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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kommunens uppdrag 

Kommunens primära uppdrag är att se till så att de verksamheter som ligger under kommunens 

ansvar följer lagen och bedrivs med en god kvalitet. Verksamhetsmål beslutas av direktvalda 

politiker, vilka ger kommunens invånare möjligheter att påverka och kontrollera verksamheterna. 

Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av verksamhetens utveckling. 

Styrelsen har uppsiktsplikt över den kommunala verksamheten, vilket innebär att den ska övervaka 

den ekonomiska förvaltningen, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och 

riktlinjer, att lagar och förordningar efterlevs samt att medlen används ändamålsenligt. 

I förvaltningsberättelsen presenteras den verksamhet som har bedrivits under året och hur denna 

har stämt överens med de av fullmäktige lämnade uppdragen. Alla kommuner är skyldiga att lämna 

minst en delårsrapport förutom årsredovisningen. 

Det viktiga i delårsrapporter, kvartalsrapporter och årsredovisningar är att det syns en röd tråd 

mellan resurser, prestationer, resultat och effekter för kommunens invånare. Detta avsnitt innehåller 

därför även ett kort stycke om kommunens värdegrund, kommunens vision och styrmodell samt 

budgetförutsättningar. 

Kommunens värdegrund 

Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, 

göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Vi ska möta människor respektfullt och jämlikt. I 

mötet med människor visar vi empati och engagemang. 

Visionen om en hållbar kommun 

Vi har ett ansvar att hushålla med våra gemensamma resurser och på så vis skapa ekonomisk, social, 

miljömässig och kulturell hållbarhet. Principen om hållbarhet är garanten för att kommunens 

verksamheter ska ges möjlighet att inbegripa såväl ideologiska som realpolitiska värderingar och 

förhållningssätt.  Enligt kommunens styrmodell ska hållbarhetsbegreppet konkretiseras genom fyra 

genomsyrande perspektiv: öppen kommun, kunskap & kompetens, möten & upplevelser och 

innovationer & entreprenörskap. I budgeten finns mål för verksamheterna anknutna till dessa 

perspektiv. 

 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att varje generation själva bär kostnaderna för den service som 

konsumeras och att kommande generationer därmed ges möjlighet att ta del av samma servicenivå 

som idag (kommunallag 11 kap. 1 §). Vad som i övrigt är att betrakta som god ekonomisk hushållning 

ska varje kommun definiera i särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Portalparagrafen i 

Ljusnarsbergs kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning (Dnr 0080/2017) anger att hela 

kommunen ska vara ekonomiskt hållbar – inte enbart den kommunala verksamheten. Därför ska 

utdebiteringen av skatter och avgifter vara balanserad. Ljusnarsberg har länets lägsta skattesats. 



Händelser av väsentlig betydelse 

Corona 

2020 har präglats av Coronapandemin som svept och fortsatt sveper över världen. Konsekvenserna 

av pandemin är svårartade ur både humanitärt och ekonomiskt perspektiv. Forskningen för att få 

fram både medicin och vaccin går på högvarv runt om i världen. Sverige har haft ett relativt högt 

antal döda jämfört med andra länder. En viktig anledning till det anges vara att sjukdomen spred sig 

till många äldreboenden. Orsakerna till spridningen inom äldreboendena återstår att klarlägga. 

Ljusnarsbergs kommun har klarat sig väldigt väl ur smittosynpunkt. Äldreomsorgen har hittills 

undkommit smitta och bland befolkningen har endast en handfull individer konstaterats varit 

smittade.  

Som en följd av de restriktioner som Regeringen och Folkhälsomyndigheten upprättat har de flesta 

traditionella evenemang i kommunen ställts in alternativt genomförts digitalt. Opera på Skäret, 

Kulturglimtar, Ställbergs gruva, valborgsmässofirande mm återkommer förhoppningsvis kommande 

år. 

Övriga händelser 

En ansökan till Naturvårdsverket om bidrag för sanering till marken runt Garhytteskolan lämnades i 

februari in av Länsstyrelsen. Den behöver dock kompletteras och en ny ansökan är under 

upprättande om bidrag för att genomföra en huvudstudie av området, d v s fördjupade analyser, 

konsekvensbeskrivningar mm.  

Beslutet av Kommunfullmäktige den 17 oktober 2019 § 81 om att minska bostadsbeståndet på 

Wallmovägen i Bångbro ändrades av fullmäktige den 14 maj 2020 § 46 till att omfatta hela det 

kommunala bostadsbeståndet på Wallmovägen. Det senare beslutet grundar sig på en allt överlag 

högre vakansgrad i det allmännyttiga bostadsbeståndet. Upphandling av rivning är påbörjad. 

Lösningen för snabbare bredband på landsbygden, FWA (Free Wireless Access), har nu drygt 150 

anslutningar på plats. Ytterligare 50-talet beställningar får invänta nya master som Telia ska bygga 

längre fram. 

Flera stora investeringar pågår såsom renovering av kommunhuset och socialkontoret, dragning av 

ledning för reservvattentäkt, upprustning av ventilationssystemet på Kyrkbacksskolan och fortsatt 

arbete med utbyte av ledning Ställberg-Hörken-Silverhöjden och Ställdalen. 

En sk fritidsbank har under sommaren öppnat efter beslut av kommunfullmäktige. Syftet är att 

möjliggöra lån av sport- och fritidsutrustning för att skapa ett ökat intresse för utövande av fysisk 

aktivitet och därmed förbättra folkhälsan. Utrustningen lånas ut kostnadsfritt.  

Golvet i Ljusnarshallen har renoverats för att få längre livslängd och för att det ska bli mindre halt. 
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Ekonomisk utveckling 

Den nedstängning av hela nationer som genomfördes under våren och där det först nu börjar att i 

olika takt öppnas upp har och kommer ge oerhört långtgående konsekvenser för den globala 

ekonomin. Att upprätta prognoser och konjunkturbedömningar har varit synnerligen besvärligt med 

följd att prognoserna blivit osäkra. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har således även de 

svårigheter när prognoser ska upprättas. SKR väljer, likt andra prognosmakare, att benämna dem för 

scenarion istället. Det är för att markera osäkerheten i prognoserna/bedömningarna. Vid jämförelse 

mellan olika bedömare är det en ovanligt stor spridning avseende t ex BNP:s utveckling för 2020 och 

framåt.  

Den 18 juni 2020 höll finansminister Magdalena Andersson en presskonferens om det ekonomiska 

läget. Hon konstaterade att regeringen varit något för optimistisk i vårpropositionen. Då antogs BNP 

för Sverige falla med 4 % på årsbasis medan det på presskonferensen signalerades om en minskning 

av BNP med -6,0 %.  

BNP för det första kvartalet överraskade positivt för svensk del då förändringen var positiv, om än 

med endast 0,1 %. Det största fallet hade Kina med -9,8 % vilket delvis beror på att de var tidigt 

drabbade av viruset. Den svenska industriproduktionen föll med 15 % mellan mars och april. Samtliga 

EU-länders industriproduktion sjönk; minst i Finland (ca 3 %), mest i Ungern (ca 30 %). Preliminära 

BNP-siffror från Statistiska Centralbyrån visar på en minskning med -8,6 % för andra kvartalet i 

Sverige. 

Riksdag, regering och Riksbanken har dock vidtagit en rad av åtgärder för att undvika en kollaps av 

den svenska ekonomin. Runt om i världen har likaledes åtgärder vidtagits med samma syfte; rädda 

ekonomin från katastrof. De åtgärder som bedöms ha allra störst vikt för den internationella 

ekonomin är köpen av företagsobligationer som ger likvidtillskott till företagen. För första gången i 

Riksbankens historia har sådana åtgärder vidtagits. Dessa stödåtgärder riktas till i första hand stora, 

börsnoterade företag. Åtgärder med sänkta arbetsgivaravgifter och att staten påtagit sig 

sjuklönekostnaderna och kostnaderna för korttidspermitteringar är av stor betydelse för även mindre 

företag. Hyressubventioner till vissa specifika områden underlättar för mindre företag osv. 

De åtgärder som kommer kommunsektorn till del är dels vissa av de ovan nämnda såsom att staten 

står för sjuklönekostnader för tiden april-juli och del av arbetsgivaravgifterna för 30 anställda, dels de 

tillskott av statsbidrag som regering/riksdag beslutat om.  

Näringsliv och arbetsmarknad 

Vad som med säkerhet kan konstateras är en kraftigt stigande arbetslöshet runt om i världen liksom i 

Sverige som en följd av corona. Från 30/6-19 till 30/6-20 har arbetslösheten ökat i Sverige med 

130 000 individer. Det är en ökning från 6,7 % arbetslösa per den sista juni 2019 till 9,0 % sista juni 

2020. I Ljusnarsbergs kommun är arbetslösheten den sista juni 12,8 %, en ökning från 8,8 % på ett år. 

I Örebro län är arbetslösheten 9,4 %, en ökning med 2,4 %. 

Arbetslösheten bland både ungdomar (18-24 år) och utrikesfödda ökar i både kommunen, länet och 

riket. För ungdomar är ökningen 4,4 % på ett år och ligger därmed på 17,6 % i kommunen. För länet 

har ungdomsarbetslösheten likaledes ökat med 4,4 % till 13,5 % och i hela riket är ökningen än 

större; från 8,3 % till 13,2 %. 
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För utrikesfödda är ökningen något lägre men utgångspunkten, d v s för ett år sedan, är värre. I 

kommunen är över 30 % av de utrikesfödda arbetslösa, i länet 26,4 % och i riket 21,2 %. Allra mest 

utsatta för arbetslöshet är gruppen utrikesfödda ungdomar. I riket är 26,8 % arbetslösa, i länet 30 % 

och i kommunen 41,7 %, en ökning med 6,7 %. Dock är de arbetslösa få till antalet i denna grupp, 

endast 15 individer. 

Att effekterna av pandemin påverkar företags livskraft globalt, nationellt och lokalt står utom allt 

tvivel. Och det i negativ riktning. Somliga branscher är extra utsatta som turism, restaurang, flyg, 

bilindustrin m fl. Sedan början av mars t o m 10 augusti har över 93000 varsel lagts i Sverige.  

I kommunen varslade bl a Kopparbergs Bryggeri 40 anställda. Varslen behövde dock ej verkställas 

utan arbetsstyrkan är intakt. 

Befolkning 

Befolkningsutvecklingen i kommunen har efter det att flyktingvågen upphört återgått till en negativ 

trend. Under första halvåret minskade invånarantalet med -33. Det har fötts 26 och avlidit 33 

personer, således ett födelsenetto med -7. Inflyttade är 161 och utflyttade 183, negativt flyttnetto 

med -22. Slutligen finns en sk justeringspost med -4. Noteras bör att hela förändringen inträffade 

under första kvartalet, d v s under andra kvartalet var befolkningsförändringen +0. 

 

 

Antalet födda är sedan några år på en högre nivå än före flyktingvågen. Det är en generell trend i 

landet att det är stora barnkullar utifrån demografin. Vid en jämförelse över de senaste tre årens 

befolkningsdata vid respektive halvårsskifte ser det ut som enligt nedanstående tabell: 

Födelseår Förändring totalt Födda Döda Flyttnetto 

2018 -7 18 35 +10 

2019 -7 24 38 +7 

2020 -33 26 33 -26 

 

4600

4650

4700

4750

4800

4850

4900

4950

5000

5050

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Befolkning 2012-20



10 
 

Det är positivt med ett relativt högt födelsetal i kommunen. För att få en mer komplett bild har det 

undersökts hur kullarna med nyfödda för respektive halvår för åren 2018-20 vid en ögonblicksbild 

den 21 augusti 2020. Det visar följande: 

 Redovisat av SCB resp halvårsskifte Per den 21/8-20 

2018 18 9 

2019 24 18 

2020 26 25 

 

Som framgår av tabellen finns en tendens att det finns en rörlighet även bland nyfödda. Det finns ett 

negativt flyttnetto bland dessa invånare. 

Den åldrande befolkningen kommer ställa krav på förändringar inom äldreomsorgens verksamheter.  

