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Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsansvarig 
Bo Wallströmer 

 

Ansvar 
Ansvar 101 Ekonomichef 

Faktaruta 
Ansvarsområdet omfattar ekonomiavdelningen, pensioner, försäkringar och räddningstjänsten, 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB), Nerikes Brandkår mm. Från och med 1 januari 2019 

ingår här även personalansvaret med tillhörande budget för den nya administrativa enheten. 

Sammanlagt ingår elva anställda. 

 

Händelser under året 
Avtal för scanningstjänst av leverantörsfakturor är uppsagt och från och med årsskiftet 20/21 

kommer kommunen att själva scanna pappersfakturor. Scanner är införskaffad och vi kommer 

successivt påbörja arbetet med att ändra fakturaadress, inställningar i systemen och testkörning av 

scanning direkt efter sommaren. Förändringen är möjlig då antalet pappersfakturor stadigt minskar 

då allt fler leverantörer använder e-faktura. 

 

Ett nytt personalbudgetsystem har börjat användas under 2020, inför 2021 års budget, kommer det 

användas centralt av ekonomiavdelningen. Till 2022 års budget ska det användas av budgetansvariga 

vilket kommer underlätta arbetet. 

 

Genomgång av de sökord som finns i telefonväxeln har gjorts utifrån rådande organisation och 

ansvarsfördelning. Detta ska förhoppningsvis underlätta för invånare med flera i sina kontakter med 

kommunen. 

 

Ny leverantör av kopiatorer/skrivare är anlitad. Antalet bordsskrivare har minskats. Förberedelser 

pågår för att införa säker utskriftslösning (follow me print). 

 

Anpassning av bemanningen utifrån beslutad budget är genomförd. 

 

För att förbättra för kommuninvånarna och andra intressenter redovisas resultatet av KKIK 

(Kommunens kvalitet i korthet) på följande länk: 

https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/kvalitetuppfoljningjamforelserochstatistik/

oppnadata/utvecklingochkvalitet.4.1237d4be1545177a21891662.html 

https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/kvalitetuppfoljningjamforelserochstatistik/oppnadata/utvecklingochkvalitet.4.1237d4be1545177a21891662.html
https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/kvalitetuppfoljningjamforelserochstatistik/oppnadata/utvecklingochkvalitet.4.1237d4be1545177a21891662.html
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Det finns även annan typ av data inlagt på kommunens hemsida om hur skattemedlen används, 

främst från Kolada (Kommunernas och landstingens databas). 

 

Under årets första 6 månader har 19 upphandlingar genomförts. Noteras bör att antalet 

överprövningar har ökat markant. En trolig orsak är att det är mer ont om uppdrag än tidigare. 

 

Som en följd av ny lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) har ett antal 

redovisningsrekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, utfärdats. Vissa är 

tvingande, vissa är rekommendationer. Dock så är det en anpassningsperiod för att uppfylla lag och 

rekommendationer och som kräver en hel del förändringar även om dessa för en ovan läsare av t ex 

en delårsrapport inte märker mycket av. 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Inkomna leverantörsfakturor till och med halvårsskiftet   5408 

Totalt belopp            79 215 213:25 

Totalt antal leverantörer       511 

 

De 50 största leverantörerna räknat i antal fakturor stod för: 

Antal fakturor      3961 (66%) 

Av dessa var  antalet e-fakturor:    3555 (90%) 

Belopp:            66 628 608:68 (84%) 

Av de 50 största leverantörerna är det 66% som skickar e-fakturor. 

 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ansvarsområde 101 Ekonomichef prognosticerar ett överskott mot budget med 4 289 tkr. 

De större avvikelserna 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 
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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. 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

101      EKONOMICHEF      

Intäkter -4 611 -4 823,0 212 -2 876 -2 306 

Kostnader 48 390 43 547,7 4 842 20 623 24 868 

Finanser 1 347 1 361,6 -15 8 0 

RESULTAT 45 126 40 086,3 5 039 17 755 22 562 

-varav personal 24 983 20 447,7 4 535 7 877 12 491 

      

01200    Central administration      

RESULTAT 210 210,3 0 105 105 

      

01210    Kansliavdelning      

RESULTAT 0 0,0 0 0 0 

      

01230    Ekonomiavdelning      

RESULTAT 4 150 3 486,8 663 1 053 2 075 

-varav personal 2 413 2 000,0 413 903 1 207 

      

01232    Inköp      

RESULTAT 7 6,8 0 -41 4 

      

01250    Löneavdelning      

RESULTAT 0 0,0 0 64 0 

-varav personal 0 0,0 0 64 0 

      

01260    Fastighetsavdelning      

RESULTAT 128 128,2 0 0 64 

-varav personal 128 128,2 0 0 64 

      

03121    Försäkringar      

RESULTAT 701 701,2 0 854 351 

-varav personal 0 0,0 0 21 0 

      

03131    Pensioner      

RESULTAT 11 862 9 000,0 2 862 3 007 5 931 

-varav personal 11 862 9 000,0 2 862 3 007 5 931 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
03781    Förändring sem.löneskuld     

RESULTAT 0 0,0 0 2 496 0 

-varav personal 0 0,0 0 2 496 0 

      

08121    Reception /Vaktm 
/Post 

     

RESULTAT 449 375,0 74 110 225 

-varav personal 449 375,0 74 265 225 

      

08122    Teleservice      

RESULTAT 108 107,9 0 0 54 

-varav personal 108 107,9 0 0 54 

      

08150    Leasingbilar      

RESULTAT 0 0,0 0 69 0 

      

09320    KS disp löner      

RESULTAT 7 236 6 050,0 1 186 0 3 618 

-varav personal 7 236 6 050,0 1 186 0 3 618 

      

13040    Sam.tr.adm KF, KS Utskott     

RESULTAT 417 217,0 200 168 208 

-varav personal 417 417,0 0 308 208 

      

21711    Allmän markreserv      

RESULTAT 0 0,0 0 3 0 

      

24911    Gemens kostn väghållning     

RESULTAT 1 430 1 430,4 0 709 715 

      

24912    Vägunderhåll      

RESULTAT 5 832 5 831,7 0 2 777 2 915 

      

24913    Belysning av vägar      

RESULTAT 197 196,6 0 150 98 

      

25020    Park och offentlig plats      

RESULTAT 2 035 2 034,9 0 1 519 1 018 

      

25030    Lekplatser      

RESULTAT 34 34,2 0 42 17 

      

25040    Övriga fastigheter      

RESULTAT 0 0,0 0 48 0 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
27010    Brand-, räddningstjänst      

RESULTAT 5 424 5 424,3 0 2 718 2 712 

      

27020    Fastigh.kostn brand-räddn     

RESULTAT 248 248,2 0 124 124 

      

27510    Krisberedskap      

RESULTAT 104 104,3 0 49 52 

-varav personal 104 104,3 0 49 52 

      

31572    Övriga 
kulturfastigheter 

     

RESULTAT 0 0,0 0 5 0 

      

32010    Biblioteksverksamhet      

RESULTAT 57 15,0 42 0 29 

      

34010    Idrotts- o 
fritidsanläggn 

     

RESULTAT 743 742,9 0 390 371 

      

34030    Badplatser      

RESULTAT 12 12,1 0 6 6 

      

40751    Gem adm förskola      

RESULTAT 324 324,1 0 157 162 

-varav personal 324 324,1 0 155 162 

      

40773    Lokalvård, förskola      

RESULTAT 778 777,8 0 389 389 

      

44071    Skolfastigheter      

RESULTAT 0 0,0 0 35 0 

      

44073    Lokalvård      

RESULTAT 1 500 1 499,7 0 750 750 

      

44081    Administration      

RESULTAT 426 425,8 0 195 213 

-varav personal 426 425,8 0 195 213 

      

47201    Komvux grund åk 1-9      

RESULTAT 355 355,2 0 185 178 

-varav personal 355 355,2 0 183 178 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
47873    Lokalvård      

RESULTAT 61 61,1 0 21 31 

      

51025    Adm äldreomsorg      

RESULTAT 118 118,4 0 59 59 

-varav personal 118 118,4 0 58 59 

      

51222    Koppargården      

RESULTAT -534 -534,2 0 -233 -267 

      

51223    Solgården      

RESULTAT -155 -154,9 0 -88 -78 

      

51224    Treskillingen      

RESULTAT -724 -723,7 0 -490 -362 

      

51225    Lokalvård Särskilt boende     

RESULTAT 464 464,2 0 471 232 

      

54011    IFO Gem 
administration 

     

RESULTAT 108 108,0 0 54 54 

-varav personal 108 108,0 0 54 54 

      

61010    Arbetsledning      

RESULTAT 275 274,6 0 29 137 

-varav personal 275 274,6 0 29 137 

      

61321    Kommunalt aktivitetsansva     

RESULTAT 275 274,6 0 90 137 

-varav personal 275 274,6 0 90 137 

      

81311    Skogsbruk / Ek.skogar      

RESULTAT 64 52,2 12 22 32 

      

81520    Allmännyttan      

RESULTAT 385 384,6 0 1 192 

-varav personal 385 384,6 0 1 192 

      

83210    Persontrafik      

RESULTAT 35 35,0 0 69 18 

      

86510    Vattenverk / Vattentäckt     

RESULTAT 0 0,0 0 -84 0 
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86530    Underhåll va-ledningar      

RESULTAT -2 -2,0 0 -893 -1 

      

86710    Avloppsverk      

RESULTAT 2 2,0 0 562 1 

      

87020    Deponering      

RESULTAT -14 -14,0 0 34 -7 

 

Måluppföljning 
Inga budgetmål att redovisa. 

Investeringsuppföljning 
De investeringsprojekt som budgeteras under ansvar 101 Ekonomichef beräknas samtliga hålla sig 

inom tilldelat anslag. Projekt 4036 Tak sandfickor tillhör ansvar 111 Kommunchef där budgeten 

återfinns. 

Projektkod 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan-jun 2020 

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

4017 Badplatser, byggor mm 0 30 30 

4018 Handikappramp, Djäkens  0 200 200 

4036 Tak sandfickor 88 0 -88 

5015 Mindre ledningsarbeten 0 2 000 2 000 

Totaler   88 2 230 2 142 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Efter genomförd anpassning av bemanningen blir en viktig uppgift den kommande perioden att 

fördela arbetsuppgifter och säkerställa kvaliteèn på avdelningens uppdrag.  

Under hösten planeras utbildning till besluts- och granskningsattestanter. Samtidigt utarbetas för 

närvarande ett attestreglemente som ska anpassas till den ökade digitaliseringen. 

En inköpsportal ska köpas in. Det ska underlätta för ansvariga att endast köpa avtalsenliga produkter 

vilket på sikt stärker kommunen som inköpspart. Vidare kommer det underlätta attestmomenten. 

Försök med automatiserad attest kommer förhoppningsvis påbörjas under hösten vilket kommer bli 

tidsbesparande för både gransknings- och beslutsattestanter. 
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Verksamhetsansvarig 
Berit Westergren, kommunchef 

Ansvar 
111 

Faktaruta 
Ansvarsområdet är övergripande för allmänna utskottet och kommunstyrelsens verksamheter. Här 

ingår kommunledningsgruppen med kanslichef, ekonomichef, personalchef, skolchef och socialchef. 

Ansvarsområdet är också budgetansvarig för Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter, 

folkhälsoarbete, bidrag till föreningar och samlingslokaler mm. 

Händelser under året 
Första halvåret har präglats av den globala pandemin Covid-19. I Ljusnarsbergs kommun infördes 

tidigt restriktioner gällande besök på våra särskilda boenden, vård- och omsorgsboenden, LSS-

boenden och regler kring att hålla avstånd i våra verksamheter. Möten internt, regionalt och 

nationellt har till stor del skett digitalt och vår förmåga att hantera digitala möten har ökat vilket är 

positivt. 

Under våren gick startskottet för den första totalförsvarsövningen i Sverige på över 30 år, 

Totalförsvarsövning 2020. Länsstyrelsen, länets kommuner och ett antal övriga aktörer deltog och 

samarbetade för att tillsammans stärka vår förmåga att försvara Sverige och varandra. 

Totalförsvarsövning 2020 är ett viktigt steg i det gemensamma långsiktiga arbetet för att utveckla 

totalförsvaret och stärka vår motståndskraft. Länsstyrelsen leder den civila delen av totalförsvaret i 

länet och ska under höjd beredskap arbeta för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås i länet.  

För att skapa en god arbetsmiljö har ett Friskvårdsprogram införts under våren där vi erbjudit våra 

anställda träningsmöjligheter på gym i Kopparberg och ”prova-på-golf” på vår lokala golfbana. 

Programmet blev dessvärre minskat på grund av pandemin men det finns ett ökat intresse av att 

programmet ska fortsätta och utökas under hösten. 

Ytterligare ett arbete med att förbättra vår arbetsmiljö har skett genom att ett utbildningsmaterial i 

”Aktivt medarbetarskap” har tagits fram under våren. Utbildningsmaterialet består av korta filmer 

där bland annat våra chefer, medarbetare och medborgare pratar om bemötande, delaktighet, 

värdegrund mm. Till filmerna finns ett reflektions- och diskussionsunderlag som alla medarbetare i 

Ljusnarsbergs kommun ska gå igenom enskilt och tillsammans i arbetsgrupperna.  

Region Örebro län har startat ett projekt, ”Jämlik hälsa i norra Örebro län” där man identifierat 

Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner som socioekonomiskt utsatta kommuner i Örebro län. 

Projektet bygger på att vårdcentralens hälsosamtal skall kopplas till Ljusnarsbergs kommun där vi 

tillsammans ska arbeta hälsofrämjande. Det finns ett svenskt koncept för hälsosamtal som utgår från 

individens preferenser, möjligheter, levnadsvanor och levnadsförhållanden samt risken för 

hjärtinfarkt och stroke. Projektet ska förebygga ohälsa, erbjuda fysisk aktivitet eller annan aktivitet 

som leder till ett hälsofrämjande liv. Kommunen är engagerad genom att det behövs resurser som tar 

vid efter hälsosamtalet. 

Digitaliseringen är inne i en stark förändringsfas som vi alla måste förhålla oss till och i Region Örebro 

har en digitaliseringsstrategi tagits fram under våren och ska ut på remiss till alla kommuner i länet 

under hösten. Digitaliseringen är en del av samhällsutvecklingen och vi ska i framtiden, ur ett 
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invånarperspektiv, erbjuda digitala lösningar och skapa ett samhälle med hjälp av digitalisering. När 

digitaliseringsstrategin är antagen i regionen kommer Ljusnarsbergs kommun att arbeta fram en 

strategi som gäller för kommunen. 

Kommunutredningen ”Starkare kommuner”, SoU 2020:8, är ute på remiss i alla kommuner i Örebro 

län efter att en arbetsgrupp, där bland annat Ljusnarsbergs kommun deltagit, tagit fram ett 

gemensamt remissvar som alla kommuner kan använda som grund för eget remissvar. 

Under våren har en grupp bildats, ”Lokal- och plangrupp” som i huvudsak arbetar med framtida 

lokalutnyttjanden och detaljplanearbete. Samhällsbyggnad Bergslagen, förvaltningen, deltar i utvalda 

ärenden. Målet med arbetet är att det ska ske ett kontinuerligt och strategiskt arbete i vår kommun 

tillsammans med SBB som utvecklar kommunen. 

Kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg har under 2019 arbetat med en förstudie 

kring de verksamheter som drivs i gemensamma organisationer inom SBB. Förstudien pågår även 

under 2020 där Ljusnarsbergs kommunstyrelse deltagit i en workshop. 

En stor och välbehövlig investering av ny ventilation, målning och golvbyte inomhus samt målning av 

fasaden i kommunhuset har genomförts och kommer att slutföras i augusti/september. Även 

socialkontoret har fått en ansiktslyftning då fasad och fönster har målats om. 

Beslut har fattats av kommunfullmäktige om avveckling av hyrebostadsbeståndet på Wallmovägen i 

Bångbro. Rivning är upphandlat och kommer verkställas under hösten. 

Personal 

I januari började en ”nygammal” socialchef, Charlotte Dahlbom, som arbetat i vår kommun tidigare 

och nu återvänder till samma position. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Saknar nyckeltal för verksamheten 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ett positivt utfall på 3 144 tkr beror till största delen på att vht 09310 KS disp oförutsett och vht 

01110 kommunledning/stab där konsultkostnader inte utnyttjats fullt ut. Vht 21711 Allmän 

markreserv  ger intäkter som inte var budgeterade tack vare försäljning av industrimark och 

trädsäkring längs järnvägen. Vht 51191 Bostadsanpassningsbidrag står för ett stort underskott och 

beräknas överskrida budget med 1 000 tkr. Vht 08150 Leasingbilar (-395 tkr) och vht 94914 stöd till 

enskilda vägar (-113 tkr) beräknas ge ett underskott. 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

111      KOMMUNCHEF      

Intäkter -1 100 -995,4 -105 -708 -550 

Kostnader 22 251 19 002,1 3 249 8 551 11 191 

Finanser 130 130,0 0 0 0 

RESULTAT 21 281 18 136,7 3 144 7 843 10 640 

-varav personal 6 735 6 734,7 0 3 560 3 367 

      

01110    Kommunledn / stab      

RESULTAT 8 231 7 547,0 684 3 648 4 116 

-varav personal 6 299 6 298,9 0 3 349 3 149 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
01170    Kommunkontor      

RESULTAT 590 589,7 0 285 295 

      

01250    Löneavdelning      

RESULTAT 0 0,0 0 1 0 

      

03191    Diverse projekt      

RESULTAT 42 42,4 0 0 21 

      

08150    Leasingbilar      

RESULTAT -141 253,4 -395 88 -71 

      

09310    KS disp oförutsett      

RESULTAT 6 000 2 500,0 3 500 190 3 000 

      

10310    Myndighetsnämnd      

RESULTAT 51 51,0 0 26 26 

      

13010    (Över-)Förmyndarverksamh     

RESULTAT 43 42,9 0 21 22 

-varav personal 43 42,9 0 21 22 

      

13012    Överförmynd.vht ensamkomm     

RESULTAT 0 0,0 0 0 0 

-varav personal 43 42,9 0 21 22 

      

13020    Bidr region o centr 
organ 

     

RESULTAT 21 21,3 0 16 11 

      

13021    Sv kommuner o landsting     

RESULTAT 129 129,0 0 65 65 

      

13040    Sam.tr.adm KF, KS Utskott     

RESULTAT 4 4,0 0 1 2 

      

21510    Byggnadskontor BMB      

RESULTAT 1 049 1 049,0 0 525 524 

      

21520    Planverksamhet      

RESULTAT 155 155,0 0 78 78 

      

21530    Kartverksamhet      

RESULTAT 152 152,0 0 76 76 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
21711    Allmän markreserv      

RESULTAT 37 -260,9 298 -646 19 

      

21731    Markutveckling      

RESULTAT 448 447,6 0 0 224 

      

22176    Bergslagsporten      

RESULTAT 20 20,0 0 0 10 

      

24914    Stöd till enskild väghåll      

RESULTAT 400 513,0 -113 513 200 

      

25040    Övriga fastigheter      

RESULTAT 175 174,8 0 161 88 

      

26110    Miljö-, hälsoskyddskontor     

RESULTAT 712 712,0 0 356 355 

      

26320    Folkhälsoarbete      

RESULTAT 188 188,3 0 188 94 

      

27510    Krisberedskap      

RESULTAT 350 350,0 0 169 175 

-varav personal 350 350,0 0 169 175 

      

31512    Fören.bidrag saml.lokaler     

RESULTAT 330 330,0 0 351 165 

      

31516    Opera på Skäret      

RESULTAT 250 250,0 0 425 125 

      

31572    Övriga kulturfastigheter      

RESULTAT 10 10,0 0 0 5 

      

34020    Inomhusbad      

RESULTAT 420 210,0 210 0 210 

      

34050    Bowlinghall      

RESULTAT 287 302,3 -15 56 144 

      

35110    Verksamhetsbidrag 
fritiid 

     

RESULTAT 153 153,0 0 88 77 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
51191    Bostadsanpassn.bidrag      

RESULTAT 1 018 2 018,0 -1 000 969 509 

      

51224    Treskillingen      

RESULTAT 0 0,0 0 172 0 

      

81510    
Exploateringsfastigheter 

     

RESULTAT -1 -1,3 0 0 -1 

      

83210    Persontrafik      

RESULTAT 158 158,2 0 22 79 

      

86530    Underhåll va-ledningar      

RESULTAT 0 0,0 0 3 0 

      

87020    Deponering      

 

Investeringsuppföljning 
Ny lekpark på Gärdet har invigts under våren och övriga investeringar förväntas följa planen. 

Strukturbuffert fastighet kommer inte att utnyttjas fullt ut. Projekt 4036, se ansvar 101. 

Projektkod 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan-jun 2020 

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

1514 Strukturbuffert fastighet 0 6025 6025 

4020 Lekplatser 0 530 530 

4021 Ombyggnad av gator 0 1000 1000 

4025 Parkutrusning mm 0 236 236 

4027 Upprustn av gatuljusnätet 0 1740 1740 

4030 Tillgänglighetsanpassning 0 770 770 

4031 Broåtg eft besiktning-16 0 1750 1750 

4034 Nya dörrar Olvosvallen 0 40 40 

4035 Omgr dagvabrunn Olovsvall 0 30 30 

4036 Tak sandfickor 0 150 150 

4801 Finnkullberget 0 90 90 

5021 Reservvatten 0 3100 3100 

5022 Ställd-Silverh-Hörk-Ställ 0 4327 4327 

Totaler   0 19788 19788 
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Framtid och förväntad utveckling 
Ljusnarsbergs kommun står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, kompetensbrist och 

digitalisering som ställer höga krav på välfärden. 

Effektivisering är en nyckel till att lyckas, men också fler generella statsbidrag som kommunerna 

själva får besluta över för att kunna planera långsiktigt och trovärdigt är önskvärt. 

Den snabbt åldrande befolkningen är en av de stora utmaningarna som välfärden i Ljusnarsbergs 

kommun står inför. De demografiska förändringarna betyder att en krympande andel personer i 

arbetsför ålder ska försörja allt fler. Samtidigt ökar efterfrågan av sjukvård, äldreomsorg och annan 

välfärd där kommunen har ett stort åtagande. 

För att klara kompetensförsörjningen gäller det att tänka nytt för att intressera unga och för att 

motivera personal att stanna kvar. Vi måste visa på bredden av intressanta arbeten och jobba med 

arbetsmiljö- och ledarskapsfrågor. Det är viktigt att lyssna på medarbetarna och skapa 

förutsättningar för dem att påverka sin arbetssituation, helt enkelt skapa en god arbetsmiljö. 

 

Genom en effektivare samverkan mellan kommuner, landsting och regioner kan kompetens bättre 

tas tillvara och välfärdstjänster rationaliseras. I mindre kommuner, som Ljusnarsberg, kan vi ha 

mycket att vinna på att samarbeta över kommungränserna. Många juridiska hinder är numera 

undanröjda eftersom så kallad avtalssamverkan mellan kommuner för att kunna samverka för att 

effektivisera välfärdsuppdraget är kompetensenligt. Samverkan mellan regionen och kommuner 

behöver också förbättras. Den nya lagen om utskrivningsklara patienter är ett steg i rätt riktning. Vi 

vill samverka mer med varandra, men det är viktigt att vi hamnar på rätt nivå och att hela kedjan 

fungerar. Det finns ett uppdrag till kommunledningen att kontinuerligt se över möjligheter till 

samverkan med först och främst våra grannkommuner men även i hela länet för att effektivisera 

verksamheten.  

 

Ljusnarsbergs kommun står idag inför omfattande behov av digitalisering, både när det gäller att 

exempelvis automatisera vissa arbetsuppgifter, men också i våra kontakter med medborgarna. Rätt 

använd kan digitalisering få ner kostnader och avhjälpa kompetensbrist. Digitalisering är både en 

utmaning i sig och en av lösningarna på våra utmaningar. 

Många kommuner i Sverige har bostadsbrist men Ljusnarsbergs kommun har ett överskott av 

lägenheter i allmännyttan och ett stort renoveringsbehov i allmännyttan och kommunala fastigheter. 

