslichef 3 447 3 616 169 

140 Kostchef 4 147 2 603 -1 543 

170 Fastighetschef 4 967 3 750 -1 216 

210 Överförmyndarnämnden 244 186 -58 

410 Socialchef 5 681 4 994 -687 

420 Enhetschef IFO 17 636 13 372 -4 264 

430 Enhetschef handikappomsorg 16 199 15 313 -886 

440 Enhetschef Solgården 12 093 12 232 138 

450 Enhetschef Hemtjänsten/Tresk. 18 769 19 416 648 

460 Enhetschef Koppargården 16 494 17 120 626 

470 MAS 6 213 6 499 286 

480 MAR 2 975 3 003 27 

490 Enhetschef Bergsgården 1 707 40 -1 667 

510 Bildningschef 41 557 41 705 148 

520-522 Förskolechef 11 415 10 612 -803 

542-544 Rektor  25 594 26 015 422 

550 Rektor VUXAM/ chef AME 6 097 6 774 677 

Totalt   233 032 238 893 5 861 

610 Allmännyttan 511 1 108 -598 
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Händelser under året 
Framtagandet av en ny översiktsplan pågår. En viss 

förskjutning av tidsplanen gör att ett förslag till ny 

översiktsplan kommer under 2015/16. 

I slutet av 2014 likviderades LFAB slutgiltigt. De 

effektivitetsvinster som förutspåddes uppstå har 

besannats. 

Arkivtjänster sköts numera av personal från 

Lindesbergs kommun.  

Under året har kommunen skickat ut en 

informationsfolder till samtliga hushåll. Syftet är 

att på ett lättbegripligt och informativt sätt delge 

nyheter, kommande evenemang, inblickar i 

kommunal verksamhet m.m. till medborgarna.  

En modernare banbehandlingsmaskin har i början 

av 2014 köpts in till bowlinghallen. 

Kommunfullmäktige har beslutat revidera taxan för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

En utredning om den framtida organisationen för 

BKT och BMB pågår och utförs av en konsult som 

anlitats av kommunerna i norra länsdelen. I 

samband med utredningen funderas även kring 

andra samverkansmöjligheter mellan 

kommunerna. Det finns många möjligheter att 

effektivisera verksamheten, spara kostnader, 

bibehålla och utnyttja varandras kompetenser 

samt öka servicenivån. 

En ny parkering färdigställdes under året i 

anslutning till resecentrum. Parkeringen är 

utrustad med motorvärmare som kan hyras av 

pendlare. 

Ytterligare en parkering är under färdigställande. 

Den avser Allerstatomten som, förutom 

asfaltering, kommer snyggas upp. 

Reningsverket i Bångbro fungerar nu 

tillfredsställande efter den senaste utbyggnaden. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunchef 

111 
Ansvarsområdet spänner över en rad olika verksamheter. Under ansvaret 

återfinns räddningstjänst, BKT, BMB, stab, växel, reception och 

kontorsvaktmästeri, ekonomiavdelning, arkiv, diverse fastigheter, en rad 

projekt och samarbetsorgan.  

Administrationen under kommunchefens ansvar svarar för upprättande av 

kommunens och det kommunala bolagets budget, bokslut och årsredovisning, 

delårsrapport och löpande redovisning samt likviditetsplanering och 

framtagande av riktlinjer, reglementen och anvisningar med anknytning till 

ovan nämnda verksamheter. Vidare hanteras kassafunktion, kravverksamhet, 

fakturor och donationsfonder, inköpssamordning och upphandlingar, 

försäkringar, leasingbilar, upprättande av kontrakt och avtal samt 

projektredovisning. Den centrala lönepotten och kommunstyrelsens disponibla 

medel återfinns under ansvarsområdet.  
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En ny design och förhoppningsvis 

användarvänligare hemsida publicerades i slutet av 

2014.  

Efter Trafikverkets vägran att låta använda deras 

belysningsstolpar för uppsättning av julbelysning 

har ny belysning införskaffats. Ljustaket som 

skaffades till julen 2013 har till julen 2014 

kompletterats med en stjärna högst upp. Vidare 

har trädbelysning införskaffats till parken utanför 

resecentrum.  

Den under 2013 inrättade vägfonden fördubblar 

kapitalet till 500 000 kr. Förslag till regelverk för 

hur medlen ska användas är framtaget och 

regelverket kommer fastställas under våren 2015. 

Fonden ska underlätta för vägföreningar och 

enskilda väghållare att kunna genomföra större 

underhållsåtgärder. 

En ny detaljplan för Riggardsområdet är beställd 

och kommer färdigställas under 2015.  Syftet är att 

skapa förutsättningar för ett framtida strandnära 

boende.  

Kommunen har fört en kontinuerlig dialog med 

Migrationsverket. Bl. a. har det resulterat i att 

Migrationsverket i slutet av 2014 öppnade 

servicekontor i både Ställdalen och Kopparberg.  

Under året har en tjänst som personalchef 

inrättats som ska ha personal- och 

verksamhetsansvar för löneavdelningen samt 

ekonomiskt ansvar för bland annat 

företagshälsovård och facklig förtroendemannatid. 

Regionförbundet lades ned vid årsskiftet och 

verksamheten flyttas över till landstingets 

verksamhet under namnet Region Örebro län. På 

grund av detta gjordes en skatteväxling med 3 öre 

mellan kommunen och landstinget. 

Skatteväxlingen och om det ska ske ytterligare 

skatteväxling utreds och utvärderas av en 

arbetsgrupp i länet och däri ingår bl. a. 

kommunchefen i Ljusnarsbergs kommun. 

 

 

Måluppföljning 
En del av kommunchefens ansvar är att följa upp 

kommunens övergripande vision, ”Vision 2020”. 

Kommunfullmäktige har fastställt två 

profilområden i visionen; attraktivt boende och ett 

kreativt näringsliv. Inom respektive profilområden 

pekas specifika delar ut som ska ingå. Dessa är 

under attraktivt boende: evenemang och 

kultur/fritid samt kommunikationer, och under 

kreativt näringsliv: stöd till befintliga företag, 

tillväxt och nyetableringar samt att utveckla 

entreprenörskapet i kommunen. Under 2014 har 

kommunen varit mycket aktiv på olika sätt genom 

att bland annat stödja olika evenemang. Det 

största evenemanget var Guldvasknings-VM i 

augusti. Dessutom kan nämnas startandet av 

”Nyföretagar-centrum” och det fördjupade 

samarbetet med Business Region Örebro (BRO). 

Kommunen bidrar till en rad olika evenemang 

såsom Opera på Skäret, Kulturglimtar och 

Scenkonst vid Ställbergs gruva. 

Vad gäller boende har kommunens i samarbete 

med Statens Bostadsomvandling AB renoverat en 

fastighet på Kyrkvägen. Resultatet blev 18 

lägenheter i nyskick. Boendet är ett så kallat 

seniorboende. 

Kommunen arbetar aktivt för att stödja 

näringslivet på olika sätt genom bland annat 

företagsträffar, pub-kvällar och näringslivsråd. 

Syftet med dessa är att fånga upp synpunkter från 

allmänheten som kan leda till förbättringar. Så 

kallade ambassadörer har träffats flera tillfällen för 

att diskutera framtiden för Ljusnarsbergs kommun 

och hur kommunen vill framställas utåt.  

Detta är exempel på vad kommunen ständigt 

jobbar med för att öka attraktiviteten. Framledes 

bör man även i kommunen arbeta fram en plan för 

att den ökade invandringen till kommunen även 

innebär en befolkningsökning på längre sikt. Det 

skulle skapa bättre förutsättningar för att klara 

framtida kvalitativ kommunal service. 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ansvaret genererar totalt sett en positiv 

budgetavvikelse med 13 774 tkr. Nedan följer 

förklaringar till de större avvikelserna. 

Vht 01110 kommunledning/stab: Underskottet 

beror på att staben sålt tjänster (fastighetschef) i 

mindre omfattning än planerat p.g.a. vakans. 

Vidare är personalchef kostnadsförd under staben 

men budgeterad under löneavdelningen (vht 

01250). 

Vht 01170 kommunkontor: Hyresintäkter från 

polisen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen 

ska rätteligen tillkomma ansvar 170 fastighetschef.  

Vht 01212 arkiv: Under året har kommunen ej 

köpt arkivtjänster utan arkivarbetet har hjälpligt 

upprätthållits med personal främst från kansliet 

och ekonomiavdelningen. Från och med årsskiftet 

2014/15 tillhandahålls, mot ersättning, 

arkivtjänster från Lindesbergs kommun. 

Vht 01230 ekonomiavdelning: Avdelningen 

redovisar ett överskott, 3 185 tkr, tack vare 

vakanta tjänster, 560 tkr, samt att kommunen 

redovisar arbetsgivaravgifter i enlighet med SKL:s 

rekommendationer och som påverkar kommunen 

positivt med 2 234 tkr. Det beror på att en stor 

andel av de anställda, i jämförelse med andra 

kommuner, tjänar under 7,5 prisbasbelopp.  

Ljusnarsberg har relativt få specialister, högre 

chefer och personer anställda i teknisk verksamhet, 

som brukar hamna i de högre lönekategorierna.  

Vht 01250 Löneavdelning: Överskottet med 581 

tkr är att hänföra till att personalchefen är 

budgeterad under löneavdelningen men redovisad 

under staben.  

Vht 03121 Försäkringar: Överskottet med 195 tkr 

beror på att upphandling av kommunförsäkringen 

är gjord med följden att premierna sjönk. 

Vht 03131 Pensioner: Pensionskostnaden blev 

1 278 tkr lägre än budgeterat. Förutom utbetalda 

pensioner intjänade före 1998 ingår premien för 

pensionsrätter som betalas till KPA. Överskottet 

har minskat mot föregående år men fortfarande 

finns marginal för att behöva justera budgeten 

uppåt.  

Vht 03732 Företagshälsovård: Efter flera år av 

överskridanden infördes till 2013 striktare rutiner 

för möjligheten att anlita företagshälsovården. 

Även för 2014 redovisas ett överskott, 182 tkr. 

Vht 03781 Förändring semesterlöneskuld: En 

obudgeterad och svårbedömd post. 2013 var 

förändringen marginellt negativt medan det 2014 

blev en positiv resultateffekt med 927 tkr. 

Förändringen berör kommunens samtliga 

verksamheter men den fördelas ej ut utan bokförs 

centralt. 

Vht 08121 Reception/vaktmästeri/post: 

Verksamheten redovisar ett överskott med 392 tkr. 

Dels beror det på lägre portokostnader än budget, 

145 tkr, dels på vakanser och sjukskrivningar vilket 

inneburit lägre personalkostnader med 305 tkr. 

Detta matchas med lägre intäkter från 

arbetsförmedlingen och för interna köp av 

kontorsmaterial mm. 

Vht 08122 Teleservice: Ett överskott mot budget 

med 509 tkr varav interna intäkter svarar för 153 

tkr. De lägre kostnaderna för växelsystemet, som 

kommunen har tillsammans med Nora, Hällefors 

och BKT, har ej avspeglats i lägre kostnader för 

verksamheterna. Detta bör justeras inför 

kommande budgetår. Personalkostnaderna är 175 

tkr lägre än budget främst beroende på att en 

tidsbegränsad anställning med 

arbetsmarknadsstöd förekommit. Vidare är både 

abonnemangs- och växelsystemskostnaderna 

något lägre än budget, 177 tkr. 

Vht 08150 Leasingbilar: Både kostnader och 

intäkter är lägre än budget. Detta är justerat till 

2015 års budget. Totalt redovisar verksamheten ett 

underskott med 157 tkr. 

Vht 09310 KS disponibla: Av budgeterade 3 090 tkr 

har 238 tkr använts. Det ger ett överskott med 

2 852 tkr. Det som använts har 163 tkr gått till 

Guldrusch och 75 tkr till scenkonst vid Ställbergs 

gruva. 

Vht 09320 KS disponibla löner: Av budgeterad 

lönepott kvarstår 2 660 tkr.  

Vht 10310, 21510,  21520, 21530 och 26110: Detta 

är de verksamheter som tillhör BMB. Deras 
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verksamheter uppvisar sammantaget ett 

underskott med 355 tkr varav 101 tkr avser 

licenskostnader (flerårig eftersläpning).  

Vht 83210 Persontrafik: 126 tkr i intäkter avser 

mellankommunal utjämning avseende 

kollektivtrafiken. Denna post var ej budgeterad. Till 

2015 upphör den mellankommunala utjämningen. 

Verksamheten uppvisar också något lägre 

kostnader än budget, 65 tkr, beroende på lägre 

kapitalkostnader. Sammantaget ett överskott mot 

budget med 190 tkr. 

Vht 24911, 24912, 24913, 25020, 25030, 34010, 

40773, 44073 och 81311: Vad avser BKT:s resultat 

för den skattefinansierade verksamheten redovisar 

de ett preliminärt resultat på +608 tkr, fördelat på 

461 tkr för gata, park, idrott och 147 tkr för 

lokalvård. Detta matchas delvis av obudgeterade 

kostnader och vissa direktavskrivningar, bl.a. 

julbelysning.  

De avgiftsfinansierade verksamheterna (86xxx VA 

och 87xxx Renhållning/deponi) redovisar ett 

överskott 259 tkr, fördelat på 116 tkr för VA och 

143 tkr för renhållning/deponi. De 

avgiftsfinansierade verksamheterna påverkar ej 

resultatet. 

Vht 27510 Krisberedskap: Här redovisas ett 

överskott som dock beror på en felaktighet då 

intäkten borde bokförts på ansvar 122. 

Vht 31512 Föreningsbidrag samlingslokaler: 

Bidragen understiger budget med 107 tkr. Detta är 

en effekt av de energibesparande åtgärder 

kommunen varit med och delfinansierat.  

34020 Inomhusbad: Underskott till följd av 

elfakturor avseende december 2013. Kommunen 

har sålt badet och står inte längre för några 

driftskostnader. 

44071 Skolfastigheter: Överskottet med 852 tkr 

beror på lägre kapitalkostnader 477 tkr samt för 

byggnadsarbeten 315 tkr. Sistnämnda post ska 

överföras till ansvar 170 fastighetschef. 

Vht 51191 Bostadsanpassningsbidrag: 

Verksamheten redovisar ett underskott med 698 

tkr. Dialog förs med BMB, som handlägger 

bidragen, om ändrade rapporteringsrutiner med 

mera.

 

 
 

 
 
 

 Bokslut 2013  

(ansvar 101,102,111) 

Bokslut 2014 

(ansvar 111,123) 

Budget 2014 Återstår av 

budget 

Kostnader 63 954 45 130 65 113 19 983 

Intäkter -27 733 -8 586 -14 794 -6 208 

Netto 36 221 36 544 50 319 13 774 
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Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

01110 Kommunledn / stab -102 4 625 -513 4 477 -560 

01170 Kommunkontor -123 0 0 6 129 

01200 Central administration 0 162 0 162 0 

01210 Kansliavdelning 0 87 0 0 -87 

01212 Arkiv 0 2 0 269 267 

01213 Lotteriverksamhet -2 0 0 0 2 

01230 Ekonomiavdelning -368 475 -573 3 865 3 185 

01232 Inköp -80 49 -61 13 -18 

01250 Löneavdelning 0 1 342 0 1 924 581 

03111 Kommunal info- allmän 0 19 0 80 61 

03121 Försäkringar -244 729 -10 690 195 

03131 Pensioner 0 6 428 0 7 706 1 278 

03191 Diverse projekt 0 43 0 5 -38 

03732 Företagshälsovård -35 169 0 316 182 

03741 Facklig verksamhet 0 372 0 412 40 

03781 Förändring sem.löneskuld 0 -927 0 0 927 

03791 Hedersgåvor 0 72 0 53 -19 

08121 Reception /Vaktm /Post -513 1 025 -921 1 824 392 

08122 Teleservice -791 669 -638 1 025 509 

08131 IT-verksamhet -17 38 0 200 179 

08150 Leasingbilar -977 960 -1 220 1 045 -157 

09310 KS disp oförutsett 0 238 0 3 090 2 852 

09320 KS disp löner 0 0 0 2 660 2 660 

10110 Kommunfullmäktige 0 1 0 0 -1 

10310 Myndighetsnämnd 0 107 0 100 -7 

10350 Västerbergslagen 0 45 0 36 -9 

13020 Bidr region o centr organ 0 1 0 21 21 

13021 Sv kommuner o landsting 0 59 0 118 59 

13025 Regionförb Ö-o län 0 404 0 345 -59 

13040 Sam.tr.adm KF, KS Utskott 0 393 0 335 -58 

21510 Byggnadskontor BMB 0 973 0 803 -170 

21520 Planverksamhet 0 214 0 98 -116 

21530 Kartverksamhet 0 54 0 115 62 

21711 Allmän markreserv -44 106 -21 110 27 

21731 Markutveckling -35 13 -80 147 88 

22171 Partn.skap Bergsl.diagon. 0 45 0 30 -15 

22173 L&SEK    (Lokal o soc ek) 0 5 0 15 10 

22175 BERGSLAGET  Intressefören 0 15 0 15 1 

22176 Bergslagsporten 0 0 0 25 25 

22252 UNG FÖRETAGSVERKSAMHET 0 0 0 5 5 

22350 MARKNADSFÖRING 0 0 0 0 0 

23020 Kopparbergs marknad -364 81 -364 61 -21 

23320 FLAGGNING 0 13 0 13 0 
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24911 Gemens kostn väghållning 0 1 660 0 1 570 -91 

24912 Vägunderhåll 0 4 736 0 4 806 71 

24913 Belysning av vägar 0 176 0 175 -1 

24914 Stöd till enskild väghåll -145 498 -300 485 -168 

24930 Centralförråd/verkstad 0 3 0 3 0 

25020 Park och offentlig plats -5 1 622 0 1 760 142 

25030 Lekplatser 0 4 0 1 -3 

25040 Övriga fastigheter -11 134 0 136 13 

26110 Miljö-, hälsoskyddskontor 0 506 0 382 -124 

26320 Folkhälsoarbete 0 73 0 72 -1 

26351 NATUR- o MILJÖVÅRD 0 2 0 65 63 

27010 Brand-, räddningstjänst 0 3 884 0 3 960 76 

27020 Fastigh.kostn brand-räddn 0 225 0 186 -39 

27510 Krisberedskap -305 332 0 330 303 

29110 Fastighetsskatt gemensam 0 0 0 34 34 

31512 Fören.bidrag saml.lokaler 0 293 0 400 107 

31516 Opera på Skäret 0 225 0 200 -25 

31571 Tingshus 0 130 0 129 -1 

31572 Övriga kulturfastigheter 0 44 0 44 0 

32030 Fast.kostn bibliotek -2 0 0 0 2 

34010 Idrotts- o fritidsanläggn 0 685 0 696 11 

34020 Inomhusbad -70 616 0 452 -94 

34030 Badplatser 0 0 0 0 0 

34050 Bowlinghall -78 348 0 353 83 

35110 Verksamhetsbidrag fritiid 0 113 0 103 -10 

35190 Övriga bidrag fritid 0 3 0 0 -3 

40771 Fastighetskostn förskola 0 384 0 510 125 

40773 Lokalvård, förskola 0 321 0 468 147 

40792 Köp förskolpl -priv regi -7 0 0 0 7 

42592 Köp fritidsh -priv regi -1 0 0 0 1 

43592 Köp försk.kls -priv regi -2 0 0 0 2 

44071 Skolfastigheter 0 2 707 0 3 560 852 

44072 Vaktm / fastigh.skötsel 0 0 0 168 168 

44073 Lokalvård 0 2 187 0 2 187 0 

44092 Köp skolpl - fristå skola -18 0 0 0 18 

45092 Köp skolpl Gy -frist skol -17 0 0 0 17 

45392 Köp skolpl Gy.sär-frist s -3 0 0 0 3 

51114 Hemtjänst -2 0 0 0 2 

51191 Bostadsanpassn.bidrag 0 1 485 0 787 -698 

51221 Gruppboende Heden -68 0 0 0 68 

51222 Koppargården -764 15 -523 0 226 

51223 Solgården -329 0 -151 0 178 

51224 Treskillingen -818 0 -700 0 118 

51311 LSS Gruppb Bergsmansv 0 0 -30 0 -30 

51312 LSS Gruppb Kata Dahkström 0 0 -50 0 -50 
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51313 LSS Gruppb Ängen -54 0 -20 0 34 

51335 LASS Pers assistans-Vuxna 20 0 0 0 -20 

51336 LASS Pers assistans- Barn 0 0 0 0 0 

51351 LSS Dagc Kopparberg -64 0 0 0 64 

51391 Övriga LSS insatser -12 0 0 0 12 

53001 Färdtjänst/Riksfärdtjänst -6 0 0 0 6 

54021 IFO Gem verksamhet -17 0 0 0 17 

55611 Fam.hem SOL+LVM-vux missb -3 0 0 0 3 

56701 Fam.hem SOL+LVU barn/ung -8 0 0 0 8 

57122 Skyddat boende, vuxna -6 0 0 0 6 

60111 Ensamkom. flyktingbarn -44 0 0 0 44 

61820 OSA Offentlig skyddat arb -11 52 0 0 -42 

81141 Stora Gården 0 13 0 13 0 

81311 Skogsbruk / Ek.skogar 0 55 0 55 0 

81510 Exploateringsfastigheter -7 19 -23 44 10 

83210 Persontrafik -126 106 0 171 190 

86510 Vattenverk / Vattentäckt 0 0 0 41 41 

86530 Underhåll va-ledningar -980 741 0 3 422 3 661 

86710 Avloppsverk -662 1 592 -5 715 2 252 -4 392 

87010 Uppsaml o trpt av avfall -234 0 -2 882 0 -2 648 

87020 Deponering -38 38 0 2 542 2 542 

87040 Miljöfarligt avfall 0 0 0 126 126 

87050 Ministationer/servuce 0 0 0 199 199 

87070 Gemensam administration 0 0 0 16 16 

  Totaler -8 586 45 130 -14 794 65 113 13 774 

 

Framtid 
Under året ska tas fram ett förslag till reviderad 

styrmodell i kommunen. Ansvarsområdet planerar 

för vissa omorganiseringar för att på ett ännu 

bättre sätt nyttja de resurser som står till buds. 

Kommunen ämnar under 2015 påbörja en 

upprustning och underhåll av kommunalt ägda 

kulturbyggnader bl.a. tingshuset, hjulhuset och 

Stora Gården. 

Utredningen om utökad samverkan i KNÖL-

området kommer slutföras. Vad som kommer 

beslutas om återstår att invänta.  

En arbetsgrupp kommer lämna förslag till hur 

Ljusnarshallen ska renoveras. Det blir ett stort 

projekt och även matsalen och entrén berörs. 

Allerstatomten kommer färdigställas under våren. 

Muren utanför Laxbrogården ska renoveras och 

nya planteringar ska anläggas. 
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Investeringsuppföljning 

 

    Budget Inkomster Utgifter Netto Budget  

Kod Projekt proj 

   

avvikelse Avslutat? 

1511 Resecenter 0 0 295 295 -295 Ja 

1518 

Förproj sjönära 

tomter 200 0 31 31 169 Ja 

1522 Allerstatomten 0 0 492 492 -492 Nej 

4002 

Asfaltering 

dikning 885 0 1 260 1260 -375 Ja 

4019 

Fasad/fönster 

Olovsvallen 30 0 0 0 30 Nej 

4020 Lekplatser 362 0 232 232 131 Nej 

4021 Ombyggn gator 1 035 0 413 413 622 Nej 

4022 

Kiosk 

Olovsvallen 85 0 0 0 85 Nej 

4024 

Rydbergsdal o 

trekanten 50 0 0 0 50 Nej 

4026 

Fasad 

Bergslagsvallen 55 0 0 0 55 Nej 

5007 Flödesmätning 500 0 0 0 500 Nej 

5015 

Mindre 

ledningsarbeten 1 750 0 366 366 1 384 Nej 

5501 

Utbyggn av 

reningsverk 2 585 0 0 0 2 585 Nej 

  Totaler 7 537 0 3 089 3 089 4 449  
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Händelser under året 

Under 2014 var arbetet med GULDRUSH och 

VM2014 i Guldvaskning intensivt. Det är mycket 

glädjande med det stora intresse som finns från 

kommunens innevånare och det lokala näringslivet 

att stödja denna folkfest, ideellt eller genom 

sponsring. Till evenemanget kom ca 10 000 

besökanden från 22 olika nationer, inklusive 450 

tävlanden. Evenemanget hade mycket stor 

betydelse för turistnäringen 2014. 