Bostadsmarknad 
Bostadspriserna fortsätter att öka generellt i landet om än i något lägre takt än tidigare. Även här 

påverkar pandemin marknaden. Med fler arbetslösa minskar antalet potentiella bostadsköpare 

eftersom arbetslösheten försvårar finansieringen av ett bostadsköp. Bostadsbyggandet är i princip 

oförändrat jämfört med samma tidsperiod i fjol. I Ljusnarsberg har inga nyproduktioner av bostäder 

skett under perioden. 

Samtidigt är räntorna fortsatt låga vilket indikerar en fortsatt prisökning och med låga 

räntekostnader för fastighetsägare.  

I kommunens allmännyttiga bostadsbestånd finns en hög vakansgrad, främst beroende på att 

Migrationsverket ej längre är hyresgäst sedan årsskiftet 18/19. På Wallmovägen i Bångbro hyrde 

Migrationsverket 30 lägenheter av allmännyttan. En stor del av dessa är fuktskadade och kommunen 

har anlitat besiktningsman som gått igenom lägenheterna. Utifrån det underlaget har faktura ställts 

till Migrationsverket. Dialog med Migrationsverket pågår.  Kommunfullmäktige har beslutat riva hela 

beståndet vilket kommer ske höst. 

En ökning av vakanser har skett i övriga beståndet under 19/20.  

Arbetet med att tillskapa ett seniorboende i gamla Garhytteskolan fortgår. Naturvårdsverket har 

begärt  att en huvudstudie ska genomföras för att bidrag för marksanering kan bli aktuellt. Nu pågår 

arbetet med att sätta samman en ansökan för bidrag för huvudstudien. Kommunen har konsultstöd 

för ändamålet då den kompetensen saknas inom  kommunens organisation. 



Övriga engagemang 

Inledning 

Kommunfullmäktige har rätt att bestämma hur den vill organisera den kommunala verksamheten. 

Fullmäktige måste dock se till att det blir ett heltäckande nämndansvar för de ”obligatoriska” 

uppgifterna. Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun fungerar som socialnämnd och 

bildningsnämnd. Kommunstyrelsens allmänna utskott är tillika krisledningsnämnd. Men kommunen 

har även valt att samordna vissa obligatoriska uppgifter med andra kommuner i gemensamma 

nämnder.  

De gemensamma nämnderna för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora heter 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen samt Bergslagens Överförmyndarnämnd. Vid årsskiftet 17/18 

upphörde Räddningsnämnden Västerbergslagen där Ljusnarsberg och Ludvika var medlemmar. 

Ljusnarsberg är sedan 2018 medlem i Nerikes Brandkår, ett kommunalförbund med säte i Örebro. 

Ljusnarsberg blev därmed den nionde medlemmen i förbundet. 

Från och med 2016 är kommunen även medlem i Sydnärkes lönenämnd, med säte i Kumla kommun 

och från 2017 i Regionhälsan med säte i regionorganisationen. 

Vissa uppgifter inom det tekniska området är också obligatoriska för en kommun och dessa har 

fullmäktige valt att överlåta till kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Kommunen har även valt att samverka privaträttsligt som medlem i ekonomiska föreningar och i en 

kooperativ hyresrättsförening.  

Här nedan presenteras större engagemang som har stor påverkan på kommunens samlade ekonomi 

och verksamhet. Det finns dock många fler engagemang som det inte finns utrymme för att beskriva 

här. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBFB) 

SBFB är ett kommunalförbund med säte i Nora och har de fyra kommunerna i norra länsdelen som 

medlemmar. Ändamålet med dess verksamhet är att tillhandahålla medlemskommunerna tjänster 

inom det tekniska området i enlighet med respektive kommuns ambitionsnivå och ekonomiska 

förutsättningar. Till SBFB har medlemskommunerna överlåtit ansvaret för planering och drift av de 

lagstadgade verksamheterna vatten och avlopp, avfall och gata. Dessutom ansvarar förbundet för 

medlemskommunernas skötsel av park, skogsförvaltning, idrotts- och fritidsanläggningar samt 

lokalvård i den omfattning som anges i den årliga verksamhetsplanen. 

SBFB:s verksamheter delas in i en skattefinansierad del, som finansieras via driftbidrag från 

medlemskommunerna, och en avgiftsfinansierad del, som finansieras fullt ut via taxeintäkter. 

Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i proportion till befolkningsantalet i 

respektive kommun. 

Per den 31 maj prognostiserade SBFB ett underskott totalt med -50 tkr för de skattefinansierade 

delarna och ett resultat för de avgiftsfinansierade verksamheterna med +3 600 tkr vilket är enligt 

budget. Orsakerna till underskottet i den skattefinansierade verksamheten anges vara högre 

kostnader för lokalvården med hänvisning till extra kostnader för handsprit, desinfektionsmedel, 
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arbetskläder mm. Dessa kostnader kommer dock kommunen att återsöka från staten vilket då 

renderar ett nollresultat. För Ljusnarsberg del befaras ett underskott med 100 tkr vilket således 

kommer återsökas. 

I den avgiftsfinansierade verksamheten bedömer förbundet att Vatten och Avlopp (VA) och 

Återvinning följer budget.  

Det pågår en utredning initierad av medlemskommunerna om SBFB som ska belysa styrning ur ett 

ägarperspektiv.  Delrapporter är avlämnade av anlitad konsultfirma.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (SBNB) 

SBNB är en gemensam nämnd mellan de fyra kommunerna i norra länet med Lindesberg som 

värdkommun. Ändamålet för verksamheten är att bidra med väl fungerande myndighetsutövning 

inom miljö- och byggområdena till minst den servicenivå som styrande lagstiftning anger. Nämnden 

ska utveckla och efter behov och resurstillgång tillhandahålla en god och samlad kompetens för 

kommunspecifika frågor för var och en av de samverkande kommunerna kring övergripande 

miljöfrågor, översiktsplanering, naturvårdsfrågor, mark- och exploateringsfrågor, bygglovsärenden, 

energirådgivning med mera.  

Vad avser SBNB har kommunstyrelsen haft små möjligheter att utöva sin uppsiktsplikt. De 

ekonomiska rapporter som delgetts kommunstyrelsen har redovisat endast värdkommunen 

Lindesbergs del av nämndens samlade ekonomi. Men under hösten 2019 delgavs kommunstyrelsen 

även specificerad ekonomisk uppföljning per kommun. Under 2020 har en tertialrapport delgivits 

kommunstyrelsen. Per  den 30 april 2020 är helårsprognosen för SBNB att budgeten kommer hållas 

och leverera ett +0-resultat.

 

Räddningsförbundet Nerikes Brandkår
Sedan årsskiftet ingår Ljusnarsberg i kommunalförbundet Nerikes Brandkår. Ansökan beviljades av de 

övriga medlemskommunerna under hösten 2017. Främsta syftet för kommunen att bli medlem var 

för att säkerställa räddningstjänstens kompetens, bemanning och utveckling. Konstateras kan att 

hittills är samtliga syften uppfyllda. Deltidskåren i Kopparberg är numera fulltalig, det finns t o m kö 

för att bli deltidsbrandman. Stationen har tillförts modern utrustning och fordon ses över och en 

tankbil av modernt snitt återfinns numera på stationen.  Förbundet har av naturliga skäl helt andra 

resurser än vad Ludvika och Ljusnarsberg själva kunde erbjuda. Förbundet är imponerade av hur bra 

arbetsgivare, främst Kopparbergs Bryggeri, underlättar för kåren att kunna utföra sina viktiga 

samhällsinsatser. I förbundets delårsrapport per den 31 juli 2020 prognosticeras ett helårsresultat 

med +416 tkr vilket är 81 tkr bättre än budgeterat. Avvikelserna på både intäkter och kostnader är 

stora. Detta beror på Räddningsregion Bergslagen, RRB, som Nerikes Brandkår är värdorganisation 

för och som inte fullt ut var budgeterad. Den del som inte finns i budget handlar om köp av tjänster 

från SOS Alarm för samtliga 42 kommuner i RRB. Kostnaden kommer att täckas av intäkter från 

medlemmarna. RRB som helhet ser ut att göra ett överskott på 275 tkr- varav 95 tkr är Nerikes 

Brandkårs andel.  

Den pågående pandemin påverkar Nerikes Brandkårs ekonomi genom främst minskade intäkter för 

utbildning och tillstånd. Detta kompenseras till viss del genom minskade kostnader för hyror och 

återbetalning av sjuklön från staten.  
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Pensionskostnaden ser enligt den senaste prognosen ut att bli -432 tkr dyrare än budget vilket är en 

betydligt bättre siffra än förra prognosen.  

 

Kommuninvest ekonomisk förening

Kommuninvest bildades i Örebro län 1986 av nio kommuner med ändamålet att gemensamt kunna få 

bättre lånevillkor och öka konkurrensen på marknaden för kommunal finansiering. Idag omfattar 

samarbetet över 90 procent av landets kommuner och landsting. 

Alla medlemmar i Kommuninvest har ingått en solidarisk borgen som anses vara en mycket stark 

garanti för Kommuninvests åtaganden, emedan kommuner och landsting aldrig kan försättas i 

konkurs eller på annat sätt upphöra att existera.  

Förutom det solidariska borgensåtagandet som samtliga medlemmar (ägare) i Kommuninvest har 

åtagit sig, har samtliga medlemmar också satsat kapital i bolaget. Ljusnarsbergs kommuns andel i 

Kommuninvest värderas till 847 tkr.  

Aktuell skuld i delårsbokslutet till Kommuninvest är 161 993 tkr. Kommunens totala insatskapital i 

den ekonomiska föreningen är 4 422 tkr. Utdelningen på förra årets insättning betalades ut i maj i år 

och uppgick till 182 tkr. 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 

Den kooperativa hyresrättsföreningen Riksbyggen Kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 

äldrebostäder är ägare av kommunens vård- och omsorgsboenden. Riksbyggen förvaltar 

fastigheterna åt hyresrättsföreningen. Styrelsen består av sju ordinarie och sju ersättare varav tre 

ordinarie och tre ersättare representerar kommunen, en ordinarie och en ersättare från Riksbyggen 

och tre plus tre hyresgäster.  

Hyresrättsföreningens totala skuld till kommunen uppgår till 116 743 tkr. Skulden har ej minskat 

under perioden men efter rapportperioden har föreningen amorterat 500 tkr. Kommunen står alla 

ekonomiska risker i den kooperativa hyresrättsföreningen. Egentligen skiljer sig inte åtagandena från 

det scenariot att kommunen skulle äga och förvalta fastigheterna själv, men fördelen med att bedriva 

verksamheten i en hyresrättsförening är att organisationen är flexiblare än om den skulle bedrivas i 

kommunal regi. Vad som också är positivt är att de boende blir engagerade i styrningen av 

verksamheten. 

Efter att redovisningen släpat i föreningen pga momshanteringen är nu föreningen i takt. Likviditeten 

är god men marginalerna och därmed likviditeten behöver förbättras inför det ökande behov av 

boendeplatser som förväntas uppstå de kommande åren. En översyn är nödvändig av hyresnivåerna 

för både bostäder och lokaler. 

 

Sydnärkes lönenämnd 

Ljusnarsbergs kommun är medlem i Sydnärkes lönenämnd sedan 2016. Det är en gemensam nämnd 

för lönesamverkan mellan Kumla, Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Ljusnarsbergs 
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kommuner. Nämnden har sitt säte i Kumla. Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande 

kommunernas uppgifter inom löne- och pensionsadministration. Under året antas nämnden 

administrera 8 750 lönespecifikationer per månad.  

 

Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice (Regionhälsan) 

Kommunen är från och med 2017 medlemmar i Regionhälsan, som har Region Örebro län som 

huvudman. Medlemmar är Regionen, Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå och Lindesbergs kommuner. 

Insatsen i Regionhälsan bestämmer respektive medlemskommun. I dagsläget har kommunens 

företagshälsovård en budget på 216 tkr varav 163 tkr är tjänster från den gemensamma nämnden.  

Regionhälsan genomför löpande utbildning i arbetsmiljöarbete för samtliga nytillträdda chefer och 

skyddsombud i kommunen.  