Kommunen har det yttersta ansvaret för bostadsförsörjningen och vi är i behov av att ta ställning till 

renovering av befintligt fastighetsbestånd inom allmännyttan jämfört med nybyggnationer. Vi 

behöver undersöka möjligheten att bygga prisvärda hyreslägenheter där människor har råd att bo.  

Kommunens ansökan till Naturvårdsverket om bidrag för sanering av marken vid Garhytteskolan ska 

kompletteras och en ny ansökan ska lämnas in. Tyvärr är ledtiderna långa men målet kvarstår att 

omvandla den gamla skolbyggnaden till seniorbostäder och att det sker i samverkan med Statens 

Bostadsomvandling AB (SBO). 

Kommunen står inför nya utmaningar då flera tuffa beslut kommer att vara avgörande för om vi ska 
klara god ekonomisk hushållning och samtidigt utveckla kommunen framåt med god kvalitet och 
service gentemot kommuninvånare och näringsliv. Det kommer att krävas en modig politik som vågar 
tänka nytt och sätta fokus på kvalitet och ekonomi 
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Verksamhetsansvarig 
Mikael Haapala 

 

Ansvar 
120 

Faktaruta 
Näringsliv inkl Turism 

Infrastruktur 

IT och kommunikation 

Fritid 

Händelser under året 
 

Näringsliv inkl Turism 

Första halvåret har präglats av Corona. Pandemins påverkan på näringslivet skiftar. Nedgången är 

mest kännbar för företag med koppling till fordonsindustrin samt evenemang -och 

besöksnäringsföretag.  

Flera företag har ställt om, anpassat och hittat andra lösningar i sina företag för att kunna 

upprätthålla verksamheten. 

Då erfarenheten från tidigare kriser visat en ökad efterfrågan på starta eget rådgivning har regionen 

beslutat om att via Timbanken möjliggöra detta och på så sätt stärka upp/komplettera den 

rådgivning som finns i Nyföretagarcentrum. 

Innan pandemin slog till på allvar genomfördes en företagsträff den 27 februari för att diskutera vad 

vi kan göra mer av för att förbättra företagsklimatet som sedan diskuterats vidare på 

Näringslivsrådet. Under senvåren kom resultatet från Svenskt Näringslivs enkätundersökning där 

företagarna ger ett högt sammanfattande omdöme för företagsklimatet i Ljusnarsberg. 

Rankingresultatet offentliggörs den 23 september. 

Efter några turer för att hitta lämplig plats för nybyggnation av en padelhall föll till slut alla bitar på 

plats. Förhoppningsvis kan vi i månadsskiftet oktober/november spela padel i Kopparberg. 

Nuvarande avtalsperiod för drift av Turistbyrån löper ut sista december 2020. Den 19 maj inbjöds 

besöksnäringsföretag att delta i en workshop för att diskutera framtida besöksservice. Efter 

utredning har beslut tagits att inte upphandla ny entreprenör utan att låta turistbyråverksamheten 

övergå i kommunalregi 2021. Under hösten kommer utredningen fortsätta kring ”hur” 

turistbyråverksamhet/besöksservice ska utformas och bedrivas. 

Destination Bergslagen har under våren jobbat fram en kampanj ”Sommar i Bergslagen” med bl a en 

broschyr som skickats ut till ca 80000 hushåll i regionen. 

Infrastruktur 
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En ansökan om statlig medfinansiering för att bygga en ny bussanslutning vid skolan har skickats in, 

ett förbehåll för att den ska kunna beviljas är att kommunen blir väghållare för trottoaren från 

korsningen vid Fasegatan fram till skolan. 

Arbetet med Åtgärdsvalsstudien för RV 50 är avslutat och en slutrapport är klar. Störst fokus inom 

Ljusnarsbergs kommun ligger på trafiksäkerhets förbättrande åtgärder vid Silverhöjdsbacken. 

Trafikverkets översyn av hastighetsgränser kommer sannolikt innebära att högsta hastighet på RV 50 

sänks till 80 km/h från södra infarten i Lindesberg under 2020 då vägen inte är mittseparerad. 

Fritid 

Hela första halvåret har evenemang fått ställas in. För att uppmärksamma Nationaldagen anordnades 

ett alternativt digitalt event. För att skapa fler alternativ och locka till rörelse i utemiljö har 

aktivitetsslingor iordningsställt i Rydbergsdal.  

I samverkan med föreningslivet har samarbete skett kring simskola och kiosken vid Djäkens. Under 

våren har fritidskonsulent engagerats i uppbyggandet av Fritidsbanken. 

Då staten ej gett bidrag för sommarlovsaktiviteter eller andra lovaktiviteter har kommunen ändå 

med relativt små medel kunnat säkerställa att det finns lovaktiviteter under hela året. 

IT och Kommunikation 

Lösningen för snabbare bredband på landsbygden, FWA (trådlös fiberaccess), har nu drygt 150 

anläggningar på plats i kommunen. Övriga ca 50 talet beställningar får vänta in nya master som Telia 

ska bygga i ett senare skede. 

Under Coronapandemin har behovet av en sammanhållen informations- och kommunikationsstrategi 

synliggjorts. Beslut har tagits att rekrytera till en kombinerad tjänst som turistutvecklare/ 

kommunikatör 

Under våren har det varit ett stort arbete att flytta över och införliva all information från SBB´s 

hemsidor in på kommunernas hemsidor. 

En ny välkomstbroshyr har tagits fram som finns i olika media. Syftet med välkomstbroschyren är att 

marknadsföra och presentera Ljusnarsbergs kommun som ort och arbetsgivare samt välkomna nya 

innevånare till vår kommun. Lokala företag har bidragit till broschyrens framkomst. 

 

Digitala möten och användandet av digital teknik har fått stort genomslag under våren 2020. 

 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Klicka här för att ange text. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Prognos på helår -1 552 tkr. Ny avtalsperiod för Microsoft licenser, har hållit ner antalet licenser med 

den högre kostnaden för att inte ha för höga ingångsvärden. 

Räknar inte med några intäkter eller kostnader för Kopparbergs marknad även om inte något beslut 

ännu har tagits om att ställa in marknaden. 
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Intäkt IT tekniker-skolan budgeterad på ansvar 120 men går på skolans ansvar. 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

120      NÄRINGSLIVSCHEF      

Intäkter -1 253 -338,0 -915 -744 -627 

Kostnader 7 659 8 295,8 -637 4 331 3 838 

Finanser 17 16,7 0 0 0 

RESULTAT 6 423 7 974,5 -1 552 3 588 3 211 

-varav personal 2 631 3 203,0 -572 1 474 1 316 

      

03111    Kommunal info- allmän      

RESULTAT 80 80,0 0 72 40 

      

08131    IT-verksamhet      

RESULTAT 5 088 6 052,4 -964 3 085 2 544 

-varav personal 2 631 2 631,0 0 1 187 1 316 

      

22151    Näringsliv och EU      

RESULTAT 210 717,3 -507 346 105 

-varav personal 0 572,0 -572 287 0 

      

22171    Partn.skap Bergsl.diagon.     

RESULTAT 30 45,0 -15 45 15 

      

22173    L&SEK    (Lokal o soc ek)      

RESULTAT 15 0,0 15 0 8 

      

22175    BERGSLAGET  Intressefören     

RESULTAT 15 14,8 0 15 8 

      

22181    Vision 2020-Attrakt bo      

RESULTAT 236 110,0 126 -263 118 

      

22252    Ung 
företagsverksamhet 

     

RESULTAT 20 0,0 20 0 10 

      

22253    Nyföretagarcentrum      

RESULTAT 25 25,0 0 27 12 

      

22350    Marknadsföring      

RESULTAT 96 70,0 26 30 48 

      

23010    Turism      

RESULTAT 865 860,0 5 459 433 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
23020    Kopparbergs marknad      

RESULTAT -272 0,0 -272 -229 -136 

      

23320    FLAGGNING      

RESULTAT 14 0,0 14 0 7 

 

Investeringsuppföljning 
Beräknar att vi kommer investera i nya datorer samt byta coreswitch och därmed utnyttja 

investeringsutrymmet för 2020. 

Förhoppning om att markåtgärder kommer att ske under 2020 för utsmyckning Malmvagn på 

trekanten. 

Kod 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan-jun 2020 

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

1012 Servrar, PC, etc 36 350 314 

1014 
Switchar, 
nätverksutrustn 0 350 350 

1512 Utsmyckning 0 247 247 

Totaler   36 947 911 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Svårt att avgöra vilka effekter coronapandemin får för näringslivet under resterande 2020 och under 

2021. Redan under hösten 2019 kom signaler från konjunkturkänsliga verksamheter om en 

stagnation/nedgång i ekonomin. 

Digitaliseringen kommer att fortsätta, med en följd på krav att hämta hem utökade 

digitaliseringskostnader med effektiviseringar inom verksamheterna. 

Behov finns att uppdatera/göra om hemsidan för att få den mer överskådlig och uppdaterad med 

verksamhetsinformation samt ändamålsenlig för E-tjänster. Under 2020 upprättas en lösning för att 

förbereda möjligheten till att införa E-tjänster. 
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Verksamhetsansvarig 
Kanslichef 

Ansvar 
122 

Faktaruta 
 Kansliavdelning, diarieföring, posthantering, utskick, protokollsskrivning, med mera  

 Arkiv 

 Reception/vaktmästare/post 

 Teleservice 

 Kommunfullmäktige, 21 ledamöter och 18 ersättare. 

 Kommunstyrelse, 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Allmänna utskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare, huvudsaklig uppgift beredande organ 

till kommunstyrelsen 

 Bildnings- och sociala utskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare, huvudsakliga uppgifter 

beredande organ till kommunstyrelsen och beslutande i personärenden inom 

socialtjänstens område. 

 Valnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare, beslutar om det praktiska genomförandet av de 

allmänna valen. 

 Partistöd, 7 politiska partier 

 Revision, 6 valda revisorer samt inköp av tjänster från revisionsföretag 

 Gode män, förmyndare och förvaltare, ersättning i de fall huvudman ej uppnår 

inkomst eller förmögenhet för att själv betala ersättning 

 Allmänna val, valsamordnare med backupperson. 

 Sammanträdesadministration åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott 

 Natur och miljövård, skyddsjakt, 6 kommunjägare 

 Krisberedskap, säkerhetsskyddschef samt biträdande, säkerhetssamordnare samt 

biträdande, beredskapssamordnare samt biträdande, kriskommunikatör samt 

biträdande, styrelsamordnare samt biträdande, signalskyddschef samt biträdande, 

systemoperatör, användare av Signe kryptodator, krisledningsgrupp, Inriktnings- och 

funktionsstöd (ISF-stöd), Inriktnings- och samordningskontakt (ISK) och 

signalskyddsorganisation 

 

Händelser under året 
Arkiv: Avtalsförslag om köp av 20 procents tjänst arkivarietjänst av Nora kommun har 

utarbetats och överenskommits. Samverkan med berörd arbetstagarorganisation i Nora 

kommun pågår. 

 

Kommunfullmäktige: Beslut togs som möjliggjorde deltagande på distans digitalt på 

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. 

 

Beslut togs om avveckling av samtliga kommunens lägenheter på Wallmovägen i Bångbro. 
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Sex personer begärde entledigande från uppdrag som ledamöter eller ersättare i 

kommunfullmäktige inklusive diverse andra uppdrag. Vissa problem uppstod att återbesätta 

uppdragen. 

 

Kommunstyrelsen: Kontinuerlig information gavs om utvecklingen lokalt, regionalt och 

nationellt rörande coronapandemin. 

 

Information gavs om träff med boende i Ramsberg och Löa med anledning av önskemål om 

byte av kommun. 

 

Redovisning gjordes av sammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och 

statistik från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

 

Beslut togs om bidrag till PRO Kopparberg för vindskydd/förråd vid boulebana i Bångbro. 

 

KPMG inkom med och redovisade en förstudie rörande Samhällsbyggnad Bergslagen. 

 

Beslut togs om att turistbyråverksamheten från och med den 1 januari 2021 successivt skall 

övergå i kommunal regi samt utredning av utformningen av turistbyråverksamheten i 

kommunal regi. 

 

Beslut togs om översyn av lednings- och administrativa organisationen med förslag till 

konkreta åtgärder på effektiviseringar samt konsekvenser av dessa. 

 

Beslut togs om utredning av kostverksamheten med syftet effektiviseringar samt 

konsekvenser av framkomna förslag. 

 

Beslut togs om översyn av ledningsstrukturen inom socialtjänsten med uppdrag att föreslå 

konkreta åtgärder på effektiviseringar samt konsekvenserna av dessa. 

 

Beslut togs om översyn av taxor och avgifter inom kommunens verksamheter. 

 

Beslut togs om översyn av arbetsterapin och rehabiliteringen för omstrukturering och 

effektivisering samt konsekvenser av framtagna förslag. 

 

Beslut togs om utredning av alternativ till externa placeringar av personer samt konsekvenser 

av alternativen. 

 

Beslut togs om kartläggning med bedömning av eventuellt mervärde av samarbeten inom 

olika områden. 

 

Beslut togs om att nogsamt följa och löpande begära in uppföljningar och utvärderingar av 

samhällsbyggnadsnämnden Region Örebro läns beslut gällande fastställande av allmän 

trafikplikt för kollektivtrafik i stråket Örebro-Lindesberg-Kopparberg/Fellingsbro. 

 

Beslut togs om namnbyte från hemtagningsteam till hemgångsteam inom äldreomsorgen. 
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Allmänna utskottet: Information gavs om att kommunen avser ingå avtal med övriga 

kommuner i norra Örebro län om gemensamt dataskyddsombud. 

 

46 anställningsprövningar genomfördes med anledning av kommunstyrelsens tidigare beslut 

om generellt anställningsstopp. 

 

Bildnings- och social utskottet: En strukturerad uppföljning av bildningsverksamheten har 

fortsatt utvecklats. 

 

Information har erhållits från tillståndshandläggaren. 

 

Partistöd: Fem av de sju politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige har 

ansökt och erhållit partistöd. 

 

Kommunstyrelsen beslutade om införande av bekräftelser av inkomna ansökningar om 

partistöd. 

 

Revision: Följande revisionsrapporter har avlämnats: ”Granskning av riktade statsbidrag” 

(december 2019), ”Granskning av styrning och ledning inom hemtjänsten 

(myndighetsutövning)”, ”Grundläggande granskning av nämnder år 2019” och ”Granskning 

av årsredovisning 2019”. 

 

Ett nytt moment infördes i samband med revision av årsredovisningar, grundläggande 

granskning av nämnder. 

 

Allmänna val: Inventering av kvarvarande blanka partivalsedlar till riksdagsval sedan valet 

2018 har genomförts på uppmaning av Valmyndigheten för beredskap inför ett eventuellt 

extra val. 

 

Natur- och miljövård, skyddsjakt: Kommunstyrelsen antog riktlinjer för kommunal 

skyddsjakt. 

 

Krisberedskap: Verksamheten har i hög grad präglats av coronapandemin med telefonmöten 

med Länsstyrelsen i Örebro län, andra statliga myndigheter, Region Örebro län, övriga 

kommuner i länet med flera ett flertal gånger per vecka sedan slutet av januari. Detta har 

inneburit att annat arbete, konferenser, utbildningar och tillsyner har ställts in eller arrangerats 

digitalt.  

 

Material rörande informationssäkerhet har erhållits från staten. 

 

Kommunfullmäktige har antagit ”Plan för hantering av extraordinära händelser”.  

 

Kommunstyrelsen har antagit ”Styrdokument för kommunens krisberedskap 2019-2023”, 

”Säkerhetsskyddsplan för Ljusnarsbergs kommun”, samt ”Övnings- och utbildningsplan för 

kommunens krisberedskapsarbete 2020-2022”.” 
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Verksamhetsmått/nyckeltal 
Se måluppföljning. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Arkiv: Inget samverkansavtal med Nora kommun har ingåtts under första halvåret. 

 

Reception/vaktmästare/post: I periodutfallet saknas interna intäkter. Minskade kostnader för 

porto och kontorsmaterial. 

 

Teleservice: I periodutfallet saknas interna intäkter. Lindesbergs kommun har ej under första 

halvåret fakturerat kostnaden för telefonväxel. 

 

Kommunfullmäktige: Under året har utrustning för att möjliggöra deltagande på distans 

digitalt vid sammanträden inköpts. 

 

Kommunstyrelsen: Större kostnader för ersättningar till ledamöter och tjänstgörande 

ersättare än budgeterat. Minskade kostnader för kopieringspapper på grund av digitala 

utskick. 

 

Bildnings- och sociala utskottet: Mindre kostnader än budgeterat med anledning av mindre 

deltagande i konferenser etc och resor i samband med dessa med anledning av 

coronapandemin. 

 

Partistöd: I periodutfallet saknas kostnaden för partistöd. Fem av de sju partierna i 

kommunfullmäktige erhåller partistöd, innebärande ett överskott gentemot budget. 

 

Gode män/förmyndare och förvaltare: Utbetalning sker i huvudsak under första halvåret, 

därav stort underskott gentemot periodbudget. 

 

Allmänna val: Inga allmänna val under första halvåret: 

 

Natur- och miljövård, skyddsjakt: Under första halvåret har ingen ersättning till 

kommunjägare utbetalats. 

 

Krisberedskap: Samtliga intäkter har inkommit under första halvåret. Verksamheten belastas 

av kostnader uppgående till cirka 100 000 kronor för kodlås till och säkerställande av 

internettillgång i lokalen där kommunens krisledningsgrupp skall placeras vid kris 

(ledningscentralen). Vad gäller krisberedskap skall noteras att samtliga kostnader ej finns 

under kanslichefens ansvar, personalkostnader uppgående till cirka 350 tkr belastar ansvaren 

kommunchef och ekonomichef. Således kommer verksamheten under året sannolikt generera 

ett underskott. Vissa kostnadsreduceringar har förekommit under första halvåret då antalet 

möten, konferenser och resor minskat på grund av coronapandemin. Dock har antalet digitala 

konferenser varit mycket stort under första halvåret med anledning av coronapandemin. 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

122      KANSLICHEF      

Intäkter -1 563 -1 401,0 -162 -557 -782 

Kostnader 5 944 5 492,0 452 2 126 2 974 

Finanser 2 1,5 0 0 0 

RESULTAT 4 382 4 092,5 289 1 569 2 192 

-varav personal 2 701 2 859,3 -158 1 510 1 350 

      

01210    Kansliavdelning      

RESULTAT 90 89,6 0 39 45 

      

01212    Arkiv      

RESULTAT 195 180,0 15 20 98 

      

08121    Reception /Vaktm /Post      

RESULTAT 585 525,0 60 140 292 

      

08122    Teleservice      

RESULTAT -264 -266,6 2 12 -132 

      

08131    IT-verksamhet      

RESULTAT 0 10,0 -10 5 0 

      

10110    Kommunfullmäktige      

RESULTAT 539 548,6 -10 252 269 

-varav personal 461 461,0 0 209 230 

      

10150    Valnämnd      

RESULTAT 16 15,6 0 7 8 

-varav personal 16 15,6 0 7 8 

      

10210    Kommunstyrelse      

RESULTAT 1 134 1 222,0 -89 521 567 

-varav personal 935 1 100,0 -165 502 467 

      

10220    Allmänt utskott      

RESULTAT 92 92,2 0 41 46 

-varav personal 57 56,6 0 28 28 

      

10250    Bildning- o sociala utsko      

RESULTAT 932 897,6 35 388 467 

-varav personal 783 783,0 0 388 392 

      

11010    Partistöd      

RESULTAT 494 330,0 164 0 247 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
12010    Revision      

RESULTAT 355 354,5 0 216 177 

-varav personal 53 53,1 0 30 27 

      

13010    (Över-)Förmyndarverksamh     

RESULTAT 0 0,0 0 2 0 

-varav personal 0 0,0 0 2 0 

      

13011    Godman,förvaltare,förmynd     

RESULTAT 376 370,0 6 345 188 

-varav personal 376 370,0 6 345 188 

      

13030    Allmänna val      

RESULTAT 200 20,0 180 0 100 

      

13040    Sam.tr.adm KF, KS Utskott     

RESULTAT 22 30,0 -8 0 11 

      

26351    NATUR- o MILJÖVÅRD      

RESULTAT 20 20,0 0 0 10 

-varav personal 20 20,0 0 0 10 

      

27510    Krisberedskap      

RESULTAT -403 -346,0 -57 -419 -201 

 

Investeringsuppföljning 
Inga investeringar genomförda under 2020. 

Framtid och förväntad utveckling 
Arkiv: Avtal beräknas ingås med Nora kommun rörande köp av 20 procents tjänst arkivarie. 

 

Kommunfullmäktige: Arbetet skall utvecklas för att säkerställa möjligheten för deltagande  

vid sammanträden på distans digitalt. En oroande tendens är det stora antalet begäranden om 

entlediganden från politiska förtroendeuppdrag. Någon allmänpolitisk debatt kommer 

sannolikt inte arrangeras under året men uppföljningen av 2019 års allmänpolitiska debatter 

beräknas kunna inledas efter att dessa gjort uppehåll med anledning av coronapandemin. 

Vidare antas diskussionen om åtgärder för att öka intresset bland kommuninvånarna att  

påtaga sig förtroendeuppdrag kunna fortsätta, även denna har under första halvåret pausats. 

 

Kommunstyrelsen: Flertalet partier representerade i kommunstyrelsen antas få ökade 

problem med att rekrytera personer som är villiga påtaga sig förtroendeuppdrag. 
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Valnämnden: Valnämnden förutses inte behöva sammanträda under året. 

 

Allmänna val: Inga allmänna val beräknas ske under 2020, dock kommer utbildning för 

valsamordnare och biträdande valsamordnare genomföras under december. 

 

Krisberedskap: Ökade krav på kommunerna att arbeta med krisberedskap och tillhörande 

områden kan förutspås, dels med anledning av den inträffade coronapandemin, dels på grund 

av den ökade fokusen på krigsrisk och informationssäkerhet. Därtill har statens tillsyn via 

länsstyrelserna skärpts. Mer utbildningsinsatser inom området kan förutses. Det uppskjutna 

arbetet med prioritering av elanvändare vid elbrist (Styrel) kommer att inledas under året. Det 

kan konstateras att staten ej fullt ut ersätter kommunen för dess kostnader inom detta område. 
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Verksamhetsansvarig 
Anna-Lena Erixon, HR chef. 

Ansvar 
123 

Faktaruta 
HR chefs ansvarsområde omfattar HR/personalavdelningen  i Ljusnarsbergs kommun, och omfattar 

en HR generalist 1,0 årsarbetare från och med juni 2020.  

Händelser under året 
Halvåret har inneburit fortsatt arbete med att skapa goda förutsättningar för chefer i att vara ledare. 

Detta genom att ge stöd, struktur och verktyg till chefer inom personalområdet.  

Bland annat har en reviderad arbetsmiljöpolicy tagits fram under våren som tydligare visar på 

ambition och riktning för arbetsmiljöarbetet och för att uppfylla lagstiftning. 

Ett nytt mer drift- och kvalitetssäkert rekryteringssystem, VARBI,  finns nu från och med maj 

tillgängligt för alla chefer.  

En uppdatering och anpassning av personalinformationen på intranätet har startats upp, vilket ligger 

i linje med de krav som Arbetsmiljöverket ställer.  

En resursförstärkning till personalavdelningen har skett från och med 1 juni då en HR generalist 

anställts. 

Ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och samtliga arbetstagarorganisationer är framtaget och 

utbildning sker under hösten. Förberedelser för höstens medarbetarskapsutbildning med fokus på 

bemötande och arbetsmiljö har skett under våren. 