Under 2014 har ett konkret och mycket givande 

arbete förts inom samarbetet ”Business Region 

Örebro.” En BRO-gemensam internetsida har tagits 

fram med bland annat mark-och fastighetsinnehav 

för industrietableringar.  

Genom ett samarbete med Business Region Örebro 

(BRO) och KNÖL-kommunerna har 

NyföretagarCentrum Bergslagen bildats. 

Förhoppningen är att gemensamt stärka 

förutsättningarna för nyföretagande i kommunen 

och inom samverkansområdet. 

Besöksnäringens organisation inom KNÖL-

kommunerna har diskuterats under året. En 

Regional Digital Agenda har antagits av regionen 

under våren där kommunen varit aktivt 

medverkande. 

Kommentarer till ekonomiskt 

utfall 

Ansvaret håller sig inom årets budgetram. 

Projektet Guldrush slutredovisades i januari månad 

2015 och har inte belastat kommunens resultat. 

Däremot finns överskottsmedel på ett balanskonto 

i kommunen. Region Örebro län godkände 

slutredovisningen i början av år 2015 och betalade 

ut kvarvarande medel till projektet som då har fått 

finansiering från regionen med 1 000 tkr, från 

Ljusnarsbergs kommun med ca 320 tkr och från 

lokala näringslivet och övriga med ca 900 tkr.  

 
 
 
 
 
 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 10 681 1 343 1 324 -19 

Intäkter -10 061 -90 0 90 

Netto 620 1 253 1 324 71 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Näringslivschef 

120 
Verksamhetsområdet omfattar 

- Näringsliv och EU 
- Vision 2020 
- Marknadsföring 
- Turism 
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Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

22151 Näringsliv och EU -83 277 0 208 14 

22181 Vision 2020-Attrakt bo -6 99 0 175 82 

22249 Bergskraft - Bergslagen -1 30 0 0 -29 

22252 Ung företagssamhet 0 10 0 0 -10 

22350 Marknadsföring 0 16 0 93 77 

23010 Turism 0 530 0 792 262 

44085 Komp.utv+försk.kl+fritids 0 25 0 0 -25 

81141 Stora Gården 0 300 0 57 -244 

81142 Kopparhyttan 0 57 0 0 -57 

  Totaler -90 1 343 0 1 324 71 

 
 
 

Framtid 

Kommunens ”Framtidsarbete” kommer 

förhoppningsvis att resultera i en gemensam bild 

och berättelse kring hur vi vill uppfattas, utvecklas 

mot och marknadsföras. Resultatet skall införlivas i 

en revidering av kommunens Vision och därmed 

genomsyra kommunens alla verksamheter. 

En ny organisation inom besöksnäringen kommer 

att föreslås kommunstyrelsen. Genom ett 

gemensamt arbete med Tursam, KNÖL-

kommunernas turistiska verksamheter och 

besöksnäringen är målet att stärka 

besöksnäringens möjligheter för tillväxt. 

Tillsammans med företagarföreningarna och BRO 

arbetar kommunen med att ta fram en tydlig 

handlingsplan för näringslivsarbetet. 

Målsättningen är att bli tydligare i vad kommunen 

kan stödja näringslivet med. 

Det är viktigt att stärka den lokala handeln i 

kommunen och därför samarbetar KNÖL-

kommunerna för att höja handelns kompetens 

kring framtidens e-handel.  

Målet för Nordic Iron Ore är att i slutet av 2015 

återuppta gruvdriften i Blötberget och Håksberg 

med en förväntad årsproduktion vid full drift om 

cirka 4,4 miljoner ton höganrikad produkt. Mark 

och miljödomstolens tillstånd att återstarta 

gruvorna i Blötberget och Håksberg vann laga kraft 

24 juni. På sikt kan detta innebära möjligheter att 

kommunen får en viss inflyttning. Kommunen 

behöver därför följa denna utveckling noga. 

Som ett resultat av projekt Bergskraft Bergslagen 

11-13 har Bergskraft Ekonomiska Förening med 

dess två bolag en fortsatt verksamhet inom de 

verksamheter som Bergskraftsprojektet tidigare 

arbetade med. 
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Händelser under året 
 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 

den 13 februari att antalet ledamöter i fullmäktige 

skulle minskas till 25 från och med kommande 

mandatperiod. Fullmäktige beslutade den 15 maj 

att kommunal folkomröstning gällande eventuellt 

byte av kommunnamn skulle genomföras den  

14 september. Vid sammanträde den 12 juni 

ställde sig fullmäktige bakom en avveckling av 

Regionförbundet Örebro län och en 

överenskommelse om bildande av Region Örebro 

län.  Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

valdes vid de allmänna valen den 14 september 

och det nya fullmäktige sammanträdde för första 

gången den 23 oktober. Resultat av den 

kommunala folkomröstningen om eventuellt byte 

av kommunnamn redovisades den 18 september, 

63,5 procent ville att kommunen skulle heta 

Ljusnarsbergs kommun och 32,9 procent 

Kopparbergs kommun. Kommunfullmäktige 

beslutade den 23 oktober att ansöka hos 

Länsstyrelsen i Örebro län om 

byggnadsminnesaförklaring av Tingshuset. Beslut 

togs den 20 november om ny arbetsordning för 

tullmäktige och nya regler för partistöd. 

 

Valnämnd 

Den 26 maj var det Europaparlamentsvalet, varför 

valnämnden var i funktion mellan februari och 

september. Allmänna val och kommunal 

folkomröstning avhölls den 14 september. 

 

Kommunstyrelse 

Efter beslut av kommunfullmäktige den  

20 november fick kommunstyrelsen ett reviderat 

reglemente samt en ny utskottsorganisation. Det 

senare innebar att kommunstyrelsen från och med 

den 1 januari 2015 har två utskott, ett allmänt 

utskott (au) och ett bildnings- och socialt utskott 

(BoS) samt nio ledamöter och nio ersättare i 

kommunstyrelsen. Den 26 februari beslutade 

kommunstyrelsen sända ett brev till statsminister 

Fredrik Reinfeldt, migrationsminsiter Tobias 

Billström och Migrationsverkets generaldirektör 

Anders Danielsson där småkommuners i allmänhet 

och Ljusnarsbergs kommuns i synnerhet problem 

med mottagande av asylsökande och flyktingar 

med anledning av bland annat Migrationsverkets 

bristande kommunikation med berörda kommuner 

samt småkommunernas oproportionerligt stora 

mottagande av asylsökande och flyktingar 

KOMMUNSTYRELSEN 

122 
Under ansvaret ingår verksamhetsområdena: 

- Kansliavdelning 3,0 årsarbetare 
- Kommunfullmäktige (kf) – 31 ledamöter, 17 ersättare 
- Valnämnd – 5 ledamöter, 5 ersättare 
- Kommunstyrelse (ks) – 11 ledamöter, 11 ersättare 
- Allmänt utskott – 5 ledamöter, 5 ersättare 
- Partistöd – 7 politiska partier 
- Revision – 6 valda revisorer samt inköp av tjänster från 

revisionsföretag 
- Gode män, förmyndare och förvaltare cirka 330 förordnanden 
- Allmänna val 
- Sammanträdesadministration, KF, KS, nämnder och utskott – 

cirka 80 sammanträden per år exklusive kommunala bolag 
- Krisberedskap 

 

- Allmänna val 
- Sammanträdesadminsitration 
-  
- Allmänna val 

 

 

Kanslichef 



 
14 

påtalades. Kommunstyrelsen beslutade vid 

sammanträde den 23 april att verksamheterna 

skulle återrapportera åtgärder för att bemöta 

prognostiserat ekonomiskt underskott.  Beslut togs 

den 21 maj om ny ledningsorganisation för 

förskolan och grundskolan. Kommunstyrelsen 

beslutade vid samma tillfälle om att en kulturskola 

skulle etableras från och med läsåret 2014/2015. 

Kommunstyrelsen fick en slutrapport från 

Bergskraft 11-13 vid samanträdet den 18 juni. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 

ingå samverkansavtal med Region Örebro län och 

kommunerna i regionen rörande Business Region 

Örebro (BRO) vilket skall utgöra regionens 

samarbetsorgan för tillväxts- och näringslivsfrågor. 

 

Allmänt utskott:  

Kommunstyrelsen valde den 29 januari Annika 

Renbro till ny ledamot av allmänna utskottet. 

Under perioden har allmänna utskottet 

kontinuerligt erhållit återrapportering från 

projektgrupperna rörande ny kostorganisation, 

likvidationen av Ljusnarsbergs Fastighets-

aktiebolag, ombyggnationen av Nyrågen 6 till 

seniorboende och byggnationen av parkeringsplats 

vid före detta mejeriet. Den nya 

utskottsorganisationen innebär att allmänna 

utskottet övertar ansvaret för vuxenutbildning, 

svenska för invandrare, arbetsmarknadsenheten 

samt mottagandet av ensamkommande barn, 

flyktingar och nyanlända invandrare. 

 

Partistöd 

Under våren utarbetade en parlamentarisk grupp 

utarbetat förslag till nya partistödsregler med 

anledning av ändrad lagstiftning. Förslaget antogs 

av kommunfullmäktige den 20 november. 

 

Revision: 
Revisionen tillstyrkte ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen i revisionsberättelsen för 
2013. 
 
Gode män, förmyndare och förvaltare:  

Kompetensutveckling genomfördes för gode män 

till ensamkommande barn och ungdomar under 

våren. 

 

 

 

Allmänna val: 

Europaparlamentsvalet genomfördes den 26 maj 

samt allmänna val och kommunal folkomröstning 

den 14 september. 

 

Krisberedskap 

Kommunfullmäktige antog den 15 maj en 

reviderad Risk- och sårbarhetsanalys för 

Ljusnarsbergs kommun. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) ansåg, efter 

tillsyn från Länsstyrelsen Örebro län, att 

kommunen brustit i sitt arbete enligt ”Lagen om 

kommuner och landstings uppgifter inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap” (LEH), varför den statliga ersättningen 

för 2013 reducerades genom avdrag på 2014 års 

utbetalning. Kommunen har tillsammans med 

övriga kommuner i länet utarbetat en mall för hur 

kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser skall se 

ut i framtiden. 

 

 

 

 

. 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 2 950 3 870 4 209 339 

Intäkter -10 -423 -593 -170 

Netto 2 940 3 447 3 616 169 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

01210 Kansliavdelning -102 386 -193 376 -101 

08121 Reception /Vaktm /Post -45 0 0 0 45 

10110 Kommunfullmäktige 0 315 0 369 54 

10150 Valnämnd 0 20 0 27 8 

10210 Kommunstyrelse 0 1 152 0 1 365 214 

10220 Allmänt utskott 0 46 0 62 16 

10230 Socialt utskott 0 2 0 0 -2 

10240 Bildningsutskott 0 5 0 0 -5 

11010 Partistöd 0 494 0 494 0 

12010 Revision -2 300 0 347 49 

13010 (Över-)Förmyndarverksamh 0 10 0 0 -10 

13011 Godman,förvaltare,förmynd -50 400 0 390 40 

13030 Allmänna val -213 342 0 200 72 

13040 Sam.tr.adm KF, KS Utskott -11 371 0 454 95 

27510 Krisberedskap 0 31 -400 125 -305 

  Totaler -423 3 870 -593 4 209 169 

 

Verksamheten Krisberedskap erhöll inte full 

ersättning i form av statliga medel under 2014, då 

krisberedskapsarbetet i kommunen har varit 

eftersatt på grund av vakanser på 

kansliavdelningen. Under 2014 har utarbetats en 

plan för arbetet som bland annat innebär ett 

bredare samarbete kring verksamheten under 

ledning av krisberedskapssamordnaren. I början av 

2014 hade krisledningsnämnden en övning, vilken 

ska genomgås för att beviljas den statliga 

finansieringen. 

På kansliavdelningen har inte budgeterade intäkter 

erhållits fullt ut. Kommunstyrelsen har inte 

utnyttjat hela sin budgetram. Totalt redovisar 

ansvaret ett överskott med 169 tkr.
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Framtid  

Kansliavdelning 
Kanslisekreteratjänsten har omvandlats till en 

registratorstjänst och därmed kommer större fokus 

läggas på diarieföring, posthantering, offentlighets-

principen och arkivering. Tjänsten tillsattes under 

slutet av året och anställningen påbörjades den 

3 februari 2015. Övervägande kommer att göras 

om inköp av nytt diarie- och ärendehanterings-

system. 

 

Kommunfullmäktige 

Det nya fullmäktige kommer under början av 2015 

genomgå ett antal utbildningar. 

 

Valnämnd 

Valnämnden kommer sannolikt, efter att aviserat 

extra val ställts in, inte att vara aktivt under 2015. 

 

Allmänt utskott  

Nya ledamöter och ersättare i allmänna utskottet 

valdes av kommunstyrelsen den 2 januari 2015 

samt tillkom det nya verksamheter inom utskottets 

ansvarsområde från den 1 januari 2015, vilket dock 

inte beräknas medföra några större förändringar i 

utskottets arbetsformer. 

 

Partistöd 

De nya reglerna för partistöd kommer att för första 

gången tillämpas under 2015. 

 

Revision 
Nya revisorer valdes av kommunfullmäktige 
den 11 december. Utbildning för dessa 
revisorer kommer att genomföras under mars 
månad 2015. 
 
Gode män, förmyndare och förvaltare  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under 

2014 uppvaktat regeringen med en propå om en 

övergripande utredning av den totala 

verksamheten rörande gode män och förvaltare. 

SKL är av den åsikten att nuvarande system med 

gode män och förvaltare är otidsenligt och bör 

reformeras från grunden. 

 

Allmänna val 

Den så kallade decemberuppgörelsen i 

rikspolitiken medförde att det aviserade extra valet 

till riksdagen i mars ställdes in. Uppgörelsen kan 

även beräknas medföra att det inte blir något extra 

val senare under 2015. 

 

Sammanträdesadministration 

Sammanträdesadministrationen kommer att 

förändras under 2015, ett mindre utskott medför 

minskad administration. Omorganisationen har 

dock medfört en mera strukturerad 

beredningsorganisation. Under våren 2015 

beräknas att presentera en utredning beträffande 

digitala utskick till kommunens politiker av 

kallelser, handlingar och protokoll. Skulle det 

beslutas om att införa detta, innebär det enklare 

och effektivare sammanträdesadministration.  

 

Krisberedskap 

Ett intensivare arbete kommer att göras för att 

säkerställa att kommunen uppfyller kraven i ”Lagen 

om kommuner och landstings uppgifter inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap” (LEH), Under 2015 kommer att 

utarbetas en ny risk- och sårbarhetsanalys, en 

handlingsplan utifrån denna samt en plan för 

prioritering av elanvändare vid elbrist, så kallad 

Styrel. Samverkan med övriga kommuner vad 

gäller krisbereskapsarbetet skall utvecklas till att 

omfatta en mer konkret karaktär. Vidare kommer 

arbetet i kommunens POSOM-grupp (Psykiskt och 

socialt omhändertagande) att vitaliseras.  
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Händelser under året 

År 2014 har varit ett mycket händelserikt år för 

kostorganisationen. Verksamhetsåret har till stor 

del präglats av ombyggnationen av kommunens 

centralkök på Treskillingen. Ombyggnationen har 

inneburit en del temporära lösningar för att kunna 

lösa matsituationen till kommunen. Under årets 

andra hälft har Ljusnarsbergs kommun hyrt en del 

av Pershyttans kök i Nora kommun.  Personal från 

Kopparberg har i olika omgångar arbetat med att 

tillaga mat i Nora och skickat denna med hjälp av 

Samhall till Kopparberg. Arbetet i Pershyttans kök 

har inneburit viktig kompentensutveckling för båda 

parter.  

Ombyggnationen har i stort sett följt befintlig 

tidsplan med ett undantag som inneburit en 

förskjutning av kökets färdigställande från den 

2 februari 2015 till den 2 mars 2015. Orsaken till 

detta har bland annat varit en mindre men 

betydande fuktskada i lokalens källare samt 

problem av projekteringskaraktär.   

     

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Återstår av 

årsbudget 

Kostnader 11 633 12 285 10 871 -1 414 

Intäkter -7 967 -8 138 -8 268 -130 

Netto 3 666 4 147 2 603 -1 543 

  

KOMMUNSTYRELSEN 

Kostchef 

140 
Kostorganisationens huvuduppdrag är att utifrån kommunens kostpolitiska 

program tillaga och servera näringsriktiga och välsmakande måltider inom 

förskola, skola och äldre- och handikappomsorg. Verksamheten är fördelad på 

fem tillagningskök och ett mottagningskök där totalt 14,67 årsarbetare 

arbetar. 
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Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Bugdet 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

08601 Enhetschef, kost 0 956 0 844 -113 

08610 Centralkök -3 287 5 136 -3 724 4 299 -1 274 

08621 Koppargården-restaurang -1 938 1 961 -1 940 1 684 -279 

08625 Solgården/Heden-restauran -1 275 1 560 -1 250 1 429 -107 

08642 Åstugan - köksfunktion -58 457 -14 463 51 

08651 Fritidshem - köksfunktion -54 0 -54 41 41 

08662 Garhytteskolan -köksfunk -1 516 1 007 -1 286 996 219 

08666 Kyrkbacksskolan -köksfkt -9 1 207 0 1 117 -81 

  Totaler -8 138 12 285 -8 268 10 871 -1 543 

 

Kostverksamheten gör under 2014 ett underskott 

på 1 543 tkr. Av budgetavvikelsen kan 1 116 tkr 

härledas direkt till ombyggnationen i form av 

hyreskostnader till Nora kommun, 

transportkostnader för mat, transportmedel för 

personal samt en extra lönekostnad för biträdande 

kostchef. 

Den biträdande kostchefen har till viss del täckt 

upp sjukskrivning för ordinarie kostchef men också 

lösgjort tid för ordinarie kostchef att arbeta med 

omorganisationen av kostenheten samt 

ombyggnationen av nya produktionsköket.  

Kostnaden för livsmedel har ökat och är betydligt 

högre än budgeterat. Anledningen till det beror till 

stor del på en högre andel ekologiska inköp som 

kommit i och med samarbetet med Nora kommun.  

Gällande intäkter från hemtjänsten så har dessa 

fortsatt att minskas i takt med att året har gått. 

Fler och fler pensionärer är piggare och lagar egen 

mat i större utsträckning än tidigare. Vidare kan 

detta ses som en bieffekt av det inköp av 

mikrovågsugnar som gjordes i samband med 

övergången till att leverera kylda matlådor. Då 

dessa används till annat än att värma matlådor 

som kommunen erbjuder. Intäkterna från skolan är 

högre vilket bland annat kan förklaras av ett ökat 

antal elever. 

Vidare är kostnaderna för personal liksom tidigare 

högre än budgeterat. En förklaring till det är att vi i 

samband med utflytten av centralköket till först 

Kyrkbackskolan och därefter till Nora har behövt 

extra personal för att packa ner och upp bland 

annat utrustning och ställt i iordning denna.

 

Framtid 

Då arbetet med ombyggnationen fortlöper enligt 

planerna så är öppning av det nya 

Produktionsköket bestämt till den 2 mars. Den 

tidigare efterfrågade kökschefstjänsten är tillsatt 

av Richard Wigertz som kommer att ha en viktig 

del i arbetet med att starta upp köket. Öppet hus 

kommer att hållas den 26 mars. 

Under 2015 kommer arbetet med att forma 

Kostorganisationen utifrån dess nya 

förutsättningar att fortgå. Vi inleder också ett 

projekt som heter ”Hållbara Måltider” och som 

anordnas av Regionförbundet i Örebro län. 

Projektet syftar till att utveckla, testa, utvärdera 

och sprida metoder för hållbar måltidsplanering. 

Projektet syftar även till, att med hjälp av parallellt 

pågående pedagogikprojekt, skapa förutsättningar 

för pedagoger och kökspersonal att mötas i arbetet 

med hållbara måltider i skolorna. 

Parallellt med ovan nämnda projekt kommer vi att 

arbeta med tillgänglighet och öppettider i 

serveringen på Treskillingen. 

Kostens ambition är att under året bredda utbudet 

genom att varje dag införa en alternativ rätt att 

välja mellan.
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Investeringsuppföljning 

    Budget Inkomster Utgifter Netto Budget  

Kod Projekt proj 

   

avvikelse Avslutat 

1035 

Övr köksinv 

Centralkök 250 0 0 0 250 Ja 

1520 

Renovering 

centralkök 16 500 0 7 878 7 878 8 622 Nej 

  Totaler 16 750 0 7 878 7 878 8 872  
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Händelser under året 

Dåvarande fastighetschef slutade sin tjänst under 

sommaren. Under hösten har konsult bistått till 

viss del i olika projekt tillsammans med 

kommunens inköpare. Bland annat har installation 

av bergvärme på Bergsgården och 

pendlarparkeringen invid resecentrum färdigställts.  

Under hösten har kommunchefen ansvarat för IT-

avdelningen. På IT-avdelningen pågår 

förnärvarande flertalet utvecklingsarbeten. Nytt 

trådlöst nätverk har installerats. Olika svårigheter 

med kommunens mailserver har pågått under året 

och utgående och ingående mail levererades inte. 

Efter mellandagarna ska problemen vara 

åtgärdade. 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

I bokslutet 2013 öronmärktes 800 tkr, som 

kvarstod från de statsliga bidrag kommunen får för 

flyktingmottagandet, till installation av bergvärme 

på Bergsgården samt iordningsställande av 

gångstig. Installationen höll sig inom budgetramen 

med drygt 700 tkr totalt i kostnader för 

bergvärmen. Fastighetens kostnader i övrigt 

överskrider dock budget och det beror på diverse 

kostnader för fastighetsservice, till exempel yttre 

skötsel och brandskydd, som varit dyrare än 

budgeterat.  

IT-avdelningens underskott uppgår till -664 tkr och 

härrör delvis till kostnader hänförliga till 

investeringar som inte har aktiverats. I samråd 

med ekonomiavdelningen har ca. 380 tkr 

kostadsförts på driften av de utgifter som härrör till 

investeringar under året, då kostnaderna avser 

löpande avtal eller i övrigt betecknas som 

driftskostnader. Övrigt underskott på avdelningen 

hänförs till den problematik som varit under året 

med främst mail-server, brandvägg och andra 

säkerhetsåtgärder som har behövt vidtas. IT-

avdelningen har tagit hjälp av konsulter då 

kvalificerad kompetens saknats för att kunna 

utföra de installationer som det är fråga om.  

Underskottet i verksamheten skolfastigheter 

hänförs till höga fjärrvärmekostnader samt annan 

fastighetsservice, bland annat för yttre skötsel och 

anläggnings- och underhållsmaterial. 

Fjärrvärmekostnaderna ska ses över framöver med 

KOMMUNSTYRELSEN 

170 

Fastighetschef 

Fastighetschef ansvarar för fastighetsförvaltning av kommunens 

verksamhetslokaler och andra fastigheter som kommunen äger. Under året har 

fastighetschef varit projektledare för ombyggnationen av ett hus på 

Kyrkvägen 11 till seniorboende. Ett annat projekt som avslutades under året 

var parkeringsanläggningen invid resecentrum. 

Fastighetschef har första halvåret ansvarat för IT-avdelningen och den digitala 

utvecklingen i kommunens verksamheter. IT-avdelningen består av 2,0 

årsarbetare. 
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hjälp av inlånad kompetens från Hällefors 

kommuns fastighetsbolag, som ska se över 

inställningarna för värme och ventilation i samtliga 

förvaltningslokaler. Höga kostnader för material, 

som normalt sett hyresgästerna själva ska betala 

för, har de senaste åren bekostats av 

fastighetsavdelningen, vilket fastighetsavdelningen 

inte har täckning för inom sin budget. Framöver 

ska kostnaderna för glödlampor, lysrör och övrigt 

material som inte är att anse som en kostnad för 

förvaltningen av fastigheten, styras till 

verksamheterna själva. Detta var tanken från 

början och även rutin då kommunen hyrde 

lokalerna från sitt fastighetsbolag. Skolorna har 

budget för diverse fastighetskostnader.  