 

Personalredovisning 
 
Inledning  

Personalkostnaderna i Ljusnarbergskommun motsvarar 52 % av kommunens budgeterade kostnader 
och personalkostnaderna första halvåret uppgick till 107 741 tkr.  
Delårsrapporten visar på faktauppgifter per 30 juni 2020. Då delårsrapporten 2019 avsåg perioden 
januari- augusti kan jämförelse bli något missvisande.  
 
Antal anställda (avser tillsvidare, visstid, månadsanställda) 

Ljusnarsbergs kommun har per 30 juni följande anställda: 
 
Antal anställda/årsarbetare per anställningsform per 30 juni 2020 

Anställnings- 
form 

Antal  
anställda 

Års 
arbetare 

Kvinnor 
anställda 

Kvinnor 
årsarb 

Män  
anställda 

Män 
årsarb 

tillsvidare 335 310 266 244 69 66 

visstid 438 58 293 47 145 10 

Övrigt 17 16 9 8 8 7 

Totalt 737 384 525 299 212 83 
(rapport 1 Ny tillsvidare-visstid) 

 
Antal anställda medarbetare i jämförelse mellan 2020-2017. 
 

Anställningstyp 2020 åarb 2019 åarb 2018 åarb 2017 åarb 

Tillsvidare 335 310 332 309 342 321 339 322 

Visstid 438 58 435 60 432 89 477 82 

Övriga 17 16, 21 16 24 18 24 19 

Totalt 737 384 788 385 798 428 840 423 

kvinnor 525 300 569 302 577 329 584 325 

män 212 84 219 83 212 99 256 98 
(rapport 1 Ny tillsvidare- visstid) 
 

Den högre andelen visstidsanställningar kan förklaras av att det vid mättillfället ingår 
semestervikarier, feriepraktikanter samt projektanställning. 
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Redovisning åldersfördelning, antal anställda –– tillsvidareanställda jämförelse mellan 
åren 2020 – 2017 ( per 30 juni) 
 

Ålders- 
grupp  

Antal anställda  
år 2020 

Antal anställda   
år 2019 

Antal anställda 
år 2018 

Antal anställda 
år 2017 

20-29 år 4 11  5 4 

30-39 år 46 48 48 46 

40-49 år 71 77 74 71 

50-59 år 111 107 110 111 

60 år - 92 71 77 92 
(rapport 2 åldersfördelning) 
 

Åldersfördelningen visar på en ökning i åldersgruppen 60 år och uppåt.  
Ett viktigt led i kompetensförsörjningen och att trygga framtida kompetensbehov är att en  
framtagen plan finns för detta med åtgärder och aktiviteter. Detta kommer att genomföras 
under hösten tillsammans med verksamheterna. Genomsnittsåldern visar på en svag positiv 
trend till att våra anställda är något yngre i ålder än vid tidigare år. Genomsnittsåldern på 
totalnivå är per 30 juni 48,84 år, och f g år 49,99 och för 2019 motsvarades åldern av 51,01 
år. 
 
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden jämförelse 2020 – 2017. 

 200630 190630 180630 170630 

Total sjukfrånvaro 8,29 7,57 7,94 8,27 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,95 7,9 8,92 8,81 

Sjukfrånvaro män 6,12 6,46 4,97 5,23 

Sjukfrånvaro ålder – 29 år 11,84 6,75 8,92 7,32 

Sjukfrånvaro ålder 30-49 år 8,09 6,49 6,68 5,79 

Sjukfrånvaro  > 50år 7,94 8,51 8,77 9,53 

Långtidssjukfrånvaro > 60 dgr 40,64 43,29 51,04 49,49 
(rapport Ny sjukfrånvaro i %  av arbetstiden) 

 
Landet har en pågående pandemi, varför sjukfrånvaron för vår kommun inte i nuläget är 
jämförbar med andra kommuner. Det kan dock konstateras efter avstämningar i de nätverk 
kommunen ingår i, att sjukfrånvaron i vår kommun är relativt låg.  Sjukfrånvaron visar totalt 
på en ökning och likaså bland kvinnor. Åldern 29 år har en högre ökning, dock återfinns få 
anställda inom åldersgruppen varför enskilda sjukfall kan få ett högre genomslag. 
Långtidssjukfrånvaro, d v s sjukfrånvaro överstigande 60 dagar har minskat sedan tidigare år. 
 
Under hösten kommer en kartläggning av samtlig sjukfrånvaro i kommunen att genomföras. 
(Därav görs ingen fördjupning av sjukfrånvarosiffrorna vid delåret)  
Kartläggningen har sin grund i arbetsgivaransvaret och omfattar både kort- och långtids 
sjukfrånvaro och som ska resultera i en plan med åtgärder och insatser på individnivå. Det är 
enligt forskning konstaterat att en indikator för att förebygga långtidssjukskrivningar är att i 
tid fånga upp korttidssjukfrånvaro.  
Sjukfrånvaro per förvaltning  

Sjukfrånvaro per 
förvaltning 

Totalt 
2020 

Kvinnor 
2020  

Män 
2020 

Totalt 
2019 

Kvinnor 
2019 

Män 
2019 

Totalt 
2018 

Kvinnor 
2018 

Män  
2018 

Allmänna 
verksamheten 

7,54 6,80 8,70 5,01 3,99 6,46 8,76 8,99 8,44 
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Bildningsverksamheten 5,69 6,34 3,89 4,65 4,55 5,05 4,3 5,26 1,41 

Sociala verksamheten 10,35 10,99 7,04 10,45 11,22 7,46 10,96 11,99 6,70 

          
(webbrapport, sjukfrånvaro i % av arbetstiden) 

Sjukfrånvaro redovisat per tillfälle och antal frånvarodagar  

intervall 2020 2019 2018 2017 

1 dag 107/105,57 134/132,54 115/113,72 134/132 

2-14 dagar 396/1697,92 342/1399,69 348/1483,96 342/1399 

15-29 dagar 13/229,09 14/263,12 14/234,05 14/263,12 

29-59 dagar 9/328,46 13/463 13/518,45 13/436 

60-90 dagar 9/597 5/218,25 2/143,00 5/218,25 

91 dagar - 24/2577,11 27/3030,95 27/3477,77 27/3030,95 

Totalt 
frånvarodagar 

 
5535,15 

 
5507,55 

 
5970,93 

 
6031,61 

 

Korttidssjukfrånvaron (1 dag) har minskat i jämförelse med övriga år. 
Ovanstående visar på att frånvaro inom intervallet 2-14 dagar har ökat samt 60-90 dagar. 
Det som med största sannolikhet finns synligt i 2-14 dagars intervallet och kan förklara en 
ökning är de restriktioner som pandemin medfört, d v s att stanna hemma vid 
”sjukdomskänsla”, vilket är allt som oftast mer än 1 dags frånvaro. 
 

Sysselsättningsgraderna bland medarbetarna är relativt oförändrade. Minskning syns dock 
bland andelen medarbetare som arbetar 75-99 % , som minskat med 11 medarbetare.  
Minskningen kan bl a förklaras av att olika åtgärder/reduceringar har genomförts i 
verksamheterna för att få en ekonomi i balans,( bl a inom äldreomsorgen)  
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % och  jämförelse 2020-2018 

 20200630 20190630 20180630 

Totalt 93,44 93,17 92,38 

Kvinnor 93,03 92,41 91,73 

Män 96,53 96,43 95,29 
(rapport heltider deltider) 

 
När det gäller genomsnittlig sysselsättningsgrad syns en svag ökning på samtliga nivåer till en 
högre sysselsättningsgrad. Kommunerna har ett uppdrag från SKR och Kommunal att ta fram 
en plan för att öka andelen heltidsanställda i kommunerna. Att öka andelen heltidsanställda 
är en utmaning, som bl a ställer krav på flexibilitet, förändrade arbetssätt och kulturer hos 
samtliga. Detta arbete kommer att intensifieras under hösten. När det gäller personalens 
arbetsturer och andelen arbetade delade turer så förekommer generellt i en ringa 
omfattning på samtliga arbetsställen och motsvaras idag av ett arbetspass per arbetshelg för 
personalen.  
 
Sysselsättningsgrad och antal anställda för åren 2020-2018. 

Procents sats som 
arbetas 

Antal anställda som 
arbetar 20200630 

Antal anställda som 
arbetar 20190630 

Antal anställda som 
arbetar 20180630 

40-49 % 1 1 1 

50-74 % 12 12 17 

75-99 % 86 95 93 

100 % 204 206 200 
(rapport heltider deltider) 
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Rekrytering 
Det är emellertid svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper däribland inom de yrken som kräver  
legitimation,  som ex sjuksköterskor och lärare, dock är detta ett mönster som finns i landet totalt. 
Det är inte alltid sökande finns till vakanser vilket medför att andra verksamhetslösningar utifrån 
aktuell situation får prövas. Arbete pågår med att attrahera och knyta kontakter med bl a studenter i 
samband med utbildning i kompetensförsörjningssyfte. Plan för kompetensförsörjning tas fram 
under hösten. En HR generalist har anställts under våren, vilket ger öppnar upp ett mer aktivt HR 
arbete framgent. 
Följande tjänster har annonserats fram till 30 juni: 
Lärare fritidshem/förskola, förskollärare, musiklärare, lärare idrott, lärare bild, skolsköterska, 
elevassistent, lärare åk 1-3, lärare SO, lärare SVA, läraraspiranter, lärare till grundsärskolan, assistent 
till förskolan, sjuksköterskor, fastighetsskötare samt vikarieannonser inom respektive verksamhet. 
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Rapportering mål och måluppfyllelse 
 

Öppen kommun 

 

 

Kunskap och kompetens 

 

  

Övergripande mål Öppen kommun Målvärde 

Kvantitativa mål Indikator/mätmetod 
Resultat Budget Resultat 

Mål-uppfyllelse  
2019 2020 20200630 

Kommunen ska erbjuda alla föräldrar 

barnomsorgsplats till sina barn inom tre 

månader 

Antalet beviljade 

ansökningar inom tre 

månader jämfört med 

totala antalet ansökningar 
< 100% 100% <100%  

 

          
Kommunens bibliotek ska öka utlåningen 

av digitala medier jämfört med 2019. 
Biblioteket följer upp 

under året 
23% 10%  21% 

 

Alla vuxna biståndsmottagare med 

försörjningsstödshinder p.g.a. sociala skäl 

ska erhålla individanpassat stöd utifrån sin 

situation 

Individanpassad 

handlingsplan till alla 

vuxna biståndstagare 
< 100% 100% <100% 

 

Övergripande mål kunskap och kompetens Målvärde 

Kvantitativa mål Indikator/mätmetod 
Resultat Budget Resultat 

Mål-uppfyllelse  
2019 2020 20200630 

Andelen elever som får godkänt på nationella 

proven i åk 3 mäts 

Resultat från Siris 

(Skolverket) 
< 70% 70% 

Ej mätbart. 

Nationella 

prov 

inställda 

pga corona  

----- 

          
Andelen elever som är 

behöriga till nationellt gymnasieprogram 

(yrkes) mäts 
Resultat från Siris 

(Skolverket) 
68% >90% 81%  

 

Elever som söker SFI utanför 

etableringsprogrammet ska tas emot inom en 

månad 
Uppföljning av rektor för  

vuxenutbildningen 
nytt mål  

2020 
100% 100% 

 



19 
 

 

Innovation och entreprenörskap 

 

 

  

Övergripande mål Innovation och entreprenörskap Målvärde 

Kvantitativa mål Indikator/mätmetod 
Resultat Budget Resultat 

Mål-uppfyllelse  
2019 2020 20200630 

 

Delmål 1: 

Barn i befolkningen som 

ingår i familjer med 

ekonomiskt bistånd ska 

minska jämfört med 2019 

nytt mål 

2020 
< 2019 

+29%   

(april 

19/20)  

 

          
Antalet försörjningstagare ska minska 

 

Delmål 1 och 2 källa: socialstyrelsen, RTB 

Delmål 3: uppföljning av 

arbetsmarknadskonsulent 

Delmål 2: 

Vuxna biståndsmottagare 

med försörjningsstöd p g 

a arbetslöshet ska minska 

jämfört med 2019 

nytt mål 

2020 
< 2019 

+260%  

(april 

19/20) 

 

 

Delmål 3: 

100% av alla individer 

som erhåller 

försörjningsstöd p g a 

arbetslöshet ska ha 

kontakt och upprättad 

handlingsplan med 

arbetsmarknadskonsulent 

inom kommunen. Krav 

på aktiviteter ska framgå 

av handlingsplanen. 

nytt mål 

2020 
100% <100% 
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Möten och upplevelser 

 

 

Helårsprognos för övergripande måluppfyllelse 

Öppen kommun 

- Prognosen på helår är att vi inte kommer kunna erbjuda 100% plats inom tre månader då 

antalet barn är fler än förväntat. Prognosen har varit ett minskat antal barn men resultatet 

inför hösten är betydligt fler barn i behov av barnomsorgsplats. 