Uppstart av friskvårdsgrupp och genomförande av olika aktiviteter har haft positiva effekter för 

arbetsmiljön och arbetsgivarens varumärke. Dock har pandemin påverkat antalet aktiveter och 

deltagare. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Saknas för HR 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Underskott på helår, ökade personalkostnader fr om 1 juni 2020 motsvarande 440 tkr, samt 
rekryteringssystem cirka 40 tkr. 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

123      PERSONALCHEF      

Kostnader 4 827 5 306,8 -480 2 390 2 413 

RESULTAT 4 827 5 306,8 -480 2 390 2 413 

-varav personal 3 290 3 729,9 -440 1 679 1 645 

      

01250    Löneavdelning      

RESULTAT 1 618 2 098,0 -480 937 809 

-varav personal 577 1 017,1 -440 325 289 

      

01260    Fastighetsavdelning      

RESULTAT 374 374,1 0 176 187 

-varav personal 365 365,1 0 176 183 

      

03732    Företagshälsovård      

RESULTAT 216 216,0 0 81 108 

      

03733    Friskvård      

RESULTAT 200 200,0 0 18 100 

      

03741    Facklig verksamhet      

RESULTAT 458 458,0 0 154 229 

-varav personal 458 458,0 0 153 229 

      

03791    Hedersgåvor      

RESULTAT 53 53,0 0 0 27 

      

08601    Enhetschef, kost      

RESULTAT 773 773,1 0 406 386 

-varav personal 764 764,1 0 409 382 

      

08610    Centralkök      

RESULTAT 0 0,0 0 1 0 

      

22151    Näringsliv och EU      

RESULTAT 770 769,5 0 404 385 

-varav personal 761 760,5 0 404 380 

      

61010    Arbetsledning      

RESULTAT 0 0,0 0 0 0 

      

81520    Allmännyttan      

RESULTAT 365 365,1 0 213 183 

-varav personal 365 365,1 0 212 183 
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Investeringsuppföljning 
Finns inga aktuella 

Framtid och förväntad utveckling 
 

 För att i tid kunna fånga upp eventuella tillsvidareanställningar enligt inkonverteringsreglerna 
i LAS, kommer utbildning att ges till chefer i uppföljningssystemet WINLAS.  
Dessutom kommer också uppföljning av vikarier i systemet att aktualiseras som ett led i att 
kvalitetssäkra vikariernas kompetens. 
 

 Det finns ett starkt behov av digitalt stöd i arbetet med arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
samt i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet och anmälan om arbetsskador och 
tillbud. Ljusnarsbergs kommun saknar adekvat stöd inom områdena idag.  
 

 Ljusnarsbergs kommun behöver arbeta strategiskt med kompetensförsörjning för att kunna 
behålla, attrahera och vara en attraktiv arbetsgivare. Här kommer ett länsgemensamt 
arbetssätt att användas för kartläggning. Kartläggningen sker i respektive förvaltning som 
mynnar ut i en strategisk kompetensförsörjningsplan och färdig senast december 2020. 
 

 Heltidsresan – SKR uppdraget behöver komma i mål. Arbetet intensifieras under hösten 
genom att vara cheferna behjälpliga i arbetet. 
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Verksamhetsansvarig 
Daniel Chu 

 

Ansvar 
Kostchef. Ansvar 140 

Faktaruta 
 

Kostverksamheten ansvarar för maten inom förskola, skola och äldreomsorg. Central/ 

produktionsköket på Treskillingen tillagar måltider för äldreomsorgen d v s boende på Koppargården, 

Solgården, Treskillingen och matlådor för hemtjänsten. Restaurangen/ serveringen på Treskillingen är 

också öppen för externa gäster. Till förskolorna Garhyttan och Skogsgläntan samt Kyrkbacksskolan 

med fritids tillagas huvudmåltiden på centralköket. Tillbehören till måltiderna tillagas av 

kökspersonalen på enheternas mottagningskök. Den interna mattransporten ombesörjer leveransen 

av maten från centralköket till alla enheter Köket på förskolan Åstugan i Ställdalen sköter all 

matlagning till förskoleverksamheten. 

 

Händelser under året 
Arbetet med upphandlingen av livsmedel som startade 2019 avslutades under våren i år med nya 

ingångna avtal för grossist och djupfryst. 

Treskillingens restaurang stängdes i mars för allmänheten. Beslutet kvarstår tillsvidare. De gäster som 

vanligtvis besöker restaurangen har under perioden haft möjlighet att köpa matlåda att ta med sig. 

Beställning i förväg och avhämtning på bestämd plats utanför restaurangen för att minska 

smittspridning. Betalning sker via faktura. 

I samband med starten för den nyrenoverade skolmatsalen, januari 2019, togs beslut i kostråd skola 

(kost- och skolledning) att införa en skofri skolrestaurang. Detta innebar att elever och pedagoger 

inte var skobeklädda eller hade på sig skoskydd när man gick in i skolans matsal. Efter drygt ett års 

prov med denna regel togs beslut i våras att upphäva den skofria skolmatsalen efter påtryckningar 

från pedagoger och elever. 

Tre nya medarbetare har anställts i verksamheten under året. André Forsberg och Liselotte 

Andersson har fått tillsvidareanställning samt Emmy Fält som i nuläget har en provanställning fram 

till och med 31 augusti.  De har ersatt Jane Edman, Carina Diedrichsen och Margareta Bergström vilka 

under 2019 och 2020 har gått i pension.   

I februari genomfördes utbildning för hela verksamheten i livsmedelssäkerhet och specialkost. Senast 

den här utbildningen genomfördes var 2018 och då som i år så hölls kursen av Bergström& Hellqvist. 

Uppföljning av Brandskyddsutbildning (Nerikes Brandkår) och Ergonomiutbildning storkök 

(Regionhälsan) där förslag på åtgärder upprättades. Dessa utbildningar hölls under sena 2019 men 

utvärdering gjordes i januari 2020. När det gäller åtgärder till förbättringar i det systematiska 

brandskyddsarbetet inväntas en kommunövergripande åtgärdsplan. 

Planen för bakutbildning tänkt att hållas under påsklovet lades ner. 
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Den årliga konferensen med leverantörsutställning för branschen arrangerad av Kost och Näring som 

i år skulle gå av stapeln i Malmö blev till en mindre lyckad webbaserad variant. (pandemin) Vanligtvis 

brukar denna konferens med föreläsningar, utbyte och diskussioner ge en massa input men i år finns 

inget att rapportera. 

  

 

  

Verksamhetsmått/nyckeltal 

 
 Kr per kg livsmedel;    25,07 kr 

 Ekologisk andel av totalt inköpt värde;  24,7% 

Ekologisk andel av totalt inköpt kvantitet  29,2% 

 Svekologiska produkters andel. (Svenskt ekologiskt); 26,20% 

 Totalt inköp andel svenskt ursprung  85,91% 

 Svenskt ursprung, kött oberett;   95,41%  

 Svenskt ursprung, fågel oberedd;   100% 

 Svenskt ursprung, mejerivaror   99,05% 

 Total Co2E per kg livsmedel;   2,0 

 

 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Resultat per 30/6:  +280 tkr jmf mot budget 

Förväntat resultat för det första halvåret. Med anledning av att restaurangen på Treskillingen har 

hållits stängd är bedömningen att försäljningsintäkterna minskat under perioden med 35 - 40  kr. 

Kostnader som tillkommit p g a smittoriskarbetet har inte sammanställts för perioden. Det handlar 

om kostnader för diverse utrustning samt personalkostnader för t ex det preventiva arbetet med 

köbildningen på skolrestaurangen. 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

140      KOSTCHEF      

Intäkter -9 232 -9 232,1 0 -5 291 -4 616 

Kostnader 11 619 11 619,2 0 6 308 5 912 

Finanser 205 205,1 0 0 0 

RESULTAT 2 592 2 592,2 0 1 017 1 297 

-varav personal 6 307 6 306,7 0 3 225 3 153 

      

08601    Enhetschef, kost      

RESULTAT 163 163,2 0 43 82 

      

08610    Centralkök      

RESULTAT 4 038 4 038,3 0 123 2 019 

-varav personal 4 255 4 255,3 0 1 961 2 128 

      

08621    Koppargården-restaurang     

RESULTAT -1 794 -1 794,1 0 0 -897 

      

08625    Solgården/Heden-restauran     

RESULTAT -1 237 -1 237,1 0 29 -618 

      

08626    Treskillingen-restaurang      

RESULTAT 0 0,0 0 6 0 

      

08642    Åstugan - köksfunktion      

RESULTAT 147 146,6 0 29 73 

-varav personal 298 297,8 0 186 149 

      

08644    Skogsgläntan-köksfunktion     

RESULTAT -8 -8,2 0 -78 -4 

-varav personal 229 228,5 0 132 114 

      

08651    Fritidshem - köksfunktion     

RESULTAT -23 -23,0 0 0 -11 

      

08662    Garhytteskolan -köksfunk     

RESULTAT 57 57,4 0 86 29 

-varav personal 353 352,9 0 329 176 

      

08666    Kyrkbacksskolan -
köksfkt 

     

RESULTAT 1 249 1 249,1 0 779 625 

-varav personal 1 172 1 172,2 0 617 586 

      

40771    Fastighetskostn förskola      

RESULTAT 0 0,0 0 1 0 
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Investeringsuppföljning 
Kombiugn samt två frysskåp inhandlades under våren till köket på Kyrkbacksskolan. Total kostnad 

161  tkr (inklusive installation, skrotning av de gamla maskinerna samt skatter på kemikalier). Det 

planerade inköpet av en ny chillblaster som skulle ersätta den trasiga i samma kök är uppskjuten till 

höst eller vinter i väntan på en intern utredning om hur stort behovet för den maskinen kommer att 

vara för verksamheten i framtiden. 

Även det planerade bytet av tunneldiskmaskinen i köket på Garhyttans förskola är uppskjutet tills 

vidare.  

Projektkod 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan-jun 2020 

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

1035 Övr köksinvent Centralkök 162 180 18 

3521 Köksinventarier Garhyttan 0 150 150 

Totaler   162 330 168 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Efter sommarmånaderna med stängda förskolor och skola och därmed minskade intäkter står 

prognosen för 2020 kvar med ett resultat i balans. 

Beslutet att hålla restaurangen på Treskillingen stängd för externa gäster kvarstår tillsvidare. 

Antal boende på särskilda boenden inklusive Treskillingen beräknas vara densamma under juli-

december som för årets första sex månader. 

Antal matlådor i hemtjänsten för andra halvan av året bedöms ligga på ca 30 per dag.  

Antalet barn/ elever i förskola och skola ligger till hösten på ungefär samma nivå som tidigare. 

Med det nya livsmedelsavtalet som har ett minskat utbud av ekologiskt samt de nya riktlinjer som 

inköpsansvariga arbetar efter så är målet att nå mellan 25-30% ekologiskt andel av inköpt värde. 
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Verksamhetsansvarig 
Fastighetschef 

Ansvar 
170 Kommunfastigheter 

Faktaruta 
Fastighetsavdelningen förvaltar omkring 22 000 kvadratmeter kommunfastigheter, huvuddelen 

utgörs av lokaler för skola och förskola men även gruppboenden, centralförråd, brandstation och 

andra mindre verksamhetslokaler ingår i beståndet.  

Händelser under året 
Ett omfattande renoveringsarbete av kommunhuset och socialhuset är inlett. Utvändigt 

målas båda byggnaderna, samt att det byts markiser på både kommun- och socialhus. 

Invändigt förbättras ventilationen i båda byggnaderna, men i kommunhuset byts också golv 

samt att väggarna målas. 

Saneringen på Skogsbrynet 8 färdigställdes under det första halvåret. Utemiljön förbättrades 

och gräsytorna blev något större. Saneringen utfördes av Fortum Waste Solutions. 

Arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet har pågått under våren, dock har covid-

19 pandemin gjort att arbetet har försenats. 

En besiktning av taken på de kommunala byggnaderna har påbörjats. Bortser man från taken 

på förskolan Garhyttan och den ena byggnaden av Abrahamsgård så var taken generellt i bra 

skick. 

Arbetet med att fasa ut de traditionella nycklarna och ersätta dessa med taggar har fortgått 

under det gångna halvåret, vilket har lett till att även Tingshuset samt Socialhuset försetts 

med taggsystemet Integra. 

Ytskiktet på sportgolvet i Ljusnarshallen har förbättrats under sista delen av det första 

halvåret. Förhoppningen är självklart att golvet blir bättre rent kvalitativt, men även att 

golvet ska bli mindre halt. Arbetet utfördes av Ångtvättbilen. Kostnaden ryms inom den 

extra underhållsmiljon som  

Kommunen har även försökt avyttra Bergsgården genom försäljning. Tyvärr saknades rätt 

förutsättningar i detaljplanen för att den skulle kunna försäljas. Förhoppningen är att 

adekvata ändringar i detaljplanen görs, och att en försäljning kommer att kunna ske under 

kommande halvår. 

 

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

ska jämförelser av nyckeltal med andra kommuner göras med försiktighet. Om kommunen i 
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framtiden önskar arbeta aktivt med benchmarking mot andra kommuner behöver inmätning 

av de byggnader som ska omfattas av jämförelsen genomföras. Till detta behöver i så fall 

medel anslås. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Kommunfastigheters resultat för det första halvåret för 2020 visar på ett underskott på 750 

tkr. Underskottet är i sin helhet hänförliga till färdigställandet av saneringen vid Skogsbrynet 

8, som totalt för helåret beräknas att belasta budgeten med 2100 tkr.   

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

170      Fastighetschef      

Intäkter -8 713 -8 713,3 0 -4 237 -4 356 

Kostnader 10 609 12 709,3 -2 100 6 571 5 873 

Finanser 1 127 1 126,7 0 0 0 

RESULTAT 3 023 5 122,7 -2 100 2 334 1 517 

-varav personal 788 787,9 0 354 394 

      

01170    Kommunkontor      

RESULTAT -260 -259,5 0 22 -129 

      

01260    Fastighetsavdelning      

RESULTAT 2 206 2 205,9 0 417 1 104 

-varav personal 788 787,9 0 354 394 

      

24930    Centralförråd/verkstad      

RESULTAT 10 9,8 0 83 5 

      

25040    Övriga fastigheter      

RESULTAT 33 33,2 0 17 17 

      

27020    Fastigh.kostn brand-räddn     

RESULTAT -48 -47,7 0 -10 -24 

      

29110    Fastighetsskatt gemensam     

RESULTAT 34 34,0 0 25 17 

      

31571    Tingshus      

RESULTAT 265 265,4 0 183 133 

      

40771    Fastighetskostn förskola      

RESULTAT 568 567,9 0 -10 285 

      

44071    Skolfastigheter      

RESULTAT 15 2 114,6 -2 100 1 421 8 

      

47271    Skolfastigheter      
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RESULTAT -4 -4,2 0 37 -2 

      

      

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
47871    Utb.lokal - Abrahamsgå      

RESULTAT -28 -28,0 0 -38 -14 

      

51311    LSS Gruppb Bergsmansv      

RESULTAT -1 -1,1 0 18 0 

      

51312    LSS Gruppb Kata Dahlström     

RESULTAT -2 -1,6 0 16 -1 

      

60111    Ensamkom. flyktingbarn      

RESULTAT 0 0,0 0 0 0 

      

60113    Fastigh.kostn Bergsgården     

RESULTAT 122 122,1 0 87 61 

      

81141    Stora Gården      

RESULTAT 112 111,9 0 59 56 

      

81520    Allmännyttan      

RESULTAT 0 0,0 0 8 0 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Mer medel vore önskvärt att avsättas för att undvika att en underhållsskuld byggs upp och 

att kapital tas ut ur fastigheterna. 

I en del byggnader har inget underhåll utförts av installationerna sedan fastigheterna 

uppfördes och då kommunen förvaltar ett ålderstiget bestånd är risken stor att många akuta 

arbeten kan behöva vidtas de kommande åren för att tillgodose myndighetskrav och för att 

verksamhet överhuvudtaget fortsättningsvis ska få bedrivas i lokalerna. Arbeten av akut 

karaktär blir, enligt samma nationella statistik, dyrare i längden och riskerar att medföra 

stora störningar för hyresgästerna i lokalerna. Typexempel på kommunala byggnader som är 

i stort behov av tillskjutna medel är framförallt Abrahamsgård samt förskolan Garhyttan.  

Det pågår framtagande av åtgärdsplan för dessa två fastigheter och därmed kan en 

kostnadsuppskattning göras. 
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Investeringsuppföljning 

Projektkod 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan-jun 2020 

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

1528 Totmetod. Kyrkback.etap 2 0 447 447 

1530 Upprust Kommunhus, Soc 1 880 5 401 3 521 

1531 Effektiv.åtg Brandstation 133 80 -53 

1532 Brandförebyggande åtgärd 0 150 150 

1533 Ventilation Kyrkbackskola 28 1 660 1 632 

3517 Utemiljö Garhyttan 1 0 -1 

3522 Tillbygg vägg, Skogsglänt 0 80 80 

Totaler   2 042 7 818 5 776 
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Verksamhetsberättelse per den 30 juni 2020 

Verksamhetsansvarig 
Förvaltningschef/Kanslichef 

Ansvar 
210 Bergslagens överförmyndarnämnd 

Faktaruta 
 Gemensam överförmyndarnämnd med Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner. 

Fördelning av nämnden enligt följande: Hällefors-15,18 procent, Lindesberg-51,24 

procent, Ljusnarsberg-10,30 procent och Nora-23,28 procent. 

 Gemensam överförmyndarnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare 

 Överförmyndarverksamhet 3,0 årsarbetare 

 Överförmyndarverksamhet, 1,0 årsarbetare, ensamkommande barn och unga 

 Förvaltningschef, 0,1 årsarbetare 

 

Händelser under året 
Trots ansträngd personalsituation har aktiva handläggare upprätthållit ordinarie verksamhet 

men det har krävt ett intensivt arbete samt vissa anpassningar, exempelvis har telefontiderna 

minskats med två timmar per vecka och hänvisats till mailkonversation vid önskemål om 

kontakt. Externa föreläsningar och utbildningar har ej förekommit. Därtill har extra 

administrativt stöd nyttjats från den 1 februari motsvarande 50 procents tjänst. 

 

Per den 30 juni var samtliga årsräkningar avseende 2019 granskade och drygt 93 procent 

godkända. 

 

Per den 30 juni fanns det tre ensamkommande barn och unga under 18 år med god man. 

 

En riktad insats gjordes för att rekrytera arabisktalande ställföreträdare, dock med dåligt 

resultat. 

 

PwC genomförde en grundläggande granskning av nämnden gällande 2019 och den beslutade 

om svar på granskningen vid sammanträde den 17 juni. 

 

Kontroll genomfördes av samtliga ställföreträdare rörande betalningsanmärkningar och 

förekomst i belastningsregister, sammanställning redovisades för nämnden i januari. 

 

Redovisning för nämnden i januari av utvecklingen 2019 gällande förordnanden. Bland annat 

kunde konstateras en omsättning av förordnanden med cirka 25 procent. 

 

Uppföljning redovisades i mars för nämnden av utvecklingen av antalet aktiva ärenden under 

perioden 2009-2019. 
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Arbete har genomförts angående upphandlingsprocess inklusive förfrågningsunderlag och 

referenstagning rörande inköp av nytt datasystem. 

 

Ordförande i nämnden och förvaltningschef informerade den 25 mars budgetberedningen i 

Hällefors kommun om den aktuella situationen och den förmodade framtida utvecklingen av 

verksamheten. 

 

Coronapandemin har inte inneburit någon större påverkan på verksamheten. Vissa problem 

har förekommit då inte ställföreträdare fysiskt kunnat träffa huvudmän. Länsstyrelsen i 

Dalarnas län sköt upp tillsynen av nämnden till hösten. Endast ett nyhetsblad har givits ut 

under första halvåret och inget möte med Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare har 

genomförts. Vidare föreslog nämnden i juni kommunfullmäktigen i medlemskommunerna 

skulle revidera nämndens reglemente för att möjliggöra deltagande på sammanträden på 

distans digitalt. 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Antal årsräkningar avseende 2019 522 

Antal ärenden god man (31 december 2019) 511 

Antal ärenden god man/förvaltare (31 december 2019) 17 

Antal ärenden förvaltare (31 december 2019) 84 

Antal ärenden förmyndare (31 december 2019) 158 

Antal gode män (31 december 2019) 331 

Antal förvaltare (31 december 2019) 75 

Antal gode män/förvaltare (31 december 2019) 6 

Antal förmyndare (31 december 2019) 196 

Huvudmännens tillgångar (31 december 2019) 165 189 587 kronor 

Beslutade arvoden (31 december 2019) 6 870 913 kronor 

Medlemskommunernas arvodeskostnader (31 december 2019) 2 948 826 kronor 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Överskott gentemot budget avseende personalkostnader då en handläggare varit studieledig 

60 procent 1 janauri-31 maj samt en handläggare varit sjukskriven 100 procent sedan den  

12 mars. Av dessa anledningar har administrativt stöd nyttjats 50 procent sedan den  

1 februari. 

 

Coronapandemin har medfört att ingen extern kompetensutveckling har förekommit under 

första halvåret. Likaledes har det inte förekommit konferenser etc under denna period och av 

handläggarna genomförda föreläsningar, utbildningar och liknande för externa aktörer har i 

princip ej förekommit. 

I prognosen beräknas fortsatt studieledighet för en handläggare med 60 procent under 

perioden 1 september-31 december, fortsatt sjukskrivning för handläggare 100 procent under 

större delen av andra halvåret, fortsatt nyttjande av administrativt stöd motsvarande 50 

procent under resterande delen av året. Därtill finns en marginal för ytterligare 

personalkostnader om behov skulle uppstå. Vidare beräknas kostnader för återupptagande av 
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kompetensutveckling, konferenser etc. Kostnader för implementering av nytt datasystem har 

prognosticerats, dock kan dessa bli väsentligt större i de fall valet görs att engångskostnaden 

för inköp av datasystemet bokförs som driftkostnad 2020 och inte investeringskostnad. 

Fördelen med att bokföra engångskostnaden som driftkostnad är att då uppstår inga 

kapitalkostnader de närmaste åren. Kapitalkostnaderna kan bli betydande då 

avskrivningstiden för datasystem endast är tre år. Bokförs engångskostnaden som driftkostnad 

2020 skulle således detta ha en relativ stor negativ påverkan på 2020 års driftresultat.  

I prognosen har engångskostnaden ej beräknats som driftkostnad. 

 

Sammantaget uppskattas i prognosen verksamheten generera ett överskott gentemot budget 

2020. 

 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

210      Överförmyndarnämd     

Intäkter -2 522 -2 521,7 0 -1 262 -1 261 

Kostnader 2 680 2 481,9 198 1 152 1 340 

RESULTAT 159 -39,8 198 -110 80 

-varav personal 2 241 2 088,8 152 1 028 1 120 

      

08121    Reception /Vaktm /Post      

RESULTAT 0 0,0 0 1 0 

      

10360    Gem överförmynd.nämnd     

RESULTAT 4 4,0 0 1 2 

-varav personal 39 38,8 0 18 20 

      

13010    (Över-)Förmyndarverksamh     

RESULTAT 155 -162,9 318 -147 77 

-varav personal 1 545 1 250,0 295 594 772 

      

13012    Överförmynd.vht ensamkomm     

RESULTAT 0 119,1 -119 36 0 

-varav personal 658 800,0 -142 415 329 

 

Måluppföljning 
Öppen kommun: Förvaltningen informerar och redovisar fortlöpande via 

medlemskommunernas webbplatser uppföljningar, utvecklingen inom verksamhetsområdet, 

nämndens sammanträden och beslut med mera. Under hösten skall uppföljning göras av 

servicen till ställföreträdare. 

 

Kunskap och kompetens: Granskningen av årsräkningar har, trots mindre antal personal, 

genomförts av samtliga årsräkningar under första halvåret. Vitesförelägganden har skickats ut 

innan den 30 april. 
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Möten och upplevelser: Förvaltningen har i samband med samtal med externa aktörer 

(ställföreträdare, huvudmän, tingsrätter, myndigheter etc) erhållit uppskattning för 

tillgänglighet och snabb handläggning. Under andra halvåret skall uppföljning genomföras 

rörande ställföreträdares upplevelse av förvaltningens service. 

 

Innovationer och entreprenörskap: Under förutsättning att nytt datasystem köps in under 

hösten, beräknas e-tjänster kunna erbjudas 2021. Prov i samband med nyrekrytering av 

ställföreträdare skall utarbetas. 