Underskottet på centralförrådet hänförs till lägre 

hyresintäkter än budgeterat. 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 10 616 9 689 7 859   -1 830 

Intäkter -5 866 -4 722 -4 109 613 

Netto 4 750 4 967 3 750 -1 216 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostander 

Budget 

avvikelse 

01170 Kommunkontor -32 383 -210 626 66 

01260 Fastighetsavdelning 0 32 0 0 -32 

08131 IT-verksamhet -85 3 834 0 3 085 -664 

24930 Centralförråd/verkstad -196 307 -295 295 -112 

27010 Brand-, räddningstjänst 0 2 0 0 -2 

27020 Fastigh.kostn brand-räddn 0 226 0 220 -6 

31571 Tingshus -28 213 -22 161 -46 

37110 Fritidsgård- Ljusnarsskol 0 7 0 2 -6 

40771 Fastighetskostn förskola -672 321 -673 673 352 

44071 Skolfastigheter -1 839 2 643 -1 840 1 870 -774 

47271 Skolfastigheter -224 194 -258 224 -4 

47871 Utb.lokal - Abrahamsgå -366 167 -169 169 199 

60113 Fastigh.kostn Bergsgården -982 1 110 -281 281 -128 

81141 Stora Gården -298 251 -361 253 -60 

  Totaler -4 722 9 689 -4 109 7 859 -1 216 

 

Framtid 

IT-avdelningens budget finns tills vidare på 

kommunchefens ansvar men det kan komma att 

ske förändringar under 2015. Det har påbörjats en 

samverkan mellan grundskolan och IT-avdelningen 

för att lösa de olika problem som finns med deras 

trådlösa nätverk och möjligheten för skolan att 

börja jobba i den digitala lärplattformen.  

I januari 2015 började nya fastighetschefen sin 

anställning i kommunen. Hennes uppgift blir bland 

annat att utarbeta en lokalförsörjningsplan, 

vidareutveckla underhålls- och investeringsplanen 

samt tillsammans med inköparen planera för och 

genomföra underhåll av kommunens 

kulturbyggnader. Eftersom det under 2014 brustit i 

styrning och kontroll av ekonomin och 

verksamheten, då fastighetschefsposten varit 

vakant under lång tid, blir den tillträdande 

fastighetschefens uppgift även att se över 

ekonomistyrningen och i övrigt skapa bättre 

struktur och uppföljning i verksamheten.  
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Investeringsuppföljning 

    Budget Inkomster Utgifter Netto Budget  

Kod Projekt proj    avvikelse Avslutat? 

1002 

Nytt trådlöst 

nätverk  320 0 205 205 115 

Ja 

 

1012 Servrar, PC etc 365 0 506 506 -141 Ja 

1014 

Switchar, 

nätverksutrustn 525 0 324 324 201 Nej 

1018 Fiberanslutn 100 0 1 882 1 882 -1 782 Nej 

1513 

Ombyggn 

Ljusnarshallen 250 0 0 0 250 Nej 

1514 

Oljeavsk, 

Brandstation 200 0 0 0 200 Nej 

1521 

Kommunhus, 

tingshus, Stora 

gården m.fl. 250 0 0 0 250 Nej 

  Totaler 2 010 0  2 917 -907  

 

Projektet för fiberanslutning ska kommunen söka 

finansering för. Investeringar i kulturbyggnader 

planeras under 2015. Även förprojektering av 

Ljusnarshallen kommer att pågå under 2015. 

Införskaffande av oljeavskiljare på brandstationen 

har det inte funnits ett akut behov av under 2014 

och investeringen har därför skjutits på framtiden. 

  



 
23 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser under året 

Allmänna val den 14 september med därpå 

följande val till nämnder, innebar att nämnden fick 

tre nya ledamöter och fem nya ersättare från och 

med den 1 januari 2015. Fullmäktige valde den  

11 december en ny ordförande i nämnden från och 

med årsskiftet.  

Protokoll från inspektioner den 17 december 2013 

och 1 juli 2014 av överförmyndarnämndens 

verksamhet från Länsstyrelsen Dalarnas län visade 

på enbart mindre anmärkningar. 

Enkätundersökning genomförd bland gode män 

och förvaltare under våren om hur de upplever 

servicen från överförmyndarförvaltningen. 

Överförmyndarnämnden har antagit ny vision och 

värdegrund samt nya mål för överförmyndar-

förvaltningen. 

Lindesbergs och Nora kommuner har under 2014 

ingått avtal med Migrationsverket om mottagande 

av ensamkommande barn och ugndomar, vilket 

medfört att överförmyndarnämndens ansvars-

område utökats med att införskaffa gode män till 

dessa ensamkommande barn och ungdomar. Med 

anledning av detta har nytt avtal ingåtts mellan 

kommunerna innebärande finansiering med en 

fjärdedel vardera av den delen av verksamheten 

som avser ensamkommande barn. 

Avtalet med Örebro om stöd inom överförmyndar-

verksamheten sades upp under 2014. 

Riksdagen beslutade om ändringar i Föräldrabalken 

som bland annat innebär att överförmyndar-

nämnden ansvarar för utbildning av gode män och 

förvaltare, rätten kan uppdra åt överförmyndar-

nämnden inhämta läkarintyg och yttrande från 

bland annat anhöriga och rätten får begära att 

överförmyndarnämnden lämnar förslag till god 

man eller förvaltare. Vidare finns det från och med 

den 1 januari 2015 möjligheter för gode män och 

förvaltare att lämna sitt uppdrag trots att det inte 

utsetts någon ersättare. 

 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

Förvaltningschef överförmyndarförvaltningen 

210 
Ansvarsområdet avser granskning av gode män och förvaltare i Lindesbergs, 

Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. Utöver granskning av gode 

män och förvaltare genomförs utbildningar och anskaffning av gode män 

och förvaltare. Förvaltningen ombesörjer även arbetet med gode män och 

förvaltare vad gäller de ensamkommande barn och ungdomar som 

kommunerna mottager enligt ingångna avtal med Migrationsverket.  

Verksamheten omfattar cirka 450 gode män, 50 gode män till 

ensamkommande barn och ungdomar, 50 förvaltare och 100 förmyndare. 

Sammantaget omfattar verksamheten cirka 700 huvudmän. 

Förvaltningen har 3,1 årsarbetare (överförmyndarhandläggare), fördelat på 

2,0 årsarbetare för den ordinära verksamheten och 1,0 årsarbetare för 

verksamheten rörande ensamkommande barn och ungdomar samt 0,1 

årsarbetare förvaltningschef.  
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Måluppföljning 

Ett viktigt mål för överförmyndarförvaltningen är att 80 procent av samtliga årsräkningar skall vara granskade 

innan den 30 juni. För 2014 uppnåddes följande resultat (andel granskade årsräkningar): 

Kommun    Procent 

Nora 98 

Lindesberg 82 

Hällefors 77 

Ljusnarsberg 76 

 

Totalt var 410 årsräkningar av inkomna 485, motsvarande 85 procent, granskade den 30 juni, således 

uppnåddes målet. 

Ett mål för verksamheten är att handläggningstiden skall högst vara en månad från anmälan av behov av god 

man, förvaltare eller förmyndare inkommit. Uppföljning av måluppfyllelsen i november visade att fyra anmälda 

behov av god man hade dröjt mer än en månad. Målet uppnåddes ej. 

Ett tredje mål är att 95 procent av gode män och förvaltare skall anse att förvaltningen ger en god service. Vid 

uppföljning via enkät under första halvåret 2014 instämde 87 procent av gode män och förvaltare helt eller till 

stora delar i påståendet att servicen är god inom överförmyndarförvaltningen, således uppnåddes inte målet. 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Beträffande gemensam överförmyndarnämnd 

finns en obudgeterad kostnad för 

kompetensutveckling av ordförande.  

 

Överförmyndarverksamheten har höga 

portokostnader under perioden på grund av 

utskick till gode män och förvaltare i samband med 

anmodan att inkomma med årsräkningar samt 

genomförd enkätundersökning.  

 

Engångskostnad i form av grundläggande 

överförmyndarhandläggarutbildning för 

förvaltningschef och överförmyndarhandläggare 

belastar året.  

 

Kostnaden, cirka 50 000 kronor, för 

kompetensutbildning i Umeå för nämndens 

ledamöter i början av juni saknar budgetering, 

vilket medför ett underskott. 

 

Den nya överenskommelsen mellan 

medlemskommunerna medför minskade kostnader 

för Ljusnarsbergs kommun då även Lindesbergs 

kommun finanserar verksamheten för 

ensamkommande barn till en fjärdedel från och 

med den 1 juni 2014 och Nora kommun med 

motsvarande andel från och med den 1 september 

2014. Vad gäller kostnaderna för 

överförmyndarverksamheten för ensamkommande 

barn och ungdomar skall dessa kostnader 

motsvaras av lika stora intäkter från 

Migrationsverket. Sedan 2013 finns en 

eftersläpning i återsökningen av statliga medel. 

Rutiner för detta har utarbetats och under 2015 

måste återsökningen ligga bättre i fas med den 

period då kostnaderna uppstått. 
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 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Återstår 

årsbudget 

Kostnader 1 860 2 247 1 999 -248 

Intäkter -1 639 -2 003 -1 813 190 

Netto 221 244 186 -58 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

10360 Gem överförmynd.nämnd -28 82 0 32 -21 

13010 (Över-)Förmyndarverksamh -1 219 1 328 -1 289 1 431 34 

13012 Överförmynd.vht ensamkomm -755 837 -524 536 -70 

  Totaler -2 003 2 247 -1 813 1 999 -58 

 

Framtid 
Nämnden och förvaltningen skall fortsätta sitt 

arbete med att utveckla struktur och tydlighet i 

handläggning och rutiner. Samverkan med andra 

överförmyndarverksamheter i länet och landet 

samt centrala myndigheter vad gäller utbildning, 

erfarenhetsutbyte och liknande skall 

vidareutvecklas. 

 

Uppföljning av konsekvenserna för verksamheten 

av det utökade uppdraget dels vad gäller den nya 

överenskommelsen mellan medlemskommunerna, 

dels vad gäller den ändrade lagstiftningen, skall 

genomföras kontinuerligt under 2015. 

Justitiedepartementet har under hösten 2014 

presenterat en promemoria angående 

framtidsfullmakter, det vill säga att personer kan 

skriva fullmakter som skall gälla om behov 

föreligger i framtiden. Promemorians förslag skulle 

innebära utökade arbetsuppgifter för 

överförmyndarverksamheten. Promemorians 

fortsatta handläggning skall följas. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 4 

december 2014 uttalat att de anser att regeringen 

skall tillsätta en utredning som förutsättningslöst 

får i uppdrag att utforma en ny lagstiftning om 

överförmyndare och gode män som på ett 

rättssäkert sätt svarar mot dagens behov och 

förutsättningar. SKLs åsikt grundar sig på att de 

anser att systemet för gode män och förvaltare 

vilar på en uråldrig lagstiftning som genom åren 

reviderats på ett ohållbart sätt. 

Överförmyndarverksamheten skall bevaka 

regeringens reaktion på detta uttalande av SKL. 
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Händelser under 2014

KVALITET – SERVICENIVÅ – TRYGGHET 

Mål: ”Verksamheterna skall kännetecknas av god 

kvalitet och rätt servicenivå och kunderna skall 

känna sig trygga med våra insatser.”  

I syfte att följa upp upplevd kvalitet har en 

kundenkätundersökning genomförts inom 

förvaltningens samtliga verksamheter. En 

kortfattad analys visar på att de flesta upplever sig 

kunna påverka sina insatser, med undantag av 

Solgården och Bergsgården som har något lägre 

siffror. Trygghet med insatser upplevs väldigt högt, 

med undantag av Bergsgården.  

För att motverka ”trycksår” och förebygga 

fallskador har madrasser, särskilda 

fallskyddsmattor samt fallskyddsbyxor köpts in till 

särskilda boenden. Detta har skett inom ramen för 

beviljade prestationsmedel. 

I syfte att motverka undernäring har vågar köpts in 

till de särskilda boendena. Även detta finaniserat 

genom prestationsmedel. 

För att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet 

har ”kvalitetsgruppen” inom socialförvaltningen 

arbetat fram en ram för ledningssystem, en så 

kallad e-handbok (antagen av kommunstyrelsen) 

vilken utgår från SOSFS 2011:9 med innehållande 

tidsplan.  

”Äldres behov i centrum (ÄBIC)”, en modell för 

strukturerad vård- och omsorgsdokumentation 

vilken antogs av kommunstyrelsen under året.  En 

processledare har utbildats och arbetet med 

modellen förväntas ta fart under 2015.  

Ett stipendium betaldes ut via Regionförbundet till 

Bergsgården, för genomfört arbete med 

ensamkommande barn och integration. 

Verksamheten ses som en förebild för andra 

kommuner att ta efter. Arbetet har bland annat 

handlat om framtagning av rutiner. 

 

SAMVERKAN OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET 

Mål: Socialförvaltningen skall ”främja samverkan 

med andra aktörer såväl internt som externt.”  

Mål: ”Verksamheten skall sträva efter att insatser 

ges till lägre kommunal kostnad med bibehållen 

kvalitet.” 

KOMMUNSTYRELSEN 

Socialchefens ansvar omfattar de gemensamma intäkterna och kostnaderna för 

sociala utskottets verksamheter. Sociala utskottets verksamheter har uppdrag att 

utreda, besluta och verkställa vård-, omsorgs- och stödinsatser. Den lagstiftning 

som styr är i huvudsak socialtjänstlagen; (SoL), lagen om stöd o service till vissa 

funktionshindrade (LSS), lagen om assistansersättning (LASS) och hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Under ansvaret finns totalt 9,75 årsarbetare bestående av: 

- 6,75 enhetschefer (inom ÄO, IFO, funktionsstöd, ensamkommande flyktingbarn)  

- 0,5 MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 

- 0,5 MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) 

- 2,0 biståndshandläggare  

- 0,25 Arbetsterapeut  

 

 

410 

Socialchef 
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Ökad samverkan mellan olika parter syftar till att 

bibehålla kvalitén på insatser till brukare/kund och 

att säkerställa att resursanvändning sker på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

Samverkan har skett externt i Norra 

länsdelsgruppen, med primärvården och 

tillsammans med övriga delar av Landstinget 

gällande stöd i utvecklingsarbetet för god kvalitet 

inom socialtjänsten och angränsande hälso- och 

sjukvård. Exempel på detta är: evidensbaserad 

praktik inkl. utveckling av e-hälsa, sammanhållen 

vård och omsorg av de mest sjuka äldre och stöd 

till riktade insatser inom psykisk ohälsa. Detta har 

lett till bättre uppföljningar, exempelvis via 

kvalitetsregister. Staten har via Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) betalat ut prestationsersättning 

för att stimulera kommuner och landsting att 

genomföra detta utvecklingsarbete.  

TES, det tidsregistreringssystem som tidigare 

inhandlats fick en ”nystart” efter att det ”legat i 

dvala” under ca 4 år. Personal och chef har inom 

ramen för de prestationsmedel som erhållits, 

utbildats och verktyget har tagits i bruk under 

hösten 2014.  

PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

”Verksamheterna skall kännetecknas av ett 

professionellt förhållningssätt gemtemot kunder 

och anhöriga.”  

I den kundenkät som genomfördes under året 

framkom att många brukare/kunder upplever att 

de blir bemötta med respekt. Ingen verksamhet 

ligger under 90 %. I det stora hela visar 

socialförvaltningen på ett gott resultat, men det 

som avviker i alla verksamheter är att 

kunder/brukare inte vet vart de ska vända sig om 

de inte är nöjda.  

Insatser för att förtydliga det offentliga uppdraget 

och stärka det professionella förhållningssättet har 

gjorts under året. Bland annat genomfördes en 

inspirationsdag för all personal inom 

socialförvaltningen där temat var ”det offentliga 

uppdraget, bemötande och kommunikation.”  

Medarbetarundersökningen 2014, visade att 

96,67% av personalen kände till kommunens mål 

och värdegrund.  

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 8 164 9 065 8 381 -684 

Intäkter -2 982 -3 384 -3 387 -3 

Netto 5 182 5 681 4 994 -687 

 

51025 Adm äldreomsorg - Intäkter i form av stimulansmedel för 2013 (848 tkr) har bl.a. använts till 

kompetensutveckling för anställda inom äldreomsorgen. Kvar blev ett överskott  som inte utnyttjades. 

51038 trygghetslarm - Underskott på grund av att intäkter för trygghetslarm har bokförts på verksamheterna. 

Nya avtal med larmoperatörer, teknisksupport m.m. har ökat kostnaderna. 

51111 Ordinärt boende samt 51226 särskilt boende – Lägre intäkter än beräknat. Antal brukare/kunder har 

minskat (avlidit) under året.  

54015 IFO Enhetschef - Underskott på grund av överbemanning, inhyrd konsult i samband med en 

långtidssjukskrivning samt inhyrd konsult för utredning och krishantering av problematik. 

Verksamhet 53001 - Positiv avvikelse mot budget. Nyttjandet av färdtjänst och riksfärdtjänst har under året 

legat konstant. 



 
28 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

10230 Socialt utskott 0 481 0 493 12 

10320 Patientnämnd 0 5 0 6 1 

10431 Rådet funk.hindr&pensio 0 3 0 3 0 

13026 SOFINT 0 78 0 78 0 

51024 Enhetschefer ÄO 0 1 735 0 1 728 -7 

51025 Adm äldreomsorg -277 1 552 0 1 357 81 

51028 Gem komp.utv SOL+HSL 0 75 0 100 25 

51034 Egna versamheter MAS 0 647 0 612 -35 

51035 Egna verksamheter MAR 0 559 0 551 -8 

51038 Trygghetslarm -180 347 0 150 -17 

51111 Ordinärt boende -1 379 2 -1 675 0 -299 

51223 Solgården 0 2 0 0 -2 

51224 Treskillingen 0 7 0 0 -7 

51226 Särskilt boende -628 0 -770 0 -142 

51301 LSS adm o arb.ledning -80 495 -60 515 40 

53001 Färdtjänst/Riksfärdtjänst -54 1 189 -100 1 324 89 

54015 IFO Enhetschef 0 1 220 0 664 -556 

60112 

Adm. ensamk. 

flyktingbarn -786 669 -782 801 136 

  Totaler -3 384 9 065 -3 387 8 381 -687 
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Framtid 

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM 

 Ett nytt äldrepolitiskt program förväntas antas under 2015. Detta skall ligga till grund för utvecklingen 

inom området och där inriktningen blir att möta framtidens behov.   

E-HÄLSA 

 E-Hälsoarbete pågår i hela landet, där teknik och vård ska mötas på nya sätt och inom nya områden, 

här kommer det ställas nya krav på kompetens och resurser i form av IT-kunskaper och teknik för våra 

medarbetare. Kostnaderna beräknas bli synnerligen högre än idag, då ny teknik kostar samt att 

behovet av kompetensutveckling ökar. Det mest prioriterade är att arbeta med kvalitetsutveckling och 

kvalitetssäkra de verksamheter vi har för att på bästa sätt möta upp de behov våra invånare har. Det 

kan socialförvaltningen möjliggöra genom att arbeta med följande punkter: 

 

 Fortsatt arbete och egenkontroll kring ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 
framtagen kommunikationsplan. Grundläggande kunskaper implementeras under 2015-2016. I detta 
ingår även att förtydliga och arbeta fram nya rutiner och riktlinjer.  

 

 Under 2015 skall en plan för digitalisering av trygghetslarm tas fram. I denna skall ingå kartläggning av 
nuläge, översyn av avtal, tidsplanering och kostnadsberäkning.  

 
AVTAL 

 Under 2015 kommer en översyn av övriga avtal att ske. Ett exempel på detta är vårt avtal med Samhall 
gällande utförande av matdistribution, tvätt och inköp. 

 
VÄRDEGRUND 

 Fortsatt arbete kring värdegrund, på lokal och central nivå. En kommungemensam värdegrund skall 
ligga till grund för allt arbete. 

 
KVALITET 

 Fortsatt arbete med tidsregistreringsinstrumentet TES. Idag körs instrumentet manuellt och målet för 
2015 är att få igång de delar som ännu saknas för att fullt ut kunna använda TES på ett optimalt sätt. 
Fortfarande saknas viss teknik såsom webbkartor, tillgång till WIFI, datorer mm.     

 

 Undersöka och utvärdera biståndshandläggning av LSS, detta gemensamt med norra länsdelens 
kommuner.  

 

 Implementera Äldres behov i Centrum (ÄBIC) där syftet innebär en strukturerad dokumentation kring 
äldres behov som ska säkerställa målet för brukaren.  

 

 Fortsatt arbete kring olika samverkansformer inom och utom socialförvaltningen.  
 

 I syfte att förbättra styrning och ledning av såväl verksamhet, ekonomi och personal behövs en 
förbättrad redovisning och uppföljning. Målet är att ge såväl chefer, biståndshandläggare och politik 
för att nämna några, bättre förutsättningar att jobba med ständiga förbättringar. Under 2015 bör 
göras en genomgång av statistikuttag för att kartlägga vad vi tar tar ut idagsläget, vad vi kan ta ut och 
vad vi önskar redovisat.  

 

 Förbättringsarbete utifrån genomförda enkäter. Under 2014 gjordes en brukarenkät. Resultat av 
denna skall ligga till grund för prioriterat kvalitetsarbete under 2015. 

Grunden till verksamhetsberättelsen är författad av Anne Shemeikka, tidigare socialchef  
Reviderad av Ann-Britt Löfström, tf socialchef med stöd av Gunilla Andersson, MAR 
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Händelser under året 

Det har varit hög personalomsättning under hela 

året bland handläggarna. Även chefskapet har 

innehafts av flera personer under 2014. 

Rekrytering av handläggare har varit svårt. 

Situationen har påverkat både 

kostnadsutvecklingen och verksamheten.  

Många (externa) nyplaceringar av 

ensamkommande barn/ungdomar har inneburit en 

ökad belastning inom IFO, vilket genererat i en 

utökning på 100 % tjänst, som finansieras via 

statsbidrag från Migrationsverket. 

Kommunen har, förutom de ensamkommande 

barn/ungdomar som anvisats till Bergsgården, fått 

anvisningar på ensamkommande barn som haft en 

släkting i asylboende i kommunen. Barnen har 

anvisats som anknytning, men har i vissa fall inte 

kunnat bo tillsammans med sin släkting. De barnen 

har placerats i (konsulentstödda) familjehem eller 

på HVB Bergsgården. Dessa barn/ungdomar går 

utanför det avtalet som kommunen har med 

Migrationsverket.  

IFO har ett ansvar för asylsökande barn, även om 

de kommer tillsammans med sina föräldrar. 

Barn/ungdomar under 18 år skall handläggas enligt 

SoL då de vistas i kommunen. Detta har gjort att 

IFO tagit emot anmälningar från Migrationsverket, 

skola och sjukvården där barn riskerat fara illa på 

grund av förälders psykiska ohälsa eller sviktande 

föräldraförmåga. Det har medfört insatser i form 

av placeringar, både där barn och förälder har 

placerats tillsammans, men även där barn 

placerats utan sina vårdnadshavare. 
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Enhetschef individ- och familjeomsorg 

Verksamheten är huvudsakligen lagstyrd genom socialtjänstlagen (SoL) och 

lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). I övrigt arbetar 

enheten utifrån av kommunfullmäktige antagna inriktningsmål samt specifika 

lagar, förordningar och rutiner för den specifika enheten. Antal årsarbetare 

enligt bemanningsplan är tio. 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 29 912 36 601 14 756 -21 845 

Intäkter -17 577 -18 965 -1 384 17 581 

Netto 12 335 17 636 13 372 -4 264 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

13012 Överförmynd.vht ensamkomm -395 395 0 0 0 

26710 Alkohol- o tobaklagstiftn -94 63 -100 97 28 

51028 Gem komp.utv SOL+HSL 0 2 0 0 -2 

51335 LASS Pers assistans-Vuxna -2 0 0 0 2 

51336 LASS Pers assistans- Barn -1 869 0 917 49 

51362 LSS Korttidvistelse- Barn -2 75 0 266 193 

51391 Övriga LSS insatser -118 2 161 -41 1 156 -928 

54011 IFO Gem administration -60 4 166 0 4 153 46 

54021 IFO Gem verksamhet -275 -1 0 0 275 

55201 Inst.vård vuxna missbruk -45 1 078 -48 708 -373 

55205 TNE - enhet -2 114 0 86 -26 

55611 

Fam.hem SOL+LVM-vux 

missb -3 197 -13 214 8 

55801 Indv behovspr öp vård-vux -1 48 0 47 0 

56401 Inst.vård barn o ungdom -181 3 037 -136 1 287 -1 706 

56701 Fam.hem SOL+LVU barn/ung -2 279 3 994 -69 741 -1 043 

56811 Kontaktperson- barn/ungd 0 107 0 116 9 

56812 Kontaktfamilj- barn/ungd 0 279 0 180 -100 

57101 Kontaktperson - vuxna 0 44 0 48 4 

57122 Skyddat boende, vuxna -46 933 0 0 -887 

57501 Försörjningsstöd -28 3 693 -100 3 840 76 

57691 Fastställande faderskap 0 1 0 9 9 

60111 Ensamkom. flyktingbarn -14 558 14 558 0 0 0 

60112 Adm. ensamk. flyktingbarn -877 789 -877 891 102 

  Totaler -18 965 36 601 -1 384 14 756 -4 264 
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Ansvar 420 IFO visar för 2014 ett underskott med -

4 264 tkr 

Verksamhet 54011 IFO gemensam administration 

Rekryteringsproblem och utvecklingsarbete har 

påverkat ekonomin negativt, men på grund av 

underbemanning i totalt ca 4 månader, har det 

kompenserats. 