- Antalet digitala medielån på biblioteket kommer att nås på helår. 

- Sannolikt kommer  100% av de vuxna biståndstagarna kommer att kunna erhålla en 

handlingsplan under andra halvåret då två projekt startat för att bland annat öka 

arbetsmarknadsinsatserna. 

Kunskap och kompetens 

- Andelen som får godkänt på nationella prov kommer inte att kunna mätas då proven blev 

inställda p g a coronapandemin. 

- Andelen behöriga till gymnasieskolan kommer inte att nås då resultatet för året redovisas 

redan nu i delårsbokslutet. Vi har goda förhoppningar att en högre andel av eleverna ska nå 

gymnasiebehörighet 2021. 

- Mottagning inom SFI bedömer vi kunna uppnås även vid årsbokslut 2020. 

Övergripande mål Möten och upplevelser Målvärde 

Kvantitativa mål Indikator/mätmetod 
Resultat Budget Resultat 

Mål-uppfyllelse  
2019 2020 20200630 

 

Delmål 1: 

Samtliga särskilda 

boenden ska erbjuda 

minst en organiserad och 

gemensam aktivitet per 

dag under helgen 

104 
104 

aktiviteter 

helgdagar                  
uppnått  

 

          

Det ska vara hög kvalitet inom den 

kommunala äldreomsorgen 

Delmål 2: 

Samtliga särskilda 

boenden ska erbjuda 

minst två organiserade 

och gemensamma 

aktiviteter vardagar 

104 
104 

aktiviteter 

vardagar 
 uppnått 

 

 

Delmål 3: 80% av 

hemtjänsttagarna 

ska uppleva att 

hemtjänstpersonalen har 

tillräckligt med tid för 

sina arbetsinsatser 

2017, 72% 80% 
mätbart på 

helår ------ 
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Innovation och entreprenörskap 

- Måluppfyllelse för delmål 1 och 2 ligger långt ifrån måluppfyllelse och förväntas inte uppnås 

på helår då båda måtten har ökat istället för minskat. 

- Delmål 3 kommer troligtvis att uppnås. Två projekt har startat för att arbeta aktivt med 

arbetsmarknadsinsatser och att fler kommer i arbete och får egen försörjning.  

Möten och upplevelser 

- Delmål 1 och 2 kommer att kunna nås på helår då de särskilda boendena arbetar aktivt med 

att bryta ensamhetskänslan för de boende. 

- Delmål 3 kommer sannolikt att uppnås då man under året arbetat med att bland annat 

utveckla planeringssystemet TES som ska ge individerna en säker och god omvårdnad. 
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Finansiella mål 

 

Finansiella mål Målvärde 

Kvantitativa mål 
Budget Prognos Resultat 

Måluppfyllelse  
2020 2020 20200630 

Resultatet ska vara 

minst 12 000 tkr 
12000 tkr 

4792 tkr  

Målet nås ej 
9369 tkr 

Skuldbördan ska inte 

öka 
Målet nås Målet nås 

Skuldbördan 

minskat med  

5 000 tkr 


Investeringsnivån ska 

inte överstiga 34 989 

tkr 

Målet nås Målet nås 
Utfall 2 565 tkr 

Målet nås 


Likviditeten ska uppgå 

till minst 5% av 

nettokostnaderna 

Målet nås Målet nås 
Utfall 58%  

Målet nås 


 

 

Helårsprognos för finansiella mål 

Tre av fyra mål uppnås o delårsrapporten och prognosen för helåret är densamma. Det är 

resultatnivån som ej bedöms uppnås utifrån de prognoser verksamheterna lämnat och den 

skatteprognos från SKR som delårsrapporten utgår från avseende skatteintäkter och generella 

statsbidrag. Om prognosmakarna kommer fram till ett annat utfall i mer positiv riktning vid 

kommande skatteprognoser kan det finnas möjlighet att även nå resultatmålet på helårsbasis. 

Vad avser målet för investeringsnivå kommer det klaras av. Fortsatt är det dock en kraftig 

eftersläpning från SBFB avseende fakturering av utförda investeringar vilket försvårar kommunens 

likviditetsplanering. 

   



Förväntad ekonomisk och verksamhetsanknuten utveckling kopplat till god 

ekonomisk hushållning.

Målsättningen med förvaltningen av kommunens samlade ekonomi är god ekonomisk hushållning så 

som den definieras i kommunens Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det som kommunen vill 

uppnå är en tillfredsställande kvalitet på den kommunala servicen för nuvarande och kommande 

generationer, med hänsyn till det ekonomiska utrymmet och en balanserad utdebitering. I och med 

den nya redovisningslagen blir det ännu tydligare för den som granskar kommunens räkenskaper att 

det finns stora ekonomiska intressen i verksamhet som bedrivs i gemensamma nämnder, 

kommunalförbund eller privat regi. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över all kommunal 

verksamhet, oavsett i vems regi den genomförs, och måste verka för att de egna intressena får 

genomslag. 

Kommunens långsiktiga strategi med att minska den samlade skuld- och ansvarsbördan, hög 

likviditetsnivå, långsiktiga finansiella placeringar och rätt nivå på skatteuttaget ger förutsättningar för 

att bedriva den kommunala verksamheten enligt lag, förordningar och politiskt uppsatta mål och 

investera så att inte kommande generationer ska få en orimlig investeringsbörda. Med fortsatt höga 

resultatnivåer ges rätt förutsättningar till en fortsatt hög investeringsnivå. 

De placerade medlen ska i första hand ses som en garant för långsiktiga åtaganden såsom   

uppfyllande av kommunens pensionsförpliktelser och ha en reserv för att inte hamna i en 

likviditetskris liknande den som kommunen befann sig i under slutet av 1990-talet och början av 

2000-talet.  

 

Tabellen nedan visar kommunens samlade pensionsförpliktelser. Noteras bör att ansvarsförbindelsen 

minskar. Den är dock avhängig en rad faktorer t ex livslängdsantaganden och RIPS-ränteutvecklingen. 

Vad avser RIPS-räntan är den oförändrad 2020 liksom livslängdsantaganden. Däremot har SKR som 

målsättning att besluta om nya livslängdsantaganden 2021 medan det är mer oklart när en 

förändring av RIPS-räntan kommer ske.  

Nedanstående tabell visar kommunens pensionsförpliktelser. Ansvarsförbindelsen minskar successivt 

i takt med att utbetalningar av pensioner sker. Om RIPS-räntan sänks kommer det påverka 

ansvarstagandets storlek genom att den ökar.  

Pensionsförpliktelser 2019-08-31 2019-12-31 2020-06-30 

(tkr)       

Avsättningar för pensioner 3940 3863 3 841 

Ansvarsförbindelser för pensioner 122 289 118 773 116 988 

Summa pensionsförpliktelser 126 229 122 636 120 829 

Placering Pensionsmedel  0 0 0 

Återlånade medel 126 229 122 636 120 829 
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Olika bedömare, bl a KPA (Kommunernas pensionsanstalt), konjunkturinstitutet m fl anser att 

räntenivåerna kommer vara fortsatt låga under en längre tid, åtminstone fram till 2028/29. Detta är 

av väsentlig betydelse för kommunen. Allmännyttan står inför mycket stora investeringar i form av 

renoveringar alternativt nybyggnation och det är också troligt att en viss utbyggnad av 

äldreboendeplatser kommer behövas. 

Inför framtiden kommer den demografiska utvecklingen få en allt större betydelse för kommunens 

ekonomi. Den växande gruppen invånare över 80 år kommer successivt öka markant. Samtidigt 

”slipper” kommunen problematiken som många andra kommuner kommer ha, nämligen att förutom 

ökningen av äldre, även ett ökat antal barn och ungdomar. I kommunen kommer en minskning av 

antalet barn och ungdomar ske.  

Kommunen kompenseras via kostnadsutjämningssystemet för den förändrade demografin. Det 

kommer dock krävas en omställning inom äldreomsorgen där fler personer i behov av vård och 

omsorg får omvårdnaden i sin hemmiljö. Vidare kommer en ökad digitalisering ställa nya 

kompetenskrav på personalen och samtidigt krävs en noggrannhet för digitaliseringens kostnader 

jämfört övriga kostnader. 

Coronapandemins verkningar är fortsatt oklar ur ett ekonomiskt perspektiv. De försämrade 

skatteintäkterna kommer det ta tid att hämta tillbaka. Av stor betydelse blir hur regering och riksdag 

agerar gentemot kommunsektorn i samband med budgetpropositionen i höst. Om det blir mer 

tillskott till sektorn är det SKR:s krav att det ska i form av generella statsbidrag. Den uppfattningen 

delas av Ljusnarsbergs kommun.  
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Helårsprognos och delårsresultat 
Resultatet för perioden är +3 757 tkr. Det innebär en negativ budgetavvikelse med -8 243 tkr mot 

den fastställda budgeten om +12 000 tkr. För de två utskotten, allmännyttan samt 

överförmyndarnämnden ser helårsprognosen enligt följande: 

 

Allmänna utskottets verksamheter exklusive allmännyttan                          +4 341 tkr  

Allmännyttan     -2 537 tkr 

Bildnings- och sociala utskottet                          -11 209 tkr 

Överförmyndarnämnden       +198 tkr 

 

Nedan följer en kort redogörelse för helårsprognosen. För djupare analys och information hänvisas 

till verksamhetsberättelserna för de olika verksamhetsområdena. 

 

Allmänna utskottets verksamhetsområde 

De största avvikelserna inom utskottets område i helårsprognosen är följande: 

Vht 01230 Ekonomiavdelning  aviserar ett överskott med 663 tkr varav ca 425 tkr avser statligt stöd 

för sänkta arbetsgivaravgifter med anledning av coronapandemin samt lägre kostnader bl a för 

scanning av fakturor och konsultstöd. 

Vht 03131 Pensioner uppvisar en prognos med ett överskott med 2 312 tkr. Anledningen är färre 

anställda än när prognosen gjordes vilket påverkar pensionsavsättningarna positivt.  

Vht 09320 Lönepott beräknas ge ett överskott med 986 tkr. Dock är det vanskligt att vara allt för 

bestämd i prognosen eftersom både den lokala och centrala lönerörelsen pausat p g a 

coronapandemin. De centrala förhandlingarna är planerade att återupptas efter den sista oktober 

om läget då tillåter det. 

Fullmäktige beslutade när budgeten antogs att 1 000 tkr öronmärktes för eventuellt underskott för 

vinterväghållningen. Som bekant var den gångna vintern snöfattig med relativt få 

snöröjningsinsatser. Ett överskott kan därmed med sannolikhet förväntas. Dock är något överskott ej 

medtaget i prognosen. 

Vht 01110 Kommunledning/stab förväntas ge ett överskott med 684 tkr då budgeterade 

konsultkostnader inte utnyttjats fullt ut. 

 

Vht 09310 KS disp oförutsett har en budget på 6 000 tkr men där det i prognosen antas endast 

förbrukas 2 500 tkr, d v s ett överskott med 3 500 tkr. 

 

Vht 51191 Bostadsanpassningsbidrag står för ett stort underskott och beräknas överskrida budget 

med -1 000 tkr. Här behöver dialogen förbättras med SBNB som handlägger ärendena. 

 

Vht 08131 IT-verksamhet antas få högre kostnader än budget med -964 tkr. Licenser, uppräkningar 

av årsavgifter för programvaror och intäkt för IT-tekniker är skälen till underskottet. Det pågår en 

ständig översyn av antalet licenser för att hålla nere kostnaderna.  
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Vht 23020 Kopparbergs marknad räknar inte med några intäkter eller kostnader för marknaden även 

om inte något beslut ännu har tagits om att ställa in marknaden. Det renderar i ett underskott med -

272 tkr. 

