
 

 
 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 2021 Allmännyttan 
Chef: Jimmy Sander 

Ekonomisk redovisning  
Budget 2020 

Prognos 

2020 
Budget 2021 

belopp tkr 

Summa intäkter -17 271 -15 770 -16 467 

Personalkostnader 2 619 3 100 2 481 

Övriga kostnader 14 767 14 050 13 650 

Summa kostnader 17 386 17 150 16 131 

NETTOKOSTNAD 115 1 380 -335 

Avvikelse 2020 Budget/Prognos -1 266     

 

Verksamhet 

Fastighetsavdelningens verksamhet omfattar allmännyttan, kommunfastigheter samt parkverksamhet. 

Fastighetsavdelningen har som uppdrag att inom dessa områden ombesörja att våra hyresgäster har 

en god boende- och levnadsmiljö, att våra verksamheter har verksamhetsanpassade lokaler med god 

inomhusmiljö, samt underhålla både allmännyttans- och verksamheternas utemiljö. Den lagstiftning 

som styr är i huvudsak Hyreslagen, men även lagar som Plan- och bygglagen, Arbetsmiljölagen, 

Kommunallagen och Miljöbalken är tillämpningsbara i Fastighetsavdelningens dagliga arbete.  

 

Enheten består av fastighetschef, arbetsledare, drifttekniker, fastighetstekniker, fastighetsskötare, 

skolvaktmästare, parkarbetare samt hyreshandläggare.  

 

Totalt antal anställda:  11,8 årsarbetare (dock är inte samtliga tjänster förlagda i 

fastighetsverksamheten) 

 

Allmännyttan:  
Allmännyttan består idag av ca 250 lägenheter samt affärslokaler, och ska verka för att vara en seriös 

aktör på bostadsmarknaden i Ljusnarsbergs kommun. Allmännyttan har flera olika utmaningar att ta 

sig an under de kommande åren, där den största utmaningen ligger i området Krokfors, där det redan 

nu föreligger ett mycket stort underhållsbehov. 

Krokfors: Krokfors är idag allmännyttans största bostadsområde med 72 st lägenheter i varierande 

storlekar. Krokfors byggdes 1972, och har med sitt attraktiva läge bredvid tågstationen varit ett 

populärt bostadsområde.  

Pga det stora underhållsbehovet av Krokfors kommer kommunen att behöva ta ställning till hur 

området ska utvecklas framöver, ska det rivas och byggas nytt, eller ska lägenheterna rotrenoveras? 

Det finns fördelar med båda alternativen. Väljer man att riva och bygga nytt får området en ny 

karaktär och en välbehövlig ansiktslyftning. Det är även bra ur ett signalvärdesperspektiv, eftersom 

en nybyggnation tydligare visar på att kommunen är beredda på att satsa på något nytt.  
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Fördelen med att rotrenovera Krokfors är att det sannolikt är förenat med en något lägre kostnad, 

men detta är något som kommunen bör utreda. Ytterligare en parameter att beakta är huruvida antalet 

lägenheter ska reduceras, och i så fall var och hur. 

Vakansgrad: Allmännyttan i Ljusnarsberg har den senaste tiden i likhet med många andra mindre 

kommuner kämpat med en ökad vakansgrad. I allmännyttan ligger vakansgraden på ca 18 % (från 

oktober 2020). Detta beror sannolikt på dels den vikande demografiska utvecklingen, dels på att det i 

jämförelse med många andra större kommuner är betydligt billigare att förvärva småhusfastigheter. 

Detta gör att det i längden i regel blir billigare att äga sitt boende än att hyra.  

Telias bredband och tv: Nya tv- och bredbandstjänster kommer att behöva handlas upp, då avtalet 

för dessa löper ut den 1: a juni 2021. Både bredband och TV-utbudet till hyresgästerna har varit 

subventionerat av allmännyttan. Exakt i vilken form bredband- och tv-tjänster kommer att erbjudas 

till allmännyttans hyresgäster är i dagsläget inte klart, och kommunen kommer att föra en dialog 

löpande med Hyresgästföreningen avseende detta. 