Verksamhet 55201 Institutionsvård vuxna  

836 vårddygn har beviljats under 2014. 

Motsvarande siffra för 2013 var 710. Det innebär 

högre antal vårddygn.  Verksamheten visar ett 

underskott med -373 tkr långvarig 

institutionsplacering med en dygnskostnad på 

2 190 kr ger en hög kostnad under året. I 

underskottet för verksamhet 55201 ingår även en 

placering av vuxen i familjehem som egentligen ska 

belastas verksamhet 55611 familjehem SOL vuxna, 

med en kostnad på 543 tkr.  

Verksamhet 55205 TNE-enhet 

Kommunen betalar dels ett fast pris, baserat på 

föregående års inläggningar, dels en dygnsavgift 

för innevarande års inläggningar. Verksamheten 

visar för 2014 ett underskott med - 26 tkr. 

Verksamhet 56701 Familjehem SoL och LVU barn 

och unga 

Höga kostnader på grund av många placeringar. 

Placeringar övervägs var sjätte månad för att 

utreda om behovet fortfarande kvarstår. (I 

underskottet ligger även kostnader för individuell 

behovsprövad öppenvård, vht 56813, se nedan.) 

Verksamheten går med ett underskott på -1043 

tkr. 

Verksamhet 56813 Individuell behovsprövad 

öppenvård 

Individuell behovsprövad öppenvård har utförts av 

extern utförare till en kostnad på 400 tkr. (Finns ej 

budget eller kostnader bokförda på verksamheten. 

Ska göras från och med 2015 för att få en rättvisare 

bild i den ekonomiska uppföljningen.) 

Verksamhet 56401 Institutionsvård barn och 

ungdom 

Under året har två placeringar på SiS institution 

med 386 vårddygn medfört en ökad kostnad. 

Kostnaden är 4 500 kr/dygn. Verksamheten visar 

ett underskott på 1 706 tkr. 

Verksamhet 57501 Försörjningsstöd 

Verksamheten har ett överskott med 76 tkr. Under 

2013 var överskottet 800 tkr. Det har varit en 

ökning av ansökningar om ekonomiskt bistånd 

under året.  Det så kallade ”glappet” för personer 

som är nyanlända och i väntan på 

etableringsersättning från Försäkringskassan har 

ökat med många utbetalningar under året, vilket 

kan förklara skillnaden från föregående år. 

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp 

som bland annat skall täcka kostnader för 

ekonomiskt bistånd.  

Verksamhet 51391 övriga LSS insatser 

Kostnad för långvarig placering på institution gör 

att verksamheten går med ett underskott med 

928 tkr. 

Verksamhet 57122 skyddat boende vuxna 

Långvariga placeringar där skyddsbehov funnits har 

generat ett underskott med 887 tkr. Verksamheten 

har inte varit budgeterad. 
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Måluppföljning 

Mål Sociala utskottet Genomförande Resultat 

Den öppna missbruksvården ska 

utvecklas för att färre ska behöva 

institutionsvård. 

Verksamhetens utveckling har inte 

kunnat prioriteras under året. Flera 

akuta ingripanden har ägnats mycket 

tid och antalet ärenden har ökat. 

Även antalet vårddygn på institution 

har ökat. 

Målet ej uppnått. 

Att fortsätta arbetet med 

försörjningsstöd genom åtgärder i 

samarbete med arbetsmarknadsenheten 

(AME), primärvård, försäkringskassa (FK), 

arbetsförmedling (AF) och den enskilde. 

Genom tydliga riktlinjer och ett 

systematiskt arbetssätt .  

På grund av stor personalomsättning 

har inte samverkan med AME, 

primärvård, FK,  AF, och den enskilde 

kunnat ske på ett kontinuerligt sätt 

för att individen ska kunna bli 

självförsörjande eller få sin inkomst 

från rätt huvudman. 

 

Målet är ej uppnått. 

Tillsammans med uppdragsgivaren 

påbörja arbetet med att revidera 

övergripande mål och inriktning för 

verksamheten individ- och 

familjeomsorg. 

Under året har prioriteringar i 

planeringen krävts p.g.a. mer akuta 

behov och arbetet är skjutet på 

framtiden till 2015. 

Målet ej uppnått. 

 

Framtid 

Ett utvecklingsområde inom IFO är arbetet med 

barn och unga. Både tyngd och mängd på ärenden 

som kommer in ökar. Det tenderar också att vara 

en mer komplex problembild i de ärenden som 

kommer in.  Kraven från lagstiftaren har också ökat 

de senaste åren, vilket gör att arbetssätt och 

rutiner behöver utvecklas vidare inom 

verksamheten. 

Det finns behov av att utveckla en strukturerad och 

kontinuerlig öppenvård inom arbetet med barn 

och unga för att få en kvalitetshöjning inom 

området. Ytterligare utvecklingsområde inom IFO 

är den problematik som finns i ärenden gällande 

familjer i asylprocess eller nyanlända med 

uppehållstillstånd. Där finns behov av 

kompetensutveckling samt ökat samarbete med 

kommunens integrationsenhet. 

Inom missbruksvården finns behov av ökad 

kompetensutveckling gällande de nya droger som 

finns i samhället och som tenderar att bli allt fler 

på kort tid. Dessa nya drogers beskaffenhet ger 

andra konsekvenser än andra tidigare kända 

droger och för att kunna erbjuda rätt behandling 

behövs mer kunskap kring detta.  

Inom försörjningsstödsenheten pågår ett arbete 

med att se över och omarbeta gällande riktlinjer 

samt vidareutveckla samarbetet med 

Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. 
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Händelser under året 

I enlighet med uppdragsbeskrivningens 

inriktningsmål har enheten arbetat med att öka 

delaktighet och inflytande på individuell och 

verksamhetsnivå. Pedagogiska ombud från 

gruppbostäderna har regelbundet erhållit 

handledning via landstingets TUB grupp och ingått i 

nätverk. 

Inom daglig verksamhet har man haft planerade 

utflyktsmål för de boende på gruppbostäderna 

under två sommarveckor, även arbetstagare som 

enbart haft sysselsättning inom daglig verksamhet 

har erbjudits deltagande. Resor har företagits, bl.a. 

till Parken Zoo i Eskilstuna, Nostalgibyn i Hosta, 

shoppingresa till Borlänge, båttur med Råsvalen 

mm. 

Under guldvaskar WM i Kopparberg deltog daglig 

verksamhet som funktionärer och hade egen 

försäljning av ”guldhalsband” samt drev ett eget 

”bed and breakfast” hus under veckan. 

Beslut har fattats av länsstyrelsens om beviljande 

av statsbidrag för att starta personligt ombud 50 % 

från och med 1 september.  

Ytterligare tre personer från enheten utbildas i IP 

(Integrerad psykiatri) start hösten 2014. 

En långsiktig plan för att utveckla verksamheten i 

linje med framtida behov gjordes under året, 

anpassat boende/framtida boendestruktur. 

Kommunstyrelsen beslutade att avvakta med 

trapphusboende även år 2015. Fortfarande ett 

aktuellt behov hos fler personer inom målgruppen 

personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Under året har enhetschef och socialchef arbetat 

fram en handlingsplan för att utveckla stödet till 

personer med omfattande och komplicerad 

psykiatrisk problematik enligt den nationella 

överenskommelsen mellan stat, landsting och 

kommun. En inventering av personer med psykiska 

funktionshinder som gjordes år 2013 visar på att 

KOMMUNSTYRELSEN  

430 

Enhetschef handikappomsorg 

Består av tre gruppbostäder, en daglig verksamhet, stödteam för personer 

med psykisk funktionsnedsättning, personlig assistans, kommunal 

ledsagning, kontaktpersons-verksamhet mm. Insatserna riktar sig till vuxna 

from 21 års ålder efter avslutat särskolegymnasium. Sedan september 2014 

ingår även verksamheten Personligt Ombud i enheten. 

Totalt 21,18  årsarbetare fördelade på 26 tjänster. Enhetens uppgift är att 

tillhandahålla insatser för vuxna personer med stora och varaktiga fysiska 

och psykiska funktionshinder så att de ges möjlighet att leva som andra. Vi 

arbetar främst enligt LSS lagstiftningen som är en rättighetslag för sociala 

tjänster.  

Det kommunala stödteamet arbetar med att ge insatser till personer med 

psykiska funktionsnedsättningar och arbetar enligt SoL, i snitt ges aktivt 

pågående insatser till ca 15-20 personer/vecka. 

Daglig verksamhet ger insatser till ca 20-25 arbetstagare.  

Totalt verkställs Insatser till ca 50-60 personer under året. 

 

  

insatser till ca 50 -60 personer under året.  
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det finns ca 50 kända personer i kommunen som 

lider av psykisk ohälsa. 

I kommunens övergripande strategimål ”Vision 

2020” skrivs att det är av största vikt att 

kommunen fortsätter utredningen och planeringen 

för kommande åtgärder inom psykiatri och 

omsorgen i enlighet med överenskommelse som 

ingåtts med Örebro läns landsting”.  

Måluppföljning 

Måldokument sociala utskottet 2013-14, 

uppföljda aktivitetsmål som gäller för enheten 

Vår brukarenkät visade att 89 % av de personer 

som ges insatser från enheten för 

funktionshindrade var nöjda med de insatser man 

erhåller utifrån parametrar som delaktighet, 

trygghet, bemötande, hänsynstagande samt 

kunskap om var man vänder sig om man inte är 

nöjd. 

Alla personer som har insatser från enheten har en 

kontaktperson/fadder och en individuell 

genomförandeplan som följs upp minst 2ggr/år. 

Andelen medarbetare med adekvat utbildning har 

ökat under året, En kompetensutvecklingsplan 

finns för alla medarbetare och medarbetarna ges 

möjlighet till kompetensutveckling vid minst två 

tillfällen per år.  

Värdegrunden har implementerats och följts upp 

på samtliga boenden under året.  

Medarbetarkontrakt finns för alla yrkesgrupper. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Sammantaget kan sägas att huvudskälet till 

underskottet -886 kr beror på retroaktiv 

jourersättning som tillkommit samt ett 

överklagningsärende inom personlig assistans som 

ännu ej är avgjort i rättslig instans. Förutom dessa 

retroaktiva utbetalningar som utgör 

engångshändelser har ansvaret hållit sig inom 

budgetramarna.  

Återbetalning från FK generar 147 tkr till 

verksamheten. Enhetschef har aktivt försökt hitta 

åtgärder att minimera budgetunderskottet för 

enheten 2014. Ytterligare medel från 

Arbetsförmedlingen har tillkommit utöver budget 

och ökat intäkterna till verksamheten. 

Från och med 1 januari 2014 övertog enheten IFO 

det ekonomiska ansvaret för barnärendena inom 

LSS. 

Besparingar under 2014 

Förhandling med AF har resulterat i +60 tkr 

avseende personligt biträde för en 

lönebidragsanställd person under 2014 samt 

ytterligare en person som beviljades personligt 

biträde from juni -14 och ett år framåt, = + 30 tkr 

under 2014. Del av tjänst som 

boendestödshandläggare 50 % vakanshålls under 

tre sommarmånader, 54 tkr. 

Avtalet med Stiftelsen Activa är uppsagt från och 

med 2015 medför kostnadsminskning med 51 tkr 

från och med år 2015. 
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 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 18 897 17 933 16 547 -1 386 

Intäkter -1 584 -1 734 -1 234 500 

Netto 17 313 16 199 15 313 -886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal LSS insatser         

                         

    Ackumulerat             

  Fg år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 

Antal pers som har 
personlig assistans  11 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 

Beläggning 
gruppboenden 
 14 14 14 

 
14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 

                

Antal  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
vuxna boende utanför 
kommunen                

               

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

51301 LSS adm o arb.ledning 0 281 0 216 -65 

51311 LSS Gruppb Bergsmansv -315 3 637 -290 3 239 -373 

51312 

LSS Gruppb Kata 

Dahkström -383 3 361 -353 3 007 -324 

51313 LSS Gruppb Ängen -314 3 771 -252 3 406 -303 

51317 LSS Vårdhem psyk -87 1 342 -115 1 270 -100 

51321 LSS Stödteam- Kata Dahl 0 544 0 774 230 

51335 LASS Pers assistans-Vuxna -191 2 885 0 2 454 -240 

51336 LASS Pers assistans- Barn 0 1 0 0 -1 

51341 LSS Ledsagning 0 30 0 191 161 

51342 LSS Kontaktpersoner 0 102 0 80 -22 

51351 LSS Dagc Kopparberg -13 1 268 0 1 281 26 

51362 LSS Korttidvistelse- Barn 0 25 0 0 -25 

51391 Övriga LSS insatser 13 44 0 0 -57 

57103 Samlingslokal Röda stugan 0 1 0 0 -1 

57104 

Sysselsättn.grupp  

ACTIVA 0 100 -41 114 -27 

57121 Personliga ombud -50 45 0 0 6 

61860 Lönebidragsanställningar -393 498 -184 517 228 

  Totaler -1 734 17 933 -1 234 16 547 -886 
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Framtid 

På sikt behöver vi starta ett trapphusboende för 

personer som behöver ett psykiskt stöd i vardagen 

men inte är i behov av dygnetrunttillsyn. Vi ser en 

ökning av differentierade behov hos personer med 

psykiska funktionsnedsättningar, exempel på en 

sådan grupp är personer med schizofreni som är en 

särskilt utsatt grupp. 

Samverkan är ett viktigt nyckelord för att nå 

framgång både inom och utom kommunen för att 

tillgodose att gruppen med psykiska 

funktionsnedsättningar kan leva ett tryggt liv och 

nå goda livsvillkor. 
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Händelser under året 

Fortsatt arbete med värdegrund. All Solgårdens 

omvårdnadspersonal har deltagit i 

demensutbildning i studiecirkelform under året. 

Detta kommer att vara ett gott stöd gällande 

förhållningssätt/bemötande av våra boende på 

Solgården. Fokus har lagts på utemiljön och 

utevistelse, bland annat en trivsam uteplats med 

plantering av blommor och kryddor, som har 

upplevts positivt. Medverkan av aktiviteter genom 

frivilligorganisationer har bland annat innehållit, 

promenader, högläsning och andakter. Varje 

månad anslås aktiviteter som finns på Solgården. 

Utöver frivilligorganisationerna finns bland annat 

följande bland aktiviteter; sångstund, gymnastik, 

tidningsläsning och någon gång under året 

underhållning i form av sång o musik. 

Större festligheter under året har varit; kräftskiva 

samt ”Nobelmiddag”, vilket varit mycket 

uppskattat av de boende. 

Måluppföljning 

Mål  Genomförande Resultat 

Verksamheten ska följa upp hur den 
enskilde/närstående är delaktiga i 
genomförandeplanen. 

Kontaktpersonen ansvarar för 
genomförandeplanen och 
enhetschefen är ytterst ansvarig för 
dess uppföljning och aktualitet. 
 
Två gånger per år genomförs Boråd 
där den enskilde även har möjlighet 
att påverka utvecklingen av 
Solgården. 

Målet uppnås eftersom rutinen 
med genomförandeplanen 
garanterar att den enskilde/ 
närstående är delaktiga. 
 
På Boråden deltar representant 
från SU, enhetschef, kostchef, 
personal, vilket ger de 
boende/anhöriga goda möjligheter 
att framföra sina synpunkter. 

Följa upp hur värdegarantin i form 
av ”egen tid” tillämpas/används. 

Dokumenteras i 
omvårdnadsjournalen och kan även 
följas upp i samband med 
genomförandeplanen. 

Målet uppnås då alla boende, som 
vill, erbjuds egen tid tillsammans 
med en personal. 

Införa två nya värdighetsgarantier: 
1. Att nattfastan inte överstiger 
11 h om man inte själv väljer det. 
2. Att kunna välja/påverka valet av 
kontaktperson. 

1. Genom Senior Alert har 
riskbedömning gjorts avseende 
nattfastan och handlingsplan gjorts 
för att förebygga undernäring. Det 
finns rutiner för att tillgodose den 
enskildes behov av nutrition. 
2. Möjlighet finns att byta 
kontaktperson. 

1. Specifik uppföljning av målet har 
inte gjorts men rutinen för att 
upptäcka undernäring finns i 
verksamheten, bl.a. genom 
Senior Alert. 
2. Målet uppnås. 

Systematiskt utveckla och förbättra 
det förebyggande arbetet avseende 
fall, trycksår, undernäring och 
ohälsa i munnen med stöd av 
kvalitetsregistret Senior Alert. 

Solgårdens personal arbetar aktivt 
med Senior Alert. 

Målet uppnås men arbetet måste 
fortskrida. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Enhetschef Solgården 

440 
Solgården inklusive Heden är ett vård och- omsorgsboende med 24 

permanenta platser samt 4 korttidsplatser. Inriktningen på dessa områden är 

att utöva och verkställa god omvårdnad och sjukvård utifrån biståndsbeslut. 

Antal årsarbetare: 19.6 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Ansvaret för helår visar på ett överskott med 138,0 
tkr.  Solgården/Heden har under första delen av 
året i princip fullbelagt. Trycket på korttidsplatser 
har varit hanterbart och under kortare perioder 
relativt lågt. 
 
Prestationsersättningen, från 2013, ligger som en 
intäkt på Solgården, 51223, och har till största del 

använts till utbildning/utveckling av personal i 
verksamheten.  
  
61860 Lönebidragsanställningar, nettoöverskott på 
62,0 tkr.  Detta kan förklaras med 
långtidssjukskrivning utan att sätta in ersättare. 

 
 
 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Återstår av 

årsbudget 

Kostnader 15 031 14 922 15 084 162 

Intäkter -2 798 -2 829 -2 852 -23 

Netto 12 233 12 093 12 232 138 

 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

51221 Gruppboende Heden -357 389 -334 374 8 

51223 Solgården -861 12 024 -827 12 026 36 

51233 Matservice - Solgården -878 1 275 -828 1 250 25 

51313 LSS Gruppb Ängen 0 3 0 0 -3 

51351 LSS Dagc Kopparberg -9 0 0 0 9 

61860 Lönebidragsanställningar -724 1 232 -863 1 433 62 

  Totaler -2 829 14 922 -2 852 15 084 138 

 

Framtid 

Fortsatt arbete med trivsam utemiljö. 

En ny kostorganisation, med start under 2015, 

kommer att innebära att Solgårdens kök blir 

serveringskök.  

Enligt socialförvaltningens egen insatsenkät 

(tidigare brukarenkät) upplevs 

påverkansmöjligheterna i de insatser den boende 

får på Solgården som låga. Detta är ett 

utvecklingsområde som behöver analyseras och 

utvärderas.   
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Händelser under året 

Hemtjänsten 

För att få en bättre kontinuitet i verksamheten har 

antalet personal, som varje brukare möter, 

minskat.  

Från och med april tog hemtjänsten tillbaka de 

städinsatser som Samhall tidigare utfört.  Samhall 

utför fortfarande inköp, tvätt och viss 

matlådeleverans. Samarbetet med Samhall har 

fungerat tillfredsställande.  

Under året har det diskuterats mycket kring 

digitalisering av trygghetslarm. Under året har 

delvis gamla larm bytts ut. Det har visat sig att det 

finns problem med larminstallation i bostäder med 

fiber. 

Sex gruppledare har tillsats. Tre förste gruppledare 

och tre andre gruppledare, som i sina roller bland 

annat är TES-planerare. Dessa gruppledare började 

uppdraget i augusti. 

Tesplanering, (Trygghet, enkelhet och säkerhet) 

startade under november månad med manuell 

planering. I installationsprocessen, som är väsentlig 

för att enheten ska gå kunna börja använda 

optimal planering i systemet, är samarbetet med 

kommunens administration av stor vikt, eftersom 

specifika IT-kunskaper saknas på enheten. 

Installation av datorer, nätverk och uppgraderingar 

av programvara för att kunna använda TES fullt ut, 

har ännu inte genomförts. När väl tekniken är på 

plats går det att använda TES mer effektivt. 

Det har varit ett pågående arbete i verksamheten 

där vi gör bedömningar och följer upp fallrisk, 

undernäring och trycksår med stöd av 

kvalitetsregistret Senior alert. Även kvaliteten på 

munhälsovård följs upp via ett separat register 

(BPSD) och beteendemässiga och psykiska 

symptom vid demens (ROAG).  

Samtliga kunder med insatser får en utsedd 

kontaktperson, som också gör genomförandeplan 

samt får information om man inte är nöjd med den 

utsedda kontaktpersonen så har man möjlighet att 

byta. 

Egen brukarenkät är klar där det visar sig att de 

flesta kunderna är nöjda, men att de vill veta vart 

man vänder sig vid klagomål/synpunkter. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Enhetschef hemtjänsten och Treskillingen 

450 
Ansvarsområdet innehåller kommunens hemtjänst (ordinärt boende med 

beviljade insatser), nattpatrull, som utövar tillsyn nattetid, samt 

Treskillingens servicehus med ca: 59 boende. Under ansvaret finns enligt en 

budgeterad bemanning med 34,07 årsarbetare. 
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Treskillingen 

Centralköket har varit stängt sedan maj månad 

på grund av ombyggnation. Under sommaren 

har Treskillingen/Hemtjänsten levererat både 

varm och kall mat. Från och med 11 augusti har 

endast kalla matlådor levererats och då med 

Nora Kommun som leverantör. I och med 

ombyggnaden av köket så har det sociala 

innehållet/aktiviteter på Treskillingen inte 

kunnat tillgodoses, förutom promenader som 

genomförts med hjälp av Röda Korset. 

Under året har det diskuterats mycket kring 

digitalisering av trygghetslarm. Under året har 

delvis gamla larm bytts ut. Under året har det 

visat sig problem med larminstallation gällande 

bostäder med fiber. 

En gruppledare började under augusti samt en 

andre planerare, de ansvarar i första hand för 

TES planering. Tes planeringen startade i början 

av november med manuell planering. 

Problem med IT gällande installationer av 

datorer, nätverk samt uppgraderingar. 

Det har varit ett pågående arbete i 

verksamheten där vi bedömer och följer upp 

fallrisk, undernäring och trycksår med stöd av 

kvalitetsregistret Senior Alert. Även kvaliteten 

på munhälsovård följs upp via ett separat 

register (BPSD och ROAG i Senior Alert, se 

ovan). 

Samtliga boende med insatser på Treskillingen 

har en utsedd kontaktperson som gör 

genomförandeplan tillsammans med den 

boende/anhörig samt får information om man 

inte är nöjd med den utsedda kontaktpersonen 

så finns möjlighet att byta. 

Egen brukarenkät är klar där det visar sig att 

85 % av de boende är nöjda men att de vill veta 

vart de ska vända sig vid eventuella klagomål 

samt att de tycker att personalen har för lite 

kunskap. 

Samtliga lägenheter på Treskillingen har under 

året varit uthyrda, varav fyra lägenheter (tre 

rum och kök) har vardera ett rum plomberat. 

Det har inneburit en total hyresförlust 

motsvarande 36 tkr på ett år.

 
 
Måluppföljning 

 

 

Mål  Genomförande Resultat 

Det sociala innehållet ska utvecklas. Träffpunkter 1 g/v i Kopparberg, 
Ställdalen och Hörken i samverkan 
med PRO och byalaget i Ställdalen. 
Det finns möjlighet att ta del av 
aktiviteterna på Treskillingen. 

Målet fortgår och de olika 
initiativen betyder mycket för de 
enskildas möjligheter till social 
samvaro med andra. 

Verksamheten ska arbeta med ökad 
delaktighet och inflytande på 
individuell och verksamhetsnivå. 

Varje individ har kontaktpersonen 
och egen genomförandeplan. Ett 
kostombud följer upp nöjdheten 
med måltiderna. 
 