Vht 01250 Löneavdelning blir underskott på helår med -480 tkr p g a ökade personalkostnader fr om 
1 juni 2020 motsvarande 440 tkr, samt nytt rekryteringssystem cirka 40 tkr. 
 
Vht 44071 Skolfastigheter beräknas ge ett underskott med -2 100 tkr beroende av 
saneringskostnader ovanför Kyrkbacksskolan och vid förskolan Skogsgläntan. En viss osäkerhet råder 
då ännu inte alla kostnader inkommit. Dock ska det ej rendera ett större underskott, snarare ett 
lägre. 
 
Vht 81520 Allmännyttan befarar ett under skott mot budget med -2 537 tkr. Den ökade 
vakansgraden förorsakar ett intäktsbortfall på helår med -1 750 tkr. Vidare uppskattas kostnader för 
återställning efter vattenskador uppgå till -1 000 tkr. 
 

Bildnings- och sociala utskottets verksamhetsområde 

De största avvikelserna inom utskottets område i helårsprognosen är följande: 

Vht 53001 Färdtjänst/Riksfärdtjänst redovisar en kraftigt ökad  kostnad för färdtjänstresor som 

påbörjades i fjol och fortsatt under våren. Den ökade kostnaden för färdtjänst/riksfärdtjänst har 

delvis berott på den direktupphandling som Region Örebro län tvingades göra beroende på att den 

tidigare upphandlade leverantören inte kunde uppfylla leveranskraven. Direktupphandlingsavtalet 

gäller tom 30 juni 2020 och innebär fortsatt högre kostnader. Under våren infördes också regeln att 

man inte samåker med andra på grund av Covid 19, så trots en kraftigt minskad beställning av 

färdtjänstresor har kostnaden ökat jämfört med första halvåret förra året. Det nya avtalet från 

halvårsskiftet innebär enligt bedömning av regionens handläggare fortsatt högre kostnad för 

kommunen. Helårsprognosen är ett underskott med -300 tkr. 

Vht 51301 LSS adm o arbetsledning genererar ett överskott med 235 tkr då en tjänst vakanthålls. 

Vht 51336 LASS pers assistans barn bedöms överskrida budgeten med -550 tkr. Under 2018 

var det tre barn som hade personlig assistans genom försäkringskassan , under 2019 var det 

fyra barn och nu har ett femte barn tillkommit med behov av personlig assistans.  

Vht 55839 Övriga öppna insatser vuxna missbruk är ingen budget lagd för denna utgiftspost. Här 

återfinns kostnader för alkoholmätare, Previct, som är ett digitalt verktyg för att kunna bo kvar på 

hemmaplan och samtidigt gå i behandling för sitt missbruk. Överskridande med -200 tkr. 

Vht 56401 Institutionsvård barn och ungdom har prognos på helår ett befarat underskott med -

1 100 tkr. Återsökning från Migrationsverket görs men osäkerhet råder om det blir beviljat.   

Vht 56701 Familjehem SoL+LVU barn och ungdom är budgeterad med 1 935 tkr och prognosen visar 

3 635 tkr. 15 familjehemsplacerade barn har kommunen haft de senaste två åren men budgeten 

räcker inte till samtliga placeringar. Två tillkomna LVU-placeringar i konsulentstött familjehem 

förvärrar prognosen ännu mer mot förra årets överdrag gentemot budgeten. Underskott på helåret 

med -1 700 tkr. 
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Vht 57501 Ekonomiskt bistånd och löner för socialsekreterare inriktning ekonomiskt bistånd 

Prognosen i dagsläget ligger på en kostnad på helår med 8 600 tkr. Om kostnaderna inte minskar 

kommer underskottet att uppgå till 3 400 tkr. Flera projekt har satts igång där 

arbetsmarknadsenheten (AME) tar en aktivare roll i att hjälpa individer ut i egen försörjning samt att 

nya grundutredningar och kontroller görs för att stävja felaktiga utbetalningar. Kostnaderna under 

maj och juni har minskat med knappt 100 tkr per månad och förhoppningen är att det börjar ge 

effekt med noggrannare kontroller, krav och samarbete med AME. Nedanstående tabeller visar dels 

volymen av biståndstagande hushåll, dels utbetalningsvolymer för ekonomiskt bistånd. 

 

Ekonomiskt bistånd, Ljusnarsberg, Antal 

hushåll 

 

   

År Januari Februari Mars April Maj Juni 

2019 73 69 67 71 73 77 

2020 103 106 106 107 -- -- 

Socialstyrelsens statistikdatabas 2020-07-10   

 

Ekonomiskt bistånd, Ljusnarsberg, Utbetalt ekonomiskt 

bistånd tkr 

 

År Januari Februari Mars April Maj Juni 

2019 591 572 525 544 601 635 

2020 822 867 826 858 768 790 

Socialstyrelsens statistikdatabas 2020-07-10   

 

Som framgår har både antalet hushåll och bidragsutbetalningarna ökat.  

Lönekostnaderna överskrids med ca 315 tkr. Orsaken är personalomsättning som resulterat i 

kostnader för rekrytering och personalavgångar.  

Vht 51317 Vårdhem psyk har två nya placeringar vilket förorsakar en prognos på -1 930 tkr. För 

närvarande undersöks möjligheten att ta hem placeringar för att minska kostnaderna. 
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Vht 51335 LASS pers assistent-Vuxna avlämnar en prognos med ett överskott med 895 tkr. Det beror 

på färre antal assistansärenden. 

Vht 51222 och 51223 Koppargården och Solgården uppvisar ingen avvikelse mot budget i 

sina respektive årsprognoser. 

Vht 51114 Hemtjänst och vht 51224 Treskillingen har en negativ prognos med -2 500 tkr. Ett 

arbete har genomförts under våren gällande personalanpassning och nya scheman är startade  för 

yttre och inre hemtjänst. För att kunna anpassa bemanningen med kort varsel så kommer längre 

vikariat och resurser inte att läggas mer än max en månad i taget. En viktig del i arbetet för att få 

kontinuitet och använda de resurser som finns är att även nattpatrull ingår i hemtjänstens planering. 

Under året kommer även regelbundna genomgångar att ske kring aktuella biståndsbeslut. Denna 

genomgång är viktig för att kunna signalera om behov ändras och kunna anpassa planeringen efter 

det. Hemtjänsten måste ha ett aktivt arbete för att kunna fördela resurser på bästa sätt och därför 

kommer även användning av in- och utcheckning hos vårdtagare vara en viktig del i arbetet för att 

optimera planering. 

Hittills i år är personalkostnaderna inklusive sociala avgifter ca 872 tkr lägre än under samma period i 

fjol. Tabellen nedan visar personalkostnaderna i tkr per månad för 2019 och 2020. 

 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti 

2019 1 607 1 552 1 535 1 627 1 668 1 902 1 544 1 787 

2020 1 750 1 663 1 546 1 529 1 510 1 385 1 298 1 669 

Diff -143 -111 -10 98 158 516 246 118 

 

Någon nämnvärd förändring i antalet beviljade timmar föreligger ej mellan åren under perioden 

januari-juni. 2020 var antalet beviljade timmar 15959 och 2019 var antalet 16229 timmar. 

Kommunen har en hög kostnad per beviljad timme jämfört med andra kommuner. Under hösten 

kommer en djupanalys ske för att utröna de direkta orsakerna härtill. Bl a ingår kommunen i ett 

nätverk som drivs av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och RKA (Rådet för kommunala analyser) 

benämnt ”Håll koll på äldreomsorgen”. 

Nedanstående diagram visar antalet budgeterade timmar (enligt bemanningsplan), antal beslutade 

timmar av biståndsbedömarna i jämförelse med det faktiska utfallet av arbetade timmar. 
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Som synes minskar skillnaden mellan budget/beslut och den faktiska arbetstiden. Det tyder på att 

verksamheten planeras och följs upp mer noggrant än tidigare. 

Vht 40761 Matservice – Förskolor befaras gå med ett underskott med -500 tkr. En översyn av 

kostnadsfördelningen mellan de verksamheter som köper mat av kostavdelningen kan det finnas skäl 

för att genomföra.  

Vht 44011 Grundskola undervisning är den största enskilda verksamheten inom grundskolan. Där 

budgeteras och bokförs lärarpersonalen. För 2020 är prognosen att verksamheten håller sin budget.   

Vht 44088 Elevassistenter grundskola prognosticerar ett underskott med -1 800 tkr. Åtgärder som 

pågår för att minimera underskottet är överväganden vid de tillfällen assistentbehov 

uppmärksammas. Vilka andra åtgärder kan prövas innan och vad kan göras ytterligare innan 

assistensstöd sätts in. Det behöver vidare tillses att den resurs som tillsätts som elevassistent 

nyttjas på effektivast möjligast sätt exempelvis genom att den kan delas mellan elever. 

 

Under året har det även tillkommit assistentbehov inom andra verksamheter som särskola 

och grundskola i statlig regi. Detta är behov som vi inte själva kan påverka omfattningen av 

då det dels består av behov av permanent natur samt lagstadgade insatser.  

Sedan 2018 till 2020 har kostnaderna för elevassistenter minskat från 3 042 tkr till 2 317 tkr 

för första halvåret respektive år.  

Överförmyndarnämndens verksamhetsområde 

Vht 13010 Överförmyndarverksamhet avlämnar en gentemot budget positiv prognos med 318 tkr. 

Anledningen är en långtidssjukskrivning samt att en handläggare varit partiellt tjänstledig för studier. 

För att säkerställa en fortsatt hög servicenivå har administrativt stöd köpts in från annan verksamhet 

i kommunen motsvarande 50 %. Både den partiella studieledigheten och köpet av administrativt stöd 

planeras fortgå under resterande del av 2020. 
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Vht 13012 Överförmyndarverksamhet ensamkommande barn  bedöms överskrida budgeten med -

119 tkr.  

 Skatter och generella statsbidrag 

Kommunsektorns skatteintäkter bedöms minska kraftigt i förhållande till vad som antogs när 

budgetpropositionen beslutades förra hösten. I den senast tillgängliga prognosen från Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR), cirkulär 20:20, bedöms skatteunderlagstillväxten för 2020 uppgå till 

0,9 %. Detta ska jämföras med den av regeringen fastställda uppräkningen med 2,6 % i samband med 

budgetpropositionen hösten 2019 och den uppräkning som SKR rekommenderar sina medlemmar att 

basera budgeten på, nämligen 2,5 %. Till detta ska även läggas den nedrevidering av skatteintäkterna 

för 2019 som aviserats. Där minskar skatteunderlagets uppräkning från 3,9 % (regeringens 

budgetproposition hösten 2018) till 2,0 % i vårpropositionen april 2020. 

För Ljusnarsbergs kommun innebär det minskade skatteintäkter i förhållande till budget för 2020 

med sammanlagt närmare 8 700 tkr vilket näst intill motsvarar en krona på kommunalskatten. Det är 

ett dramatiskt fall och fortfarande är säkerheten i prognoserna låga. När i tid både den svenska och 

omvärldens ekonomi återhämtat sig är förståeligt nog mycket svårförutsägbart. Från den kraftiga 

försvagning av skatteunderlaget som nu sker kommer det ta minst tre år innan återhämtningen är 

klar, enligt SKR.   

För att kompensera kommunsektorn för det förväntat kraftiga intäktsbortfallet av 

kommunalskattemedel har riksdagen och regeringen vid flera tillfällen beslutat om extra tillskott av 

statsbidrag. Redan innan coranapandemin blev ett faktum aviserades i omgångar 7 500 mkr till 

sektorn. Därefter anslogs ytterligare 15 000 mkr i vårändringsbudgeten. Dessa tillskott gör att 

skattebortfallet vägs upp av ökade statsbidragsintäkter. 

Fastighetsavgiften bedömer SKR kommer bli något bättre än vad som förutspåtts, +250 tkr. 

Tillgångar 

Gjorda köp och försäljningar 

Under perioden har det inte skett några aktiveringar eller försäljningar av fastigheter, maskiner och 

inventarier.  