 

Investeringsuppföljning 
Inga investeringar genomförda under första halvåret 2020. 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Under hösten skall ett nytt datasystem köpas då det befintliga systemet ej kommer att 

uppgraderas eller supportas av leverantören. Det nya systemet skall effektivisera 

handläggningen samt möjliggöra erbjudande av ett antal e-tjänster. 

 

Enkätundersökning skall genomföras där ställföreträdare ges möjlighet att värdera 

förvaltningens service. 

 

Prov efter genomgången utbildning för personer som anmält intresse för uppdraget som 

ställföreträdare skall utarbetas. 

 

Insatser skall göras för att rekrytera arabisktalande ställföreträdare. 

 

Översyn skall göras av personalsituationen på förvaltningen och vid behov åtgärder vidtas. 

 

Tillsyn skall genomföras av Länsstyrelsen i Dalarnas län under hösten. 

 

Kommunstyrelsen i Nora skall den 7 oktober genomföra sin tillsynsplikt över nämnden.  

 

Kommunstyrelsen i Lindesberg beslutade den 16 juni kalla nämnden till extra uppsiktplikt 

under hösten för förtydligande kring ekonomi och ordförandebeslut. 

 

Särskild utredare, före detta riksdagsdirektör Kathrin Flossing, skall se över reglerna om gode 

män och förvaltare (Dir 2019:44 Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om 

gode män och förvaltare). I utredningens uppdrag ingår bland annat att ta ställning till frågor 

om rekrytering av kompetenta ställföreträdare, när behövs det utses professionella 

ställföreträdare, bättre stöd till ställföreträdare under pågående uppdrag, nationella 

ställföreträdarregister, förbättrade möjligheter för den enskilde att föra fram klagomål mot sin 

ställföreträdare, vilka ytterligare tillsynsverktyg och sanktionsmöjligheter som behövs, 

förbättrade möjligheter för den enskilde att få ekonomiska skador ersatta om ställföreträdaren 

missköter sig och överförmyndarnas tillsyn. Uppdraget skall redovisas senast den  

24 februari 2021. 
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Verksamhetsberättelse jan-juni 2020 

Socialchef 

Ansvar 410 
 

Faktaruta 
Socialchefens ansvar omfattar ett övergripande ansvar för de sociala verksamheterna.  

Verksamheten har som uppdrag att utreda, besluta och verkställa insatser enligt 

socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL). Under ansvaret finns totalt 11,0 årsarbetare. Det är åtta 

enhetschefer varav en också har funktion som Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 

en har funktion som Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR),  biståndshandläggare och 

kvalitetssamordnare/LSS-samordnare. Arbetsmarknadsenheten (AME) och dess enhetschef 

ingår också under detta ansvar.  

 

Händelser under året 
Den mest påtagliga händelsen som påverkat organisationen stort under första halvåret 2020 är 

naturligtvis pandemin som inneburit allt ifrån akut mobilisering  och krishantering, stängning av 

verksamheter och begränsningar i form av besöksförbud på våra boenden. Av de resurser som 

frigjordes på grund av stängningar av dagverksamheter för äldre och funktionshindrade så startade 

ett team som fick särskild utbildning för att kunna gå in och ta över vård och omsorgsinsatser hos 

misstänkt eller konstaterat smittade. En riskanalys och handlingsplan togs fram inledningsvis som har 

reviderats successivt. Extra utbildningsinsatser har genomförts med hjälp av en av kommunens 

sjuksköterskor för all personal inom vård och omsorg och det bedöms vara en av 

framgångsfaktorerna till att ingen har smittats inom kommunens vård  och omsorg till dags dato.  

Under juni påbörjades antikroppstestning av personal inom vård och omsorg. Endast ett fåtal påvisar 

positivt resultat. Ett viktigt fokus nu och framåt är att motverka ensamhet hos de äldre. Möjlighet till 

möten med anhöriga med hjälp av digital teknik och trygga besöksmiljöer utomhus har ordnats på 

våra äldreboenden. En satsning görs under sommaren i form av underhållning utomhus i anslutning 

till kommunens äldreboenden och i Ställdalen arrangeras utomhusaktiviteter via Ställdalens byalag 

anpassade för att äldre också ska  kunna delta. Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till 

arrangemanget genom det statsbidrag som kommunen fått för att bl. a motverka ensamhet hos 

äldre.           

Kompetensförsörjningen är en ständigt aktuell fråga och under våren har en dialog initierats med 

fackförbundet Kommunal att tillämpa ett regelverk som gör att vikarier inom vården som saknar 

adekvat utbildning inte erbjuds fortsatt vikariat om de inte påbörjar omvårdnadsutbildning. Detta för 

att det under det senaste året skett en förskjutning så att fler som saknar utbildning blivit 

konverterade till fasta tjänster. Under hösten 2020 och våren 2021 lämnar staten bidrag, det s.k. 

Äldreomsorgslyftet, så att kommunerna kan erbjuda ett antal tillsvidareanställda utbildning på betald 
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arbetstid och kommunen får ett bidrag för att täcka vikariekostnader. Det innebär 4 platser för 

Ljusnarsberg om man studerar på halvtid.  Intresset är stort och en prioriteringsordning kommer att 

upprättas. Individ och familjeomsorgen har tagit fram kompetenskrav inom sin verksamhet och  

dessa antogs av KS i juni.  

Inom ledningsfunktionen för verksamhetsområdet så har ny enhetschef för Koppargården börjat  i 

februari och ny socialchef tillträdde tjänsten i januari.   

Sjuktalen inom hela verksamhetsområdet har minskat inom vissa delar men ökat inom andra. På 

grund av pandemin så har ett tydligt budskap varit att man stannar hemma vid minsta tecken på 

förkylning eller misstänkta symtom. Från april-juli får kommunen sjuklönekostnaderna finansierade 

av staten med hänvisning till pågående pandemi.          

Under första halvåret har två avvikelser lett till Lex Sarah utredningar och åtgärder. En inom 

äldreomsorg och en inom individ -och familjeomsorgen. Inspektionen för vård och omsorg har 

godkänt utredningarna och vidtagna åtgärder.    

Arbetsmiljöverket granskade kommunen under våren 2019 och då med särskilt fokus på 

äldreomsorgen. Man ställde då ett antal krav på kommunen och de svar man fått på vidtagna 

åtgärder är man inte nöjd med utan har nu återkommit med beslut om ytterligare krav på åtgärder 

senast den 30 november 2020. Kravet är förenat med vite.   

För 2020 har kommunen erhållit riktade statsbidrag inom verksamhetsområdet. Det gäller 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen, motverka ensamhet hos äldre och förbättra kvaliteten inom 

demensvården,  psykisk hälsa, stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa samt stärkt 

bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Tillväxtverket lämnar ett statsbidrag till 

socioekonomiskt utsatta kommuner och för Ljusnarsberg finansierar det utveckling och stöd inom 

flera områden bl. a utveckling av familjecentral.    

Individ och familjeomsorgen har under våren fått en ökad inströmning av försörjningsstödssökande 

och kostnaden för försörjningsstöd har ökat. Analys och åtgärdsplan har tagits fram för att arbeta 

strukturerat och anvisa sökande till arbetsmarknadsenheten.  

Inspektionen för vård och omsorg har riktat allvarlig kritik gällande brister i handläggningen av barn 

och unga och enhetschefen för IFO har därför arbetat med att kvalitetssäkra arbetet och tydliggöra 

kompetenskrav inom enheten. Stimulansmedlen används till att förstärka bemanningen under året 

inom barn och unga samt finansiera familjesamverkansteamet tillsammans med övriga kommuner i 

norra länsdelen.     

Inom funktionsstöd så har daglig verksamhet varit stängd under en tid på grund av pandemin men 

har nu öppnat i mindre grupper för att kunna erbjuda aktiviteter för de som är i behov av det. 

Habiliteringsersättning inom daglig verksamhet är även i år fördubblad med stöd av statliga 

stimulansmedel. En placering på externt boende har tillkommit under våren och ytterligare en 

tillkommer under hösten. Frågan om utbyggnad av befintliga gruppboenden har väckts.    

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 Hemtjänsttimmar inklusive kringtid snitt 3720 timmar per månad (2019 snitt 3972 tim/mån)  

 Antal orosanmälningar barn 189 st. första halvåret vilket är en ökning jämfört med samma 
period 2019 (154).  Antalet som gått vidare till utredning är färre än förra året men det kan 
bero på att flera orosanmälningar rör samma barn.     
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 12 personer har under våren haft praktik via AME    

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Rent generellt gäller restriktivitet avseende inköp och tillsättning av vakanta tjänster.  

Merkostnader på grund av Covid19 får återsökas hos Socialstyrelsen den 31 augusti och 30 

november. Till halvårsskiftet redovisas en merkostnad inom verksamhetsområdet på 352 tkr   

En kraftigt ökad  kostnad för färdtjänstresor har 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. Åtgärd för att balansera underskott färdtjänst är att inte tillsätta vakant 

tjänst under andra halvåret.                                                   

                                                                                                          Helårsprognos sociala centralt +-0 

                                                            

Äldreomsorgen redovisar ett fortsatt underskott i prognosen inom hemtjänsten (-2 500 tkr). Under 

våren har ett åtgärdsarbete pågått för att anpassa enheten till budgeterad bemanning. I utfallet per 

månad ser man en tydlig trend när det gäller minskad personalkostnad.  Hemtjänsttimmarna har 

varit relativt oförändrade under våren och på korttidsenheten har beläggningen varit lägre totalt 

sett. OB-kostnaderna (OB=obekväm arbetstid) ligger första halvåret betydligt över budget (-616 tkr) 

inom både äldreomsorg och funktionsstöd och det bör uppmärksammas inför budgetarbetet 2021. 

Varje år kan OB-ersättningen skilja sig en hel del på grund av antalet röda dagar/storhelg. Januari 

månad i år betalades OB-ersättningen ut för december 2019 som var en månad där många vardagar 

var röda dagar med rätt till storhelgstillägg.                                     Helårsprognos ÄO -2500 tkr  

Funktionsstöd har två nya externa placeringar som inte varit budgeterade. Den ena är en ny placering 

då en tidigare placering kopplad till skolgång på annan ort nu är avslutad. Kostnaden för kommunen 

blir något lägre än den tidigare sammanlagda kostnaden för skolgång och boende. Kommunen kan i 

dagsläget inte erbjuda boende på hemmaplan. Förslag om ev. utbyggnad av ett boende i kommunen 

som idag endast består av fyra platser har åter aktualiserats och utredning pågår. En retroaktiv intäkt 

från Migrationsverket för assistansärenden 2019 förbättrar utfallet. Under sommaren har antalet 

assistansärenden minskat , en i början av juni och en i början av juli och det innebär en lägre kostnad 

på helår med ca 340 tkr.                                                               

                                                                                                                   Helårsprognos FO -1035 tkr   

Inom individ och familjeomsorgen har försörjningsstödet ökat jämfört med föregående år på grund 

av ett ökat inflöde till följd av att bl. att anställningar i form av extratjänster via Arbetsförmedlingen 

avslutats och ett antal har inte gått vidare till annat arbete. Extratjänst berättigar inte heller till a-

kassa. Den nödvändiga samverkan med AME (arbetsmarknadsenheten) för att systematiskt anvisa 

personer med försörjningsstöd till AME har inte heller fungerat optimalt. Två beslut har därför tagits 

under våren och det är dels att flytta resurs under hösten från individ- och familjeomsorgen till 

arbetsmarknadsenheten för att kunna ta emot och individanpassa insatserna för de som anvisas från 
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försörjningsstöd. Det andra projektet innebär att man anställer ca 10 personer på 6 månader med 

samfinansiering av arbetsförmedlingen och kommunen som gör att man får ett arbete i den 

kommunala organisationen och efter projekttiden har man rätt till stöd från a-kassan om man inte 

går vidare till studier eller annat arbete.   

En annan orsak är högre placeringskostnader för barn och ungdom i familjehem och en viss 

osäkerhet kring möjlighet till återsökning. Även inom missbruksvården har kostnaden för 

institutionsvård  ökat under slutet av perioden.                                                     

                                                                                                                       Helårsprognos -5 503 tkr          

  

   

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

410      SOCIALCHEF      

Intäkter -3 380 -3 379,6 0 -1 983 -1 689 

Kostnader 10 030 9 945,0 85 5 092 5 016 

RESULTAT 6 650 6 565,4 85 3 109 3 326 

-varav personal 7 754 7 378,6 375 3 892 3 877 

      

10320    Patientnämnd      

RESULTAT 6 6,0 0 5 3 

      

10431    Rådet funk.hindr & pensio     

RESULTAT 3 3,0 0 0 2 

      

13026    SOFINT      

RESULTAT 113 103,2 10 103 57 

      

51024    Enhetschefer ÄO      

RESULTAT 2 462 2 461,7 0 1 076 1 231 

-varav personal 2 444 2 444,4 0 1 130 1 222 

      

51025    Adm äldreomsorg      

RESULTAT 1 320 1 180,2 140 500 661 

-varav personal 1 022 882,0 140 697 511 

      

51028    Gem komp.utv SOL+HSL      

RESULTAT 100 100,0 0 11 50 

      

51034    Egna versamheter MAS      

RESULTAT 784 784,2 0 406 392 

-varav personal 761 760,9 0 399 381 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
51035    Egna verksamheter 
MAR 

     

RESULTAT 333 333,4 0 174 167 

-varav personal 333 333,4 0 174 167 

      

51038    Trygghetslarm      

RESULTAT -125 -125,0 0 -61 -63 

      

51111    Ordinärt boende      

RESULTAT -1 922 -1 922,0 0 -916 -960 

      

51226    Särskilt boende      

RESULTAT -966 -966,0 0 -453 -483 

      

51301    LSS adm o arb.ledning      

RESULTAT 1 287 1 052,0 235 566 644 

-varav personal 1 437 1 202,0 235 566 719 

      

53001    
Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

     

RESULTAT 1 499 1 798,8 -300 767 749 

      

54015    IFO Enhetschef      

RESULTAT 923 922,8 0 486 461 

-varav personal 923 922,8 0 482 461 

      

61010    Arbetsledning      

RESULTAT 833 833,1 0 444 417 

-varav personal 833 833,1 0 443 417 

 

Ekonomisk sammanställning per ansvar   

Verksamhetsområde Redovisning   Prognos  Budget Avvikelse 

Tkr jan-jun 2020 helår helår prognos/budget 

  Intäkter Kostnader       

410 Socialchef -1 983 5 092 6 565 6 650 85 

420 IFO -4 152 16 414 25 699 20 216 -5 483 

430 Handikappomsorg -1 124 8 288 12 601 12 601 0 

440 Solgården -1 593 9 322 15 936 15 936 0 

450 Hemtjänst/Treskillingen -2 817 12 914 19 486 16 986 -2 500 

460 Koppargården -2 399 11 617 18 486 18 486 0 

470 MAS -51 4 737 9 751 9 672 -79 

480 MAR -31 2 461 4 984 4 984 0 

490 Arbetsmarknad -2 240 4 164 4 513 4 513 0 

Summa -16 391 75 007 118 021 110 044 -7 977 
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Investeringsuppföljning 
Under våren har medel ur investeringsbudgeten använts för inköp av sängar och en spoldesinfektor. 

Förbrukad budget är 200 tkr av 275 tkr.    

Projektkod 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan-jun 2020 

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

2001 Sängar äldreboende 137 200 63 

2002 Spoldesinfektor, Solgården 63 75 12 

Totaler   200 275 75 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Inom alla områden behöver arbetet med att välja kostnadseffektiva lösningar med bibehållen kvalitet 

vara ett fokusområde.  

Det ekonomiska ansvaret för färdtjänsten bör, om det är möjligt, flyttas över till Regionen eftersom 

de har ansvar för att utreda och bevilja färdtjänsttillstånd samt är ansvariga för upphandling av 

färdtjänstresor. Färdtjänst ska vara en del av kollektivtrafiken. Beslut bör alltid vara kopplat till 

ekonomiskt ansvar vilket det inte är idag.          

Insatser för att minska kostnaden för försörjningsstöd är en annan mycket viktig strategisk fråga för 

samhällsutvecklingen. Det är viktigt att bryta utanförskap så tidigt som möjligt. Det handlar om att 

erbjuda personer en väg till egen försörjning. Ett särskilt mål bör vara att ingen ungdom ska gå utan 

sysselsättning mer än högst 90 dagar.  

Kommunen har också påbörjat en dialog med den nationella nivån för att ev. få en skärpning av 

sociallagstiftningen så att inte personer utan egen försörjning får stöd av annan kommun att flytta till 

Ljusnarsberg. Socialtjänstlagen bygger på att stödet ska frigöra och utveckla människors egna 

resurser och att få stöd att flytta till en ort utan att det leder till ett arbete bedöms inte vara i linje 

med lagens intentioner.                     

Inom funktionsstöd så innebär en utbyggnad av befintliga gruppboenden att kommunen kan 

tillgodose behov av LSS-boende i den egna kommunen i högre grad. Det skulle också kunna vara en 

kostnadseffektiv lösning eftersom kommunens boenden i egen regi har utrymme att utöka 

platsantalet inom ramen för vad som är tillåtet.  

Äldre över 80 år blir fler och det innebär en ökad efterfrågan på stöd och insatser. Det äldrepolitiska 

programmet lyfter fram vikten av att kommunen verkar för ett förebyggande hälsosamt åldrande i 

samverkan med civilsamhället. Det hälsosamma åldrandet bygger på fyra hörnpelare:  

 Social gemenskap och stöd 

 Meningsfullhet 

 Fysisk aktivitet 

 Goda matvanor   
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Samtidigt bör kommunen redan nu planera för ett antal fler platser inom särskilt boende men också 

ta fram en plan för hur  välfärdstekniken kan användas för att möjliggöra bibehållen självständighet 

och trygghet i både ordinärt och särskilt boende.  

Inom hemtjänsten föreslås att kommunen återigen prövar frågan om annan utförare kan åta sig 

beviljade serviceinsatser som tvätt och städ till en lägre kostnad än idag. Ett krav i samband med 

upphandling är att utföraren erbjuder personer med funktionsnedsättning anställning. På så sätt 

bidrar kommunen till att minska utanförskap.    

Samverkan med andra kommuner och regionen är en viktig framtidsförutsättning. Gemensamma 

lösningar går att utveckla inom i stort sett alla områden. För att kunna upprätthålla en kompetent 

och rättssäker hantering inom myndighetsområdet bör samarbete utvecklas i ännu högre grad. Det 

man gör sällan blir ingen bra på och det riskerar också att bli kostnadsdrivande. På utförarsidan finns 

också behov av gemensam utveckling och samarbete och det gäller inte minst inom vård och omsorg 

när man pratar om begreppet ”god och nära vård”. Här måste krav på regionen ställas att resurserna 

följer med i den tänkta förflyttningen från sjukhus till mer vård i hemmet och det måste omfatta hela 

länet.      

Slutligen så finns det en faktor som i hög grad kommer att påverka vilka möjligheter människor har 

att bo, verka och leva i kommunen genom hela livet och det är tillgången till den digitala världen. Det 

kan höja livskvalitet inom vård och omsorg, det kan skapa trygghet och säkerhet om man bor långt 

ifrån grannar och det kan öppna upp för nya arbetstillfällen som är oberoende av geografisk 

placering.               
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Individ- och familjeomsorgen 
Enhetschef Camilla Hofström 

Ansvar 
Ansvar 420 

Faktaruta 
Tillgodose kommuninvånarnas behov av social trygghet som inte kan tillgodoses på annat sätt än 

genom samhällets försorg. Verksamheten styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård 

av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM) samt Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd.  

Inom området individ- och familjeomsorg hör verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, 

vård och service gällande:   

 Barn och ungdomsvård 

 Ekonomiskt bistånd 

 Vård för vuxna med missbruksproblem 

 Övrig vuxenvård (exklusive insatser till personer med psykiska problem utan eget 

missbruk) 

 Familjerätt (köps av extern aktör) och familjerådgivning (familjerådgivning köps av 

Regionen) 

 

Verksamheten har ett särskilt uppdrag att erbjuda stöd vid hemlöshet, stöd och hjälp till brottsoffer 

och deras anhöriga samt att stödja personer som varit utsatta för våld i nära relationer. 

Utöver de verksamheter som ovan anges tillhör LSS-barn och boendestöd för vuxna ansvar 420. 

Vid utgången av år 2019 fanns inom enheten förutom enhetschef 13 årsarbetare med 

tillsvidareanställning fördelade enligt följande:  

2,0 samordnare (1,0 vikarierar för ordinarie samordnare) 

3,0 socialsekreterare ekonomiskt bistånd 

2,0 socialsekreterare vuxna och missbruk 

3,0 socialsekreterare barn och ungdom 

1 familjeterapeut  

2,0 boendestödjare  

Utöver dessa 13 årsarbetare har enheten 1,0 socialsekreterare barn och ungdomsvård med allmän 

visstidsanställning. 

Händelser under januari – juni 2020 
1. Samverkan mellan IFO och skola har intensifierats genom att en socialsekreterare avsätter en 

timme i veckan för konsultation på skolan. 

2. Inspektionen för vård och omsorg har granskat barn -och vuxenärenden där det handlat om våld. 

Inspektionen för vård och omsorg riktar allvarlig kritik i ett uppföljningsmöte i juni 2020 och uttalar 
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tydligt att de förväntar sig krafttag för att Ljusnarsbergs kommun ska komma tillrätta med bristerna. 

En åtgärd som vidtogs redan i januari 2020 var att utreda hur en organisation behöver se ut inom IFO 

för att rätta till bristerna. Organisationsförslaget och förändringen inom IFO har antagits under våren 

2020 vilket bland annat inneburit att kommunstyrelsen tagit beslut om att kompetenskravet för att 

arbeta som socialsekreterare skall vara lägst socionomexamen. Förändringen innebär också att 

tjänster omfördelas och flyttas inom organisationen. Ny organisation träder i kraft 1 januari 2021. 

3. Två av tre socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har slutat sina tjänster. Detta har inneburit 

att de nya socialsekreterarna fått ägna mycket tid åt att sätta sig in i ärendena och börja med att göra 

nya grundutredningar för att sedan upprätta handlingsplaner.  

4. Beslut om två projekt har antagits där det ena innebär att 1,0 tjänst flyttas från IFO till AME i syfte 

att ha en verksamhet som klienterna kan hänvisas till direkt för att få stöd att komma i egen 

försörjning. Det andra projektet med start 1 juli innebär är att max 12 klienter erhåller arbete i sex 

månader för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.  

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

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   

 

Ekonomiskt bistånd, Ljusnarsberg, Antal barn under 18 
år 
 

År Januari Februari Mars April Maj Juni 

2019 53 52 45 51 54 47 

2020 68 65 60 66 -- -- 

Socialstyrelsens statistikdatabas 2020-07-10   
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Ekonomiskt bistånd, Ljusnarsberg, Antal vuxna biståndsmottagare, Båda könen, Ålder: 
18-65+ 
 

År Januari Februari Mars April Maj Juni    

2019 92 87 77 86 92 94    

2020 130 132 130 134 -- --    

Socialstyrelsens statistikdatabas 2020-07-10      

 
 
Ekonomiskt bistånd, Ljusnarsberg, Antal vuxna 
biståndsmottagare, Båda könen, Arbetslös / saknar 
etableringsersättning (2017-), Sökande alt. medsökande av 
ekonomiskt bistånd, Ålder: 18-65+ 

År Januari Februari Mars April Maj Juni 

2019 37 37 25 30 36 38 

2020 68 70 67 78 -- -- 

Socialstyrelsens statistikdatabas 2020-07-14   

 
 
Ekonomiskt bistånd, Ljusnarsberg, Antal vuxna 
biståndsmottagare, Båda könen, Sociala skäl / 
ensamkommande (2017-), Sökande alt. medsökande av 
ekonomiskt bistånd, Ålder: 18-65+ 

År Januari Februari Mars April Maj Juni 

2019 23 25 26 23 23 24 

2020 24 24 24 20 -- -- 

Socialstyrelsens statistikdatabas 2020-07-14   

 

Barn och unga 
 

Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar barn 0-
18 år januari - juni  
 

År Antal anmälningar 
Varav inledda 
utredningar 

    

2019 154 94   

2020 189 73     

Socialtjänstens verksamhetssystem Viva 

 

 

 

Måluppföljning 
Mål: Antal försörjningsstödstagare ska minska 

Delmål 1: Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd andel (%) ska minska 

jämfört med 2018.  