Två gånger per år genomförs Boråd 
där den enskilde även har möjlighet 
att påverka. 
 

Målet uppnås. Enheten har skapat 
en tydlig struktur kring 
inflytandefrågor och delaktighet 
och arbetet fortskrider även 2015. 
Individuella genomförandeplaner 
följs upp två ggr/år. 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall  

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Återstår av 

årsbudget 

Kostnader 25 338 24 219 24 891 672 

Intäkter -5 697 -5 450 -5 475 -25 

Netto 19 641 18 769 19 416 648 

 

Det positiva resultatet beror på: 

- Att hemtjänsten har tagit tillbaka städ från Samhall från och med 1 april 2014 
- Att det inte tagits in vikarier mer än den tid som verkligen behövts för att utföra beviljade insatser till 

våra kunder. 
- Att matkostnaden är högre budgeterat än vad som gått åt. 
- Att leasingbilskostanden är lägre än budgeterat detta beror på att i dagsläget är resträckorna kortare. 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

51111 Ordinärt boende 0 1 0 0 -1 

51114 Hemtjänst -161 9 446 0 9 575 291 

51118 Nattpatrull 0 1 235 0 1 322 87 

51134 Matservice -Hemtj, matlåd -852 535 -902 512 -74 

51224 Treskillingen -3 999 12 560 -3 809 12 554 185 

51234 Matservice -Treskillingen -437 442 -764 929 160 

  Totaler -5 450 24 219 -5 475 24 891 648 

 

Framtid 

Som en följd av upptäckten av för gamla 

trygghetslarm behöver kommunen investera i nya 

larm till en relativt hög kostnad. År 2015 påbörjas 

en digitalisering av trygghetslarm som ett led i 

kvalitetssäkringen.  

Planeringssystemet TES (Trygghet, enkelhet, 

säkerhet) ska införas i optimal planering, där 

personalen registrerar den faktiska insatstiden 

samt transporttid för det planerade besöket hos 

kunden. Därmed går det att se tydligt vilket 

behovet är av personal under dag och kväll.  

Enligt verksamhetens resultat från öppna 

jämförelser var tiden hos brukaren inte till 

belåtenhet vilket vi måste jobba vidare med, samt 

vara mer aktiva när det gäller genomförandeplaner 

och kontaktmannaskap. 

Enhetschef kommer att följa med kontaktpersonen 

till varje ny brukare för att göra en presentation 

om verksamheten, samt var man kan vända sig vid 

frågor eller andra synpunkter. Det är viktigt för 

kunden att få ett ansikte på ansvarig chef.  

Man kommer att titta på nyckelfri hemtjänst eller 

liknande i hemtjänsten som gör att man minskar 

restid. 

Fortsatt arbete med kvalitetsregistret Senior Alert 

som kommer att ge kvalitetshöjning inom 

Hemtjänst/Treskillingen. Vi kommer även att 

fortsätta med utbildningsinsatser för personalen 

utifrån Bravå (”Bra vård för äldre”) för att kunna ge 

den bästa omvårdnaden av våra äldre och sjuka. 
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Händelser under året 

Vi har haft månadsplanering för aktiviteter från 

frivilliga organisationer. Röda korset har anordnat 

promenader varje vecka. Demensföreningen 

gruppaktivitet, gemensam musikunderhållning, 

gudstjänster och högläsning från en 

pensionärsförening, samt den aktivitet som 

enheten själva erbjuder, med promenader och 

gemensamma mysstunder på dagarna.  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 2014 

haft i uppdrag att genomföra tillsyn av nämndens 

ansvar för särskilt boende för äldre enligt 

socialtjänstlagen. Utvald blev Koppargårdens enhet 

Rubinen. På enheten bor personer med 

demenssjukdom. IVO tittade på social 

dokumentation, genomförandeplaner samt 

intervjuade både dag och nattpersonal. Resultatet 

efter granskningen var att IVO avslutade ärendet 

utan vidare åtgärder.  

Under 2014 har ett inbrottslarm installerats. Detta 

för att öka säkerheten för både boende och 

personal. 

Koppargården har under hösten haft två 

studiebesök, ett från Smedjebackens kommun 

samt ett från en pensionärsorganisation från 

Örebro.  

KOMMUNSTYRELSEN 

Enhetschef Koppargården 

460 
Koppargården vård och omsorgsboende med tillgång till personal dygnet runt. 

Omsorg och vård ges utifrån den enskildes behov. Vi eftersträvar ett öppet och 

välkomnande klimat med ett gott bemötande och trivsam atmosfär för alla. Vi 

har 41 lägenheter fördelade på 4 grupper varav en grupp är demensboende. 

Det finns 2 lägenheter med ”extra rum” som kan kopplas till 2 av lägenheterna 

för att kunna erbjuda maka/par boende. 

Koppargården har 29,67 årsarbetare dag och kvällspersonal samt 

nattpersonal.  
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Måluppföljning 

Mål  Genomförande Resultat 

Verksamheten ska följa upp hur den 
enskilde/närstående är delaktiga i 
genomförandeplanen. 
 

Kontaktpersonen ansvarar för 
genomförandeplanen och 
enhetschefen är ytterst ansvarig för 
dess uppföljning och aktualitet. 
 
Två gånger per år genomförs Boråd 
där den enskilde även har möjlighet 
att påverkar utvecklingen av 
verksamheten. 

Målet uppnås eftersom rutinen 
med genomförandeplanen 
garanterar att den enskilde/ 
närstående är delaktiga. 
 
På Borådet deltar representant från 
boende/anhöriga, representant 
från SU, enhetschef, kostchef, 
personal, vilket ger de 
boende/anhöriga möjligheter att 
framföra sina synpunkter. 

Följa upp hur värdehetsgarantin i 
form av ”egen tid” för den boende 
30 minuter/vecka. 

Dokumenteras i 
omvårdnadsjournalen och kan även 
skrivas in i genomförandeplanen. 

Målet uppnås då alla som vill, 
erbjuds egen tid att tillsammans 
med kontaktperson göra en 
aktivitet utifrån önskemål. 

Infört två nya värdighetsgarantier: 
1. Att nattfastan inte överstiger 
11 h om man inte själv väljer det. 
2. Att kunna välja/påverka valet av 
kontaktperson. 

1. Genom Senior Alert har 
riskbedömning gjorts avseende 
nattfastan och handlingsplan tas 
fram för att förebygga undernäring. 
Rutiner finns för att tillgodose den 
enskildes behov av näring. 
2. Möjlighet finns att byta 
kontaktperson  

1. Uppföljning och handlingsplan av 
målet sker genom Senior Alert för 
att upptäcka undernäring.  
2. Byte av kontaktperson har inte 
varit aktuellt under året.  

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Utrymme har funnits för att stärka bemanningen 

dag och natt när belastningen är extra hög. Då 

utrymmet inte har utnyttjats fullt ut uppvisar 

ansvaret ett överskott i förhållande till budget.  

Vi har avslutat en lönebidragsanställd som fått 

sjukersättning från 2014-04-01.  

Intäkterna för matkostnader har under året gått 

med ett överskott om 107 tkr. 

 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Återstår av 

årsbudget 

Kostnader 21 254 20 867 21 600 733 

Intäkter -4 493 -4 373 -4 480 -107 

Netto 16 761 16 494 17 120 626 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

51222 Koppargården -3 101 18 993 -3 250 19 660 519 

51232 Matservice - Koppargården -1 272 1 875 -1 230 1 940 107 

  Totaler -4 373 20 867 -4 480 21 600 626 
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Framtid 

Inom den närmaste framtiden antas inte behoven av platser på Koppargården förändras. Det finns en 

efterfrågan på lägenheterna. Under året har sju lägenheter bytt hyresgäster.  

Utifrån resultatet från den nationella brukarundersökningen från Socialstyrelsen ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen 2013” framkom följande: 

 Att alla känner sig trygga och har förtroende för personalen på Koppargården. 

 

Det framkom också några förbättringsområden som vi skall arbeta vidare med under 2014 

och framåt.  

 

 Skapa flera möjligheter till utomhusvistelse med ökade varierande aktiviteter och 
utflykter. Fortsätta bjuda in till lättare underhållning trubadur/sångstunder. 

 Bättre utnyttja det stora gemensamma uterummet som finns på Koppargården. 

 En ny kostorganisation, med start under 2015. Det innebär att Koppargården får ett 
serveringskök på alla fyra enheterna. 
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Händelser under året 
Vi utvecklar fortlöpande vårt verksamhetssystem 

för omvårdnadsdokumentationen, VIVA.  

Dokumentationen sker enligt det standardiserade 

arbetssättet ICF (Internationell klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionsnedsättning samt 

hälsa). Ett relativt nytt sätt för oss att dokumentera 

som kräver ett helt annat tankesätt hos 

personalen. Det behöver kontinuerligt utvecklas 

och förbättras för att uppnå vinsten och värdet av 

en tillförlitlig, tydlig dokumentation och enligt de 

skyldigheter vi har. Vi har tillsammans med 

arbetsterapeut och biståndsbedömare en enklare 

form av vårdplaneringsteam. Detta för att 

underlätta vid kontakter och att likvärdiga 

bedömningar görs. 

 

Vi har jobbat för att förbättra in- och utskrivningar 

som sker från slutenvården vilket innebär att hela 

länet skall arbeta efter ett gemensamt beslutstöd 

så att våra patienter får vård på rätt nivå och att vi 

kan undvika onödiga återinläggningar. Den 

gemensamma vårdplaneringrutinen har setts över 

och utgår ifrån tre olika spår, grönt, gult och rött. 

Det gröna spåret innebär att inga nya insatser 

krävs efter lasarettsvistelsen, det gula kräver en ny 

vårdplanering innan hemgång och det röda är en 

avancerad planering ev. kopplat till 

utbildningsinsatser innan hemgång. Vi har tillgång 

till NPÖ (Nationell patientöversikt) som innebär att 

sjuksköterskor och arbetsterapeuter kan om vi har 

en vårdrelation och får samtycke av patienten ta 

del av utvalda journalanteckningar i landstingets 

journalföring. Vilket gör att vi snabbare och 

effektivare kan bli uppdaterade, underlätta våra 

bedömningar och skapa trygghet i olika 

vårdsituationer. Det gynnar såväl patienter som 

personal. 

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra 

tillgängligheten, arbetsmiljön och säkerheten 

genom att eftersträva en jämt fördelad 

områdesindelning. Detta är synnerligen viktigt 

eftersom det har varit bekymmersamt att 

bemanna samtliga sjukskötersketjänster, vilket har 

inneburit att enheten har fått prioritera det direkta 

patientarbetet.  Det förebyggande arbetet samt 

stöd till omvårdnadspersonalen har fått stå 

tillbaka. Patientsäkerheten har upprätthållits men 

oro finns inom enheten för framtidens behov av 

utbildad och kompetent personal, det är en 

yrkeskategori som har stor efterfrågan.  

Fortsatt arbete i de kvalitetsregister som vi 

använder oss av i verksamheten. Senior Alert, 

Palliativa registret och BPSD (Beteendemässiga och 

Psykiska Symptom vid Demens) som alla hjälper 

oss att säkerställa att vi arbetar förebyggande och 

erbjuder de insatser som krävs för en god och 

säker vård. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Enhetschef sjuksköterskor (MAS) 

470 
Verksamheten tillhandahåller sjukvårdsinsatser med sjuksköterskekompetens 

dygnet runt på våra särskilda boenden samt till de kommuninvånare som är 

inskrivna i hemsjukvården. Sjuksköterskorna handleder/instruerar även övrig 

personal i sjukvårdsfrågor.  

Antal årsarbetare: 9,71 fördelade på följande sätt:  

Dag 6,51 (5,68 vardagar)    

Kväll 1,14        

Natt 2,05   

- varav 1,70 är helgtjänstgöring 
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Måluppföljning 

Mål  Genomförande Resultat 

Enheten skall i samverkan med övriga i 
organisationen arbeta för ökad 
delaktighet och inflytande både på 
individuell och verksamhetsnivå. 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska 
har huvudansvar för planering och 
genomförande. De gör alltid 
tillsammans med 
kunden/patienten en planering av 
de medicinska insatserna och i de 
fall annan personal är inblandad så 
görs en gemensam plan.  Team- 
träffar med övriga yrkesgrupper 
genomförs kontinuerligt. 

Målet är delvis uppnått.  
De gemensamma planerna enligt 
ICF har inte upprättats utan varje 
yrkeskategori har gjort sin plan 

Använda  kvalitetsregistret Senior  
Alert enligt fastställd plan 

Kvalitetsregistret innebär att vi 
uppmärksammar eventuella risker 
gällande fall, trycksår och nutrition 
samt munhälsan på ett 
systematiskt sätt. Det underlättar 
planeringen av det förebyggande 
arbetet och kartläggning av 
behovet av insatser. 

Målet är uppnått 

Enheten skall ta fram en 
informationsbroschyr 

Broschyren är färdigställd Målet uppnått 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Återstår av 

årsbudget 

Kostnader 6 313 6 591 6 757 166 

Intäkter -475 -378 -258 120 

Netto 5 838 6 213 6 499 286 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Bugdet 

avvikelse 

51033 

Bet.ansvar 

ÄDEL+Psyk/ÄDEL 0 49 0 210 161 

51041 Driftprojekt SOL o HSL -54 1 0 0 53 

51119 Sjuksköterskor -ord boende -302 3 296 -258 3 037 -216 

51120 Inköp sjukvårdsmaterial 0 64 0 56 -9 

51122 Inkontinensmaterial 0 540 0 532 -8 

51229 Sjuksköterskor -särsk bo -22 2 642 0 2 923 303 

  Totaler -378 6 591 -258 6 757 286 
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Överskottet beror till stor del på svårigheter att 

tillsätta sjuksköterskor vilket har gjort att 

bemanningen har varit lägre än budgetramen 

under året. Uppdelningen av sjuksköterskor för 

ordinärt boende och för särskilt boende i 

bemanningsplanen och i redovisningen är aningen 

missvisande då personalen inte är uppdelad på det 

sättet i verkligheten. När vikarier tillsätts är det i 

första hand på obekväm arbetstid, eftersom 

sjuksköterskorna jobbar mest konsultativt under 

den tiden, och dessa kostnader belastar ordinärt 

boende.   

I överskottet finns också en del av de 

prestationspengar för kvalitetsförbättringar som 

kvalitetsregistren inbringat under 2013. Det har 

under andra halvåret inte varit någon brist på 

korttidsplatser så att betalningsansvar har inträtt. 

Verksamheten för inkontinensmaterial uppvisar ett 

underskott vilket sannolikt till viss del beror på 

underbemanningen(se ovan). När utprovning och 

uppföljning av material inte sker använder 

personalen sig av det som är lättast att arbeta 

med, produkter som vanligtvis är lite dyrare, och 

kostnaderna kan därför öka. 

 

Framtid 

En viktig utmaning är svårigheterna att rekrytera 

personal till verksamheten. Utbudet är för tillfället 

lägre än efterfrågan på sjuksköterskor. Det är svårt 

att locka personal med annat än lön i en liten och 

oförutsägbar verksamhet. Ett försök att 

schemalägga samt erbjuda tjänstgöringsgrad 

utifrån personalens önskemål så långt möjligt är ett 

sätt som tillämpas för att behålla anställda. 

Vad som mer kan sägas är att en utveckling av 

ändamålsenliga medicinrum pågår med ökade krav 

som ska säkerställa att medicinhanteringen sker så 

effektivt och ändamålsenligt som möjligt. 

Journalgranskningar ska genomföras 1ggr/år av 

sjuksköterskor och arbetsterapeuter i team för att 

säkerställa att dokumentationen stöder arbetet 

med en god och säker vård. 
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Nyckeltal/verksamhetsmått:                                                                                              2014                         2013                2012                2011 

Antal hembesök av arbetsterapeut                                         1257 1219 1235    908 

Antal genomförda förebyggande hembesök        9     19    39       57 

Totalt antal besök på dagverksamheten 1107     1294 1273   1092 

Antal gäster i rehabiliteringsgruppen     21   16    18        13 

Antal gäster i sociala gruppen     11   12   19        12 

Antal gäster i demensgruppen     11   13   13        10 

Antal utförda arbetsorder ang. omvårdnadshjälpmedel   240 271 200      271 

Antal utförda arbetsorder ang. vaktmästarservice     88   50  65         45 

 

 

Händelser under året 
- Arbetsterapeut har nu utbildat all ordinarie 

personal i förflyttningskunskap för att ge våra 

kunder säkra och skonsamma förflyttningar. 

Arbetsterapeuterna har även utbildat 28 

sommarvikarier i hur man använder lyft och gör 

manuella förflyttningar av patient.  

- På Dagrehabiliteringen har mer flexibla 

vistelseperioder införts efter önskemål från 

kunder, även att demensgrupp och sociala gruppen 

har gemensamma dagar, måndagar och onsdagar. 

- Ny upphandling av omvårdnadshjälpmedel har 

påbörjats i samverkan mellan länets kommuner 

och upphandlingskontoret i Örebro för att få ett 

varierat och bra sortiment av produkter att 

förskriva till våra kunder. 

- Arbetet med att ta fram ett ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen 

har  inneburit att många rutiner har fått ses över  

och arbetet kommer att pågå flera år innan alla 

processer och rutiner är klarlagda och 

dokumenterade i gemensamt system. 

-Inköp av nya madrasser (14 cm tjocka) och 

fallskyddsmattor till vårdtagarna för att ge en 

bättre och säkrare vård har skett för 

prestationsmedel efter år 2013 

-Journalgranskning har genomförts av 

sjuksköterskor och arbetsterapeuter i team för att 

säkerställa att dokumentationen stöder arbetet 

med en god och säker vård. 

-Demenssjuksköterska och undersköterska från 

Dagrehab. har hållit i en Webbaserad utbildning i 

demensvård för två personalgrupper på Solgården 

för att ge de boende där en bättre vård.

KOMMUNSTYRELSEN 

Enhetschef rehab (MAR) 
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Vår verksamhet är indelad i tre delar: Arbetsterapi, Dagverksamhet och 

vaktmästeri/hjälpmedelsservice. Antal årsarbetare: 6,35 som är fördelade på 

följande sätt: 2,50 arbetsterapeut, 1,85 personal dagverksamhet, en 

hjälpmedelstekniker och en vaktmästare. (Dessutom 0,5 arbetsterapeut(MAR) 

som arbetar aktivt i verksamheten)  

 



 
 

Måluppföljning 

Mål Genomförande Resultat 

Enheten skall i samverkan med 

övriga i organisationen arbeta för 

att öka delaktighet och inflytande 

både på individuell och 

verksamhetsnivå. 

 

 

Arbetsterapeuten deltar i individuella vårdplaneringar i 

samverkan med övriga yrkesgrupper då det finns ett 

rehabiliteringsbehov. Arbetsterapeuten har ett 

områdesansvar och ingår i teamen på respektive område. 

Personalen på dagverksamheten arbetar med individuell 

planering och den enskilde är alltid delaktig i planeringen. 

Ett skattningsinstrument använts i vissa fall där den 

enskilde själv fått skatta vad som är viktigast när det gäller 

funktionsförmågan. På så sätt kan rehabiliteringen bättre 

anpassas till den enskildes vilja att förbättra sin 

funktionsförmåga.     

Målet är uppnått år 2014 

Arbetsterapeuterna ska ta 

kontakt med ny kund inom en 

vecka, per telefon eller vid besök, 

för att bedöma 

rehabiliteringsbehov. 

Andra kontakten skall ske inom 

en månad.  

Under år 2014 har 95 % av kunderna kontaktats inom 1 

vecka för bedömning av behov. 

Under år 2014 har 95 % av kunderna fått insatser inom en 

månad. 

Mål 1 är nått 

 

Mål 2 är nått 

Använda kvalitetsregistren Senior 

Alert enligt fastställd plan. 

Kvalitetsregistret innebär att man uppmärksammar 

eventuella risker gällande fall, nutrition, trycksår och 

ohälsa i munnen på ett systematiskt sätt. Det underlättar 

planeringen av det förebyggande arbetet och 

kartläggningen av behovet av insatser.   

Målet är uppnått år 2014 

Utveckla rehabiliteringen i 

hemmet i teamsamverkan. 

Det finns fortfarande ett utvecklingsbehov för att kunna 

arbeta optimalt med hemrehabilitering.  

Målet är ej nått 

Uppföljning av 

värdighetsgarantierna för de 

särskilda boendena och 

hemtjänst 

Enkäter har lämnats ut till kunder och till personal i 

hemtjänst och särskilda boenden för att få veta hur kända 

värdighetsgarantierna är.  

Vid uppföljning av de lokala 

värdighetsgarantierna i juni 

2014 visade resultatet att  

de ej var  kända av alla   

kunder och anhöriga/gode 

män  

Implementera de förebyggande 

hembesöken i ordinarie 

verksamhet. 

Alla arbetsterapeuter har nu gjort förebyggande besök 

under året. 

Målet är delvis nått 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 3 518 3 543 3 333 -210 

Intäkter -711 -568 -330 238 

Netto 2 807 2 975 3 003 27 



 
 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

51117 Dagvård/arbetsterapi -497 3 187 -255 3 059 115 

51121 Inköp omvårdnadshjälpmede -3 41 0 70 32 

51137 Matserv - Dagvård/Arb.ter -68 67 -75 75 0 

51241 Omvårdnads hjälpmedel 0 234 0 112 -122 

51310 LSS Gruppb gemensamt 0 14 0 16 2 

  Totaler -568 3 543 -330 3 333 27 
 

Budgetutfall i stort enligt budget +27 000kr 

Ökade intäkter till vår verksamhet: 

28 000 från prestationspengarna har använts till konferenskostnad och kurser för personalen.  

100 000 från prestationspengarna har använts till madrasser och fallskyddsmattor.  

68 000 har använts till att följa upp värdighetsgarantin. 

47 000 mer från skolan har fått täcka kostnaden för bussreparationer. 

Kostnader: om man bortser ifrån ovanstående kostnader så är kostnaderna i stort enligt budget. 

 

 

Framtid 
Det finns ett behov av mer hemrehabilitering i 

team tillsammans med sjukgymnast och 

hemtjänstpersonalen. Detta för att ge våra kunder 

en möjlighet att träna i sin egen miljö så de blir så 

självständiga som möjligt.  
 

Fortsatt arbete med kvalitetsregistret Senior Alert 

som kommer att ge en kvalitetshöjning inom hela 

äldre- och handikappomsorgen. 
 

Alla personalgrupper som arbetar med dementa 

kommer att erbjudas en webbaserad 

demensutbildning för att kunna ge en bättre vård 

för de dementa i vår kommun. 

Utveckla hanteringen av kommunens 

omvårdnadshjälpmedel: rekonditionering, 

besiktning och lagerhantering. 

Fortsatt utbildning av all personal inom äldre- och 

handikappomsorgen i manuella förflyttningar och 

lyftkörkort för att ge våra kunder skonsamma 

förflyttningar och personalen bättre arbetsmiljö. 

Utveckla dagverksamheten utifrån förslag från vår 

enkätundersökning med till exempel tydligare 

behovsanalys inför träningsperiod på 

Dagrehabiliteringen.  

 

Investeringsuppföljning  

    Budget Inkomster Utgifter Netto Budget  

Kod Projekt proj    avvikelse Avslutat? 

2004 

Utbyte sängar 

äldreomsorgen  40 0 40 0 0 

 

ja 

  Totaler 40 0 40 0 0  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Händelser under året 
Omvärldsorientering 

Mycket händer i omvärlden som påverkar 

Integrationsarbetet i Ljusnarsbergs Kommun. 

Sverige räknar med att ta emot ca 80 000 till 

90 000 asylsökande under 2014. Därutöver söker 

ca 6 500 ensamkommande ungdomar asyl i 

Sverige. De största grupperna kommer från Syrien, 

Eritrea, Afghanistan och Somalia. Detta skapar ett 

tryck och behov av platser i alla kommuner. 

Kopparberg har ca 750 asylsökande boende i 

Migrationsverkets tillfälliga lägenheter i vår 

kommun. Ljusnarsbergs Kommun och Bergsgården 

försöker bistå med mottagande så långt vi tror oss 

klara av och har därför skrivit nya 

överenskommelser om 25 nyanlända och 22 

ensamkommande ungdomar. 