Omsättningstillgångar 
En obligation om 10 000 tkr har omsatts under perioden vilken gav en realisationsvinst på 1 168 tkr. 

Det har även köpts två obligationer á 10 000 tkr. 

Kommunens balansförda medel från Migrationsverket har minskat under perioden med 1 802 tkr. 

Sammanlagt återstå 14 368 tkr. Beslut om att medel ska ianspråktas görs dels i samband med 

budgetbeslut, dels vid specifika ärenden t ex för att bekosta rivningen av bostäder på Wallmovägen.  

Den kooperativa hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs äldrebostäder har inte betalat något under 

perioden på den långsiktiga fordran kommunen har på föreningen. Dock har 500 tkr inkommit efter 

rapportperiodens slut.  
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Kommunens samlade omsättningstillgångar  har ökat med 2 393 tkr sedan  årsskiftet. Däremot har 

likviditeten minskat  med 8 081 tkr från årsskiftet och uppgick per den 30 juni till 77 529 tkr. 

Diagrammet nedan visar utvecklingen av kommunens likvida medel. 

 

 

Årets investeringar 
Kommunen har en ambitiös investeringsbudget för året. Investeringsvolymen är närmare 34,9 mkr.  

Någon upptagning av nya lån är inte planerade utan investeringarna ska finansieras med den egna 

likviditeten. VA-verksamheten har det sammantaget största investeringsanslaget i årets budget.  

Per den 30 juni är endast 2 565 tkr upparbetade. Samhällsbyggnadsförbundet, SBFB, har ej fakturerat 

kommunen ännu. 

SBFB prognostiserar i sin ekonomiska rapport per den 31 maj att investeringssidan för Ljusnarsbergs 

kommun håller sig inom tilldelat anslag. 

Skulder 
Kommunens skuldsättning minskar stadigt. Inga nya lån har tagits och under första halvåret har 

amorterats 5 000 tkr 

I nedanstående diagram syns relationen mellan det egna kapitalet och anläggningslån. Per sista juni 

överstiger det egna kapitalet anläggningslånen med 104 674 tkr. Kommunens balansräkning är god, 

dock sätter nivån på driftskostnaderna och likviditeten begränsningar för vilka satsningar kommunen 

mäktar med i investeringsväg. Det finns fortfarande pedagogiska svårigheter med att anpassa 
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verksamhetsvolymerna till förändrade behov och finansieringsmöjligheter.

 

Ytterligare fyra lån förfaller under hösten. Huruvida någon del ska amorteras är främst avhängigt likviditetens 

utveckling som i sin tur baseras på resultatet för kommunen och kommande budgets resultat- och 

investeringsnivåer. 

 

Balanskravsresultat 
I enlighet med 11 kap. 10 § LKBR (Lag om kommunal bokföring och redovisning) ges här uppgifter om 

periodens resultat efter balanskravsjusteringar 

Periodens resultat enligt resultaträkning   9 368 tkr 

Realisationsvinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 0 

Orealiserade förluster i värdepapper   0 

Reservering/användande av resultatutjämningsreserv  0 

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar  9 368 tkr 
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RÄKENSKAPER 

Redovisningsprinciper 

 

Kommunens redovisning är anpassad till bestämmelserna i Lagen om kommunal redovisning (2018:597) och 

följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR). I de fall redovisningen 

avviker från dessa rekommendationer anges detta särskilt. 

Anläggningstillgångar 

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

Avskrivningar sker när investeringen är avslutad. Avskrivningar sker månadsvis. 

Avskrivningarna har beräknats efter nominell metod och görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod i enlighet med RKR:s rekommendation R4. Vägledning avseende avskrivningstider har 
inhämtats från SKR:s förslag till avskrivningstider.  

Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med beslutad investeringspolicy. 
 
Avsättningar och ansvarsförbindelser för pensioner  

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

Enligt rekommendation RKR R10 redovisas pensions-förmånerna intjänade till och med 1997 som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och pensioner intjänade from 1998 och samtliga garanti- och 
visstidspensioner som en avsättning i balansräkningen. Pensionsåtagandet beräknas av Kommunernas 
Pensionsanstalt (KPA). 
 
Avsättningar  
Avsättningar redovisas enligt Rådets rekommendation nr R 9 genom en egen avsättning i balansräkningen samt 
specificerad not gällande avsättningen.  
 
 
Intäkter 
Intäkter från avgifter och försäljning har redovisats till det värde kommunen fått eller kommer att få enligt 
redovisningsrådets rekommendation R2.  

Finansiella tillgångar och skulder  

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt RKR:s rekommendation R7 och enligt kommunens 

finanspolicy. Upplysningar gällande marknadsvärde anges inte och avviker därmed ifrån rekommendationen. 

Samtliga kommunens finansiella omsättningstillgångar är kapitalskyddade. 

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster särredovisas i resultaträkningen och i not enligt redovisningsrådets 

rekommendation R11.  

Kostnads- och intäktsräntor  

Kostnads- och intäktsräntor periodiseras till rätt period. 
 
Kapitalkostnader  
Kapitalkostnader består av avskrivningar och internränta. Avskrivningarna har beräknats efter nominell metod. 
Internräntan har under året uppgått till 1,5 procent.  
 
Leasingavtal 
I enlighet med RKR:s rek nr R5 redovisas leasingavtalen som operationella och bokförs ej som tillgång. 
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Kostnaden bokförs på resultatet och not lämnas gällande effekterna framöver. 
 
Leverantörsfakturor  
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak bokförts 
och belastar redovisningen. 
 

Sociala avgifter  
Sociala avgifter har bokförts som procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. 
Personalomkostnadspålägget är för året 40,15 procent. 
 
 
Statsbidrag  
Inkomna statsbidrag har periodiserats till den del som avser perioden, exempelvis då pedagogiska 
verksamheternas bidrag avser läsår. 
 
Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden samt avsättningar för outtagen semester och övertid har redovisats som kortfristig skuld. 
Förändringen har redovisats som kostnad/minskad kostnad  
i driftredovisningen under administration. 

Skatteintäkter  
Skatteintäkter innehåller preliminära månatliga inbetalningar, regleringen gällande slutavräkning för år 2019 
och prognostiserad slutavräkning för 2020. Detta följer redovisningsrådets rekommendation nr 4,2 och 
användandet av SKR:s prognos. 
 
Utställda fakturor  
Utställda fakturor efter bokslutsdatum, men hänförliga till redovisningsperioden har i flertalet fall 

fordringsförts och tillgodogjorts periodens 
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Driftredovisning 

  

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

delår2019 delår2020 år2020 år2020 prog/bud 

Gemensam administration -14 316 -17 268 -50 493 -43 280 7 213  

Kostverksamhet -2 066 -1 319 -3 160 -3 160 0  

Politisk verksamhet -3 628 -1 808 -4 527 -4 045 482  

Överförmyndarverksamhet -672 -273 -579 -373 206 

Infrastruktur, skydd mm -12 149 -9 703 -20 005 -20 781 -775  

plan-och bygglovsverksamhet -656 -678 -1 356 -1 292 64  

markförsörjning 377 651 -455 -224 231  

näringslivsbefrämjande åtgärder -542 -606 -1 449 -1 784 -335  

turism -613 -230 -607 -860 -253  

gator, vägar, parker, utemiljö -7 244 -6 211 -10 465 -10 888 -423  

räddningstjänst och krisberedskap -3 472 -2 630 -5 674 -5 733 -60  

Fritid och kultur -3 030 -3 695 -7 123 -6 886 237  

kulturverksamhet -1 039 -922 -1 062 -1 062 0  

bibliotek -120 -965 -2 022 -1 979 42  

musikskola -916 -1 091 -1 975 -1 975 0  

fritidsverksamhet -955 -717 -2 065 -1 870 195  

Pedagogisk verksamhet -52 367 -49 662 -89 278 -93 705 -4 427  

förskola -8 963 -7 991 -16 121 -16 621 -500  

skolbarnomsorg -1 344 -1 549 -2 581 -2 581 0  

förskoleklass -949 -823 -2 394 -2 394 0  

grundskola -24 918 -24 538 -39 706 -43 826 -4 120  

särskola -3 140 -3 026 -5 996 -5 746 250  

gymnasieskola -10 716 -9 765 -19 141 -19 067 74  

kommunal vuxenutbildning -2 338 -1 970 -3 340 -3 471 -131  

Vård och omsorg -73 706 -57 134 -104 398 -114 616 -10 218  

gem admin enl SOL och HSL -3 476 -2 212 -5 145 -5 005 140  

ordinärt boende -12 551 -9 979 -17 480 -19 810 -2 330  

särskilt boende -31 029 -23 442 -45 221 -46 473 -1 253  

insatser enligt LSS och LASS -10 446 -9 370 -16 783 -18 007 -1 225  

färdtjänst -843 -767 -1 499 -1 799 -300  

individ- och familjeomsorg -4 577 -2 081 -3 760 -3 910 -150  

missbruksvård och övrig vård vuxna -1 612 -1 491 -2 798 -2 873 -75  

barn- och ungdomsvård -4 097 -2 730 -4 877 -5 939 -1 061  

ek bistånd och familjerätt -5 075 -5 062 -6 836 -10 801 -3 965  

Flyktingmottagande 2 101 -260 -1 184 -860 323  

Arbetsmarknadsåtgärder -3 918 -2 493 -6 322 -6 319 3  

Affärsverksamhet -2 533 -872 -110 -2 666 -2 556  

näringsliv och bostäder -2 393 -1 554 -714 -3 239 -2 525  

kommunikationer -123 -80 -170 -170 0  

vatten och avlopp -8 793 754 754 0  

avfallshantering -9 -31 20 -11 -31  

Resultat verksamheterna -166 285 -144 485 -287 178 -296 691 -9 513 

Resultat Allmänna utskottet -36 317 -31 168 -84 568 -77 742 6 825 

Resultat Bildnings- och sociala utskottet -127 002 -110 750 -201 983 -216 067 -14 084 

Resultat Överförmyndarnämnden -672 -273 -579 -373 206 

Resultat Allmännyttan -2 294 -2 294 -49 -2 508 -2 459  

Resultat verksamheterna -166 285 -144 485 -287 178 -296 691 -9 513 
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Resultaträkning tkr 

 

 

          

  delår år delår prognos budget  avvikelse 

  2019 2019 2020 2020 2020  

            

Verksamhetens intäkter Not 1 72 110 101 772 44 071 63 183 63 295 -112 

därav jämförelsestörande intäkter Not 2 0 0 0 0   

Verksamhetens kostnader Not 3 -230 599 -367 805 -183 931 -350 394 -341 290 -9 104 
därav jämförelsestörande 
kostnader Not 4   3 876 0     

Avskrivningar Not 5 -5 674 -8 452 -4 623 -9 496 -9 183 -313 

Verksamhetens nettokostnader   -164 163 -274 485 -144 483 -296 706 -287 177 -9 529 

            

Skatteintäkter  Not 6 127 639 191 606 92 032 186 200 189 961 -3 761 

Generella statsbidrag o utjämning Not 7 71 192 106 831 60 426 114 013 110 066 3 947 

Verksamhetens resultat   34 668 23 952 7 975 3 507 12 850 -9 343 

              

Finansiella intäkter Not 8 548 1 212 1 676 1 550 450 1 100 

Finansiella kostnader Not 9 -158 -226 -283 -1 300 -1 300 0 

Resultat efter finansiella poster   35 058 24 938 9 368 3 757 12 000 -8 243 

Extraordinära intäkter Not 10   0 0 0   

Extraordinära kostnader Not 10   0 0 0   

            

Årets resultat Not 10 35 058 24 938 9 368 3 757 12 000 -8 243 
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Balansräkning tkr 

     

  delår helår delår 

TILLGÅNGAR  2019 2019 2020 

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar:       