Måluppfyllelse:  Ej uppnått. Statistiken har en eftersläpning och publiceras v. 48 under år 2020 

avseende år 2019. I den statistik som framgår ovan under rubriken verksamhetsmått kan man se att 

antalet barn i familjer med ekonomiskt bistånd har blivit fler.  

Delmål 2. Vuxna biståndsmottagare med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska minska. 
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Måluppfyllelse: Ej uppnått. Ingen uppgift för perioden januari – juni 2020. Statistiken har en 

eftersläpning och den publiceras v. 48 under år 2020 avseende år 2019. Se istället rubriken 

verksamhetsmått och nyckeltal ovan för statistik som går att hämta ut per månad i realtid för 

indikation på hur resultatet ser ut.  

Nedan anges resultatet för år 2017 och 2018 

    2017 2018 

Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund 
av arbetslöshet, andel (%) Ljusnarsberg 22,8 46,7 

    

 

Delmål 3. 100 % av alla individer som erhåller försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska ha 

kontakt med arbetsmarknadskonsulent inom kommunen och ha en upprättad handlingsplan.  

Måluppfyllelse:  Ej uppnått. Personalomsättning har bidragit till försenade resultat. Från 1 juli 2020 

har två projekt startats där det ena projektet innebär att 1,0 tjänst flyttas från IFO till AME i syfte att 

arbeta aktivt med arbetsmarknadsinsatser. Projekt nummer två är ett projekt som även det syftar till 

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

Mål: Alla vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av sociala skäl, ska erhålla 

individanpassat stöd utifrån sin situation.  

Delmål 1. 100 % av alla individer som erhåller försörjningsstöd på grund av sociala skäl ska ha en 

individanpassad handlingsplan där krav på aktiviteter och åtgärder framgår 

Måluppfyllelse: Ej uppnått. Personalomsättning har bidragit till försenade resultat. Från 1 juli 2020 

har två projekt startats där det ena projektet innebär att 1,0 tjänst flyttas från IFO till AME i syfte att 

arbeta aktivt med arbetsmarknadsinsatser. Projekt nummer två är ett projekt som även det syftar till 

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

 

Framtid och förväntad utveckling 
Två projekt har startats i samarbete med AME i syfte att minska kostnaderna inom ekonomiskt 

bistånd samt att aktivt bidra till att individerna kommer i egen försörjning. Pandemin Covid-19 har 

inte påverkat individ- och familjeomsorgens kostnader för ekonomiskt bistånd ännu. Under maj och 

juni månad minskade utbetalningarna med ca 100 tkr per månad. Anledningen till minskningen kan 

förklaras med att nya grundutredningar utförts och utökade kontroller av rätten till bistånd har 

gjorts. Förväntad effekt av projekten bör kunna ses i början av 2021. 

Under maj och juni har flera LVM-utredningar inletts. Ingen av dessa har lett till ansökan om 

tvångsvård utan individerna har kunnat motiveras till frivillig vård istället. Det innebär att dessa i 

dagsläget har beviljats vård på institution för sitt missbruk. 

Antalet anmälningar gällande barn har ökat mot föregående år men antalet utredningar är något 

färre i år jämfört med 2019. Placerade barn har ökat med ett par stycken men flera placeringar 

kommer också att avslutas under året.  

Fortsatt kvalitetsutvecklingsarbete kommer att prioriteras under andra halvåret 2020 i syfte att 

säkerställa systematiska uppföljningar och återkopplingar internt inom individ- och familjeomsorgen 



53 
 

men även till politikerna utifrån deras uppföljningsansvar. Statsbidrag från Socialstyrelsen avseende 

våld i nära relationer kommer bland annat att användas till detta utvecklingsarbete.  

Organisationsförändringen från 1 januari 2021 innebär förutom beslut om kompetenskrav  socionom 

för att arbeta som socialsekreterare att antalet årsarbetare minskas från 13 till 12.  

1. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

51317 LSS vårdhem psykiatri 

Överskott gentemot budget med 75 tkr. Utgiftsposten har från och med juni 2020 flyttats 

från ansvar 420 till ansvar 430 då vårdtagaren blivit myndig och numera tillhöra enheten för 

funktionsstöd 

51321 SoL stödteam 

Bedöms kosta enligt budget. 

 

 

51336 LASS pers assistans barn 

Bedömningen är att kostnaderna kommer 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.  

51342 LSS+SoL kontaktperson 

0 kr i budget för kontaktperson barn LSS. Prognos på helår 20 tkr.  

51362 LSS korttidsvistelse Barn 

Prognosen för helåret beräknas gå med överskott 70 tkr 

54011 IFO gemensam administration 

Verksamhet 54011 prognosticerar ett underskott gentemot budget med 150 tkr. Orsaken härrör sig 

till omfördelning av budgetposterna inför 2020. Under 2019 låg alla löner under denna utgiftspost. 

Inför 2020 har kostnaderna fördelats enligt SCBs definition utifrån räkenskapssammandraget. Det 

innebär att vissa poster kommer visa minus och vissa poster plus i förhållande till budgeten i år 

beroende på hur kostnadsfördelningen konterats. 

55201 Institutionsvård vuxna missbruk 

Flera anmälningar om LVM har inkommit under första halvåret och detta har resulterat i att för att 

undvika tvångsvård har dessa motiverats till att ta emot behandling på frivillig väg. Flera placeringar 

har gjorts under maj och juni och prognosen visar ett underskott på helåret med ca 150 tkr. 

55611 Familjehem vuxna SoL 

Ingen placering hittills i år och prognosen visar att kostnaden kommer vara 0 kronor.   

55801 Individuell behovsprövad öppenvård vuxna 



54 
 

Här ligger en kostnad för stöd att etablera sig på ny ort för individ som först haft skyddat boende via 

IFO i Ljusnarsberg. Underskott med 100 tkr på helåret. 

55839 Övriga öppna insatser vuxna missbruk 

Ingen budget är 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. 

55901 Lönekostnader för socialsekreterare inriktning vuxna missbruk 

Budget beräknas hålla 

 

 

 

 

56401 Institutionsvård barn och ungdom 

Prognosen på helår visar ett befarat underskott med 1 100 tkr. Återsökning från Migrationsverket 

görs men osäkerhet råder om det blir beviljat.   

56701 Familjehem SoL+LVU barn och ungdom 

Budget 1 935 tkr och prognosen visar 3 635 tkr. 15 familjehemsplacerade barn har kommunen haft 

de senast 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 ca 1 700 tkr. 

56811 Kontaktperson barn och ungdom 

Budgeten är 120 tkr och beräknas hålla. 

56901 Lönekostnader för socialsekreterare inriktning barn 

Budget beräknas hålla. 755 tkr i statsbidrag finansierar 1,0 tjänst i denna utgiftspost.  

57122 Skyddat boende vuxna 

Denna post har ingen kostnadsbudget. Prognosen visar att kostnaderna uppgått till 20 tkr hittills i år.  

57501 Ekonomiskt bistånd och löner för socialsekreterare inriktning ekonomiskt bistånd 

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

underskottet att uppgå till 3 400 tkr. Flera projekt har satts igång där 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 ca 100 tkr per månad och 

förhoppningen är att det börjar ge effekt med noggrannare kontroller, krav och samarbete med 

AME. 

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

kostnader för rekrytering och personalavgångar.  

58501 Familjerätt 
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Budgeten är 50 tkr, Prognosen visar ca minus 200 tkr. Denna tjänst köps externt då kompetens 

saknas inom Individ- och familjeomsorgen. 

 60111 EKB, ensamkommande barn 

Intäkter från Migrationsverket bedöms täcka eventuella kostnader. 

Totalt verksamhet 420  

Prognos på helår visar ett överskridande gentemot budget med 5 200 tkr  

 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat? 

 

Åtgärdsplan:  

56701 Familjehem barn SoL+LVU barn och ungdom 

Förhandlingar pågår för att avsluta konsulentstödda familjehem.  

57501 Ekonomiskt bistånd 

Med ett förändrat arbetssätt som implementeras under försommaren kan det ge effekt på 

det ekonomiska biståndet. 

Projekten som startats bedöms kunna ge besparingar men det är osäkert hur mycket det kan 

ge.  

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

420      ENHETSCHEF IFO      

Intäkter -1 813 -3 778,7 1 966 -4 152 -906 

Kostnader 22 029 29 477,4 -7 449 16 413 11 015 

RESULTAT 20 216 25 698,7 -5 483 12 261 10 108 

-varav personal 8 437 11 114,6 -2 678 6 757 4 219 

      

13012    Överförmynd.vht ensamkomm     

RESULTAT 0 0,0 0 16 0 

-varav personal 0 0,0 0 16 0 

      

51317    LSS Vårdhem psyk      

RESULTAT 901 825,8 75 824 450 

      

51321    SoL Stödteam      

RESULTAT 800 800,4 0 441 400 

-varav personal 745 745,2 0 396 373 

      

51336    LASS Pers assistans- 
Barn 

     

RESULTAT 922 1 471,6 -550 188 461 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
51342    LSS+SoL 
Kontaktpersoner 

     

RESULTAT 0 20,0 -20 11 0 

-varav personal 0 20,0 -20 11 0 

      

51362    LSS Korttidvistelse- Barn      

RESULTAT 328 260,0 68 139 164 

-varav personal 0 0,0 0 15 0 

      

54011    IFO Gem administration      

RESULTAT 2 729 2 878,8 -150 1 540 1 365 

-varav personal 2 237 2 237,2 0 1 427 1 119 

      

55201    Inst.vård vuxna 
missbruk 

     

RESULTAT 1 049 1 198,5 -150 583 524 

      

55205    TNE - enhet      

RESULTAT 86 85,7 0 29 43 

      

55611    Fam.hem SOL+LVM-vux missb     

RESULTAT 325 0,0 325 0 163 

      

55801    Indv behovspr öp vård-vux     

RESULTAT 61 160,7 -100 116 31 

      

55839    Övr öpp insats- Vx missbr     

RESULTAT 0 200,0 -200 113 0 

      

55901    Vård vu med missbruk (lön     

RESULTAT 1 228 1 227,8 0 633 614 

-varav personal 1 228 1 227,8 0 633 614 

      

56401    Inst.vård barn o 
ungdom 

     

RESULTAT 903 903,4 0 953 452 

      

56701    Fam.hem SOL+LVU barn/ung     

RESULTAT 1 936 3 728,0 -1 792 806 967 

-varav personal 482 2 800,0 -2 318 1 445 241 

      

56811    Kontaktperson- barn/ungd     

RESULTAT 121 120,9 0 81 61 

-varav personal 121 120,9 0 81 61 
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Årsbudget Årsprognos 

Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
56812    Kontaktfamilj- barn/ungd     

RESULTAT 251 276,3 -25 137 126 

-varav personal 251 276,3 -25 137 126 

      

56901    Barn- och ungdomsvård (lö     

RESULTAT 1 666 910,0 756 754 833 

-varav personal 1 666 1 666,0 0 1 131 833 

      

57101    Kontaktperson - vuxna      

RESULTAT 50 50,1 0 0 25 

-varav personal 50 50,1 0 0 25 

      

57122    Skyddat boende, vuxna      

RESULTAT 0 20,0 -20 18 0 

      

57501    Ekonomiskt bistånd      

RESULTAT 6 776 10 471,1 -3 695 4 948 3 388 

-varav personal 1 656 1 971,1 -315 1 130 828 

      

57691    Fastställande faderskap      

RESULTAT 9 9,4 0 4 5 

      

58501    Familjerätt      

RESULTAT 50 250,0 -200 111 25 

      

60111    Ensamkom. flyktingbarn      

RESULTAT 0 -195,0 195 -182 0 

-varav personal 0 0,0 0 334 0 

      

60112    Adm. ensamk. flyktingbarn     

RESULTAT 25 25,2 0 1 13 

-varav personal 0 0,0 0 1 0 
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Enheten för funktionsstöd  
 

Enhetschef 

 Margareta Emnegard 

 

Ansvar  

Ansvar 430 

Faktaruta 

Enheten består av två gruppbostäder, totalt 9 lägenheter, en daglig verksamhet som 

sysselsätter ca 20-25 personer, personlig assistans vuxna, kommunal ledsagning, 

kontaktpersonsverksamhet mm.  

Målgruppen är personer med utvecklingsstörning, autismspektrumstörning, psykisk ohälsa 

och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Totalt 14,16 årsarbetare fördelade på 17 tjänster varav två är lönebidragsanställningar. 

Enhetens uppgift är att tillhandahålla insatser för vuxna personer med stora och varaktiga 

fysiska och/eller psykiska funktionshinder så att de ges möjlighet att leva som andra i 

gemenskap med andra. 

Vi arbetar främst enligt LSS lagstiftningen (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) som är en rättighetslag för sociala tjänster och insatserna riktar sig till 

barn, ungdomar och vuxna. Som vuxen räknas man vid 18 års ålder eller efter avslutad 

gymnasial utbildning. Om man gått särskola räknas man som vuxen fr.o.m. 21 års ålder, d v s  

efter avslutat särskolegymnasium. 

Anställda med adekvat utbildning inom funktionsstöd tituleras stödassistenter. Ett par 

stödpedagoger med 2-årig eftergymnasial utbildning finns i verksamheten, ytterligare två är 

under utbildning. De senares uppgift är att verka som coacher i den egna arbetsgruppen och 

lära ut metoder för stödjande arbetssätt. 

Vi arbetar utifrån ett praktiskt pedagogiskt arbetssätt och använder metoden VISA (visuellt 

individuellt strukturerat arbetssätt).  Medarbetarna arbetar med en praktisk pedagogisk 

inriktning och ger ett adekvat stöd i vardagen som präglas av den enskildes möjlighet till 

ökad egenkontroll och inflytande.  
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2. Händelser under året  

Inom funktionsstöd så har daglig verksamhet varit stängd under en tid på grund av pandemin men 

har nu öppnat i mindre grupper för att kunna erbjuda aktiviteter för de som är i behov av det.  

Habiliteringsersättning inom daglig verksamhet är även i år fördubblad med stöd av statliga 

stimulansmedel.  

En placering på externt boende har tillkommit under våren och ytterligare en tillkommer under 

hösten. Frågan om utbyggnad av befintliga gruppboenden har väckts.    

Ytterligare två personal i verksamheten utbildar sig till stödpedagog, positivt för de enskilda 

att deras personal blir mer kompetenta och kunniga i sin yrkesroll. 

3. Måluppfyllelse  

Budgetmål saknas. 

4. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Enheten kommer att jobba vidare med inriktningen att de personer som erhåller våra 

insatser ska känna: 

 Delaktighet och inflytande över sin vardag. Görs bland annat via återkommande 
husmöten som följs samt via s.k. delaktighetsslingor där de enskilda individerna får 
ge uttryck för sina åsikter, används för att förbättra möjligheterna till påverkan av 
verksamheten från de enskilda individerna. Följs upp via återkommande enkäter till 
de enskilda individerna 2 ggr/år.  

Svaren visar på behov av fortsatta ansträngningar för att motivera flera av de boende att 
delta på husmötena. 
 Uppföljningarna från delaktighetsslingorna uttrycker de boendes uppskattning att få  
möjlighet att påverka sin vardag, de boende har tex kommit med vissa förslag till 
förändringar i boendet som enkelt kunnat effektueras. 

  Ökad egenkontroll till de enskilda individerna och arbetstagarna genom att 
personalen har god kunskap om funktionsvariationer och hur det påverkar vardagen 
för den enskilde. Detta kommer att ges genom att fler personal fortsätter att utbilda 
sig och arbeta efter det strukturerade och evidensbaserade arbetssättet VISA 
(visuellt, individuellt, strukturerat, arbetssätt). Fortsatt utveckling av de strukturerade 
arbetssätten genom återkommande boendemöten där personalen lägger upp 
adekvata, individanpassade scheman för varje enskild individ. Utveckla arbetet med 
salutogent förhållningssätt, att ändra synsätt från vårdande till stödjande. Ett 
perspektiv som genomsyrar alla insatsområden. 

 Utreda möjligheten att bygga ut Bergsmansvägens gruppbostad med två 
boendeplatser. 

5. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Genomgång av periodiserad budget under tiden 1jan – 30 juni 2020 

Funktionsstöd har två nya externa placeringar som inte varit budgeterade. Den ena är en ny placering 

då en tidigare placering kopplad till skolgång på annan ort är avslutad. Kostnaden för kommunen blir 

något lägre än den tidigare sammanlagda kostnaden för skolgång och boende.  
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Kommunen kan i dagsläget inte erbjuda boende på hemmaplan. Förslag om ev. utbyggnad av ett 

boende i kommunen som idag endast består av fyra platser har åter aktualiserats och utredning 

pågår. 

 En retroaktiv intäkt från Migrationsverket för assistansärenden 2019 förbättrar utfallet.  

Under sommaren har antalet assistansärenden minskat, en i början av juni och en i början av juli och 

det innebär en lägre kostnad på helår med ca 340 tkr.                                                               

                                                                                                                   Helårsprognos FO -1035 tkr   

 

6. b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat? (om 
prognos visar negativt resultat) 

Inom funktionsstöd innebär en utbyggnad av befintliga gruppboenden att kommunen kan tillgodose 

behov av LSS-boende i den egna kommunen i högre grad. Det skulle också kunna vara en 

kostnadseffektiv lösning eftersom kommunens boenden i egen regi har utrymme att utöka 

platsantalet inom ramen för vad som är tillåtet.  

Minskat vikarieintag på daglig verksamhet och korta turerna när det är möjligt på 

Bergsmansvägen. 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

430      ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS   

Intäkter -1 932 -1 932 0 -1 124 -966 

Kostnader 14 533 15 568 -1 035 8 288 7 267 

RESULTAT 12 601 13 636 -1 035 7 164 6 301 

-varav 

personal 
7 734 7 734 0 4 019 3 867 

      

51301    LSS adm o arb.ledning    

RESULTAT 146 146 0 65 73 

-varav 

personal 
0 0 0 2 0 

      

51311    LSS Gruppb Bergsmansv    

RESULTAT 3 185 3 185 0 1 662 1 593 

-varav 

personal 
3 311 3 311 0 1 738 1 656 

      

51312    LSS Gruppb Kata Dahlström    

RESULTAT 2 707 2 707 0 1 410 1 353 

-varav 

personal 
2 891 2 891 0 1 502 1 446 

      

51317    LSS Vårdhem psyk    

RESULTAT 1 321 3 251 -1 930 1 028 660 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

51335    LASS Pers assistans-Vuxna    

RESULTAT 3 284 2 389 895 2 333 1 642 

      

51341    LSS Ledsagning    

RESULTAT 181 181 0 40 91 

-varav 

personal 
43 43 0 40 22 

      

51342    LSS+SoL Kontaktpersoner    

RESULTAT 238 238 0 93 119 

-varav 

personal 
238 238 0 93 119 

      

51351    LSS+SoL DV Solstickan    

RESULTAT 1 504 1 504 0 546 752 

-varav 

personal 
1 056 1 056 0 552 528 

      

61860    Lönebidragsanställningar    

RESULTAT 36 36 0 -11 18 

-varav 

personal 
194 194 0 92 97 

      

 

c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen (om du 

har ekonomiskt ansvar för investeringar): 

Inget att notera 

7. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska ansvarsområdet är 

viktiga att känna till inför kommande budgetprocess? 

Två nya placeringar belastar verksamheten ekonomiskt, var ej aktuella när budgeten lades för 2020. 
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Verksamhetsansvarig 
Yvonne Andersson 

Ansvar 
Ansvar 440 Solgården 

Faktaruta 

 

Solgården inklusive Heden är ett vård- och omsorgsboende med tillgång till personal dygnet 

runt. Vård-och Omsorg ges utifrån den enskildes behov. Vi eftersträvar ett öppet och 

välkomnande klimat med gott bemötande och trivsam miljö för alla. 

Vi jobbar utifrån kommunens värdegrund.  

Solgården har 25 lägenheter. Solgården har en korttidsavdelning med 7 platser vid behov 8. 

På Korttidsavdelningen är ett rum till växelvård som används varje vecka av olika individer 

som är beviljad av biståndshandläggare. 

Solgården har 23,16 årsarbetare samt 2,0 årsarbetare trygghetsanställning. 

 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

Samtliga korttidsplatser har varit fullbelagda och det har betytt att vi inte har några 

betalningsdagar till slutenvården.  

Vissa personer får vistas väldigt länge på korttidsplats i väntan på vård- och omsorgsboende. 

Fåtal av korttidsboende har kunnat återgå till hemmet efter vistelse på korttidsavdelningen. 

Antal dagar på korttidsplats jan -juni 2020: 887 dagar. 

 

2. Händelser under året 

 

Solgården har dagliga aktiviteter av både personal och frivilligorganisationer såsom 

högläsning, filmvisning, promenader, bingo, gymnastik, inomhusbowling, träning och 

underhållning. 

På grund av pandemin Covid-19 så har Solgården haft besöksförbud från mars månad av 

anhöriga/närstående samt besökare vilket har betytt att man inte har kunnat tagit emot 

frivilligorganisationer/besökare. Solgården har inte haft Borådsmöten. 

Däremot har kulturskolan ställt upp med underhållning utomhus samt musikunderhållning, 

även det utomhus. Man har anordnat digital uppkoppling så boende har kunnat komma i 
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kontakt med anhöriga via Skype. Man har ordnat med ytterligare aktiviteter så att 

ensamheten inte blir så påtaglig. 

Det har också ordnats en mötesplats utomhus med bord och avskiljare så 

anhöriga/närstående har haft möjlighet att träffas. 

Vi leasar en avslappningsgungstol (Ergonova) tillsammans med Koppargårdens äldreboende, 

gungstolen är ett komplement till aktivitet och ger individerna ett ökat välbefinnande och 

avslappning. 

En måluppfyllelse är att minska ensamhetskänslan hos våra individer från 18% till 13% på 

äldreboendet genom att individer får möjlighet till önskad aktivitet samt att egentiden 

används efter eget önskemål. På grund av pandemin så har möjligheterna till att jobba med 

att minska ensamhetskänslorna varit ganska begränsade. 

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Solgårdens verksamhetsgrupp kommer att jobba vidare med planering av aktiviteter för att 

sätta guldkant i vardagen samt göra extra till storhelger. Solgården kommer att jobba med 

att bryta ensamhetskänslan hos våra individer på boendet. 

Solgården tar emot praktikanter. 

Även mottagande av praktikanter, feriearbetare samt elever har vi inte kunnat ta emot som 

önskvärt på grund av pandemin. 

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Budget i balans. 

Fortsätta arbeta med ekonomisk hushållning av medborgarnas medel. 

 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

440      ENHETSCHEF  ÄO SOLGÅRDEN     

Intäkter -2 727 -2 727,4 0 -1 593 -1 364 

Kostnader 18 663 18 662,6 0 9 322 9 332 

Finanser 1 0,8 0 0 0 

RESULTAT 15 936 15 936,0 0 7 728 7 968 

-varav personal 14 201 14 201,3 0 7 069 7 101 

      

51223    Solgården      

RESULTAT 15 045 15 045,1 0 7 466 7 523 

-varav personal 13 403 13 403,1 0 6 659 6 702 

      

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
51226    Särskilt boende      

RESULTAT 1 0,5 0 3 0 
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51233    Matservice - Solgården      

RESULTAT 501 500,6 0 149 250 

      

61860    Lönebidragsanställningar     

RESULTAT 390 389,8 0 110 195 

-varav personal 798 798,2 0 410 399 

 

5. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Framtida investering är en desinfektions ” diskmaskin ” som används för rengöring av 

inkontinenshjälpmedel. 

Tillsynsbesök av arbetsmiljöverket. Efter resultatet från arbetsmiljöverket visade det sig att det finns 

en del områden som Solgården behöver fortsätta arbeta med vilket i sin tur kan medföra ökad 

kostnad i form av utbildningar. 