 

Bergsgården HVB har startat upp 3-stegsmodellen 

för ensamkommande flyktingungdomar vilket 

innebär att ungdomarna som första steg bor på 

HVB. Därefter till steg 2 som innebär att 

ungdomarna går ut i träning i en typ av 

studentlägenhet. Här får de klara sig själva med 

ekonomi, matlagning, inköp, tvätt och städ men 

har stöd från personalen på Bergsgårdens HVB-

boende. Steg tre är en egen liten lägenhet med 

andrahandskontrakt med stöd och tillsyn cirka en 

till 2 gånger per vecka. 

Aktuell lägesrapport 
Under 2014 har Bergsgården HVB fått  
16 ungdomar anvisade. Per 31 december är 19 
ungdomar inskrivna på Bergsgården varav 4 är 
asylsökande.  Enligt Migrationsverkets statistik så 
är det 12 ensamkommande som är mottagna 
under 2014 vilket inte är en korrekt siffra. 
Integration/Etablering 
Totalt har Ljusnarsbergs Kommun tagit emot 104 
nyanlända under 2014 enligt Migrationsverkets 
statistik. Se statistik nedan. 
Fastigheter 
Bergsgården HVB och Integration har under året 

fått hyra 6 lägenheter från Kommunens 

fastighetsbestånd. 

Samhällorientering 

Från hösten 2014 ingår Ljusnarsbergs Kommun i 

ett Samverkansprojekt med länets övriga 

kommuner där vi mot en kostnad har möjlighet att 

erbjuda alla nyanlända samhällsorientering på ca 

20 olika språk. Ca 10 personer har fått erbjudandet 

men tackat nej på grund av långa resor. 

Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda 

Samhällsorientering på hemspråk till alla 

nyanlända. 

Praktik 

Samtliga ungdomar erbjöds 3 veckors 

sommararbete via Kommunen och 3 veckors 

avlönat arbete på privata arbetsmarknaden. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Enhetschef ensamkommande ungdomar och nyanlända flyktingar 

490 
Ljusnarsbergs kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen och 

Migrationsverket att ta emot 20 ensamkommande ungdomar i ålder 16-17 år 

varav 4 ska vara asylplatser.  

Ljusnarsbergs kommun har också en överenskommelse med Migrationsverket 

att ta emot 25 nyanlända flyktingar som ska anvisas från en förläggning. I 

denna överenskommelse ingår också ensamkommande flyktingungdomar. 

14,3 årsarbetare fördelade på 17 personer. 

 



 
 

Projekt 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL-

projekt – Förbättrat mottagande för 

ensamkommande ungdomar. Enhetschef har 

under 2 år deltagit som nyckelperson i projektet 

där Örebro län varit pilot-län vilket innebär att 

samtliga kommuner i länet med avtal har varit 

representerade. Projektet avslutades 30 juni 2014. 

Resultat av projektet är bland annat en 

webbaserad utbildning för gode män och 

boendestödjare. Vidare har projektet haft en 

grundutbildning och fortsättningskurs för   

boendestödjare innefattande bland annat  

anknytningspsykologisk metod, värdegrund och 

bemötande samt lösningsfokuserat arbetssätt. 

Projektet har också bidragit till att det skapats 

nätverk för flera olika verksamhetsdelar i 

mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn/ungdomar. 

 

SISU-projekt-Arbetar för samverkan mellan 

föreningslivet och boenden för ensamkommande 

ungdomar. Enhetschef deltar i styrgruppen och 1-2 

medarbetare deltar i arbetsgruppen. Projektet har 

bidragit med ytterligare aktiviteter i Kopparberg 

som basket, karate, volleyboll m.m.  Projektet har 

också bidragit till att öka samverkan mellan 

berörda myndigheter och frivilligorganisationer på 

orten. 

Fadderverksamhet 

Broschyr har tagits fram för marknadsföring. Tyvärr 

har ingen visat sitt intresse hittills. 

Lokaler 

För att kunna arbeta utifrån lagar, förordningar och 

regler som finns för HVB och personal så måste ett 

kök finnas i huvudbyggnaden. Många startdatum 

passerade utan att något hände. Ekonomin 

bollades fram och tillbaka. Till slut fick jag 

information av fastighetschefen att 

investeringsbudgeten för bergvärme på 

Bergsgården var så väl tilltagen att den nödvändiga 

ombyggnaden skulle rymmas inom den budgeten.  

Skulle det mot förmodan inte täcka så fanns alltid 

alternativet att lägga kostnaden på en ökad hyra. 

Servicegruppen som skulle påbörja arbetet fick 

under ett helt år alltid prioritera bort arbete på 

Bergsgården. Den 10 januari drog personalen själva 

igång arbetet och anlitade en utomstående 

snickare från orten som arbetat under hela 

ombyggnadstiden och även fungerat som lite 

projektledare. Den totala kostnaden blev ca 

500 000 kr inkl. moms.  

Därmed är köken i huvudbyggnaden och annexet 

färdigställda. 

Utöver köken och matrum har också reparationer 

av sönderslagna väggar i annexet från 2011/2012 

och ommålning av väggar genomförts.  

Dessutom har en toalett och duschutrymme 
renoverats. Golvet har tagits upp och nya rör och 
nytt golv har lagts. Det upptagna golvet var 
vattenskadat och delvis ruttet och mögligt. 
 
Kostnad som tillkomer är ny varuingång med tak 
som var ett krav från Arbetsmiljöverket då de hade 
inspektion under våren. 
 
Ny utvändig panel har också satts på utbyggnaden 
vid stora huset. Befintlig panel hade ruttnad så 
isoleringen låg öppen och för att inte förvärra 
skadan bedömdes detta som nödvändigt. De 
boende ungdomarna har under sommaren målat 
alla uthus, utbyggnaden och varumottagningen 
med Falu rödfärg. 
 

Verksamhetens kvalitetsledningssystem 

Egenkontroll har genomförts inför årsbokslutet 

liksom uppföljning och utvärdering av målen i 

enhetens verksamhetsplan. 

Tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) har under året gjort en föranmäld 

och en oanmäld inspektion. Ingen kritik framkom 

på den föranmälda inspektionen men den 

oanmälda medförde kritik på 2 punkter som att 

matchning måste göras vid inskrivning. Detta 

innebär att HVB Bergsgården ska kunna ge det stöd 

och den omsorg ungdomen har behov av samt att 

dokumentera detta i Viva. 

Arbetsmiljöverket har haft en tillsyn under året 

som innebar kritik och krav på åtgärder vilket i alla 

delar åtgärdats. 

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB) har haft 

2 tillsyner under året. En för fastigheten inkl. 

ventilation, värme m.m. Många påpekanden blev 

resultatet men inga krav på omedelbara åtgärder.  

Plan finns i kommunen för förbättring av den 

utvändiga miljön som ommålning, ev. fönsterbyte 

m.m. 

BMB har också gjort en tillsyn kring kök, inköp och 

förvaring. Kritik fanns på spårbarheten av varor 

vilket nu åtgärdats. Själva köken i huvudbyggnaden 

och annexet är inte föremål för tillsyn från BMB då 

dessa i utbildningssyfte också är till för att 



 
 

ungdomarna är delaktiga i matlagningen vilket 

innebär att det inte klassas som tillagningskök. 

 

Bergsgården HVB är med i en länsövergripande 

enkätundersökning där 3 enkäter besvaras. Den 

första är en inskrivningsenkät som besvaras av 

mentor, den andra är en uppföljningsenkät och 

nummer 3 är en utskrivningsenkät. De två 

sistnämnda besvaras av ungdomarna. Ytterligare 

en enkät ingår i uppföljningen och den besvaras av 

enhetschef eller föreståndare. Den handlar om 

antal anställda, personalens utbildningsbakgrund, 

antal fast anställda, vikarier, timanställda m.m. 

Svaren från samtliga HVB i länet sammanställs av 

regionförbundet och delges respektive HVB. Detta 

innebär att vi kan jämföra oss med länets övriga 

HVB för att se vad just vi behöver förbättra eller 

hur personaltätheten ser ut på boendena i länet 

m.m. 

Ljusnarsbergs Kommun kommer att teckna avtal 

om en flyktingmodul till Viva. Genom denna modul 

kan vi läsa in alla ersättningar som 

Migrationsverket betalar ut och vi kan då 

säkerställa att vi fått de ersättningar vi är 

berättigade till. Vi kan också ha kontroll över vilka 

som tas emot i kommunen. Ett bra sätt att 

kvalitetssäkra våra avtal med Migrationsverket och 

Länsstyrelsen. 

Bergsgården kommer också att ansluta sig till 

Migrationsverkets datasystem för 

ensamkommande flyktingungdomar där vi kan 

anmäla nya platser och även söka den ersättning vi 

ska ha. Systemet kommer att byggas ut och även 

omfatta nyanlända vuxna och familjer.  

Vi ser för 2014 att Migrationsverkets siffror inte 

överensstämmer med det faktiska mottagandet i 

kommunen. 

Med de två sistnämnda systemen så kommer vi 

förhoppningsvis att ha 100 % kontroll av 

mottagande och ersättningar. 

 

Samverkan/Samarbete 

Har under året samverkat med övriga enheter i 

kommunen och Arbetsförmedlingen, Lindeskolan, 

Polisen, idrottsföreningar, fritidsgård, andra HVB 

och utslussverksamheter i länet. Har också mycket 

gott samarbete med goda män och Särskilda 

förordnade vårdnadshavare. 

 

Personal och kompetensförsörjning 

Den 31 december 2014 är vi 17 personer fördelade 

på 14,3 årsarbetare varav 11 med akademisk 

kompetens och ytterligare 4 med eftergymnasial 

utbildning. 

Alla medarbetare har genomgått vår 

plattformsutbildning med anknytningspsykologisk 

metod, PTSD (Posttraumatiskt stressymptom), KBT 

och Lösningsfokuserat arbetssätt. Personalen har 

kontinuerlig handledning. 

1,0 Enhetschef  
1,0 Samordnare 
1,9 Träning och utsluss 
1,0 Integration 
10,4 tjänster på HVB på 13 personer 
50 % män och 50 % kvinnor 
 
 

 

Åldersfördelning 

 
 

Från år 2014 har vi tillgång till följande språk. Arabiska, Somaliska, Franska, Engelska, Tyska, Spanska, Bosniska, 
och olika språk i Rowanda. 
 
1 integrationssekreterare arbetar med nyanlända vuxna och familjer och 0,9 Boendestödjare/Samordnare 
arbetar med träningsboendet och 1,0 Boendestödjare arbetar med utsluss. De verksamheterna växer hela 
tiden och vi kommer att ha ytterligare personalbehov inför 2015. 
I Integrationsverksamheten finns idag ca 125 mottagna personer. 
Se Migrationsverkets statistik nedan. 
 
 
 
 
 
 

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år 

4 3 6 2 2 



 
 

 
 

Statistik Integration/Etablering Örebro Län (2015-02-06) 
Kommunmottagna 2014 

 
 
2013 tog Ljusnarsbergs kommun emot 18 nyanlända varav 8 var ensamkommande ungdomar 
2014 tog kommunen emot 123 nyanlända varav 13 ensamkommande ungdomar. Det saknas både ungdomar,  
1 kvotflykting och några till i statistiken. Enligt MV har kommunen under åren 2013-2014 tagit emot totalt 159 
nyanlända.  
År 2014 är det 628 asylsökande personer på ABO (tillfälliga förläggningar i kommunen), därtill kommer 25 EBO 
(Inneboende hos släktingar), totalt 653 asylsökande. 
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ASKERSUND 20 2 62 2 24 106 4

DEGERFORS 29 6 44 2 11 84 8

HALLSBERG 8 4 72 3 13 97 3

HÄLLEFORS 6 6 62 1 1 16 85 7

KARLSKOGA 12 7 182 6 2 57 253 13

KUMLA 3 3 2 36 1 21 63 3

LAXÅ 7 1 45 26 78 2 27 157 29

LEKEBERG 1 1 1 2 1

LINDESBERG 34 4 143 13 3 2 39 219 19

LJUSNARSBERG 19 11 77 2 2 25 123 13

NORA 5 3 27 1 19 51 4

ÖREBRO 3 49 17 404 20 8 137 601 37

Delsumma 22 1 226 84 1188 54 16 2 389 1841 141

Ö

R

E

B

R

O

 

L

Ä

N

ÖREBRO LÄN



 
 

Måluppföljning  

Mål  Genomförande Resultat 

Värdegrunden ska implementeras på 
enheten 

Planeringsdag med värdegrund i 
dialog. 

Genomfört på APT och 
planeringsdagar 

Ungdomarna ska vara skolplacerade 
inom 14 dagar från ankomst till 
boendet 

Anmälan till skola sker samma dag 
som ankomst, dokumenteras i Viva 

Lindeskolan har inte haft möjlighet 
att erbjuda skolstart inom 2 
veckor. Väntetiden är i dagsläget 
ca 2 månader. 

Praktik/ferieplats erbjuds alla 
ungdomar 

Anskaffning av platser Samtliga ungdomar hade 
sommarpraktik/arbete 

Ungdomarna ska öka antalet 
kontakter med svenskar 

SISU-projektet och 
Fadderverksamhet 

Projektet har genererat ett ökat 
utbud av idrotter i Kommunen 
samt att ungdomarna på 
Bergsgården besöker fritidsgården.  

Ungdomarnas delaktighet i 
verksamheten ska öka. 

Studiebesök och träff med 
personal på andra boenden. 
Ungdomar varit på 
fotbollsledarutbildning 

Ungdomarna är nu med och lagar 
mat, städar, tvättar med mera. Har 
nu ett fritidsråd som ger förslag på 
gemensamma aktiviteter. 

Komma igång med flyktingmodul i 
Lotus/VIVA för att MV ska kunna läsa 
in listor direkt på mottagna i 
kommunen 

Beställa modulen och verka för att 
kommunen får säker e-post som är 
ett krav från MV 

Ingen säker e-post har ännu 
ordnats. 
 
 

Att tillsammans med AF och andra 
berörda myndigheter färdigställa den 
lokala överenskommelsen (LÖKEN) 

1 träff har genomförts under 2014.  AF har inte prioriterat detta under 
2014 men de har som mål att 
dokumentet ska bli klart under 
2015. 

Komma igång med MV modul för 
möjlighet till återsökning för 
ensamkommande flyktingungdomar 
m.m. 

Avtal ska tecknas 
Kontaktpersoner ska utses 
Processen ska dokumenteras. 

Har inte kommit igång under 2014. 

 

 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Bergsgården HVB och Integration redovisar ett 

minus på 1 469 000 kr. I detta finns upplupna löner 

och en långtidssjukskriven på ca 150 000 kr samt 

bygg och inventariekostnader på ca 400 000 kr.   

Lönekostnader 2014 enligt budget 2 082 000 kr 

men vikarie- och övertidsersättning ligger ca 

700 000 över budget. 

Intäkterna har ökat kvartal för kvartal p.g.a. fler 

inskrivna ungdomar. Från ca 2 milj. kvartal 1 till 

drygt 3 milj. kvartal 4 

Detta beroende på att HVB Bergsgården har ökat 

antal inskrivna från 11 till 19.   

 

Intäkterna under 2014 från Migrationsverket 

kommer att leverera ett överskott.

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Återstår av 

årsbudget 

Kostnader 7 368 9 559 7 705 -1 854 

Intäkter -7 368 -7 852 -7 665 187 

Netto 0 1 707 40 -1 667 

 



 
 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Avvikelse 

årsbudget 

54011 IFO Gem administration 0 6 0 0 -6 

60111 Ensamkom. flyktingbarn -7 851 8 673 -7 665 7 084 -1 403 

60113 Fastigh.kostn Bergsgården 0 469 0 281 -188 

60114 Etablering -1 407 0 340 -66 

81520 Allmännyttan 0 5 0 0 -5 

  Totaler -7 852 9 559 -7 665 7 705 -1 667 

 

Framtid 

Alla myndigheter som är involverade i mottagande 

av nyanlända ska tillsammans ta fram en lokal 

överenskommelse och flödesschema på hur 

samverkan ska genomföras och tydliggöra vem 

som har ansvar för vad. Detta arbete har påbörjats 

under 2013 och färdig överenskommelse kommer 

att presenteras under 2015 den s.k. Löken (lokala 

överenskommelsen). 

Enheten ska försöka ordna sommarpraktik/arbete 

till samtliga ungdomar på Bergsgården HVB även 

under 2015. 

Implementera samhällsinformationen/ADL-

träningen utifrån materialet ”Hitta Rätt”. 

Överenskommelse är tecknad att tillsammans med 

ytterligare 8 kommuner i länet erbjuda en 

kostnadseffektiv samverkan kring 

Samhällsorientering för nyanlända på hemspråk. 

Att verka för ett utökat föreningsliv i Kopparberg 

utifrån ungdomarnas önskemål. 

Intensifiera marknadsföringen för att få 

intresserade fadderfamiljer. 

2014 har Bergsgården prioriterat utveckling och 

kvalitetssäkring. Under 2015 får vi en 

flyktingmodul i befintligt system för att på ett 

bättre sätt kvalitetssäkra återsökningen från 

Migrationsverket och att kommunen får den 

schablon kommunen är berättigad till.  

Vidare får vi under 2015 möjlighet att använda 

Migrationsverkets datasystem för att förenkla 

återsökningshanteringen. I ett första skede gäller 

det för ensamkommande barn och ungdomar och 

kommer så småningom att beröra även nyanlända 

vuxna och familjer



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser under året 
Ledningsorganisationen 

Kommunstyrelsen beslutade under våren om en ny 

ledningsorganisation för förskolan och 

grundskolan. Efter förändringen består 

organisationen av en förskolechef 100 % och en 

rektor för grundskola och fritidshem 100 % (med 

stöd av en biträdande rektor 100 %). En ny rektor 

och ny förskolechef började sina anställningar efter 

sommaren. 

Biblioteket 

Efter årsskiftet invigdes bibliotekets nya vägg för 

visning av konst. Tanken är att både amatörer och 

professionella ska kunna ställa ut sin konst på 

biblioteket. En viss uppfräschning av lokalerna har 

också gjorts under våren. 

 

Under juni inleddes ett samarbete med 

arbetsmarknadsenheten med att förmedla media 

till kommunens äldreboenden. Personalen har 

också under sommaren haft högläsning för boende 

på kommunens vårdboenden. 

 

Antalet asylsökande som använde biblioteket för 

att i första hand kommunicera via det trådlösa 

nätverket var under hösten och i början av året 

mycket stort. Vissa dagar kunde uppemot 50 

personer uppehålla sig i lokalerna samtidigt vilket 

skapade en svår situation med trängsel och dålig 

luft då lokalerna inte är anpassade för en så stor 

mängs människor. För att minska på trycket 

beviljade Migrationsverket ett bidrag till 

kommunen för att öppna en bemannad lokal med 

tillgång till Wifi. Verksamheten, som öppnade i 

februari, bedrivs av ABF på uppdrag av kommunen. 

Fritidsgården och biografen 

Under hösten pågick arbetet med att rusta upp och 

handikappanpassa lokalerna i Pärlan (f.d. Folkets 

Hus), samt installation av utrustning för visning av 

digital film – den första filmen visades på 

sportlovet. Samtidigt har fritidsgården flyttat över 

sin verksamhet till lokalerna – nya möbler har 

köpts in, ny personal har anställts och 

verksamheten börjar hitta sin form med ett 

samarbete med de föreningar som finns i 

byggnaden. Antalet ungdomar som besöker gården 

har ökat.

KOMMUNSTYRELSEN 

510 

Bildningschef 

Under ansvarsområdet återfinns bl.a. följande verksamheter: 
Utskottsadministration, kultur, bibliotek, fritidsgård, elevhälsan, skolskjutsar, 
elevassistenter, skolledning, vaktmästare, kompetensutveckling samt köp av 
skolplatser inom förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola i fristående skolor 
och i andra kommuner.  
Antal årsarbetare i budget: 18,01 
Skolledning  3,00 

Elevhälsa  4,00 (specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköt.) 

IT-pedagog  0,50 

Assistenter/resurslärare 3,75 (5 tjänster à 75 %) 

Vaktmästare  2,50 

Skolskjuts inkl. särskoleskjutsar  2,01  

Biblioteket  2,50 

Fritidsledare/fritidsassistent 1,00 

 



 
 

 

Måluppföljning 
I det följande redovisas måluppfyllelsen för biblioteksverksamheten. 

 

Mål Resultat Analys Åtgärder 

En plan för ökat 

medborgarinflytande över 

verksamheten skall tas 

fram under perioden.  

(Biblioteksplan 2012-2015) 

Ännu ej 

genomfört 

Målet ännu ej 

uppnått 

Planen ska tas fram under 

2015. 

Bibliotekets öppettider skall 

anpassas efter 

allmänhetens behov.  

(Biblioteksplan 2012-2015)  

Ännu ej genomfört. En 

undersökning av 

allmänhetens önskemål 

har gjorts. 

Målet ännu ej 

uppnått. Med 

nuvarande 

personalstyrka är 

det svårt att utöka 

öppettiderna.. 

 

En översyn över lokalernas 

disposition vid 

folkbiblioteket skall göras 

under 2012.  

(Biblioteksplan 2012-2015) 

De flesta förändringar har 

redan gjorts, bl.a. fler 

platser för dator-

användare.  Tidnings-

hörnan har flyttats och 

barn/ungdomsrummet 

har omdisponerats. 

Målet ännu ej 

uppnått 

En ny vägg skall byggas i 

studierummet.  Skall vara 

klart under 2015.   

En bibliotekarie skall 

anställas under perioden. 

(Biblioteksplan 2012-2015) 

Genomfört.  

2 bibliotekarier anställda 

under 2013t. 

Målet är uppnått.  

Under 2012 skall 

studieplatser för 

distansstuderande inrättas 

på biblioteket.  

(Biblioteksplan 2012-2015) 

2 studieplatser har 

inrättats. 

Målet är uppnått.  

Skolbiblioteket vid 

Garhytteskolan skall 

utvecklas och integreras 

med folkbiblioteket under 

perioden.  

(Biblioteksplan 2012-2015) 

Genomfört under hösten 

2013. 

Målet är uppnått.  

Ett försök med förmedling 

av olika typer av media till 

boende på kommunens 

institutioner och 

äldreboenden skall 

genomföras under 

perioden.  

(Biblioteksplan 2012-2015) 

Ett projekt med 

högläsning vid äldre-

boenden har genomförts 

under sommaren 2014. 

Diskussioner pågår om 

vilka media som man 

önskar.  

Målet ännu ej 

uppnått.  

Diskussioner förs med 

arbetsmarknadsenheten 

om samarbete kring 

distributionen av media. 



 
 

 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ansvar 510 ger ett överskott på 148 tkr.

De obudgeterade intäkterna inom verksamhet 

03510 (Pedagogisk verksamhet) är landstingsbidrag 

till projektet ”Framtidstro, hälsa, delaktighet”.  

Biblioteket (verks 32010 - 32030) ger tillsammans 

ett underskott på – 72 tkr till stor del beroende på 

vikariekostnader vid utbildning av nyanställda samt 

kostnader för falsklarm. 

 

Verksamhet 42591 (köp av fritidshem i annan 

kommun) visar ett underskott (-243 tkr)p.g.a. att 

elever som bor i norra delen av Ljusnarsbergs 

kommun valt att gå i skola i Ludvika kommun även 

går på fritidshem på sin skola – något som ej varit 

budgeterat 2014.  

 

Överskottet i verksamhet 44011 (IT) beror på att 

de kostnader som budgeterats på denna 

verksamhet för IT-pedagog bokförts på verksamhet 

44028 som istället har ett underskott. Statsbidrag 

utgår även för denna verksamhet. 

Överskottet på verksamhet 44062 Skolpsykolog 

beror på en föräldraledighet där tjänsten delvis 

varit obesatt. 

Verksamhet 44088 (Assistenter grundskolan) ger 

ett underskott på -444 tkr på grund av beslut om 

att bevilja två assistenter till elever vid Löa friskola 

samt extra resurser till en elev vid Storåskolan och 

en beviljad extra resurs vid Garhytteskolan. 

Verks 44091 (Köp grundskoleplatser i annan 

kommun) ger ett stort överskott p.g.a. att 

ersättningar för asylelever på gymnasiet felaktigt 

bokats på denna verksamhet. Köp skolplatser från 

staten (verks 44093) uppvisar ett överskott p.g.a. 

att en elev valde att inte gå sitt tionde år utan 

istället fortsatte till gymnasiet. 

Antalet offentliga 

arrangemang vid 

folkbiblioteket skall öka.  

(Biblioteksplan 2012-2015) 

 

Biblioteket har 

tillsammans med ABF 

anordnat 4 offentliga 

arrangemang och två 

barnteaterföreställningar. 