     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 12 196 988 212 931 208 770 

     Maskiner och inventarier Not 13 4 379 2 976 2 512 

     Pågående investeringar  12 945 0 2 565 

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 1 270 1 269 1 269 

Långfristiga fordringar Not 15 112 018 112 032 115 782 

Summa anläggningstillgångar  327 600 329 208 330 898 
       

Omsättningstillgångar       

Finansiella omsättningstillgångar Not 16 65 288 65 288 75 288 

Kortfristiga fordringar Not 17 15 640 20 948 21 422 

Kassa och bank Not 18 85 937 85 610 77 529 

Summa omsättningstillgångar  166 865 171 846 174 239 
       

SUMMA TILLGÅNGAR  494 465 501 054 505 137 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital Not 19      

Ingående eget kapital  232 359 232 360 257 298 

Årets resultat  35 058 24 938 9 369 

Summa eget kapital  267 417 257 298 266 667 
       

Avsättningar       

Avsättningar för pension och liknande       

     förpliktelser Not 20 3 940 3 863 3 841 

Avsättning till deponi m.m. Not 21 3 829 3 347 3 347 
       

Skulder       

Långfristiga skulder Not 22 120 993 94 033 41 000 

Kortfristiga skulder Not 23 98 286 142 513 190 282 

Summa skulder och avsättningar  227 048 243 756 238 470 
       

SUMMA EGET KAPITAL,        

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  494 465 501 054 505 137 
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  delår helår delår 

  2019 2019 2020 

Ansvarsförbindelser       
Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp       

     bland skulder och avsättningar Not 24 122 289 118 773 116 988 

Övriga ansvarsförbindelser       
     Borgens- o övriga 
ansvarsförbindelser Not 25 4 004 3 991 3 939 

Leasing Not 26 2 110 515 1 812 
       

SUMMA PANTER OCH       

ANSVARSFÖRBINDELSER  128 403 123 279 122 739 
 

  



39 
 

Noter till resultat- och balansräkning 

      
Delår 2019 avser perioden januari-augusti, årets delår avser perioden januari-juni   

      

Samma redovisningsprinciper används i denna delårsrapport som  i den senaste     

årsredovisningen med undantag för att ingen sammanställd redovisning är gjord samt att   

personalomkostnadspåslaget i enlighet med SKR´s beräkningar höjts från 39,17 % till 40,15 %   

  delår år delår 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2019 2020 

 enligt driftredovisningen 83 714 120 542 52 944 

 varav     

 Barnomsorgsavgifter 1 499 2 215 1 012 

 Äldreomsorgsavgifter 4 996 7 486 3 603 

 Skolmåltider 2 502 4 133 2 198 

 Äldreomsorgsmåltider 3 101 4 715 2 302 

 Övriga avgifter 55 353 4 

 Hyror och arrenden 23 025 34 389 17 239 

 Försäljning 3 275 6 520 3 867 

 Bidrag 45 261 60 153 22 719 

 Övriga intäkter 0 578   

      

  Av dessa avgår interna transaktioner -11 604 -18 770 -8 873 

 Summa 72 109 101 773 44 071 

  delår år delår 

Not 2 Jämförelsestörande poster  i verksamhetens intäkter 209 2019 2020 

      

 Realisationsvinst anläggn.tillgångar 0 0 0 

          

  0 0 0 

  delår år delår 

Not 3 Verksamhetens kostnader 2019 2019 2020 

 enligt driftredovisningen 247 877 395 027 199 073 

 varav     

 Kostnader för arbetskraft 134 987 210 060 107 741 

     varav pensionskostnader inkl löneskatt 24,26% 14 862 21 628 12 252 

        förändring av pensionsavsättning 41 -21 -17 

        pensionsutbetalningar 5 677 7 593 3 988 

       pensionsförsäkringar 9 036 13 905 8 218 

       förvaltningsavgifter 108 151 63 

 Entreprenad, köp av verksamhet 58 489 94 731 46 477 

 Lokalhyror/hyror leasing 15 189 23 204 11 545 

 Bränsle, energi och vatten 6 397 9 136 4 111 

 Tele, datakommunikation, porto 1 291 2 604 1 072 
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 Livsmedel 2 656 4 305 2 154 

 Material och varor 3 747 7 687 3 221 

 Ekonomiskt bistånd 5 101 8 245 4 302 

 Övriga bidrag 8 939 14 235 8 303 

 Transporter och resor samt övr kostnader 5 407 12 369 3 876 

 Kapitalkostnader 5 674 8 452 6 269 

      

 Avgår kapitalkostnader -5 674 -8 452 -6 269 

  Av dessa avgår interna transaktioner -11 604 -18 770 -8 873 

 Summa 230 597 367 806 183 931 

  delår år delår 

 
Revisionskostnader ingår i kostnaden med 186,5 tkr fördelat enligt 
nedan    

 Granskning Årsredovisning 70,0 tkr     

 Förvaltningsgranskning  20,0 tkr     

 Löpande granskning jan-jun 80,0 tkr     

 Vår andel av Uppdrag Översyn SBB 16,5 tkr     

      

Not 4 Jämförelsestörande poster i verksamhetens kostnader 2019 2019 2020 

      

 Realisationsförlust försäljning byggnader 0 0 0 

  Nedskrivning fastigheter 0 0 0 

 Summa 0 0 0 

      

  delår år delår 

Not 5 Avskrivningar 2019 2019 2020 

 Inventarier 986 1 416 465 

 Fastigheter och anläggningar 4 689 7 036 4 159 

 Nedskrivning återförd 0 0 0 

 Nedskrivningar materiella     0 0 0 

  Nedskrivningar finansiella 0 0 0 

 Summa 5 675 8 452 4 623 

    
   

  delår år delår 

Not 6 Skatteintäkter 2019 2019 2020 

 Preliminära skatteinbetalningar under året 129 351 193 877 99 638 

 Preliminär slutavräkning innevarande år -84 -2 088 -3 153 

 Preliminär slutavräkning föregående år -1 628 -183 -4 453 

 Summa 127 639 191 606 92 032 

 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s prognos i cirkulär 20:20     
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  delår år delår 

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 2019 2019 2020 

 Inkomstutjämning 46 527 69 790 34 744 

 Kostnadsutjämning 5 954 8 930 12 264 

 Utjämningsbidrag LSS 2 301 3 452 -1 276 

 Strukturbidrag 1 143 1 714 838 

 Fastighetsavgift 8 049 9 984 5 025 

 Regleringsbidrag/avgift 852 3 410 2 430 

 Extra statsbidrag  6 367 9 550 6 401 

 Summa 71 192 106 830 60 426 

  delår år delår 

Not 8 Finansiella intäkter 2019 2019 2020 

 Räntor medelsplacering 538 661 450 

 Räntor kundfordringar 6 17 17 

 Ersättning kommunal borgen -3 93 18 

 Vinst avyttring obligationer och värdepapper 0 0 1 168 

  Övriga finansiella intäkter 6 442 23 

 Summa 547 1 213 1 676 

  delår år delår 

Not 9 Finansiella kostnader 2019 2019 2020 

 Räntor på anläggningslån -63 -201 -176 

 Upplupna räntor -71 0 -89 

  Övriga finansiella kostnader -25 -25 -18 

  -159 -226 -283 

      

  delår år delår 

Not 10 Avstämning av balanskravet 2019 2019 2020 

 Årets resultat enligt resultaträkningen 35 058 24 938 9 368 

 Realisationsvinst/förlust anläggn.tillgångar 0 0 0 

 Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

 Reservering/användning av resultatutjämningsreserv 0 0 0 

 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 35 058 24 938 9 368 

      

 Prognos lagd till 31 december 2020 visar på ett lägre positivt resultat än budget.   

 Vid tidpunkten för denna rapport finns ingen kännedom om poster som skulle påverka   

 Balanskravet negativt.      

 Bedömningen är att balanskravsresultatet per 31 december 2020 inte blir negativt   

  delår år delår 

Not 11 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2019 2019 2020 

  Övrigt 0 0 0 

 Summa 0 0 0 
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   delår år delår 

Not 12 Materiella anläggningstillgångar 2019 2019 2020 

 Mark och byggnader     

 Anskaffningsvärde 368 005 373 002 372 999 

 Ackumulerade avskrivningar -171 017 -160 071 -164 229 

 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 

  Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 

 Bokfört värde 196 988 212 931 208 770 

      

 Redovisat värde vid årets början 201 677 201 677 212 930 

 Investeringar 0 21 559 0 

 Försäljning och utrangering 0 -3 270 0 

 Nedskrivningar 0 0 0 

 Återförda nedskrivningar 0 0 0 

 Avskrivningar -4 689 -7 036 -4 161 

 Överföringar från eller till annat slag av tillgång  0   

  Övriga förändringar  0 0 0 

 Redovisat värde vid årets slut 196 988 212 930 208 769 

      

 Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning. Tillämpad      

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

 Huvudprincipen används och beloppsgränsen      

 för anläggningstillgång är över ett basbelopp.     

  delår år delår 

Not 13 Maskiner och inventarier 2019 2019 2020 

 Anskaffningsvärde 15 039 11 904 11 904 

 Ackumulerade avskrivningar -10 661 -8 928 -9 392 

 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 

  Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 

 Bokfört värde 4 378 2 976 2 512 

      

 Redovisat värde vid årets början 5 364 5 364 2 976 

 Investeringar 0 -352 0 

 Försäljning och utrangering 0 -621 0 

 Nedskrivningar 0 0 0 

 Återförda nedskrivningar 0 0 0 

 Avskrivningar -986 -1 415 -464 

 Överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 0 0 

  Övriga förändringar  0 0 0 

 Redovisat värde vid årets slut 4 378 2 976 2 512 

 
 

     

 Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning.      

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

 används och beloppsgränsen för anläggningstillgång är över ett     
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 basbelopp.     

  delår år delår 

Not 14 Investering av finansiella anläggningstillgångar 2019 2019 2020 

 Andelar     

  0 0 0 

      

  delår år delår 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 2019 2019 2020 

 Aktier 43 42 42 

 Inea 43 42 42 

 Andelar 1 227 1 227 1 227 

 Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 340 

 Kommuninvest 0 847 847 

 Husbyggnadsvaror (HBV) förening 40 0 0 

  Kommuninvest ekonomisk förening 847 40 40 

 Summa 1 270 1 269 1 269 

      

 Vad gäller kommunens hanterande av finansiella tillgångar hänvisas till     

 
Policy för medelsförvaltningen i Ljusnarsbergs kommun (Dnr 
KS0080/2017)    

      

  delår år delår 

Not 15 Långfristiga fordringar 2019 2019 2020 

      

 Riksbyggen Kooperativa hyresgästförening  111 993 111 993 115 743 

  Återbäringsmedel Husbyggnadsvaror (HBV) förening 25 49 39 

 Summa 112 018 112 042 115 782 

      

  delår år delår 

Not 16 Investering i finansiella omsättningstillgångar 2019 2019 2020 

 Obligationer     

 Sirius aktieobligation   10 000 

 Sirius aktieobligation   10 000 

 Omrubricering förlagslån Kommuninvest 888 888   

 Summa 888 888 20 000 

      

Not 16 Försäljning av finansiella omsättningstillgångar     

 Obligationer     

 Consensus Smart Beta   10 000 

 Summa 0 0 10 000 

 

 

 

 

     

Not 16 Finansiella omsättningstillgångar delår år delår 

 Obligationer  Anskaffningsvärde 2019 2019 2020 

 Consensus Global förändring 29 400 29 400 29 400 
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 Consensus BlueChip Obligation Europa 10 000 10 000 10 000 

 Consensussmart Beta 10 000 10 000 0 

 Consensus Autocall Europa 10 000 10 000 10 000 

 Consensus Hållbarhetsobligation 5 000 5 000 5 000 

 Sirius aktieobligation 0 0 10 000 

 Sirius aktieobligation 0 0 10 000 

 Förlagslån Kommuninvest 888 888 888 

 Summa 65 288 65 288 75 288 

     

 Obligationer  Verkligt värde per bokslutsdatum 61783 55 373 68 474 

      

  delår år delår 

Not 17 Kortfristiga fordringar 2019 2019 2020 

 Kundfordringar 955 2 130 3 536 

 Upplupna skatteintäkter 4 180 5 447 9 423 

 Statliga fordringar 0 585   

 Förutbetalda kostnader 1 915 4 882 3 466 

 Upplupna intäkter 1 381 989 2 737 

 Momsfordran 2 446 2 013 1 252 

 Korfristig fordran Riksbyggen Kooperativa… 4 750 4 750 1 000 

  Övrigt 7 153 10 

 Summa 15 634 20 949 21 422 

      

  delår år delår 

Not 18 Kassa och bank 2019 2019 2020 

 Kassa   18 23 6 

 Postgiro  3 606 420 2 564 

  Bank 82 314 85 166 74 959 

 Summa 85 938 85 609 77 529 

      

  delår år delår 

Not 19 Eget kapital 2019 2019 2020 

  Ingående eget kapital 232 359 232 359 257 297 

 Årets resultat  24 938 9 368 

  Summa 232 359 257 297 266 665 

      

  delår år delår 

Not 20 Avsättning pension 2019 2019 2020 

 Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är     

 beräknade enligt RIPS 07. Avsättning till pensioner redovisar     

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

  garanti- och visstidspensioner. Förpliktelsen minskad genom försäkring:     

 kompletterande ålderspension och efterlevandepension till vuxen    

  samt barnpension försäkrat hos KPA.     