Riggards: Har med sina 10 lägenheter i 5 enplans parhus, ett vackert läge vid Garhytteån nordväst 

om centralorten Kopparberg. Lägenheterna består genomgående av 2:or på strax över 50 kvadrat per 

lägenhet och byggdes år 1975. Fördelen med området Riggards är (som tidigare nämnts) att samtliga 

lägenheter ligger i markplan, detta innebär en stor fördel för de som har svårt att gå i trappor. En 

annan fördel är att samtliga lägenheter har en liten uteplats. Området är i dag lugnt och mer 

eftertraktat än för några år sedan. Området är i likhet med många andra bostadsområden i 

allmännytta i stort behov av underhåll, och för närvarande ligger det ute en upphandling för detta 

ändamål (invändiga ytskikt, målning och förbättring av fasaden samt ny uppvärmning). 

Fagers: Fasaden inklusive fönster samt balkongerna och utvändiga trappor är i stort behov av 

upprustning. Det fanns långt gångna planer på att renovera fasaden redan 2016, dock blev det då för 

kostsamt. En upphandling ligger åter ute avseende renovering av fasaden, denna gång är prisbilden i 

den något nerkylda marknaden förhoppningsvis något lägre. Kommunen kommer även att låta 

besiktiga taket på Fagershuset för att säkerställa dess status.  

Även den gamla bageridelen kommer att handlas upp med förhoppning om att den ytan ska kunna 

användas i konditoriets dagliga verksamhet. Bland annat kommer man byta invändiga ytskikt samt 

tillgodose att ventilationen är fullgod samt uppfyller befintliga lagkrav och riktlinjer. 

Wallmovägen: Wallmovägen är beläget sydost av centralorten Kopparberg, och består av 49 

lägenheter i olika storlekar. Lägenheterna är fördelade på 9 enplans radhusbyggnader samt ytterligare 

2 tillhörande garagelängor, och byggdes i sitt nuvarande utförande 1992–1993 (dock är grunderna 

från 1950-talet). Under en lång period med start redan i slutet av 90-talet har migrationsverket från 

och till hyrt delar av Wallmovägen. I kombination av högt slitage samt gamla grunder har 

byggnaderna blivit i så pass dåligt skick att kommunfullmäktige beslutat om att riva området. En 

rivningsprocess inleddes och en rivningsentreprenad skulle upphandlas. Upphandlingen kommunen 

utförde överklagades av en annan entreprenör, och är i skrivande stund ännu inte avgjord. Den  

saktfärdiga ärendegången har gjort att husen som till mycket stor del är tomställda, har blivit föremål 

för både skadegörelse, inbrott och stöld. Skadegörelsen har en negativ inverkan på de avräkningar 
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rivningsentreprenören gör för att utföra rivningen, eftersom denna inte kan tillgodoräkna sig det 

material och byggnadstillbehör som blivit förstört. 

Verksamhetsmål 
Verksamhetsmålen utgår från de övergripande politiskt beslutade målen i kommunfullmäktige. Sätts 

till internbudget 2021 i januari. 

Verksamhetsförändringar (kan ändras pga beslut i KS och Kf) 
Allmännyttan kommer slutföra en besparing på 0,3 årsarbetare. 

Konsekvensbeskrivning av ramar 2021-2023 
Det är viktigt att kompensera och anpassa budgeten för höjda taxor avseende värme, vatten, 

avfallshantering samt snöbekämpning. Görs inte detta kommer det ofrånkomligen att uppstå ett 

underskott i underhållsbudgeten. 

Hållbar kommun: 
Förslag hur verksamheten kan bidra till minskad resursförbrukning och i högre utsträckning bidra till 

en bättre miljö, Kf 2019-12-12 § 102 

 

 Få hyresgästerna att förändra sitt konsumtionsmönster och reducera förbrukningen av vatten, 

värme och el. Detta är inte bara en kostnadsmässig vinst, utan också bra ur ett 

miljöperspektiv. Det bör ske vissa utbildningsinsatser för att öka medvetenheten bland våra 

hyresgäster, gärna i samarbete med skolan och SFI.  

 Gå igenom våra olika avtal, abonnemang och licenser, och säga upp de som inte används, och 

om möjligt omförhandla bättre villkor på de befintliga.   
 

 

 