Under våren startade 

biblioteket även 

sagostunder som vänder 

sig till allmänheten. Man 

har också startat en 

bokcirkel. 

Målet uppnått.  Ambitionen är att öka 

antalet offentliga 

arrangemang ytterligare.  

Antalet utlånade 

media/invånare skall 

motsvara länsgenomsnittet 

2015.  

(Biblioteksplan 2012-2015) 

 

Antalet utlånade media 

under perioden var  

21 960 en ökning med 2 

795 jämfört med samma 

period 2013. På årsbasis 

motsvarar detta 4,53 

utlånade media/invånare 

Motsvarande siffra 2013 

var 4,0. 

Länsgenomsnittet 2014 

var 6,3 utlånade 

media/invånare. 

Målet ännu ej 

uppnått men en 

ökning jämfört 

med föregående år. 

 

Fortsatt arbete för att 

informera om nya media 

samt för att nå nya grupper. 

Speciell inriktning på att 

stimulera läsningen hos 

barn och unga. 



 
 

Verksamheten köp av skolplatser särskola i annan 

kommun (44391) gav ett stort underskott -649 tkr 

p.g.a. två nya elever varav en i autistklass. 

Skolskjutsar särskola (44351) ger däremot ett 

överskott på 211 tkr beroende på att ordinarie 

vaktmästare delvis kört skjutsarna. 

Även verksamhet 45051 – gymnasieresor, ger ett 

överskott på 234 tkr 

 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 43 164 45 510 43 162 -2 348 

Intäkter -3 174 -3 953 -1 457 2 496 

Netto 39 990 41 557 41 705 148 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

01511 Gem adm bildn.förv 0 -16 0 0 16 

03510 Pedagogisk verksamhet -531 536 0 0 -5 

08131 IT-verksamhet 0 1 0 0 -1 

10240 Bildningsutskott 0 292 0 343 51 

22510 Konsumentrådgivning 0 6 0 12 6 

31010 Stöd t studieorganisation 0 105 0 107 2 

31521 Kulturverksamhet vuxen 0 6 0 21 15 

31522 Kulturverksamhet barn -80 57 0 75 98 

31523 Valborg,midsom, nationald 0 38 0 37 -1 

31591 Ersättning STIM 0 0 0 2 2 

32010 Biblioteksverksamhet -2 1 115 -8 1 069 -53 

32020 Mediakostnad -10 306 -11 301 -5 

32030 Fast.kostn bibliotek -12 255 0 229 -14 

35110 Verksamhetsbidrag fritiid 0 1 0 0 -1 

37110 Fritidsgård- Ljusnarsskol -1 487 0 512 26 

40751 Gem adm förskola 0 403 0 347 -56 

40753 Föreskoleverksamhet 0 22 0 0 -22 

40792 Köp förskolpl -priv regi -86 1 546 -77 1 458 -79 

42591 Köp fritidsh -annan kom -13 256 0 0 -243 

42592 Köp fritidsh -priv regi -13 232 -17 261 25 

43501 Förskoleklass 6-åringar 0 39 0 0 -39 

43591 Köp försk.kls -annan kom -32 71 0 0 -39 

43592 Köp försk.kls -priv regi -20 368 -9 302 -55 

44011 Grundskola undervisning -36 51 0 252 238 

44016 Specialpedagoginsatser -1 601 0 579 -21 

44023 Läromedel + förbr.mtrl 0 111 0 59 -52 

44027 Kult.akt+stud.besök+ mm -1 40 0 0 -39 

44028 IT -280 424 0 0 -144 

44051 Skolskjutsar grundskola -54 3 394 -166 3 508 2 

44061 Skolhälsovård -1 529 0 514 -14 

44062 Skolpsykologverksamhet 0 203 0 310 107 



 
 

44063 Skolkurators.vht -27 437 0 385 -26 

44071 Skolfastigheter 0 131 0 0 -131 

44072 Vaktm / fastigh.skötsel -2 990 0 1 062 74 

44081 Administration -252 271 0 52 32 

44082 Skolledning -1 966 0 1 061 96 

44085 Komp.utv+försk.kl+fritids -111 147 0 148 112 

44088 Elevassistenter gr.skola -19 2 051 0 1 588 -444 

44091 Köp skolpl -annan kom -1 289 2 100 -896 2 388 681 

44092 Köp skolpl - fristå skola -192 3 492 -155 3 140 -316 

44093 Köp skolpl -staten 0 0 0 170 170 

44351 Skolskjutsar särskola 0 549 0 768 219 

44391 Köp skolpl sär -annan kom 0 2 088 0 1 439 -649 

45051 Gymnasieresor -13 629 0 850 234 

45052 Inackorderingstillägg 0 342 0 370 28 

45088 Elevassistenter Gy-skola 0 14 0 0 -14 

45091 Köp skolpl Gy -annan kom -658 14 160 0 15 324 1 822 

45092 Köp skolpl Gy -frist skol -164 3 239 -94 1 561 -1 608 

45093 Köp skolpl Gy -staten 0 0 0 165 165 

45391 Köp skolpl Gy.sär -anan k -16 1 050 0 1 288 254 

45392 Köp skolpl Gy.sär-frist s -38 676 -24 400 -262 

47282 Skolledning vuxenutb 0 270 0 261 -9 

56821 Droginformation- ungdom 0 24 0 56 32 

61010 Arbetsledning 0 408 0 392 -16 

  Totaler -3 953 45 510 -1 457 43 162 148 

 

Framtid 
Förskolan 

Antalet barn i fristående förskolor har ökat något 

varje år sedan 2011 men verkar nu ha stabiliserat 

sig på en nivå mellan 15 – 20 barn. Antalet 

asylsökande barn har ökat kraftigt vilket gör att 

förskolan lider av lokalbrist. Detta tillsammans med 

att vi sett en ökning av antalet nyfödda gör att 

lokalsituationen inom förskolan bör ses över. 

 

Grundskolan 

Årskullarna inom grundskolan minskar fortfarande 

något i de högre årskurserna men minskningen 

beräknas avstanna inom några år. Det stora 

asylmottagandet och det faktum att många 

familjer som fått permanent uppehållstillstånd blir 

kvar i kommunen i större utsträckning än tidigare 

gör att vi även inom grundskolan börjar se en 

lokalbrist. Den planerade ombyggnationen av 

Ljusnarshallen ställer frågan om lokaliseringen av 

åk f-2 på sin spets och en utredning av skolans 

lokalbehov ska göras under året. 

Antalet barn inom kommunens norra del som går i 

skolor och på fritidshem i Ludvika kommun har 

fortsatt att öka under året. En analys visar att det 

är flera familjer där barnen sedan tidigare redan 

går i en skola inom Ludvika kommun men där 

familjen flyttat över gränsen till Ljusnarsbergs 

kommun. Familjerna väljer sedan att låta barnen 

gå kvar i den gamla skolan för att de har sina 

kamrater där. Detta gör att kommunens kostnader 

för köp av platser i andra kommuner ökar.  

Andelen elever som väljer att gå i en fristående 

skola är däremot ganska oförändrat. 

 

Med anledning av lärarlegitimationsreformen och 

de nya behörighetsreglerna för lärare som gäller 

från 30 juni 2015 har ledningsgruppen gjort en 

genomgång av behörigheten hos lärarna i 

grundskolan. Flera lärare har kompletterat sin 

utbildning inom lärarlyftet och de allra flesta av 



 
 

lärarna har idag fått sin legitimation, många med 

bred behörighet.  

Under våren 2015 genomför Skolinspektionen en  

regelbunden tillsyn av hela skolverksamheten i 

kommunen. För att få ett bra underlag inför 

inspektionen deltar kommunen tillsammans med 

Hallsbergs kommun i ett projekt med kulturanalys. 

Projektet, som bekostas med stöd från 

Regionförbundet Örebro Län, leds av länets 

skolstödsteam.  

Gymnasiet 

I vår prognos ser vi en minskning av årskullarna 

inom gymnasieskolan under de närmaste åren 

vilket bör leda till minskade kostnader för köp av 

gymnasieplatser. Minskningen planar tillfälligt ut 

läsåret 2016-2017 och prognosen pekar på att vi 

under några år därefter kommer att ha c:a 150 

gymnasieelever jämfört med dagens 160. Till detta 

kommer ett relativt stort antal asylsökande elever 

och elever med uppehållstillstånd – antalet är svårt 

att beräkna. 

 

Särskolan 

Prognosen pekar på att kostnaden för köpta 

platser inom grundsärskolan i annan kommun eller 

hos fristående aktör kommer att minska de 

närmaste åren. Höstterminen 2014 startade en ny 

särskolegrupp med två elever på Kyrkbacksskolan.  

 

 

 

Investeringsuppföljning 

    Budget Inkomster Utgifter Netto Budget  

Kod Projekt proj 

   

avvikelse Avslutat? 

3008 

Utemiljö för- o 

grundskola 56 0 0 0 56 

 

3009 

Upprustn 

Åstugan 175 0 0 0 175 

 

3509 

Inv+brandlarm, 

gympasalar 150 0 0 0 150 

 

3511 

IT-utrustn, läspl, 

skolan 200 0 0 10 190 

 

  Totaler 581 0 10 10 571  

 

Samtliga investeringar under ansvaret har kostnadsförts och belastat resultatet för 2014.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser under året 
Kommunstyrelsen beslutade under våren om en ny 

ledningsorganisation för förskolan vilket innebär 

att förskolan från och med halvårsskiftet i år har en 

förskolechef på 100 %. En ny förskolechef som 

började sitt uppdrag i slutet av juli har anställts. I 

samband med denna omorganisation togs 

uppdragen som utvecklingsledare på förskolorna 

bort. 

 

Två avdelningar på förskolan Garhyttan har under 

våren deltagit i ett pilotprojekt tillsammans med 

Kils kommun genom Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Projektet ska nu spridas vidare i 

kommunen och handlar om anknytning, lek, 

specialpedagogik etc. i förskolans verksamhet. 

Utvecklingen av förskolornas arbete inom teknik 

och entreprenörskap har fortsatt under året. Idag 

finns en lärplatta på varje avdelning inom 

förskolan. Personalen har också fått fortsatt stöd 

av IT-pedagogen i införandet av lärplattor och i 

datorkunskap. Den tekniska infrastrukturen är dock 

undermålig och det trådlösa nätet fungerar 

fortfarande inte tillfredsställande. 

 

Verksamheten följs regelbundet upp och 

utvärderas beträffande kvalitet och utveckling. 

Under hösten har all personal fortbildats i och 

arbetar med förskolans systematiska 

kvalitetsarbete.  

 

Under året har barnens språkliga utveckling varit 

ett fokusområde. Man arbetar efter metoden 

”Före Bornholm” som är ett språkförberedande 

arbetsätt. Alla avdelningar arbetar med materialet 

och barnen tycker om det. 

Utomhusmiljön har förbättrats bland annat med 

några fjädergungor, inspringningsskydd med mera 

Beläggningen inom förskolan har varit hög under 

våren men har minskat lite under hösten. Den 

genomsnittliga vistelsetiden har ökat och ligger för 
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522 

Förskolechef 

Verksamhetsområdet omfattar kommunens två förskolor – förskolan 

Garhyttan och förskolan Åstugan. I verksamhetsområdet ingår även 

familjedaghem och fritidshemmet på Åstugan. Ett av förskolans viktigaste mål 

är att genom pedagogiskt arbete skapa en grund för alla barn och ett livslångt 

lärande. 

Antal årsarbetare i budget: 22,1 

Administratör 0,5 

Dagbarnvårdare 2,0 

Förskola 18,9 

Fritidshem Åstugan 0,7 

 

Till detta 1,7 tjänst visstidsanställda för att arbeta med asylbarn (två 

grupper).  Dessa tjänster finansieras av Migrationsverket. 



 
 

det senaste året på 32,5 timmar; 1 timme över den 

budgeterade tiden. 

I alla barngrupper finns flera barn med ett annat 

modersmål, antalet barn har ökat under året. 

I augusti fanns många asylbarn i kö till våra 

förskolor. Barnen har rätt till allmän 

förskola(15tim/v). På förskolan Åstugan öppnades 

en ny avdelning för 14 barn och i Kopparberg hyr vi 

lokaler i församlingshemmet och där är för 

närvarande fem barn inskrivna. Antalet barn på 

avdelningarna kan förändras väldigt snabbt. 

Kommunen får bidrag från Migrationsverken för 

dessa verksamheter. 

 

 

 

Måluppföljning 
Till skillnad från målen i grundskolan, som utgår 

ifrån varje individs förutsättningar att uppnå 

målen, är det verksamheten som har strävans- 

målen i förskolan. Under slutet av 2013 

genomfördes en föräldraenkät, som lämnades ut i 

134 exemplar men besvarades av 47 föräldrar, för 

att undersöka om förskolans mål om trygghet och 

trivsel uppnås för år 2013. Det svaga deltagandet i 

undersökningen försvårar en analys men av de som 

har svarat på enkäten har en mycket stor andel 

svarat att deras barn känner sig trygga i förskolan. 

En ny omarbetat föräldraenkät kommer att 

genomföras i början av år 2015.

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ansvar 520-522 ger ett underskott på- 803. 

Under första halvåret inträffade flera händelser 

som påverkade resultatet negativt. De flesta av 

dessa är dock av engångskaraktär. För att minska 

underskottet har några vakanta tjänster funnits 

under året.  

Underskottet på förskoleverksamheten är -897 tkr 

och utgörs till största delen av extraordinarie 

kostnader i samband med pensionsavgångar och 

en avslutad tjänst samt sjuklön och 

vikariekostnader. Verksamheten har även haft 

obudgeterade kostnader för en assistent till ett 

barn med särskilda behov; - 200 tkr. Kostnader för 

matservice har bokförts här vilket inte ger en 

rättvisande bild då det istället uppstått ett 

bokföringsmässigt överskott på verksamheten 

matservice. Matservicekostnaderna uppvisar ett 

resultat i enlighet med budget. 

Verksamheten familjedaghem redovisar egentligen 

ett resultat med -158 tkr i underskott. En intäkt 

hänförlig till verksamhet 40751 är bokförd här 

(133 tkr). På 40751 finns vissa personalkostnader 

för resurspedagog asyl bokförda. 



 
 

 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 13 148 14 116 12 826 -1 290 

Intäkter -2 465 -2 701 -2 214 487 

Netto 10 683 11 415 10 612 -803 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

40751 Gem adm förskola -1 837 426 -1 982 331 -240 

40753 Föreskoleverksamhet -731 10 443 -13 8 828 -897 

40754 Särsk stödinsats förskola -1 393 -219 635 23 

40757 kompetens.utv förskola 0 2 0 63 62 

40759 Ledning o adm förskola 0 215 0 211 -4 

40761 Matservice - Förskolor 0 459 0 697 237 

40771 Fastighetskostn förskola 0 796 0 827 31 

41201 Familjedaghem -133 1 072 0 915 -25 

42500 Fritidshem 0 2 0 0 -2 

42501 Fritidshem 0 293 0 321 28 

44041 Skolmåltider 0 11 0 0 -11 

44081 Administration 0 5 0 0 -5 

  Totaler -2 701 14 116 -2 214 12 826 -803 

 

 

Framtid 
Under våren ligger fokus på att utveckla 

personalens arbete med att stimulera barnens 

läsintresse – ett arbete som vi på sikt hoppas 

kunna bidra till att höja måluppfyllelsen i skolan. Vi 

kommer att fortsätta arbeta med ”Före Bornholm” 

och fyra av personalen kommer att delta i ett 

projekt tillsammans med biblioteket ”Berätta-leka-

lära”. 

Personalen behöver även fortsatt stöttning i 

utvecklingen av IT som ett hjälpmedel och vi 

behöver nät och datorer som fungerar. Under 

våren kommer all personal att delta i en 

processutbildning i entreprenöriellt lärande som 

bland annat handlar om personalens 

förhållningssätt och ett lustfyllt lärande för barnen. 

Personalen kommer att arbeta vidare med att 

utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att 

detta blir en naturlig del i verksamheten. Förskolan 

kommer att delta i det kommunövergripande 

projektet med kulturanalys som kommer att göras 

inom bildningsverksamhetens verksamhets-

områden med stöd av Region Örebro Län. 

Vi har idag en kö till barnomsorgen och fler familjer 

som kommer från ett annat land bor i kommunen. 

Under året föddes fler barn än tidigare år. Det kan 

innebära att det kommer att behövas fler 

barnomsorgsplatser i Kopparberg under året. Vi 

väntar på besked om förskolan Åstugans framtid. 

Kommer förskolan att rustas upp, eller kommer en 

nybyggnation att ske? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser under året 
Skolorna har under året lagt mycket resurser på att 

öka måluppfyllelsen hos eleverna. Lovskola har 

arrangerats under samtliga lov men även under två 

lördagar. Där har eleverna i årskurs 9 läst 

matematik och engelska.  

Vi har haft fortbildning för alla lärare i coachande 

samtal, formativ undervisning och formativ 

bedömning. Arbetet med lärarobservationer – där 

pedagoger lär av varandra har vi fortsatt med. 

Under våren har alla undervisande lärare i 

matematik i kommunen gått färdigt ”Mattelyftet” 
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Rektor grundskolan, fritidshem, kulturskolan 

Verksamhetsområdet omfattar grundskolorna Kyrkbacksskolan årskurs 3-9 och 

Garhytteskolan årskurs F-2, fritidshem på vardera enheten, kommunal kulturskola 

samt liten del fritidsgård. 

Elevantalet på Kyrkbacksskolan var vid vårterminens start 278 + 10 stycken i 

internationell klass. Antal klasser = 13 + en liten undervisningsgrupp. Vid 

höstterminens start 246 stycken. + 14 i internationell klass. Antal klasser= 13 + en 

liten undervisningsgrupp och en särskolegrupp.  

Elevantalet på Garhytteskolan var vid vårterminens start 92 + 18 i internationell 

klass. Vid höstterminens start 86 + 28 i internationell klass. 

Antal inskrivna elever i kulturskolan var 82 elever på vårterminen och 89 elever på 

höstterminen. 2 körer på Kyrkbacksskolan och 1 kör på Garhytteskolan. 

Kyrkbacksskolan 

Antal årsarbetare i budget: 32,38 

Undervisning 21,7 +1,5 förberedelseklass 

Specialundervisning 1,0 

Särskilda stödinsatser 2,0 

Särskola 0,75( från och med ht.1,0) 

Administration 0,5 

Studievägledning 0,5 

Fritidshem Kyrkbacksskolan 1,0 

kulturskola 2,85 (från och med ht 3,85) 

Fritidsgård 0.12 cafeteria 

Garhytteskolan 

Antal årsarbetare i budget: 10,64 

Fritidshem Garhytteskolan 2,24 

Förskoleklass 1,98 

Undervisning 4,62 inkl. speciallärare 60 % 

Specialpedagog 0,6 

Elevassistent 0,7 

Särskola 0,5 
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som är en statlig fortbildningssatsning för att öka 

måluppfyllelsen i matematik. 

Implementeringen av den nya IKT-planen har 

påbörjats och utbildningen av personalen är igång 

för att bättre kunna möta elevernas tekniska 

kunskaper. Ipads och datorer har köpts in och alla 

klassrum har idag en egen projektor.  

Under andra delen av höstterminen startades ett 

omfattande utvecklingsarbete på skolorna. Fokus 

ligger på formativ undervisning och bedömning, 

ledarskapet i klassrummet, 

bedömning/betygssättning, kollegialt lärande samt 

ämnesträffar F-9. 

Medarbetare 

Ny rektor tillträde under september månad. Både 

Garhytteskolan, Kyrkbacksskolan, respektive 

fritidshemmen samt kulturskolan ingår i ansvaret. 

Kulturskolan utökades ht 14 med en 

dramapedagog på 100 %. Likaså har en behörig 

lärare i spanska anställts på 50 %.  Vi har även 

förstärkt de internationella klasserna på båda 

skolorna med hemspråkslärare i majoritetsspråken. 

På Garhytteskolans fritidshem utökades 

bemanningen under ht 2014.  Båda skolenheterna 

har numera permanenta vikarier. Stor svårighet att 

rekrytera behöriga lärare till övriga vakanta 

tjänster. 

 

Måluppföljning år 1-2 
I årskurs 2 var det 86 % av eleverna i årskurs 2 som nådde målen i svenska medan 83 % nådde målen i 

matematik. Motsvarande siffror i årkurs 1 var 90 respektive 94 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Måluppfyllelse år 9 

Mål 
 
Kunskaper och 
färdigheter 
Alla elever skall vara 
behöriga till 
gymnasieskolan. 
(KF Budget 2014) 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat 
 
 
 
76,5 %. 
(78,4 % 2013) 
 
Målet ej uppnått 
2014. Marginellt 
lägre resultat än 
föregående år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analys 
 
 
 
Totalt var 12 elever inte 
behöriga till 
gymnasieskolan. 
7 av dessa nådde inte 
målen i ett ämne (ma 
eller eng.) medan 3 inte 
nådde målen i vare sig 
ma, sv. eller eng. 
Av de elever som inte 
var behöriga var 9 st 
flickor och 3 st pojkar. 
 
 
 
 

Åtgärder 
 
 
 
För att komma tillrätta med de 
låga resultaten måste vi arbeta 
både på kort och på lång sikt. 
 
Långsiktigt måste arbetet 
inriktas på att tidigt upptäcka 
elever som inte hänger med i 
skolarbetet och direkt sätta in 
adekvata åtgärder. Parallellt är 
det viktigt att de elever som har 
lätt för skolarbetet får rätt 
stimulans för att fortsätta att 
utvecklas. 
 
Skolan och föräldrar måste 
också ha högre förväntningar på 
alla elever och att ta 
diskussionerna om detta. Att 
mer än hälften av eleverna i åk 
9 har underkänt i något ämne är 
mycket alarmerande och tyder 
på att detta anses som OK bland 
många elever. Vi måste också 
motivera eleverna till att sikta 
högre än mot det lägsta 
betyget. 
 
I det korta perspektivet måste 
dock intensiva insatser sättas in 
för att få eleverna i de högre 
årskurserna att uppnå målen för 
godkänt i alla ämnen. Detta 
kräver extra resurser. Under 
året har exempelvis flera 
lovskolor genomförts med 
intensiv-träning i matematik 
och engelska vilket har gett 
goda resultat för flera av de 
elever som deltagit. 
 
 

 
Det genomsnittliga 
meritvärdet i åk 9 ska 
överstiga 210. 
(KF Budget 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meritvärdet för vt 
2014 var 177,8. 
(174,5 år 2013). 
 
Meritvärdet för 
pojkar var 184,81 
(180,9 2013) och 
för flickor 173 
(167,5. 2013) 
 
Målet ej 
uppnått. 
Marginellt 
högre resultat 
än föregående 
år. 
 

 
Liksom föregående år 
avviker kommunen från 
övriga riket genom att 
flickorna har ett lägre 
meritvärde än pojkarna  
 
En mycket stor andel 
av eleverna når endast 
upp till det lägsta 
godkända betyget – E. 
 
Resultaten från ett  
antal elever med 
mycket låga 
meritvärden bidrar till 
det låga resultatet. 
   



 
 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
3710 Fritidsgården har gått över till ansvar 510.  

42501 Fritidshem: Ökade intäkter från föräldraavgifter tack vare fler barn. 

43501 Förskoleklass: Obudgeterade intäkter - ersättningar för asylsökande och nyanlända med PUT. 

44010 och 44084 kan räknas samman.  

44011 Ersättning för elever med PUT  

44041 skolmåltider, fler portioner har köpts in än budgeterat, ökade kostnader för specialkost = -fläsk, 

önskekost och allergimat  

44081 Ny organisation ej i budget hösten 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

44301 Fel bokfört under hösten 2014

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Återstår av 

årsbudget 

Kostnader 27 689 29 143 27 186 -1 957 

Intäkter -2 234 -3 549 -1 171 2 378 

Netto 25 455 25 594 26 015 422 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

08150 Leasingbilar 0 3 0 0 -3 

32030 Fast.kostn bibliotek 0 1 0 0 -1 

33010 Musikskoleverksamhet -110 1 597 -129 1 623 7 

37110 Fritidsgård- Ljusnarsskol 0 69 0 64 -5 

37500 Lovverksamhet 0 0 0 11 11 

39100 Simskolor 0 23 0 26 3 

40753 Föreskoleverksamhet 0 1 0 0 -1 

42501 Fritidshem, Garhytteskolan -518 989 -350 946 125 

42503 

Fritidshem, 

Kyrkbacksskola 0 379 0 409 30 

42561 Matservice - Fritidshem 0 54 0 56 2 

Trivsel och trygghet 
 
Alla elever ska känna 
sig trygga i skolan. 
Mäts i åk 5 och 8. 
(KF Budget 2014) 
 
 
 
Samtliga elever 
uppger att de trivs i 
skolan.  
(Skolplan 2012-2015) 
 

 
 
93,2 % 
 
 
 
 
 
 
95 % av eleverna i  
uppger att de trivs i 
skolan. 
 