      

Not 20 Avsättning pension exkl ÖK-SAP     
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 Ingående avsättning 3 889 3 889 3 863 

 Pensionsutbetalningar -109 -260 -113 

 Nyintjänad pension 56 0 6 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 128 124 85 

 Sänkning av diskonteringsränta  0   

 Förändring av löneskatt  0   

 Övrigt -24 110 0 

 Utgående avsättning 3 940 3 863 3 841 

 Aktualiseringsgrad är 97 %       

      

Not 20 Avsättning pension ÖK-SAP     

 Ingående avsättning 0 0 0 

 Utbetalning ÖK-Sap 0 0 0 

 Arbetstagare som pensionerats 0 0 0 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0 0 0 

 Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

 Förändring av löneskatt 0 0 0 

 Övrigt 0 0 0 

 Utgående avsättning 0 0 0 

      

  Totalt pensionsförpliktelser 3 940 3 863 3 841 

      

  delår år delår 

Not 21 Avsättning deponi 2019 2019 2020 

 

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

  

 Resultat från verksamheten deponi     

 Ingående balans 3 779 3 779 3 347 

 Avsättning under året 0 0 0 

 Ianspråktaget belopp under året 0 -432 0 

 Justering preliminärt resultat föregående år 50 0 0 

 Utgående balans 3 829 3 347 3 347 

      

      

  delår år delår 

Not 22 Långfristiga skulder 2019 2019 2020 

 Låneskuld     

 Ingående låneskuld 99 033 99 033 94 033 

 Nya lån/övertagna lån  0   

 Avgår förändring kortfristig del av långfristig skuld 32 960 6 000 -48 033 

 Årets amorteringar/Inlösta lån -11 000 -11 000 -5 000 

 Summa 120 993 94 033 41 000 

 
Kreditgivare är Kommuninvest. Huvudmetoden tillämpas 
enl RKR rek 15.1 delår år delår 
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  2019 2019 2020 

 Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut     

 Genomsnittlig ränta 0,20% 0,00% 0,31% 

 Lån som förfaller inom      

 1 år 46 000 72 960 120 993 

 2-3 år 120 993 94 033 41 000 

 4-5 år 0 0 0 

  delår år delår 

Not 23 Kortfristiga skulder 2019 2019 2020 

      

 Leverantörsskulder 1 633 9 739 7 983 

      

 Personalens skatter och avgifter 14 300 17 311 23 657 

   varav källskatt anställda 3 198 3 075 2 917 

   varav arbetsgivaravgifter anställda 3 890 3 557 3 592 

   varav upplupna löner 0 0 0 

   varav semesterlöneskuld 7 213 10 679 17 147 

      

 Interimsskulder 21 883 22 709 20 001 

 vara upplupna kostnader 4 106 3 851 4 977 

 varav förutbetalda intäkter - driftbidrag staten 17 776 18 858 15 025 

      

 Upplupna kostnader 4 526 7 967 4 407 

   varav upplupna räntor 70 0 82 

   varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner 0 0   

   varav upplupna pensionskostnader, individuell del 3 586 6 412 3 580 

   varav löneskatt pensionskostnader, individuell del 870 1 555 745 

      

 Kortfristig del av långfristig skuld 46 000 72 960 120 993 

      

 Kortfristig skuld koncernföretag 0 0 0 

      

 Kortfristiga skulder staten 3 521 3 473 5 500 

   varav momsskuld 58 82 58 

      

 Övrigt 6 424 8 353 7742,7 

 Summa 98 287 142 512 190 282 

 

Förutbetalda intäkter periodiseras och redovisas under den period de gäller, 
medfinansiering och driftbidrag staten redovisas i takt med att villkoren är uppfyllda. 

  

   

   

   delår år delår 

Not 24 Pensionsförpliktelser 2019 2019 2020 

 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits upp bland 
skulder eller avsättningar     

 .     
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 Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvars-    

 förbindelse. Denna del av pensionsåtagandet har minskat med 5 301 tkr    

 
mellan 2019-07-01 och 2020-06-30. Ljusnarsberg har beslutat att betala 
ut maximalt belopp av den avgiftsbestämda ålderspensionen.    

      

 

Förpliktelsen är ej minskad genom försäkring. 
Likvidmässigt är avsatta medel för pensioner återlånade 
av kommunen     

 Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning     

 .      

 .     

 Ingående pensionsförpliktelser 123 073 123 073 118 773 

 Pensionsutbetalningar -3 463 -7 349 -3 890 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3 091 3 870 3 095 

 Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

 Aktualisering 0 0 0 

 Bromsen 0 0 0 

 Förändring av löneskatt 0 0 0 

 Övrigt -412 -821 -990 

 Utgående pensionsförplikt. intjänade före år 1998 122 289 118 773 116 988 

      

  delår år delår 

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser 2019 2019 2020 

 SBFB, Bergslagens Sparbank 1 740 1 740 1 740 

 Bostadsrättsföreningar 2 264 2 251 2 239 

 Summa 4 004 3 991 3 979 

Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del.    

     

Solidarisk borgen - Kommuninvest ekonomiska förening    

Ljusnarsbergs kommun har i maj månad 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 291 kommuner och regioner som per 2020-06-
30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljusnarsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525 
299 975 tkr och totala tillgångar till 528 168 526 tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 215 
641 tkr (0,04 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 216 306 tkr.(0,04%) 

  delår år delår 

Not 26 Leasing 2019 2019 2020 

 Finansiella leasingavtal över 3 år 0 0 0 
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 Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal     

 löptid 3 år 2 110 2 543 1 812 

 Minimileaseavgifter   Tkr     

 Med förfall inom 1 år 949 1031 985 

 Med förfall inom 1-5 år 1 161 1512 827 

 Med förfall senare än 5 år 0 0 0 

      

 Leasingavtalet klassas som operationella då avgiften fördelas linjärt över    

 

leasingperioden och de ekonomiska fördelar och risker 
som förknippas med ägandet av objektet EJ överförs från 
leasgivare till leastagare     

    

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

 Avtalen innehåller endast standardvillkor.     
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Kassaflödesanalys tkr 

     

  delår år delår 

  2019 2019 2020 

Den löpande verksamheten Not       

Årets resultat  35 058 24 939 9 368 

Justering för avskrivningar 5 5 674 8 452 4 623 
Justering för gjorda avsättn pensioner o 
övriga  21 101 -458 -21 

Just för övr ej likviditetspåv poster 11 0 0 0 

Medel från verksamheten före förändr rörelsekap 40 833 32 933 13 970 
        

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar 11 189 7 010 -462 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -41 391 -24 366 -264 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 631 15 577 13 244 

        

Investeringsverksamhet        

Investering i materiella anläggn.tillgångar 12,13 -12 945 -17 329 -2 565 

Försälj materiella tillgångar (exkl reavinst) 12 0 13   

Investering i finansiella anläggningstillg 14 0 -888 -20 000 

Försäljning finansiella anläggningstillg 14 0 0 10 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 945 -18 204 -12 565 

        

Finansieringsverksamheten        

Upptagna lån 22 0 0   

Ökning (-)/minsk (+) långfristiga fordringar  16,17 1 911 1 896 -3 760 

Amortering av skuld 22 -11 000 -11 000 -5 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 089 -9 104 -8 760 

        

Årets kassaflöde   -11 403 -11 731 -8 081 

Likvida medel vid periodens början  93 726 97 341 85 610 

Likvida medel vid periodens slut  82 323 85 610 77 529 
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Investeringar 

 

    Redovisning    Fg år Budget  Netto    

Projekt Utgift Inkomst Netto Netto netto avvikelse Avslutat 

Lokaler/fastigheter/inventarier         

Strukturbuffert fastighet 0  0   6 025 6 025 Nej 

Totmetod Kyrkback. Etapp 2 0  0   447 447 Nej 

Utv måln+solavsk Kommunhu 1 880  1 880   5 401 3 521 Nej 

Effektiv.åtg Brandstation 133  133   80 -53 Ja 

Brandförebyggande åtgärd 0  0   150 150 Nej 

Ventilation Kyrkbackskola 28  28   1 660 1 632 Nej 

Utsmyckning 0  0   247 247 Nej 

Utemiljöer Garhyttan 1  1   80 79 Nej 

Uppvärmning barnvagnsförråd, 
Åstugan 0  0   100 100 Nej 

Vent+målning Sandbacken 38  38   0 -38 Ja 

Tillbyggnad vägg Solgläntan 0  0   80 80 Nej 

Barnvagnar m m Förskolan 0  0   80 80 Nej 

Individuell vattenmätning 0  0   600 600 Nej 

Upprustning Fagers 0  0   2 500 2 500 Nej 

Sängar äldreboende 137  137   200 63 Nej 

Spoldesinfektor Solgården 63  63   75 12 Ja 

för kostverksamheten         

Övr köksinvent Centralkök 162  162   180 18 Ja 

Övr köksinvent Garhyttan 0  0   150 150 Nej 

IT-utrustning         

Servrar, PC, etc 36  36   350 314 Nej 

Digitalisering e-Wärna 0     150  Nej 

Switchar, nätverksutrustn 0  0   350 350 Nej 

Gator och vägar         

Ombyggnad av gator 0  0   1 000 1 000 Nej 

Broåtgärder efter besiktning 2016 0  0   1 750 1 750 Nej 

Tillgänglighetsanpassning 0  0   770 770 Nej 

Tak sandfickor 88  88   150 62 Ja 

Park         

Badplatser, bryggor m m 0  0   30 30 Nej 

Handikappramp Djäkens 0  0   200 200 Nej 

Lekplatser 0  0   530 530 Nej 

Parkutrusning mm 0  0   236 236 Nej 

Upprustn av gatuljusnätet 0  0   1 740 1 740 Nej 

Nya dörrar Olovsvallen 0  0   40 40 Nej 

Omgrävning dagvattenbrunn 
Olovsvallen 0  0   30 30 Nej 

Finnkullberget 0  0   90 90 Nej 

Vatten och avlopp         

Mindre ledningsarbeten 0  0   2 000  Nej 

Reservvatten 0  0   3 100 3 100 Nej 

Ställd-Silverh-Hörk-Ställ 0  0   4 327 4 327 Nej 

Totalt investeringar 2 565 0 2 565   34 898 30 183   
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Ord och begrepp 
Sambandet mellan redovisningsmodellens olika delar ser ut på följande sätt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

 

Driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

Resultaträkning 

- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

 

Resultaträkning 

- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

Finansieringsanalys 

- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

= Förändring av likvida medel 

 

Finansieringsanalys 

- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

= Förändring av likvida medel 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

= Summa tillgångar 

 

Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

= Summa eget kapital, avsättningar  

och skulder 

 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

= Summa tillgångar 

 

Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

= Summa eget kapital, avsättningar  

och skulder 
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Anläggningstillgång   

 

Fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav, t ex 

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

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

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

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

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

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

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

tid). 
Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för avgifter, driftbidrag och ersättningar. 

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

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

medel Rörelsekapitalet Skillnaden mellan kortfristiga omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på 

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

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

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

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

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

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

aktier och långfristiga fordringar). 

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

kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen. 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar 

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

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

Driftredovisningen visar intäkter och kostnader = nettokostnaderna från respektive verksamhet.  

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

rörelsekapitalet. 

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