IVO (inspektion för vård- och omsorg) har varit på besök i december och intervjuat 4 boende och 3 

personal. Resultatet från IVO var positivt. 
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Verksamhetsansvarig 

 Sofie Djupman, Yvonne Andersson 

450 Hemtjänst 

Yttre hemtjänst och Treskillingen 

 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

Treskillingen har haft aktiviteter från frivilliga organisationer samt egna aktiviteter. Pensionärskören 

har deltagit med sång och musik, kyrkan har besökt oss regelbundet och varje vecka har Röda Korset 

erbjudit individerna promenader med efterföljande fika. PRO anordnar bingo, bridge och fika för alla 

individer som önskar delta. På grund av rådande pandemi så har inget av ovanstående skett sen mars 

månad.  

En dag i veckan har individerna kunnat delta i en mjukgympa och en högläsningsgrupp som de kan 

delta i vid intresse. Individerna med rörligheten i behåll erbjuds dagligen att delta i en trivselträff/fika 

i syfte att stimulera till gemensam social samvaro.  

Det finns två boulebanor på Treskillingen som kan utnyttjas av individerna. Bord med plexiglas finns 

att tillgå vid besök. 

Underhållning har skett utomhus av kulturskolan och av lokala underhållare. 

Individerna på Treskillingen kan lämna förslag till aktiviteter eller förbättringar på boendet i en 

förslagslåda, i samband med boråd som representanter från Treskillingen, politiken och verksamheten 

deltar vid eller direkt till enhetschef. Under rådande pandemi så har inga boråd hållits. Begränsande 

åtgärder/förbud för besökare har skett enligt nationella riktlinjer. 

2. Händelser under året 

Treskillingen har dagliga aktiviteter av både personal och frivilligorganisationer såsom 

högläsning, promenader, bingo och gymnastik. Treskillingen har även underhållning och har 

haft utställning i samarbete med kommunens fritidskonsulent. Treskillingen har fått en så 

kallad padda där vi på digital väg tillsammans med individer kan utföra spel eller enklare 

uppgifter. Detta finns men under rådande pandemi ligger vissa aktiviteter vilande. 

 

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Verksamheten håller på och vidareutvecklar planeringssystemet TES till att kunna optimalplanera, få 

dagsschema med insatser i mobilerna och logga tiden man utför insatserna på för att komma ifrån 

schablontider och få den faktiska brukartiden. En sådan utveckling av systemet kommer innebära 

bättre kontroll på vilka insatser som faktiskt utförs hos individerna och hur lång tid dessa insatser tar. 

Detta gör att man mer korrekt kan beräkna personalbehov för att kunna ge individerna en säker och 

god omvårdnad, det gör också att vi enkelt kan följa upp vilka insatser som är utförda. Framtida mål 

är 

Att – komma igång med kvalitetsregistren Senior alert samt BPSD (Beteende psykiska symptom vid 

demens) 
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Att- lägga ut serviceinsatser på annan utförare och på detta sätt frigöra tid till omvårdnad. 

Att-Införa nyckelfri hemtjänst i och med detta säkerställs in och utloggning. 

Att- Ha kontinuerliga genomgångar med biståndshandläggare. 

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

 

Under 2020 har hemtjänsten haft ett underskott på 1,6 miljoner. Det stora underskottet beror 

framförallt på personalkostnader som inte ligger i balans med planerad budget.  Det har funnits ett 

behov av att ha extra personal utöver den planerade grundbemanningen mestadels på yttre och 

hemtjänst.  

 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat? (om 

prognos visar negativt resultat) 

Ett arbete för scheman för personal justeras och anpassas är påbörjat 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. Utförs det som står i beslutet, gör man som 

personal mer eller mindre? Denna genomgång är viktig för att kunna signalera om behov ändras och 

kunna anpassa planering efter det. Hemtjänsten måste ha ett aktivt arbete för att kunna fördela 

resurser på bästa sätt därför kommer även användning av in- och utcheckning hos vårdtagare vara en 

viktig del i arbetet för att optimera planering. 

 

 

 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

450      ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST     

Intäkter -5 722 -5 222,2 -500 -2 817 -2 861 

Kostnader 22 708 24 708,1 -2 000 12 914 11 354 

RESULTAT 16 986 19 485,9 -2 500 10 097 8 493 

-varav personal 16 013 18 513,4 -2 500 9 812 8 007 

      

51114    Hemtjänst      

RESULTAT 7 777 9 026,8 -1 250 4 790 3 888 

-varav personal 7 304 8 554,2 -1 250 4 517 3 652 

      

51118    Nattpatrull      

RESULTAT 4 3,8 0 270 2 

-varav personal 0 0,0 0 269 0 

      

51134    Matservice -Hemtj, matlåd     

RESULTAT 1 1,4 0 -160 1 

      



67 
 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
51224    Treskillingen      

RESULTAT 9 165 10 414,9 -1 250 5 118 4 582 

-varav personal 8 709 9 959,2 -1 250 4 916 4 354 

      

51234    Matservice -
Treskillingen 

     

RESULTAT 39 39,0 0 62 19 

      

61860    Lönebidragsanställningar     

RESULTAT 0 0,0 0 13 0 

-varav personal 0 0,0 0 107 0 
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Verksamhetsansvarig 
Enhetschef  

Camilla Andersson Larsson  

Ansvar 
Koppargården 460 

Faktaruta 
Koppargårdens vård och omsorgsboende  har 41 lägenheter fördelade på 4 avdelningar varav en 

avdelning är demensboende. Av dessa 41 lägenheter är 2 lägenheter med ”extra rum” som kan 

erbjudas som parboende. Vård och omsorg ges utifrån den enskildes behov.  

Koppargården har 29,05 årsarbetare och dessa är fördelade på dag-, kväll-, och nattpersonal. 

Händelser under året 
Under våren har Koppargården tagit ett omtag i arbetet med våra kvalitetsregister BPSD samt senior 

alert. Sedan i början av mars har den mesta tiden gått åt till att förebygga och förbereda på 

eventuella fall av Corona. Webbutbildning i basala hygienrutiner för all personal genomfördes under 

mars månad och under april deltog all personal i utbildning om skyddsutrustning. I mars infördes 

besöksförbud på äldreboende och det har varit omflyttning av personal på grund av att ett Corona 

team startats. Under april och första halvan av maj var det semesterstopp för personal.  

Mycket fokus har legat på att motverka ensamhet hos äldre, som blivit mer påtagligt i och med 

besöksförbud. Koppargården har erbjudit videosamtal med anhöriga och från och med juni besök ute 

vid plexiglasbord. Aktiviteter som musikunderhållning, bingo och gymnastik har erbjudits de boende.  

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Budget i balans 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

460      ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE    

Intäkter -4 335 -4 335,3 0 -2 399 -2 168 

Kostnader 22 820 22 819,6 0 11 617 11 411 

Finanser 2 1,7 0 0 0 

RESULTAT 18 486 18 486,0 0 9 218 9 243 

-varav personal 16 274 16 273,9 0 8 366 8 137 

      

51222    Koppargården      

RESULTAT 17 825 17 825,3 0 8 999 8 913 

-varav personal 16 274 16 273,9 0 8 366 8 137 

      

51232    Matservice - Koppargården     

RESULTAT 661 660,7 0 210 330 
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Framtid och förväntad utveckling 
Behov av kompetensutveckling för personal, dels fler utbildade undersköterskor genom 

undersköterskelyftet där ordinarie fastanställda vårdbiträden erbjuds läsa till undersköterska samt 

kompetensutveckling i demensvård där vi hoppas under hösten kunna komma igång med svenskt 

demenscentrums utbildning ”stjärnmärkt”. Målet är att öka kompetensen hos personalen vilket ökar 

kvalitén för våra boende samt att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare. Vi planerar för att 

fortsätta jobba med BPSD och senior alert samt andra kvalitetsregister.  
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Verksamhetsansvarig 
Gunilla Andersson 

Ansvar 
470 Sjuksköterskor 

Faktaruta 
 

Verksamhetens sjuksköterskor tillhandhåller sjukvårdsinsatser dygnet runt på våra särskilda 

boenden, korttidsplatser, gruppbostäder, dagrehabiliteringen och till de kommuninvånare som är 

inskrivna i hemsjukvården. De genomför även planerade besök åt Region Örebro län under kväll, natt 

och helg. Det innebär att verksamheten har ansvar för ca 200 patienter.  Sjuksköterskorna 

handleder/instruerar/utbildar även övrig personal i sjukvårdsfrågor. De utför också drogtester åt 

polisen, när inte Vårdcentralen är öppen. En av sjuksköterskorna är utbildad HLR (Hjärt- och 

lungräddning) instruktör och håller även HLR utbildningar till kommunens övriga verksamheter efter 

önskemål och tid. Sjuksköterskornas antal budgeterade årsarbetare är 9,90 som fördelas över hela 

dygnet. Kväll och natt mellan kl. 15:30-06:45 samt helger finns en sjuksköterska i tjänst. 

Nattpatrullen har funnits inom ansvarsområdet fram till 200430.  Den består av undersköterskor som 

tillsammans med sjuksköterska genomför planerade hembesök utifrån beslut enligt Socialtjänstlagen 

eller Hälso-och sjukvårdslagen samt att de svarar på inkommande trygghetslarm. 

Undersköterskornas antal budgeterade årsarbetare är 2,01. 

 

Händelser under året 
Corona pandemin har i hög grad påverkat verksamheten. En sjuksköterska har avsatt mycket tid för 

att utbilda och uppdatera personal i basala hygienrutiner, träna att ta på och av skyddsutrustning. 

Sjuksköterskorna är i många avseenden länken mellan regionen, anhöriga, patienten och i viss mån 

även personal. Under perioden har en större del än vanligt kretsat runt att uppdatera sig, svara på, 

stödja, rådgöra i corona/covid 19 frågor. Det är fortfarande brist på sjuksköterskor, det saknas 4 

personer (3,4 årsarbetare). Vi försöker täcka upp med vikarier men flera av dom är pensionärer och 

vill inte vara i verksamheten under pandemin.  

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Använt bemannings sjuksköterska under juli månad för ca 80.000 som ej finns budgeterat. 

Sommarpaketet för ordinarie personal kommer till viss del att återhämtas av ej tillsatta turer men 

kanske inte fullt ut. 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

470      ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSKOR    

Intäkter -298 -298,3 0 -51 -149 

Kostnader 9 970 10 050,2 -80 4 737 4 985 

RESULTAT 9 672 9 751,9 -80 4 686 4 836 

-varav personal 9 046 9 045,9 0 4 279 4 523 

      

51033    Bet.ansvar ÄDEL+Psyk/ÄDEL     

RESULTAT 150 150,0 0 0 75 

      

51041    Driftprojekt SOL o HSL      

RESULTAT 2 2,0 0 0 1 

      

51118    Nattpatrull      

RESULTAT 1 404 1 404,0 0 415 702 

-varav personal 1 404 1 404,0 0 449 702 

      

51119    Sjuksköterskor -ord boend     

RESULTAT 3 787 3 866,7 -80 2 038 1 893 

-varav personal 3 928 3 927,5 0 1 918 1 964 

      

51120    Inköp sjukvårdsmaterial      

RESULTAT 87 86,7 0 75 43 

      

51122    Inkontinensmaterial      

RESULTAT 523 522,6 0 236 261 

      

51229    Sjuksköterskor -särsk bo      

RESULTAT 3 720 3 719,9 0 1 921 1 860 

-varav personal 3 714 3 714,4 0 1 912 1 857 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Utvecklingsområden som är identifierade lämpade för förbättringsarbete är dokumentation och 

läkemedelshantering, då framförallt signering av givna doser. 
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Verksamhetsansvarig 
Senada Sakic 

 

Ansvar 480 
Enhetschef/MAR 

 

Faktaruta 
Rehabenheten består av flera verksamheter: Arbetsterapin som ger arbetsterapeutiska 

insatser till kommunens invånare. Dagrehabilitering, dagverksamhet med social inriktning 

och dagverksamhet med demensinriktning, till dessa verksamheter kan personer med 

kartlagt behov komma och vistas en eller två dagar i veckan. Vaktmästeri till våra särskilda 

boenden och hjälpmedelsservice framför allt gällande kommunens omvårdnadshjälpmedel. 

Hemgångsteamet som består av en arbetsterapeut och en sjuksköterska. 

Antal årsarbetare: 8,5 som är fördelade på följande sätt: 3,5 arbetsterapeut, 1,0 

undersköterska dagverksamhet, 2,0 rehabiliterande undersköterskor, 1,0 

hjälpmedelstekniker och 1,0 vaktmästare. 

Coronateamet är en tillfällig verksamhet som bildades i mars. Coronateamtet består av 6,0 

undersköterskor. 

 

 

Händelser under året 
I mars stängde vi dagrehabilitering, dagverksamhet och hemrehabilitering på grund av smittrisk för 

Covid-19. Fem undersköterskor och en arbetsterapeut blev tillfälligt omplacerade och arbetar som 

undersköterskor i hemtjänsten, på Koppargården och Solgården. Arbetsterapeuten anslöt sig till 

andra arbetsterapeuter men har även haft många andra arbetsuppgifter. Arbetsterapeutiska insatser 

har också minskat av samma skäl så att alla insatser som inte bedömts vara nödvändiga som t. ex. 80-

års besöken har skjutits upp. Vaktmästaren/hjälpmedelstekniker frisläpps från 

hemtjänsten/Koppargården vid behov vilket är en till flera gånger i veckan. 

Vi startade Coronateamet som består av sex undersköterskor. Undersköterskor från Rehabenheten 

har ersatt Coronateamets personal i verksamheterna. Coronateamets personal är också ute i 

verksamheterna och jobbar men frisläpps när vi får misstänkt smitta. Då arbetar de aktivt med 

personer med misstänkt smitta tills svar på Covid-19 provet kommer. Vid negativt svar återgår de till 

sina verksamheter. Alla undersköterskor i Coronateamet har fått extra utbildning i basala 

hygienrutiner både från hygiensjuksköterskan och från en sjuksköterska från vår verksamhet. Teamet 

har hjälpt till och vidareutbildat personal i vår verksamhet gällande basala hygienrutiner och på det 

viset har all anställd personal fått utbildningen. 

Dagrehabilitering lokalen har byggts om till Coronarum med fyra sängar. Tanken är att ha lokalen till 

Covid-19 smittade personer som inte skulle kunna klara sig att bo kvar hemma av olika anledningar. 
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Ett skyddsutrustningsförråd startades upp med en upphandlare och en samordnare vilka ser till att 

det inte fattas något av skyddsutrustningen i förrådet. 

Arbetsterapeuterna har utbildat ergonomiombud i förflyttningsteknik och lyftkörkort som ska vara 

ett stöd i verksamheten. Arbetsterapeuterna hade en stående dag i veckan då alla som inte fått eller 

vill ha påfyllning i förflyttningsteknik eller lyftkörkort kan anmäla sig och få utbildning. Tanken är att 

all personal får kontinuerlig utbildning i båda delarna. 

I juni öppnar vi upp en del av hemrehabilitering med en arbetsterapeut som åker ut och träffar de 

som är i behov av socialsamvaro eller träning. Detta görs mycket begränsat, små grupper med två till 

tre personer samt att  alla restriktioner gällande Covid-19 följs noga. Målet är att avbryta ensamhet 

samt att förbättra/upprätthålla fysiska funktioner och förmågor. Även psykisk ohälsa kan förebyggas 

med meningsfulla aktiviteter eller hembesök.  

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Budget i balans 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

480      ENHETSCHEF REHAB     

Intäkter -77 -77,0 0 -31 -39 

Kostnader 5 061 5 060,9 0 2 461 2 531 

RESULTAT 4 984 4 983,9 0 2 430 2 493 

-varav personal 4 480 4 479,8 0 2 165 2 240 

      

51025    Adm äldreomsorg      

RESULTAT 0 0,0 0 36 0 

      

51117    Dagvård/arbetsterapi      

RESULTAT 4 731 4 730,5 0 2 267 2 366 

-varav personal 4 480 4 479,8 0 2 165 2 240 

      

51121    Inköp omvårdnadshjälpmede     

RESULTAT 71 71,4 0 -1 36 

      

51137    Matserv - Dagvård/Arb.ter     

RESULTAT 0 0,0 0 -5 0 

      

51241    Omvårdnads 
hjälpmedel 

     

RESULTAT 182 182,0 0 133 91 

 

Investeringsuppföljning 
Verksamheten har köpt fem nya sängar till Koppargården/Solgården av investeringspengarna. 
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Föra året köptes en hopfällbar säng som kostade ca 30 000 men fakturan hamnade under årets 

budget eftersom den kom så pass sent. 

 

Framtid och förväntad utveckling 
På Dagrehabilitering /Dagverksamhet har vi idag en arbetsterapeut på 75% som arbetar varje dag 

men har kortare dagar samt en undersköterska på 100%.  Gästerna kommer varje dag på förmiddag, 

fem dagar i veckan. Behovet är mycket större om det skall hinnas med både hemrehabilitering och 

dagrehabilitering vilket innebär att dagrehabilitering/hemrehabilitering behöver vara en öppen 

verksamhet fem dagar i veckan och hela dagarna. Kortare dagar från arbetsterapeut är en av 

anledningarna att det inte hinns med ytterligare en grupp på eftermiddag. 

Hemgångsteamet har fungerat bra på alla sätt och vis utom att befintliga resurser inte hinner göra 

arbetet. Det blir mycket övertid samt andra arbetsterapeutiska insatser blir eftersatta. Behovet är 

större även här då det behövs en person till för att utföra arbetet. 

Rehabenhet är i stort behov av ytterligare en arbetsterapeut som skulle ta över hemgångstemat samt 

arbeta 25% på Dagrehabilitering/hemrehabilitering.  

För att säkerställa att personal inom äldreomsorg och funktionsstöd har den kompetens som de 

behöver gällande ergonomi och hantering av hjälpmedel kommer under året att 

utbildningsprogrammet i förflyttningsteknik och lyftkörkort utvecklas samt att en nystart för 

kommunens ergonomiombud har initierats. 

Med kompetensutveckling inom arbetsterapeuterna möjliggör vi kompetensutveckling bland 

vårdpersonal genom kontinuerlig utbildning och regelbundna uppföljningar gällande utbildningar i 

manuella förflyttningar och lyftkörkort.   
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Enhetschef  
Kent Liljendahl 

Ansvar  

490 Arbetsmarknadsenheten 

 

Faktaruta 
Ansvar 490 har bedrivit verksamhet i Servicegrupp, Byggteam, Syateljé, Transportgrupp, Stora 

Gården, samt på idrottsplatserna Tallheden, Olovsvallen och Bergslagsvallen. Inom dessa 

verksamheter finns det enligt budget 3,0 årsarbetare handledare (varav en är assistent i projektet 

”All in”), 1,0 årsarbetare samordnare, samt 10,75 årsarbetare parkarbetare i Servicegruppen och på 

idrottsplatserna, samt servicepersonal som skött transport av mat, livsmedelsinköp till äldre, tvätt 

med mera. Utöver budgeterad personal hade verksamheterna vid juni månads slut även ett antal 

visstidsanställda medarbetare. Enheten har utöver de anställda haft personer placerade på praktik 

via socialtjänsten och det kommunala aktivitetsansvaret, samt på arbetsträning via 

Arbetsförmedlingen. 

Händelser under året 
Det övergripande samarbetet med Arbetsförmedlingen har försämrats ytterligare på både 

handläggar- och chefsnivå. Kontakten med vissa enskilda handläggare har dock utvecklats och bland 

annat har samarbetet gällande bidrag till anställningar fungerat mycket väl. Extratjänst återinfördes i 

slutet av 2019 och målgruppen var då endast utomeuropeiska kvinnor. AME anställde två personer 

med hjälp av insatsen i början av året. Under senare delen av första halvåret har extratjänster till viss 

del även öppnats upp för utomeuropeiskt födda män, samt för långtidsarbetslösa. Under juni månad 

har diskussioner med AF förts om ytterligare anställningar inom ramen för insatsen.  

För att klara av att upprätthålla de tjänster Servicegruppen utför till kommunens äldre fanns det 

under sommaren behov av en tillfällig bemanningsutökning. Det innebär dock inte att ansvaret 

riskerar ett ekonomiskt underskott.  

Personer med behov av stöd i sökandet efter arbete ökar och AME har inte haft möjlighet att bistå 

alla. Det är framförallt nysvenskar som på egen hand söker sig till AME för att få hjälp med att finna 

arbete eller för att exempelvis komma i kontakt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i 

olika ärenden. Samordnaren inom AME har under första halvåret haft enstaka och återkommande 

träffar med 42 personer vilka vare sig var hänvisade från IFO eller AF. Av dessa erhöll 8 en reguljär 

visstidsanställning hos kommunen som arbetsgivare och 6 anställdes inom det lokala näringslivet. 6 

personer påbörjade studier inom vuxenutbildningen eller via Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadsutbildningar. Under andra halvåret 2019 var antal träffar som skedde på individers 

eget initiativ 35 till antalet. Av dessa erhöll 17 arbete inom näringslivet i Ljusnarsbergs kommun eller 

i närliggande kommuner och 2 arbete inom kommunen. 2 personer påbörjade studier inom 

vuxenutbildningen och 1 började på en arbetsmarknadsutbildning.  

Då det fanns medel kvar i det europeiska socialfondsprojektet All in, vid ordinarie slutdatum 2020-

02-29, skedde en förlängning med 7 månader. Under perioden januari – juni har endast en 

deltagande individ kommit i anställning, men fler förväntas dock erhålla arbete under projektets sista 
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månader. 3 har påbörjat studier inom vuxenutbildningen och flertalet som varit inskrivna har haft 

praktik och/eller höjt sin kompetens genom olika icke förordningsstyrda utbildningsinsatser via 

webben. Det finns kopplingar till socialt företagande i projektet vilka det kan byggas vidare på även 

efter projekttidens slut. Generellt sett har personer inskrivna i projektet haft mycket svårt att erhålla 

arbete. Den grupp av individer som var tänkta att hänvisas till projektet skulle med hjälp av mindre 

insatser bli anställningsbara, men dessa personer uppfyllde tyvärr inte de kriterier som ESF och tillika 

AF satt upp.  

Av de medel till projektet som Tillväxtverket finansierar har ännu inget använts inom verksamheter 

tillhörande AME. Förslag finns till att av de medel som ännu inte är bundna till någon aktivitet, kunna 

köpa utbildningsinsatser till arbetssökande, samt att använda del av summan till att skapa underlag, 

som kan utgöra beslutsunderlag till beslut om bland annat kommunens roll i en uppstart av socialt 

företagande. Studie och- yrkesvägledaren som var tänkt att arbeta tillsammans med 

arbetskonsulenten hade liten möjlighet att prioritera arbetet med och runt biståndsmottagarna. Det 

mesta av den del av tjänsten (50 %) som finansierades av Tillväxtverket gick till utförande av 

arbetsuppgifter inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen.  

Från och med juni månad började hänvisningar kontinuerligt ske från IFO till AME. Arbetskonsulenten 

hade dock fortfarande ett flertal ärenden inom ekonomiskt bistånd att hantera, vilket även 

fortsättningsvis ledde till att kartläggning och upprättande av handlingsplaner inte kunde prioriteras. 

Några av de personer som hänvisades från IFO placerades dock på praktikplatser.  

Förberedelser inför projektet ”Komijobb” startade i månadsskiftet maj/juni.  

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Under årets första 6 månader hänvisades 12 personer från IFO till AME och vidare till praktik inom 

kommunala verksamheter. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Verksamhet 61010, arbetsledning går med underskott, vilket till stora delar beror på att intäkter från 

AF i form av ersättning för arbetsträning och praktik likt tidigare år är låg.  Kostnaden för handledare 

är dock den samma eftersom enheten förväntas handleda personer som har social praktik via IFO 

(inkl. All in). EU-bidrag för aktivitetsledare har ännu inte erhållits. Det kan dröja till slutet av året 

innan det sker. 

 

Åtgärd: Neddragning av kostnader och utökning av intäkter inom andra verksamheter för att 

balansera. 