Ett relativt högt 
resultat men 
målet är ännu 
inte uppnått. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,3 % av eleverna uppger 
att de inte trivs i skolan. 
Någon djupare analys av 
resultatet har inte gjorts 
men vi vet att trivseln 
påverkar skolresultaten. 

Att några av våra elever inte 
upplever skolan som en trygg 
plats är allvarligt. Skolan måste 
utveckla det förebyggande 
arabetet mot kränkningar, både 
på skolan men också på Internet 
där en stor del av kränkningarna 
sker. Trygghetsvandringar. 
 
Fortsatt arbete för att öka 
elevers delaktighet och 
trygghet. När det gäller elevers 
upplevda delaktighet får vi låga 
värden vilket kan påverka 
trivseln. Undersökning i de 
klasser där vi får lägre resultat 
betr. trivsel 
 



 
 

43501 Förskoleklass 6-åringar -201 758 0 930 373 

44010 PRAO 0 0 0 33 33 

44011 Grundskola undervisning -2 647 14 571 -692 13 077 461 

44012 Svenska ll 0 231 0 184 -47 

44014 Specialundervisning -1 264 0 490 226 

44015 Särskilda stödinsatser -2 1 057 0 965 -90 

44016 Specialpedagoginsatser 0 279 0 334 55 

44017 Övriga stödanordningar 0 116 0 166 50 

44021 Skolbibl +böcker+tidskrif 0 28 0 26 -2 

44023 Läromedel + förbr.mtrl 0 706 0 638 -67 

44027 Kult.akt+stud.besök+ mm 0 41 0 50 9 

44028 IT 0 69 0 16 -53 

44041 Skolmåltider 0 2 957 0 2 352 -605 

44071 Skolfastigheter 0 1 902 0 1 885 -17 

44072 Vaktm / fastigh.skötsel 0 0 0 0 0 

44075 Inventarier 0 484 0 483 -2 

44081 Administration -66 1 009 0 597 -346 

44082 Skolledning 0 1 0 0 -1 

44084 SYV -2 252 0 239 -10 

44085 Komp.utv+försk.kl+fritids 0 49 0 131 82 

44088 Elevassistenter gr.skola 0 386 0 280 -105 

44301 Särskola 0 867 0 1 177 311 

  Totaler -3 549 29 143 -1 171 27 186 422 

 

 
Framtid 
 

Vi ser en tendens till ökad måluppfyllelse i 

avgångsklasserna. Det finns ett behov att rekrytera 

behöriga lärare i hemkunskap, svenska som andra 

språk, spanska, grundskollärare i svenska och 

samhällsorienterade ämnen samt speciallärare för 

både de yngre och äldre åldrarna. Vi upplever att 

det är ytterst svårrekryterat i den norra länsdelen 

och behöver hitta attraktiva erbjudanden som 

lockar hit de lärare vi behöver. 

 

Lokalbrist samt en bristfällig IT kvalitet är 

utvecklingsområden, utdömda redskap i 

idrottshallen likaså. 

 

Det pågående utvecklingsarbetet fortsätter även 

kommande läsår. Den pågående kulturanalysen 

kommer att identifiera utvecklingsområden vi 

måste jobba med för att lyckas öka skolans kvalitet 

och elevernas måluppfyllelse. 

 

De båda skolenheterna är anmälda till 

fortbildningssatsningen Läslyftet år 2015/2016.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser under året 

Exklusive SFI var det 88 elever inskrivna på 

Kopparhyttan under det första halvåret 2014. 33 

av dessa tillhörde Vård- och omsorgscollege, 

(VoC).  

 

SFI-verksamheten hade till och med juni månad 

43 elever inskrivna. Under det andra halvåret 

var 72 elever inskrivna, exklusive SFI. 28 av 

dessa tillhörde VoC. Från och med juli till och 

med årsskiftet var det 45 studerande inom SFI. 

Ett ökat elevantal inom SFI resulterade i ett 

bemanningsbehov, vilket gjorde att ytterligare 

en personal anställdes under året. SFI-

verksamheten hade även stöd av personal som 

anställdes inom AME. 

Kommunen erhöll 305 000 i statsbidrag inom 

yrkesvux, vilket motsvarade 6,1 

utbildningsplatser.  

KOMMUNSTYRELSEN 

Rektor/enhetschef VUXAM 

550 
Inom vuxenutbildningen som är förlagd till Kopparhyttan, bedrivs 

närundervisning i svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning, 

gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna–särvux, samt 

yrkesutbildning inom omvårdnad. För att komplettera närundervisningen, köps 

distansutbildning av utbildningsföretag. Individuell handledning erbjuds till alla 

våra studerande.  

Kopparhyttan ansvarar för att ge studie- och yrkesvägledning till kommunens 

invånare, för det kommunala informationsansvaret som riktar sig mot 

ungdomar som inte fullföljt ett nationellt gymnasieprogram, samt samordnar 

och administrerar feriepraktik för skolungdomar. 

Inom ansvarområdet finns även en arbetsmarknadsenhet (AME). En 

servicegrupp, personal på kommunens idrottsplatser, en IT-grupp, ett bygg-

team och en syateljé är kopplade till enheten. AME sysselsätter framförallt 

personer som är hänvisade från socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen 

(AF). Placeringar sker i våra egna verksamheter, samt inom andra kommunala 

verksamheter som till exempel skola/barnomsorg och inom äldreomsorg. 

AME samverkar dessutom med det sociala företaget Bergskraft Bergslagen 

Service AB. På detta sätt kan vi erbjuda ett bredare utbud av anpassade 

arbetsuppgifter till personer som står långt från arbetsmarknaden.  

Antal årsarbetare i budget: 14,8. Utöver detta har arbetsmarknadsenheten 

visstidsanställda personer, i samverkan med AF och socialtjänst. Verksamheten 

tog emot personer från Individ- och familjeomsorgen, samt personer på 

arbetsträning, inom sysselsättningsfasen(FAS 3) och i Jobbgaranti för unga. 

 



 
 

Inom vården fanns ett stort behov av utbildad 

personal. Kommunen beviljades statsbidrag 

inom ”Omvårdnadslyftet” till och med juni 2014. 

Den personal som utbildades och som inte var 

klar med utbildningen innan juni månads 

utgång, fortsätta Kopparhyttan utbilda med 

hjälp av kommunala medel.  

AME erhöll inte några projektmedel från 

samordningsförbundet SOFINT, vilket medförde 

att projektet ”Komhall Ljusnarsberg” stannade 

av och att intäkter som erhölls genom avtal med 

AF, i första hand avsattes till lönekostnader för 

handledare.  

Med hjälp av bidragsformen 

”Utvecklingsanställning” och ekonomiska medel 

från socialtjänsten har AME fortsatt att anställa 

personer som är beroende av försörjningsstöd. I 

många fall saknas dock underlag till beslut om 

bidrag hos AF, vilket medför en alltför utdragen 

process. Vissa av de personer som får chansen 

till en anställning, tappar successivt hoppet och 

det som var tänkt att bli en positiv 

stegförflyttning, blir istället negativ. AME hade 

10 visstidsanställda personer under året.  

För att nå målet ”egen försörjning” måste AME 

vara delaktiga i att finna lösningar som inte är 

beroende av bidrag från samordningsförbundet 

SOFINT eller av kommunala medel.  

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

 

 

 

 

Kod Verksamhet 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

24930 Centralförråd/verkstad 0 0 0 70 70 

47201 Komvux grund åk 1-9 0 443 0 605 162 

47221 Skolbibl+böcker+tidskr 0 6 0 2 -4 

47271 Skolfastigheter 0 224 0 224 0 

47281 Fördelad gem verksamhet 0 3 0 0 -3 

47282 Skolledning vuxenutb -1 173 -19 157 -34 

47284 SYV -3 208 0 234 29 

47285 Kompetensutv vuxenutb 0 27 0 36 9 

47351 Gymasie vuxenutbildning -631 811 -245 541 116 

47391 Köp Gy-vux.utb -annan kom 0 0 -37 380 343 

47392 Köp Gy-vux.utb -frist skl -146 641 0 400 -95 

47411 Särvux - undervisning 0 75 0 106 30 

47611 Sfi - undervisning -1 403 1 112 0 703 994 

47810 Uppdragsutbildn Fd Lärcen 0 80 0 211 131 

47871 Utb.lokal - Abrahamsgå 0 354 0 289 -65 

61010 Arbetsledning -4 016 5 210 0 1 691 497 

61013 Servicegrupp -1 912 4 233 -2 075 2 984 -1 413 

61310 Feriearbete skolungdom 0 360 0 285 -75 

61321 Kommunalt uppfölj.ansvar 0 251 0 234 -17 

  Totaler -8 113 14 210 -2 376 9 150 677 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Återstår av 

årsbudget 

Kostnader 11 846 14 210 9 150 -5 060 

Intäkter -6 091 -8 113 -2 376 5 737 

Netto 5 755 6 097 6 774 677 



 
 

 

24930 Erhöll inte några fakturor för dessa lokalkostnader. 
 
47201  Få studerande inom grundvux. Låga kostnader för material och tjänster. Vissa personal 

kostnader skulle ha belastat 47351. 
  
47351  Något högre statsbidrag än beräknat från Socialstyrelsen gällande Omvårdnadslyftet.  

Statsbidrag gällande Yrkesvux var inte budgeterade.  
Gymnasieämne i egen regi istället för köp av kurser från externt utbildningsföretag.

       
47391  Kopparhyttan har inte sålt utbildning till annan kommun. Kostnader för vårdutbildning i
 egen regi skulle även ha belastat denna verksamhet.  
  
47392  Vårdutbildning i egen regi istället för köp av annan kommun eller utbildningsföretag
    
47611  Intäkter som inte var budgeterade. Tillströmning av ett stort antal SFI-elever, vilket genererade 

höga intäkter i form av bidrag från Migrationsverket, gällande kommunplacerade nyanlända.  
Bidrag från AF gällande nyanlända som väntar på kommunplacering (upphörde den 30 juni). 
Tillförde personal från arbetsmarknadsenheten, vilket innebar låga personalkostnader p.g.a. 
höga bidrag från AF. (Detta var dock en tillfällig lösning vilket innebär att personalkostnaderna 
kommer att öka 2015.) 
  

47810  Inköp till verksamheten har gjorts på 47282. Vissa datorer har bytts ut och kompletteringar har 
gjorts. Inom Jobbgaranti för unga har vi haft upp till 15 ungdomar som dagligen varit i behov av 
datorer. 

  
61010  Bidrag från Arbetsförmedlingen gällande anställningar tillhörande arbetsmarknadsåtgärder hör 

även till 61013.  
Bidrag från AF gällande arbetsträning, sysselsättningsfasen, Jobbgaranti för unga.  
 

61013  Lönekostnader för anställningar inom arbetsmarknadsåtgärder.  
Lägre intäkter än förväntat från AF, vilket beror på färre deltagare i sysselsättningsfasen (FAS 3) 
och färre arbetsträningsplatser samt att lönebidrag för vissa anställda sjunkit. Budgeterade 
intäkter från AF för ordinarie personal överensstämmer inte mellan bemanningsplan och 
erhållna bidrag (-575'). Detta beror på att anställningen eller placeringen i verksamheten 
upphört. Vissa arbetstagare har påbörjat arbete i annan kommunal verksamhet. 

       

 
Framtid 
 
Vuxenutbildningen - SFI 

SFI-verksamheten kommer att få ett fortsatt ökat 

elevantal. Ökningen beror på att nyanlända med 

permanent uppehållstillstånd flyttat till 

kommunen. I januari 2015 räknar vi med att ha ca 

60 elever inskrivna på SFI och att ca 10 personer 

står i kö till att få börja utbilda sig. Verksamheten 

måste utvecklas för att anpassas till de krav som 

ställs gällande kvalité, tillgänglighet, 

individanpassning samt snabbare 

genomströmning/intag.  Nuvarande SFI-

verksamhet består av tre undervisningsgrupper 

med traditionell klassrumsundervisning. En 

tilltagande elevtillströmning har inneburit ett ökat 

personalbehov och det är svårt att rekrytera 

behöriga lärare. Med ett större elevantal ökar de 

individuella behoven och med lärare utan adekvat 

utbildning riskerar vi att få kvalitetsförsämringar. 

Studerande på kurserna C och D har ofta 

aktiviteter utöver SFI. I det fall dessa aktiviteter ska 

utföras på annan ort, uppkommer svårigheter för 

elever att upprätthålla sina SFI-studier. Några av de 



 
 

samhällen som finns i kommunen har mycket 

begränsade kommunikationsmöjligheter via 

lokaltrafiken och få av eleverna innehar körkort. 

Detta medför svårigheter för vissa elever att 

dagligen transportera sig till utbildningsstället.  

Det har skickats en ansökan till Skolverket gällande 

statsbidrag för utveckling av SFI-verksamheten. 

Bidraget är ämnat att användas till införande av 

distansstudier via lär-plattformen Itslearning samt 

till vidareutveckling genom användande av digitalt 

media. Målet är att skapa den flexibilitet som idag 

saknas och att vi även fortsättningsvis kan erbjuda 

en kvalitativ SFI-verksamhet. En SFI-lärare och till 

viss del en IKT-pedagog kommer att arbeta 

tillsammans med projektet.  

Under 2015 förväntas ca 140’ för yrkesvux. Detta 

mosvarar 2,8 årsstudieplatser och de ska användas 

till yrkesutbildning som inte är vårdrelaterad. 

Eftersom Kopparhyttan nu har en vårdlärare 

anställd, kommer utbildning inom Vård- och 

omsorgscollege, anordnas utan hjälp av statliga 

intäkter. 

 

Arbetsmarknadsenheten - AME 

Enheten har i uppdrag att verka för att personer 

som kommer från socialtjänsten och AF närmar sig 

arbetsmarknaden samt egen försörjning.  

För flertalet av de personer som kommer till oss är 

dock vägen till att erhålla ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden lång och många kommer tyvärr 

inte få möjligheten till att påbörja ett arbete hos 

t.ex. ett företag.  Detta beror i de flesta fall på att 

arbetsplatserna och arbetsuppgifters innehåll inte 

är anpassade för personer med handikapp. Bland 

deltagare hos AME, är diagnoser inom 

autismspektrum relativt vanligt förekommande. 

Dessa personer kan med hjälp av anpassade 

arbetsuppgifter, samt särskild hänsyn och 

förståelse, fungera mycket väl på en arbetsplats. I 

många fall, till och med bättre än personer utan 

diagnoser. Hur kan kommunens företagare 

uppmuntras till att öppna upp sina arbetsplatser 

för personer med handikapp? 

Sociala företag har vid ett flertal tillfällen varit 

uppe för diskussion inom kommunen. Dessa 

företag har till uppgift att anpassa sina 

arbetsplatser och tillhörande arbetsuppgifter för 

att personer med skiftande handikapp ska kunna 

erhålla en anställning. Hur kan kommunen på olika 

sätt främja uppkomst och fortlevnad av dessa 

företag?  

I det fall kommunen kan stötta det sociala 

företaget Bergskraft Bergslagen Service AB, BSAB 

med viss kompetens, finns möjlighet för företaget 

att teckna avtal med AF gällande tjänsten Stöd och 

matchning. Om BSAB blir utförare av tjänsterna, 

motverkas etablering av mer oseriösa 

verksamheter, vilket även gynnar 

arbetsmarknadsenhetens verksamhet och 

möjligheter till intäkter. Kommunen kan inte själva 

teckna avtal med AF gällande tjänsten eftersom 

dessa uppdrag endast kan innehas av företag. 

 



 
 

  

        
 

 

 

 

Händelser under året 
Seniorboendet på Kyrkvägen 11 färdigställdes i 

augusti 2014. Det rymmer 18 lägenheter med 

vardera två rum och kök. Huset har lägenheter i två 

olika storlekar. Lägenheterna om 55 kvm har en 

månadshyra på 5 445 kr och lägenheterna om 64 

kvm har en månadshyra på 6 340 kr. Lägenheterna 

har tvättmaskin, torktumlare, kabel-TV/bredband, 

balkong och hiss. Byggprojektet höll sig inom 

budgetramen.  

Lantmäteriet begick ett misstag då myndigheten 

registrerade Ljusnarsbergs kommun som lagfaren 

ägare till fastigheten den sålt till Statens 

bostadsomvandling (SBO), som utförde 

ombyggnationen. Lantmäteriet vägrade korrigera 

misstaget, men en domstolsdom avgjorde tvisten i 

början av 2015 och ålade Lantmäteriet att göra om 

handläggningen.  

Den 30 december 2014 ingicks ett hyr-köp-avtal 

mellan kommunen och en befintlig hyresgäst av 

Vintersvik (Biohospital) att efter tre års avbetalning 

överlåta allmännyttans enda återstående 

industrilokal till köparen. Uppdraget att göra sig av 

med samtliga industrilokaler har funnits länge. 

Industrilokalen har över tid redovisat högre 

kostnader än intäkter och det är därför ekonomiskt 

fördelaktigt att avyttra fastigheten. 

Christer Göransson avslutade sin tjänst som chef 

över allmännyttan sommaren 2014. 

Jessica Eriksson tillträdde som chef över 

allmännyttan i januari 2015. Under tiden tjänsten 

var vakant, har det ekonomiska ansvaret vilat på 

kommunchefen. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Vakanta lägenheter den 31 december var:   

Riggards (Illäggaren nedan)  6 
Åparken   1 
Ställdalen (Västra Born 1:273 nedan) 2 
Wallmovägen (Heden nedan)  2 lägenheter + 3 lokal 
Nyrågen (Gärdet)  12 
Krokfors   1 
Konstbacken Ö (tandläkarna/Stures) 1 lokal 
Totalt   24 lägenheter + 4 lokaler outhyrda  

 

KOMMUNSTYRELSEN 

610 

Allmännyttan 

Allmännyttans verksamhet motsvarar den som utfördes av det kommunala 

bostadsföretaget Ljusnarsbergs Fastighets AB. Bolaget trädde i frivillig 

likvidation den 30 juni 2013 och verksamheten inkorporerades i kommunens 

totala verksamhet för förvaltning av kommunens samtliga fastigheter.  

Avdelningen omfattar administrativ personal och fastighetsskötare. 

Verksamheten förvaltar drygt 300 lägenheter, 23 lokaler, 103 garage och 74 p-

platser i Kopparberg, Ställdalen och Bångbro, samt en industrilokal. 

 



 
 

  

Kod Objekt 

Utfall 

intäkter 

Utfall 

kostnader 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostnader 

Budget 

avvikelse 

_____  Administration -338 3 860 0 3 165 -356 

12310 Garthytteskolan  gemens 0 4 0 0 -4 

12611 Treskillingen 0 1 0 0 -1 

12651 

Gruppboende 

Bergmansvägen 0 9 0 0 -9 

20005 Blandad verksamhet 0 67 -205 2 592 2 321 

21000 Västra Born 1:266 -116 31 -20 0 65 

21200 Nya vägen 7:8 -1 952 307 -329 431 1 746 

21300 Blyglansen 1 -1 501 766 -1 545 565 -246 

21400 Illäggaren 1 -120 224 -78 252 69 

21601 Åparken 2 -749 568 -577 384 -12 

21800 Ljusnarsbergs gård 24-25 -111 109 -113 64 -47 

21901 Konstbacken Ö nr 5 -38 6 -39 7 0 

22000 Spelstyraren 10 -374 127 -401 214 60 

22001 Epidemin 1 -423 204 -460 290 49 

22002 Getporsen 1 -172 534 -331 162 -531 

22100 Västra Born 1:273 -789 630 -991 539 -293 

22300 Gästgivaren -1 571 783 -1 543 1 330 575 

22500 Ljusnarsbergs gård 17 -89 89 -100 34 -66 

22600 Heden 6:56-6:57 -535 1 356 -1 147 1 237 -731 

22700 Heden 6:87-6:88 -629 522 -1 248 479 -662 

23000 Nyrågen 6 -1 557 1 635 -2 471 1 514 -1 036 

23001 Klövervallen 6 -58 366 -30 92 -246 

23002 Linåkern 1 -974 294 -761 408 327 

23003 Seniorboende -112 595 0 0 -483 

23700 Kommunkontor(gammal kod) 0 211 0 0 -211 

24000 Krokfors 1,2 -3 607 2 335 -3 703 1 943 -488 

26000 Heden 6:91-6:93 -5 0 -13 0 -8 

26600 Vintersvik -275 104 -124 54 101 

27000 Konstdammen 11 -431 350 -474 211 -182 

28000 Konstbacken Ö nr 17 -438 361 -463 265 -121 

29000 Bergmästaren N nr 5 -420 426 -503 328 -181 

  Totaler -17 381 16 870 -17 665 16 557 -598 



 
 

Administration och blandad verksamhet 
Objekten Administration och blandad verksamhet 
kan ses ihop. Där bokförs bland annat 
lönekostnader och där finns ett överskott som 
utgör underhållsbudgeten. Ytterligare 
underhållsåtgärder finns det budget för inom 
respektive fastighets budgetram. Underhåll som 
har utförts har redovisats på respektive fastighet. 
 
Nya vägen 7:8 och Heden 
Systemhanteringen har medfört att samtliga 
aviserade hyresintäkter till Migrationsverket har 
bokförts på Nya vägen. Redovisningen ger därför 
inte en rättvisande bild av objektets driftsnetto och 
framförallt inte heller Hedens driftsnetto där de 
flesta lägenheter finns som hyrs ut till 
Migrationsverket. 
 
Getporsen 
En lokal på Fasegatan har varit tom mellan 1 
januari - 31 maj 2014. Den 1 juni blev Samhall 
hyresgäster, men lokalen delades för att anpassas 
till Samhalls verksamhet och därför är fortfarande 
100 kvm outhyrt. Renovering på fastigheten ska 
betalas av hyresgästen under tre år fram till den 30 
juni 2017. 
 
Nyrågen 
Fastigheten belastas av att hyresintäkterna 
minskat under renoveringen av seniorboendet.  
 
Krokfors 
På Krokfors har det varit en vattenskada i en 
lägenhet. Försäkringen täcker inte kostnaden som 
uppgår till mindre än två basbelopp. Fastigheten 
redovisar i övrigt ett dåligt utfall i jämförelse med 
budget och detta beror på att den är 
Allmännyttans största fastighet och därför 
påverkas extra negativt av höga kostnader för 
fjärrvärme, el, yttre skötsel och kabel-TV. 
 

Övrigt 
Utökat kabel-TV-avtal och fiber till de flesta 
lägenheter har ej budgeterats och påverkar därför 
budgetavvikelsen i negativ riktning. Förhandlingar 
pågår fortfarandet med Telia. Tidigt på året 2015 
gjordes en överenskommelse med Telia om 
förteckningen av lägenheter kopplat till avtalet, 
som Telia fakturerar utifrån. Ytterligare klarhet har 
bringats kring den service som ingår i avtalet och 
det återstår vidare att göra formella överlåtelser av 
abonnemang som kommunen inte längre äger, 
samt förhoppningsvis kunna komma överens om 
en lägre kostnad för bredbandstjänsten utifall det 
skulle visa sig att förhållandevis liten andel av 
lägenhetsinnehavarna utnyttjar servicen.  
 
Vakant tjänst som fastighetschef resulterar i ett 
överskott mot budget. I övrigt är yttre skötseln dyr 
i förhållande till budget, precis som tidigare år.  
 

Framtid 
Nytillträdd fastighetschef har till uppdrag att 

inledningsvis skapa bättre struktur och styrning i 

verksamheten eftersom tjänsten varit vakant 

under längre tid. Det finns behov av stora 

investeringar i allmännyttan framöver och dessa 

finns specificerade i kommunens investeringsplan, 

men de olika projekten behöver utredas och 

prioriteras ytterligare.  

I Övergripande strategier och budget 2015 finns ett 

uppdrag att se över vaktmästarorganisationen i 

kommunen och däri inräknat även 

fastighetsskötsel och transporter. Allmännyttans 

organisation kommer att bli föremål för 

utredningen. 

 

 

 

 