 

Prognosen som är gjord för perioden januari – juni talar för att ansvar 490 har en budget i balans vid 

årets slut.  
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 
Utfall period Budget period 

490      ARBETSMARKNAD/INTEGRATION    

Intäkter -3 159 -4 301,2 1 142 -2 240 -1 580 

Kostnader 7 672 8 814,4 -1 142 4 164 3 836 

RESULTAT 4 513 4 513,2 0 1 923 2 257 

-varav personal 6 518 7 906,0 -1 389 3 811 3 258 

      

60114    Etablering      

RESULTAT 0 2,5 -3 3 0 

-varav personal 0 0,0 0 1 0 

      

61010    Arbetsledning      

RESULTAT 2 097 2 264,2 -167 1 410 1 048 

-varav personal 2 145 2 452,0 -307 1 343 1 072 

      

61012    Övriga arbetsmarknadsåtgä     

RESULTAT 0 100,4 -100 -319 0 

-varav personal 0 860,0 -860 831 0 

      

61013    Servicegrupp      

RESULTAT 1 358 1 076,0 282 479 679 

-varav personal 2 535 2 756,0 -221 1 349 1 267 

      

61014    Mattransport och tvätt      

RESULTAT 599 599,1 0 275 300 

-varav personal 1 553 1 553,0 0 275 777 

      

61015    Fritidsbank      

RESULTAT 174 186,0 -13 63 87 

      

61310    Feriearbete skolungdom      
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RESULTAT 285 285,0 0 13 143 

-varav personal 285 285,0 0 13 143 

 

Måluppföljning 
De kommunövergripande mål som är gemensamma för IFO och AME har berörda enhetschefer 

tillsammans följt upp. Redovisning av resultat, samt analys, återfinns i den verksamhetsberättelse IFO 

lämnat. 

Investeringsuppföljning 
Inga investeringar att följa upp. 

Framtid och förväntad utveckling 
Det pågår förändringar av det kommunala ansvaret gällande arbetsmarknadsåtgärder. 

Arbetsförmedlingen har minskat sin lokala närvaro på många håll i landet, inte minst i glesbygden, 

vilket även är ett faktum för Ljusnarsbergs kommuns del. 

För motverkande av att individer blir långvarigt arbetslösa och därmed bidragsberoende, kommer 

kommunen behöva utöka sin service till kommunmedborgare som står utanför arbetsmarknaden. 

Enbart den digitalisering Arbetsförmedlingen genomfört innebär att individer behöver mer stöd från 

kommunens sida. Många av de personer som tidigare räknades som nyanlända har stort behov av 

kommunala insatser när de inte längre tillhör Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Det är när 

etableringstiden nått sitt slut och insatser från Arbetsförmedlingens sida minskar som 

bidragsberoendet ökar. Ett flertal av de som tidigare varit nyanlända har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden och som vi vet är vanliga orsaker bristande språkkunskaper, låg utbildningsnivå, 

brist på yrkeslivserfarenhet samt avsaknad av betyg och intyg. För att skapa förutsättningar till 

motverkande av bland annat arbetslöshet, utanförskap och ohälsa behövs ett helhetsgrepp med 

olika insatser. Förutsättningarna till att komma i egen försörjning varierar och vissa orsaker är 

gemensamma för fler personer, men kan även skilja sig stort från individ till individ. 

Arbetskonsulenten förväntas övergå till att arbeta inom AME och kan därmed hålla 

kartläggningsintervjuer, upprätta handlingsplaner och ha fortlöpande uppföljningar med individerna. 

Handlingsplanerna kommer att fylla en viktig funktion, men det mest resurskrävande är de insatser 

som är tänkta att komma individerna till del. En översyn av vilka kompetenser som är nödvändiga i 

ett utvecklande av verksamheten bör ses över. Behovet av yrkesvägledning är exempelvis stort och 

utgör en viktig framgångsfaktor. Yrkesvägledning behövs många gånger inför studievägledning och 

vidare studier inom kommunal vuxenutbildning, universitetsstudier med mera, men är även av stor 

betydelse när det handlar om att vägleda individer mot arbete där inga specifika utbildningskrav 

finns eller genom icke förordningsstyrda utbildningar och/eller andra kompletterande insatser som 

krävs för anställningsbarhet. Det pågår ett samarbete mellan kommunerna i länet gällande korta 

utbildningsinsatser där arbetsgivare i behov av att rekrytera har en betydelsefull roll. Just detta 

samarbete sker inom ramen för Delegationen unga och nyanlända till arbete (DUA), men det finns 

även andra vägar att gå.  

Projektet ”Komijobb” vilket startar den 1 juli i och med att ett antal individer påbörjar en 6 månader 

lång anställning i kommunen. Flertalet av de som kommer att anställas gör det med hjälp av bidraget 

Nystartsjobb från Arbetsförmedlingen. För de som kommunen kan erhålla lönebidrag för att anställa 

sker istället anställning med hjälp av det, då de bidragen är ekonomiskt fördelaktigare.  Komijobb kan 
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göras än mer framgångsrikt om individuella insatser som främjar möjligheterna till fortsatt arbete 

och egen försörjning kan ges under anställningstiden. Här kan till exempel icke förordningsstyrda 

utbildningar vara ett verktyg. För att färre personer ska komma i behov av ekonomiskt bistånd 

behövs även ett preventivt arbete. Att vänta med insatser tills det uppstår ett behov av bistånd har 

negativ påverkan på individen då bland annat passivitet, psykisk trötthet och sämre självkänsla gör 

att motivationsnivån snabbt sjunker.  

Genom ett ökat samarbete med den kommunala vuxenutbildningen, det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA), övriga kommuner i länet, Arbetsförmedlingen, studieförbund, med flera, 

samt genom att tillhandahålla en öppen och uppsökande verksamhet där olika kompetenser finns 

tillgängliga och där ett varierat utbud av insatser ges, kan AME verka för att decimera antalet 

individer som riskerar hamna i bidragsberoende. Om det endast läggs resurser på insatser till 

individer som redan uppbär ekonomiskt bistånd finns det en uppenbar risk för att personer i behov 

av bidrag i form av försörjningsstöd och andra ekonomiska bistånd kommer öka. ”Social dumpning”, 

de indirekta konsekvenserna av covid-19 som påverkar arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens 

frånvaro är aktuella faktorer som kan komma påverka antalet ärenden gällande ekonomiskt bistånd. 

Med anledning av ovanstående bör fördelning av hur projektmedel från Tillväxtverket för åren 2021 

och 2022 ses över. 

Runt om i landets regioner och kommuner arbetas det på olika sätt med främjande av socialt 

företagande, inte minst inom Örebro län. Denna typ av företagande spelar, precis som namnet anger, 

en social roll i samhället. Det ska verka för att personer med svårigheter till att erhålla arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden kan försörja sig, komma in i ett socialt sammanhang och få chansen till 

ett hälsosammare liv. De eventuella överskott som företagen får återinvesteras för att komma 

samhället och dess invånare till del. Det kan därför finnas intresse hos kommuner att diskutera 

främjande av den här typen av företagande. Funktionshinder och andra hinder gör att vissa individer 

har stora svårigheter att erhålla arbete på den öppna arbetsmarknaden. Deras behov av anpassning 

och kontinuerlig handledning gör dem oftast inte anställningsbara hos vinstdrivande företag. I 

samverkan och genom olika överenskommelser med kommuner kan dock sociala företag ha 

möjlighet att etablera sig som arbetsgivare och då bland annat kunna utföra serviceinsatser som 

kommuner ändå är skyldiga att tillhandahålla sina invånare. Ett exempel kan vara att ”renodla” 

arbetsuppgifter inom hemtjänsten som sedan kan upphandlas från företaget. Förutom att anställa 

personer som står långt från arbetsmarknaden kan dessa företag även vara mottagare av 

praktikanter via socialtjänsten, samt från AF och andra myndigheter. Med den utveckling som sker 

gällande stigande arbetslöshet, samt högre kostnader för ekonomiskt bistånd, kan socialt 

företagande bidra till att motverka rådande negativa trend.  
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Verksamhetsansvarig 

Andreas Lundholm, skolchef 
 

Ansvar 

510, Bildning-bibliotek-kultur 

 

Faktaruta 

Inom verksamhetsområdet återfinns följande verksamheter: 

Kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgård, skolskjutsar, elevassistenter, skolledning, 

vaktmästare samt vissa andra delar som tangerar bildnings- och kulturverksamhet. 

Det ingår även ett ekonomiskt ansvar för elever som går hos fristående huvudmän och i 

andra kommuner inom förskola, grundskola och gymnasiet. 

 

Biblioteksverksamheten består av ett folkbibliotek, beläget i centrala Kopparberg samt ett 

skolbibliotek beläget på Kyrkbacksskolan. Fritidsgården är sedan inledningen av 2020 även 

den belägen på Kyrkbacksskolan. 

 

Sammanlagt återfinns 14,4 heltidstjänster inom ansvaret vilket bland annat består av 

bibliotek 2,5 tjänster, skolledning 4 tjänster, vaktmästeri och skolskjuts 3 tjänster. 

 

Händelser under året 

Biblioteket har kunnat öppethållas med sina ordinarie tider under våren trots det läge som 

varit kopplat till Covid 19. Utöver det har det varit öppet varje morgon mellan kl. 9-10 för de 

som tillhört riskgrupperna. Den möjligheten har dagligen nyttjats av en handfull besökare. 

För våra 150-talet elever inom gymnasieskolan har våren varit annorlunda då det varit fjärr- 

undervisning och distansundervisning sedan mars månad. Den huvudman, Lindesberg, där vi 

har majoriteten av våra ungdomar har upplevt att undervisningen har varit väl fungerande 

utifrån den givna situationen. Det är ännu för tidigt att se vilken påverkan 

undervisningsformen har haft på måluppfyllelsen men det kommer bli en viktig fråga att 

följa under hösten. 

Skolledningen har under våren återigen blivit fulltalig då Karin Sandström påbörjade sin 

tjänst som rektor för Kyrkbacksskolan 6-9. Vi ser nu goda förutsättningar att fortsätta vårt 

påbörjad utvecklingsarbete på Kyrkbacksskolan. 

Med anledning av rådande omständigheter har fritidsgården haft sin verksamhet pausad 

under andra delen av våren. Nu till sommaren har personalen istället varit involverade i 

feriepraktiken samt att besöka och knyta kontakter med de ungdomar som är ute under 

sommaren. De rundorna har skett såväl under dagtid samt vid vissa kvällar och i samverkan 

med polis och socialtjänst. 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Likt tidigare år är det verksamheten elevassistenter inom grundskolan som står för den stora 

avvikelsen inom budgetprognosen. 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. Vi behöver vidare 

tillse 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.  

 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

510      BILDNINGSCHEF      

Intäkter -1 856 -1 855,5 0 -1 772 -928 

Kostnader 45 236 46 932,1 -1 696 24 803 22 622 

Finanser 4 3,8 0 0 0 

RESULTAT 43 384 45 080,4 -1 696 23 031 21 694 

-varav personal 8 820 10 100,3 -1 280 5 549 4 410 

      

03520    Pedagogisk vht , IT      

RESULTAT 320 320,4 0 187 160 

-varav personal 320 320,4 0 187 160 

      

22510    Konsumentrådgivning      

RESULTAT 12 12,0 0 0 6 

      

31010    Stöd t studieorganisation     

RESULTAT 157 156,6 0 -2 78 

      

31521    Kulturverksamhet vuxen      

RESULTAT 20 20,0 0 0 10 

      

31522    Kulturverksamhet barn      

RESULTAT 32 31,8 0 -19 16 

      

31523    Valborg,midsom, nationald     

RESULTAT 37 36,8 0 0 19 

      

31591    Ersättning STIM      

RESULTAT 2 1,5 0 0 1 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
32000    BIBLIOTEK      

RESULTAT 0 0,0 0 1 0 

      

32010    Biblioteksverksamhet      

RESULTAT 1 440 1 439,9 0 751 720 

-varav personal 1 351 1 351,2 0 758 676 

      

32020    Mediakostnad      

RESULTAT 316 315,9 0 99 158 

      

32030    Fast.kostn bibliotek      

RESULTAT 209 208,6 0 114 105 

      

37110    Fritidsgård      

RESULTAT 394 393,5 0 158 197 

-varav personal 306 306,4 0 146 153 

      

40751    Gem adm förskola      

RESULTAT 791 791,4 0 445 396 

-varav personal 783 783,4 0 442 392 

      

40791    Köp förskolpl -annan kom     

RESULTAT 517 517,3 0 242 259 

      

40792    Köp förskolpl -priv regi      

RESULTAT 1 315 1 315,2 0 865 658 

      

42591    Köp fritidsh -annan kom      

RESULTAT 169 169,1 0 95 84 

      

42592    Köp fritidsh -priv regi      

RESULTAT 688 687,6 0 334 344 

      

43591    Köp försk.kls -annan kom     

RESULTAT 120 119,6 0 0 60 

      

43592    Köp försk.kls -priv regi      

RESULTAT 562 562,0 0 281 281 

      

44023    Läromedel + förbr.mtrl      

RESULTAT 314 313,9 0 28 157 

      

44041    Skolmåltider      

RESULTAT 0 0,0 0 -2 0 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
44051    Skolskjutsar grundskola      

RESULTAT 2 764 2 764,2 0 1 466 1 383 

-varav personal 237 237,3 0 131 119 

      

44061    Skolhälsovård      

RESULTAT 0 0,0 0 50 0 

-varav personal 0 0,0 0 348 0 

      

44071    Skolfastigheter      

RESULTAT 0 0,0 0 1 0 

      

44072    Vaktm / fastigh.skötsel      

RESULTAT 975 975,3 0 496 488 

-varav personal 940 939,8 0 495 470 

      

44081    Administration      

RESULTAT 35 35,3 0 147 18 

      

44082    Skolledning      

RESULTAT 1 969 1 819,1 150 660 985 

-varav personal 1 957 1 806,6 150 777 978 

      

44085    
Komp.utv+försk.kl+fritids 

     

RESULTAT 277 276,6 0 -73 138 

-varav personal 0 0,0 0 3 0 

      

44088    Elevassistenter gr.skola      

RESULTAT 2 199 3 998,9 -1 800 2 265 1 099 

-varav personal 1 869 3 298,9 -1 430 1 771 934 

      

44091    Köp skolpl -annan kom      

RESULTAT 940 940,3 0 576 470 

      

44092    Köp skolpl - fristå skola      

RESULTAT 2 635 2 835,3 -200 1 608 1 318 

      

44093    Köp skolpl -staten      

RESULTAT 373 543,2 -170 192 187 

      

44351    Skolskjutsar särskola      

RESULTAT 492 441,6 50 196 246 

-varav personal 234 233,6 0 113 117 

      

44391    Köp skolpl sär -annan kom     

RESULTAT 478 478,2 0 269 239 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
45051    Gymnasieresor      

RESULTAT 920 920,0 0 567 460 

-varav personal 0 0,0 0 4 0 

      

45052    Inackorderingstillägg      

RESULTAT 270 270,0 0 94 135 

      

45091    Köp skolpl Gy -annan kom     

RESULTAT 13 874 13 873,9 0 7 291 6 937 

      

45092    Köp skolpl Gy -frist skol      

RESULTAT 3 677 3 677,4 0 1 496 1 839 

      

45093    Köp skolpl Gy -staten      

RESULTAT 0 26,0 -26 26 0 

      

45094    Köp skolpl Gy landsting      

RESULTAT 400 300,0 100 292 200 

      

45391    Köp skolpl Gy.sär -anan k     

RESULTAT 3 072 2 872,0 200 1 556 1 536 

      

47282    Skolledning vuxenutb      

RESULTAT 620 620,0 0 276 310 

-varav personal 823 822,7 0 374 411 

      

61321    Kommunalt aktivitetsansva     

RESULTAT 0 0,0 0 4 0 

 

Måluppföljning 

Kommunens bibliotek ska öka utlåningen av digitala medier jämfört med 2019. 

Målet är redan nu uppfyllt för året. Under perioden 1 januari till 15 juni har antalet E-lån 

varit 103 stycken att jämföra med det totala antalet under 2019 som var 85 stycken. 

 

Under 2019 åter uppstartades utlåningen av digitala medier vid biblioteket. Med tiden har 

möjligheten till att göra E-lån har blivit mer känd bland låntagarna vilket har medfört fler lån. 

 

Investeringsuppföljning 

Inga investeringar inom ansvarsområdet för 2020. 
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Framtid och förväntad utveckling 

Biblioteksverksamheten har beviljats ytterligare medel från Kulturrådet inom ramen för 

Stärkta bibliotek. De tidigare satsningarna på den inre miljön kan nu tas vidare till nästa steg. 

Medlen avser såväl ”Meröppet”, i form av obemannade öppettider som möjligheten att ingå 

i Bergslagsbibblan. Under hösten väntas en utredning kunna ge råd om hur medlen kan 

nyttjas och ärendet kan tas vidare i de politiska forumen. 

Fritisdgården ser över sin verksamhet för att ge förslag på hur vi kan få fler ungdomar att 

delta i verksamheten som kan ha en viktig stödjande roll för våra ungdomar. 

Platstillhörigheten på Kyrkbacksskolan och dess verksamheter såsom läxhjälp och kulturskola 

ger möjligheter till samverkan. Även biblioteket och andra aktörer kan vara parter som gör 

att vi kan samla våra resurser på ett bra sätt. 

Gymnasiet/Kommunala aktivitetsansvaret får en viktig roll i att följa upp hur det går för våra 

ungdomar i åldrarna 16-20 år, särskilt i spåren av de omständigheter som rått under våren. 

Den bemanning på 0,5 tjänster som finns för detta medger inte några större riktade insatser 

utan håller uppföljningen främst på övergripande nivå. I det läget behöver vi sätta tillit till att 

de utbildningsanordnare som vi anlitar gör ett bra arbete runt våra ungdomar och signaler 

då svårigheter uppstår. 

Vaktmästeri och skolskjutsar är verksamhet som främst påverkas av de skolskjutsbehov som 

finns för stunden. Ett behov som skiftar löpande under ett läsår beroende på vad som sker 

kring enskilda elever. Ett övergripande utredningsarbete pågår i kommunen kring fastighets- 

och vaktmästeritjänster. 
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Verksamhetsansvarig 
Josefina Hedborg, rektor 

 

Ansvar 
520, Förskolan 

Faktaruta 
I kommunen finns tre förskolor, två i tätorten Kopparberg och en i Ställdalen. Garhyttan i 

Kopparberg är den största förskolan med drygt 70 inskrivna barn. Skogsgläntan som också 

ligger i Kopparberg har 40 inskrivna barn. På Åstugan i Ställdalen är ca. 45 barn inskrivna. 

Inom ansvarsområde 520 arbetar ca. 30 personal, medräknade är då den utökning av 

personal på avdelningar med stora barngrupper/ många yngre barn/ barn i behov av särskilt 

stöd. 

 

Händelser under året 

Arbetet med utbildning och undervisning i förskolan har varit huvudfokus i arbetet under 

året i och med den nya läroplan som trädde i kraft juli 2019 (Läroplan för förskolan, Lpfö 18). 

Det systematiska kvalitetsarbetet har tydliggjorts i verksamheten i form av riktade aktiviteter 

med personalen.  

Ett arbete med att utveckla och säkerställa förskolans dokumentation samt att digitalisera 

arbetet har påbörjats och kommer intensifieras under hösten. 

Personalen i förskolan har satts in i aktivitetsplanerna och arbetet har påbörjats med att 

sätta upp mål i utbildningen och undervisningen relaterat till dem. 

Förskolan har inlett ett arbete med Bokstart som är ett projekt som drivs av Region Örebro 

län för att stärka barns språkutveckling och höja vårdnadshavares medvetenhet kring det. 

Ett led i att höja måluppfyllelsen i skolan ur ett långsiktigt perspektiv. 

Förskolan har en utvecklingsledare på 20% för att säkerställa utbildningen och 

undervisningen. Finansieringen sker genom statsbidraget kvalitetssäkrande åtgärder. 

Kvalitetsmåtten för förskolan har setts över- nya indikatorer har tagits fram för att spegla 

dagens förskola. Arbete pågår. 

Som i de flesta andra verksamheter så har Coronapandemin påverkat förskolan. Under mars 

till och med maj var det väldigt hög frånvaro av barn. 

Enkäten till vårdnadshavare gick för första gången ut digitalt, tanken var att personalen på 

förskolorna skulle erbjuda vårdnadshavarna att göra den på förskolan. I och med 

Coronapandemin blev det inte genomförbart, framförallt på grund av smittspridning men 

även för att många barn hade låg närvaro. Enkäten kunde inte analyseras då antalet som 
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genomfört den var för lågt (mindre än 50%) Dock kunde barnenkäten genomföras med högt 

resultat gällande trivsel och trygghet i förskolan. 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Osäkerhet råder kring utfallet för statsbidraget ”Mindre barngrupper” som ska redovisas 

under hösten. Den initiala prognosen, utifrån barngruppernas storlek, pekar på att vi 

behöver återbetala 3-400 tkr vilket skulle kunna leda till ett underskott för året. 

Under våren togs beslut om resurs för ett enskilt barn i förskolan med stort omsorgsbehov. 

Det är osäkert att kostnaden för den resursen är möjlig att rymmas inom budget vilket kan 

innebära risk för underskott. Beroende på andra faktorer inom personalgruppen är det inte 

möjligt att prognostisera omfattningen. 

Utfallet för måltider inom förskolan pekar mot ett underskott på 500 tkr mot budget. Vilket 

inte kan påverkas i större utsträckning under andra halvåret. 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

520     REKTOR FÖRSKOLA      

Intäkter -2 664 -2 664,4 0 -2 717 -1 332 

Kostnader 14 665 15 164,7 -500 8 712 7 333 

Finanser 0 0,2 0 0 0 

RESULTAT 12 000 12 500,5 -500 5 995 6 001 

-varav personal 12 170 12 170,4 0 7 132 6 086 

      

40751    Gem adm förskola      

RESULTAT -2 316 -2 316,1 0 -2 352 -1 158 

      

40753    Föreskoleverksamhet      

RESULTAT 0 0,0 0 2 0 

      

40754    Särsk stödinsats 
förskola 

     

RESULTAT 328 328,3 0 -9 164 

-varav personal 548 547,6 0 210 274 

      

40756    Förskolevht Skogsgläntan     

RESULTAT 2 812 2 812,3 0 1 724 1 406 

-varav personal 2 768 2 768,0 0 1 653 1 384 

      

40757    kompetens.utv förskola      

RESULTAT 62 62,1 0 1 31 

-varav personal 0 0,0 0 1 0 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
40758    Förskolevht Garhyttan      

RESULTAT 5 135 5 135,1 0 3 058 2 568 

-varav personal 5 078 5 078,3 0 3 159 2 540 

      

40759    Förskolevht Åstugan      

RESULTAT 3 823 3 823,2 0 2 134 1 912 

-varav personal 3 777 3 776,5 0 2 110 1 888 

      

40761    Matservice - Förskolor      

RESULTAT 938 1 437,6 -500 825 469 

      

40771    Fastighetskostn förskola      

RESULTAT 1 211 1 210,7 0 609 606 

      

44071    Skolfastigheter      

RESULTAT 7 7,3 0 0 4 

 

Måluppföljning 

Kommunen ska erbjuda alla vårdnadshavare barnomsorgsplats till sina barn inom tre 

månader. 

Vi har inte klarat målsättningen under våren 2020 då flera barn stått i kö en längre tid än tre 

månader. Inför hösten 2020 har vi några få barn som står på kö och önskar förskolan i 

Kopparberg och inte har möjlighet att ta en plats i Ställdalen där det finns plats. Som det ser 

ut i nuläget så finns det möjlighet att klara målet andra delen av året.  Till hösten 2020 

kommer en stor barnkull övergå från förskolan till förskoleklass samtidigt som förskolorna i 

Kopparberg fylls direkt. Åstugan i Ställdalen har ett antal platser som vårdnadshavare 

erbjuds. 

 

Investeringsuppföljning 

En vägg med tillhörande dörr har uppförts till personalrummet på förskolan Skogsgläntan. 

Gällande avsatta pengar i budget till ombyggnation av förskolan Garhyttan så är det 

uppskjutet på grund av att fasaden och taket på byggnaden är i behov av upprustning.  

Uppvärmning av barnvagnsförråd på Åstugan i Ställdalen kommer inte ske, en enklare 

lösning med isolering planeras istället. 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Förskolan är i stort behov av att utvecklas vad gäller digitalisering. Det behöver köpas in 

digitala verktyg och även höja kunskapsnivån och medvetenheten hos pedagogerna. För att 
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sträva mot målen i förskolans läroplan krävs att förskolan ges möjligheter att införskaffa de 

verktyg som krävs i arbetet. En digital strategi behöver upprättas för att utveckla arbetet. 

Det mer djupgående arbetet med förskolans läroplan och det systematiska kvalitetsarbetet 

ska fortsätta och ge ett mer medvetet och tydligt arbetssätt på förskolorna. Pedagogerna 

behöver påfyllning i sin kompetens kontinuerligt.  

Alla tre förskolor ska med start under hösten ha språkutveckling som fokusområde för att 

stärka språket och ge förutsättningar för högre måluppfyllelse i skolan. 

Arbetet med trygghet och trivsel i förskolan kopplat till aktivitetsplanerna fortsätter  

Som det ser ut i dagsläget fylls förskolorna i Kopparberg snabbt. Det finns ingen luft att ta in 

barn kontinuerligt om det finns behov av det. 

Förskolan i Ljusnarsberg har likt många andra kommuner svårigheter med att rekrytera 

utbildade pedagoger. Inom en relativt kort tidsperiod kommer det ske en del 

pensionsavgångar vilket medför att läget kan komma att bli ansträngt. Dagens krav på 

utbildade och legitimerade förskollärare gör att vi ställs inför en utmaning kring detta. 

Vi behöver arbeta vidare med frågan om arbetskläder till personalen som arbetar i förskolan. 

Det är ett stort behov vi har och något som ofta finns i andra kommuner i landet. Arbetet i 

förskolan frestar på pedagogernas privata kläder då det förekommer arbete på golvet, i 

skapande utbildning & undervisning, vid måltider och vid olika omsorgssituationer. I 

förskolan är utevistelse en betydande del och även något läroplanen framhåller, vilket ställer 

krav på ordentliga ytterkläder och skor. 
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Verksamhetsansvarig 
Torbjörn Gustafsson, rektor Kyrkbacksskolan F-5 

Karin Sandström, rektor Kyrkbacksskolan 6-9 
 

Ansvar 
542, Kyrkbacksskolan F-5 

544, Kyrkbacksskolan 6-9 

 

Faktaruta 
Kyrkbacksskolan är uppdelad i två ansvarsområden. 

Ansvarsområde F-5 (542) är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 5, 

grundsärskola och ett fritidshem. På rektorsområdet går cirka 220 elever. Eleverna är 

uppdelade i två paralleller per årskurs. 

På fritidshemmet är cirka 90 inskrivna barn, det kommer omkring 40 barn på fritidshemmet i 

snitt per dag. 

Grundsärskolan bedriver verksamhet från årskurs 1 till 10. Just nu finns inga elever i de lägre 

årskurserna. Eleverna går i årskurs 4-8. 

Ansvarsområde 6-9 (544) är en grundskola med verksamhet från årskurs 6 till 9 samt 

kulturskolan och Kyrkbacksskolans elevhälsa. På rektorsområdet går cirka 173 elever. 

Eleverna är uppdelade i två paralleller per årskurs. 

Kulturskolan har 67 spelande elever och en kör med omkring 40 elever.  

Totalt går det 393 elever på skolan. 

På skolan finns skolledning med biträdande rektor, verksamhetsutvecklare och två rektorer. 

Varje arbetslag har en arbetslagsledare som håller i arbetslagsmöten och deltar i skolans 

ledningsgrupp. Inom skolverksamheten arbetar administratör, pedagoger, resurspersoner, 

elevhälsoteam, studie och yrkesvägledare, IKT-pedagog, It-stödjare, skolvärdinna, 

studiehandledare på modersmål och extra tjänster. 

Det är omkring 70 - 75 anställda inom ansvarsområde 542 och 544 tillsammans. 

 

Händelser under året 

 

Under vårterminen har flera elever flyttat in till skolan och det finns ett intresse bland elever 

från skolor i närområdet att börja på Kyrkbacksskolan till hösten. Det har kommit elever via 

det skyddade boendet men det har även flyttat elever från det skyddade boendet. 

Skolinspektionen har haft uppföljningsbesök på skolan där man sett att de flesta åtgärder 

från tidigare beslut åtgärdats. De saker som fortfarande behöver åtgärdas är komma tillrätta 

med tryggheten och studieron samt att kartlägga och ordna Svenska som andraspråk 

undervisning för eleverna i de lägre åldrarna. Skolan har intensifierat arbetet kring detta och 
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åtgärderna kommer att presenteras i augusti. En viktig del i det fortsatta arbetet är att 

möjliggöra så att eleverna i årskurs 5 och 6 har möjlighet att sitta vid bänkar och ha sitt 

arbetsmaterial inne i klassrummen. 

I januari slutade rektorn för 6-9 sin anställning och i april började Karin Sandström sin 

anställning som rektor för 6-9. 

Eleverna på grundsärskolan har gått sin första termin i sina nya lokaler. Flytten till 

Kyrkbacksskolan har gett flera fördelar gällande integrering av grundsärskoleeleverna inom 

grundskolan.  

Klass 5A har vunnit WWF:s tävling som handlar om kommunen och naturen. Deras film om 

att ”svemestra” i Kopparberg har gett en positiv bild av kommunen. 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

Klicka här för att ange text. 

Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Kostnader och intäkterna är inte korrekt fördelade i ekonomisystemet, vilket medför att det 

är svårt att ha en bra helhetsbild över det ekonomiska läget. Med anledning av det så görs 

nu också kommentarerna sammantaget för ansvar 542 och 544. 

 

Grundskola undervisning är den verksamhet där det finns ett underskott vid halvårsskiftet. 

Med den verksamhet som är planerad för höstterminen bedöms ändå utfallet för helåret 

landa inom budget. 

 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

542-544 GRUNDSKOLAN     

Intäkter -4985 -4985 0 -6146 -2492 

Kostnader 38439 38439,2 0 25073 20371 

Finanser 2 2,1 0 0 0 

RESULTAT 33456 33456,3 0 18927 17879 

-varav 

personal 
27695 27695,1 0 19503 14998 

      

33010    Musikskoleverksamhet     

RESULTAT 1 975 1 975,4 0 1 091 1 071 

-varav 

personal 
2 030 2 030,1 0 972 1 099 

      

37110    Fritidsgård     

RESULTAT 43 43,1 0 27 23 

-varav 

personal 
37 36,7 0 140 20 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

37500    Lovverksamhet     

RESULTAT 11 10,7 0 0 5 

      

39100    Simskolor     

RESULTAT 26 25,7 0 0 13 

      

42503 
Fritidshem 

     

RESULTAT 2 030 2 030,2 0 1 245 1 098 

-varav 

personal 
2 001 2 000,6 0 1 407 1 083 

      

42561    Matservice - Fritidshem     

RESULTAT 132 131,8 0 76 66 

      

43501    Förskoleklass 6-åringar     

RESULTAT 1 712 1 712,1 0 542 925 

-varav 

personal 
1 647 1 647,0 0 620 893 

      

44010    PRAO      

RESULTAT 9 8,6 0 0 4 

      

44011    Grundskola undervisning    

RESULTAT 12 083 12 083 0 8 353 6 665 

-varav 

personal 
15 017 15 017 0 12 036 8 133 

      

44012    Svenska ll     

RESULTAT 213 213,4 0 9 116 

-varav 

personal 
213 213,4 0 166 116 

      

44014    Specialundervisning     

RESULTAT 1 416 1 416 0 597 767 

-varav 

personal 
1 416 1 416 0 896 767 

      

44015    Särskilda stödinsatser     

RESULTAT 4 4,1 0 0 2 

      

44016    Specialpedagoginsatser    

RESULTAT 1 491 1 491 0 750 807 

-varav 

personal 
1 490 1 490 0 792 807 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

44017    Övriga stödanordningar    

RESULTAT 165 165,0 0 26 82 

-varav 

personal 
0 0,0 0 2 0 

      

44021    Skolbibl +böcker+tidskrif    

RESULTAT 26 26 0 10 13 

      

44023    Läromedel + förbr.mtrl     

RESULTAT 683 683 0 242 341 

      

44027    Kult.akt+stud.besök+ mm    

RESULTAT 56 56 0 0 28 

      

44028    IT      

RESULTAT 16 15,7 0 -51 8 

-varav 

personal 
0 0,0 0 -3 0 

      

44041    Skolmåltider     

RESULTAT 2 762 2 762 0 1 622 1 381 

      

44061    Skolhälsovård     

RESULTAT 588 588,4 0 367 316 

-varav 

personal 
521 521,1 0 269 282 

      

44062    Skolpsykologverksamhet    

RESULTAT 128 128,4 0 62 64 

      

44063    Skolkurators.vht     

RESULTAT 625 624,8 0 117 338 

-varav 

personal 
624 623,8 0 191 338 

      

44071    Skolfastigheter     

RESULTAT 4 621 4 620,7 0 2 418 2 310 

      

44081    Administration     

RESULTAT 887 887 0 383 465 

-varav 

personal 
535 535 0 584 290 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

44084    SYV      

RESULTAT 354 353,9 0 183 191 

-varav 

personal 
340 339,7 0 354 184 

      

44085    Komp.utv+försk.kl+fritids    

RESULTAT 0 0 0 3 0 

      

44088    Elevassistenter gr.skola     

RESULTAT 0 0 0 52 0 

-varav 

personal 
0 0 0 40 0 

      

44301    Särskola      

RESULTAT 1 839 1 839 0 1 006 995 

-varav 

personal 
1 825 1 825,1 0 989 988 

 

Måluppföljning 

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

Med anledning av coronaviruset så valde Skolverket att ställa in de nationella proven för 

läsåret 2020/21. Det finns därför inget underlag till att bedöma målet. 

Andelen elever som är behöriga till nationellt program (yrkesprogram) ska överstiga 90 % 

81,0 % av de elever som avslutade årskurs 9 under juni 2020 var behöriga till ett 

yrkesprogram. Det är en ökning mot föregående år (69,4%) men målet är inte uppfyllt 

Årskullen har sedan julens terminsbetyg gjort tydliga framsteg gällande behörighet men vi 

når inte det högt uppsatta målet. Framstegen kan kopplas till flertalet insatser riktade till 

enskilda elever. 

 

Investeringsuppföljning 

Det har saknats nät till multiarenan vilket nu är på gång att sättas upp. Arbete med 

belysningen pågår och därefter kommer nätet att sättas upp. Investeringen är en del i det 

som beslutades för 2019. 

Framtid och förväntad utveckling 

Skolan förväntar sig att ha en budget i balans när intäkter/bidrag periodiserats rätt och 

utgifterna konterats på rätt ansvarsområde. 

Skolinspektionen godkänner åtgärderna som skolan vidtagit för att öka tryggheten och 

studieron samt kartlagt och beslutat om vilka elever som ska undervisas i SVA. 
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Måluppfyllelsen ökar genom att Skolverket beviljat mer bidrag till förstelärare. Skolan får en 

ökning med tre förstelärare under läsåret 20/21 

Vi intensifierar arbetet med att rekrytera legitimerad och kompetent personal. Vilket ökar 

kvalitén på undervisningen och därmed elevernas resultat. 
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Verksamhetsansvarig 
Ida Andersson, rektor 
 

Ansvar 
550, Kommunal vuxenutbildning och Särskild utbildning för vuxna 

 

Faktaruta 
Komvux bedriver i egen regi svenska för invandrare (SFI), kurser på grundläggande- och 

gymnasial nivå i historia/matematik/samhällskunskap/svenska för invandrare samt 

yrkesutbildning inom vård- och omsorg. I syfte att komplettera kursutbudet på 

grundläggande- och gymnasial nivå köps distansutbildning in från ett utbildningsföretag. 

Vuxenutbildningen ingår även i ett samarbete med länets övriga kommuner kring 

yrkesutbildningar för vuxna, vilket innebär att länets totala utbildningsutbud är fritt sökbart 

för kommunens invånare. Genom ytterligare samarbete med flera av länets kommuner kring 

samhällsorientering för nyanlända, kan även detta erbjudas. Särskild utbildning för vuxna 

kommer att startas i egen regi till hösten. Vuxenutbildningen ansvarar också för att ge 

kommunens invånare studie- och yrkesvägledning.  

 

Antal budgeterade årsarbetare: 9,83. Bemanningen har minskats med 1,0 SFI-lärare och 0,5 

SYV från föregående år. Medel från Tillväxtverket har dock gjort att 1,0 SYV kvarstår, men nu 

även med uppdrag riktade mot AME och IFO. Inom SFI är 1 av 4 personal behöriga. På 

grundläggande- och gymnasial nivå är 3 av 3 personal behöriga. Handledaren inom vård- och 

omsorg är utbildad undersköterska och studie- och yrkesvägledaren behörig.  

 

Händelser under året 

Svenska som andraspråk på grundläggande- och gymnasial nivå har från och med januari 

återigen kunnat erbjudas i form av närundervisning (på plats i Kopparberg). En 

omorganisation hösten 2017 gjorde att den möjligheten upphörde. 

Den snabba övergången från närstudier till distansstudier som ägde rum i mitten av mars, till 

följd av Covid-19, har påverkat verksamheten i flera avseenden. Digitaliseringsprocessen har 

påskyndats, vilket varit positivt. Utbildningen har bedrivits via lärplattform, digitalt i realtid 

(så kallad fjärrundervisning), asynkront genom mail/fysiskt överlämnande av material och 

instruktioner etcetera. Vår ambition är att fortsätta den digitala resan även vid 

sensommarens återgång till närstudier. Exempelvis kommer lärarna som undervisar på 

grundläggande- och gymnasial nivå även att ansvara för distansundervisningen i aktuella 

ämnen. Denna har tidigare köpts in via ett utbildningsföretag. För några elever har 

övergången till distansstudier emellertid varit svår, även då de erbjudits individuella fysiska 
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träffar med lärarna. Det har i några fall lett till att elever valt att avbryta kurser för att 

återkomma då närundervisningen återupptas. 

Eftersom vi inte lyckats rekrytera ny vårdlärare under perioden bedriver skolan från och med 

den 1 juni inte vård- och omsorgsutbildning i egen regi, utan den köps in av ett specifikt 

utbildningsföretag med fokus på vårdutbildningar. En lösning som innebär att vårdeleverna 

kommer att träffa läraren oftare än vad som varit fallet tidigare. 

Det långsiktiga arbetet med att höja kompetensen hos de som är anställda som handledare, 

men som tjänstgör som lärare, har resulterat i att en personal fullgjort sina kompletterande 

studier och nu erhållit lärarlegitimation.  

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Budgetutfallet per halvårsskiftet är i balans även om det finns vissa skiftningar mellan 

verksamheterna inom ansvarsområdet. 

Förutsättningarna för statsbidraget inom Yrkesvuxutbildningar har förändrats under året 

med anledning av Coronaepidemin. Den förändringen kan ge en ökad intäkt som påverkar 

resultatet på helår. 

 

 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 

550      REKTOR VUXENUTBILDNING     

Intäkter -3 184 -3 184,3 0 -2 117 -1 592 

Kostnader 6 697 6 697,2 0 3 854 3 349 

RESULTAT 3 513 3 512,9 0 1 737 1 757 

-varav personal 5 365 5 365,2 0 3 094 2 682 

      

47201    Komvux grund åk 1-9      

RESULTAT 518 518,4 0 277 259 

-varav personal 1 004 1 004,3 0 547 502 

      

47271    Skolfastigheter      

RESULTAT 229 229,0 0 115 114 

      

47281    Fördelad gem verksamhet     

RESULTAT 0 0,0 0 77 0 

-varav personal 0 0,0 0 77 0 

      

47282    Skolledning vuxenutb      

RESULTAT 250 250,0 0 50 125 

      

47284    SYV      

RESULTAT 315 314,6 0 166 157 

-varav personal 315 314,6 0 327 157 
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 Årsbudget Årsprognos 
Avv 

budget/prognos 

Utfall 

period 

Budget 

period 
47285    Kompetensutv vuxenutb      

RESULTAT 26 26,0 0 3 13 

      

47351    Gymasie vuxenutbildning     

RESULTAT 848 847,9 0 335 424 

-varav personal 1 719 1 718,9 0 878 859 

      

47391    Köp Gy-vux.utb -annan kom     

RESULTAT 239 239,4 0 20 120 

      

47392    Köp Gy-vux.utb -frist skl      

RESULTAT 100 100,0 0 344 50 

      

47411    Särvux - undervisning      

RESULTAT 115 115,3 0 0 58 

-varav personal 107 107,3 0 0 54 

      

47611    Sfi - undervisning      

RESULTAT 466 465,7 0 336 233 

-varav personal 2 220 2 220,1 0 1 264 1 110 

      

47810    Uppdragsutbildn Fd Lärcen     

RESULTAT 150 149,7 0 0 75 

      

47871    Utb.lokal - Abrahamsgå      

RESULTAT 257 256,9 0 129 129 

      

61010    Arbetsledning      

RESULTAT 0 0,0 0 -115 0 

 

Måluppföljning 

Budgetmålet att elever som söker SFI utanför etableringsprogrammet ska tas emot inom en 

månad är uppfyllt under årets första sex månader. Antagning sker ca var 5:e vecka och alla 

elever har kunnat erbjudas närstudier i SFI. Enstaka har avstått plats under årets första två 

månader i avvaktan på distansplats. 

Målet om budget i balans för årets sex första månader måste anses uppfyllt om 

Tillväxtverkets finansiering av 0,5 SYV-tjänst beaktas. Prognosen för helåret är överskott, 

vilket i huvudsak beror på statsbidrag för yrkesvux (som Örebro kommun rekvirerar vid årets 

slut). Uppskattningsvis ett överskott för oss på ca 500 000 – 700 000 kr. Beloppet kommer i 

huvudsak att vara avhängigt av det totala antalet producerade årsstudieplatser inom 

yrkesvuxsamarbetet (alla länets kommuner). Det finns således en viss osäkerhet kring det 

exakta beloppet. 
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Investeringsuppföljning 

Inga investeringar 2020. 

Framtid och förväntad utveckling 

Efterfrågan på svenska för invandrare är beroende av många variabler, flera tämligen 

svårprognosticerade. Statistiken visar dock att efterfrågan på SFI-utbildning i kommunen 

varit konstant de senaste dryga två åren. Genomströmningen har varit stor med både in- och 

utflyttning. I genomsnitt har ca. 70-80 individer varit inskrivna samtidigt. Antal elever som 

läser på grundläggande nivå har minskat något i jämförelse med samma period föregående 

år, medan antal elever som läser på gymnasial nivå däremot ökat något. Det har inneburit 

att efterfrågan på studie- och yrkesvägledning också varit tämligen oförändrad. Under 

perioden har studie- och yrkesvägledaren även inlett samarbete med AME och IFO i syfte att 

arbeta mer aktivt kring skolans uppsökande uppdrag. Ett arbete som kommer att 

accentueras under hösten. 

Antalet personer som är intresserade av vård- och omsorgsutbildningen är fortsatt högt. 

Förhoppningen är att vi ska kunna erbjuda det tiotal som står i kö plats under det närmsta 

året. Därutöver kommer fyra kommunanställda påbörja utbildning/validering motsvarande 

halvtidsstudier inom det så kallade Äldreomsorgslyftet under hösten. Bedömningen är att 

det totala antalet producerade poäng inom vård- och omsorgsutbildningen kommer att vara 

fler än tidigare år. 

Från och med januari erbjuds all samhällsorientering på modersmål inom ramen för det 

gemensamma samarbete som kommunen ingick i 2019. Samarbetet innebär större 

möjligheter att tillgodose efterfrågan på utbildning även i andra språk än arabiska. 

Nackdelen kan dock bli att elever tvingas resa till Lindesberg eller Örebro för att delta i 

utbildning. Endast en handfull elever har anmält sig till kursen under årets första del, så ännu 

har ingen utbildning genomförts. 
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Verksamhetsansvarig 
Fastighetschef Jimmy Sander 

Ansvar 
610 Allmännyttan 

Faktaruta 
Det allmännyttiga bostadsbeståndet utgörs av strax under 300 hyreslägenheter i olika 

områden, storlekar och prisklasser. Allmännyttan är ett av kommunens verktyg för att 

säkerställa bostadsförsörjningen i kommunen på kort och lång sikt. Anpassningar kan göras i 

det egna beståndet för att tillgodose efterfrågan av specifika typer av bostäder eller 

bostäder till vissa grupper på bostadsmarknaden.  

Händelser under året 
Beslut om att riva samtliga lägenheter på Wallmovägen har fattats politiskt, och rivningen 

kommer att påbörjas under hösten.  

En ökad vakansgrad samt fortsatta problem med vattenskador påverkar allmännyttans 

resultat negativt. 

En undersökning som går ut till samtliga hyresgäster påbörjades under den senare delen av 

första halvåret. Undersökningen kommer att vara färdigställd under slutet av augusti 2020 

och mäter hur nöjda våra hyresgäster är med diverse saker som tex, trappstädning, sophus 

och service etc. 

Glädjande nog så har vi lyckats få en hyresgäst med konditoriverksamhet i de gamla Fagers-

lokalerna. 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Den genomsnittliga uthyrningsgraden under första halvåret uppgår till 80 - 85 procent. De 

flesta av dessa vakanser finns på Wallmovägen som enligt beslut ska rivas. Detta innebär att 

vakansgraden i vårt fastighetsbestånd kommer att minska i takt med att antalet lägenheter 

minskar. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Vakansgraden fortsätter att vara betydligt högre än budgeterat i hela beståndet. 

Intäktsbortfallet påverkar det prognosticerade resultatet för helåret negativt med 1750 tkr 

gentemot budget. 

Problemen med fuktskador fortgår och påverkar det prognosticerade resultatet negativt 

med ca 1000 tkr gentemot budget. En betydande del av detta belastar Krokors. 
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  Årsbu Årspro 
Avv 

budget/prognos 

Utf 

period 

Bud 

period 

20005 Blandad verksamhet 6 044 4 865 -1 179 1609 3 022 

21000 Västra Born 1:266 -4 -30 -26 1 -2 

21200 Nya vägen 7:8 riven 0   0 2 0 

21300 Blyglansen 2 -1 045 -804 241 -246 -522 

21400 Illäggaren 2 -52 52 105 77 -27 

21601 Åparken 4 -508 -233 275 -97 -254 

21800 Ljusnarsbergs gård 24-25 -30 -20 10 7 -15 

21901 

Konstbacken Ö nr15 

Gruvf5 -18 
19 37 

40 -9 

22002 Getporsen 1 18 18 0 17 9 

22100 Västra Born 1:228 -637 -678 -40 -289 -319 

22300 Gästgivaren -800 -292 508 38 -400 

22500 Ljusnarsbergs gård 9 Zakr -46 -87 -40 -29 -23 

22600 

Heden 6:32 

13,15,19,21,23 -46 
-42 4 

329 -23 

22700 Heden 6:32, 22,24,27,29 403 403 0 120 202 

23000 Nyrågen 8 -875 -373 503 106 -438 

23001 Klövervallen 7 119 181 62 102 60 

23002 Linåkern 3 -413 -861 -448 -323 -206 

23003 Seniorboende -138 -131 7 -13 -69 

24000 Krokfors 2, 1 och 2 -1 702 615 2 317 -91 -851 

26000 Heden 6:91-6:93 10 2 -8 1 5 

26600 Vintersvik 0 0 0 0 0 

27000 Konstdammen 14 14 -151 -165 -30 6 

28000 

Konstbacken Ö nr15 

Trolan -166 
32 198 

-13 -83 

29000 Bergmästaren N nr 9 -13 165 177 123 -6 

  Totalt 114 2 652 2 537 1 441 57 

 

Investeringsuppföljning 
Investeringsprojekten har ej genomförts. Troligen skjuts dessa på framtiden. 
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Projektkod 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan-jun 2020 

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

1615 Vent+målning Sandbacken 38 0 -38 

1618 Individuell vattenmätning 0 600 600 

1619 Upprustning Fagers 0 2 500 2 500 

Totaler   38 3 100 3 062 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Allmännyttan i Ljusnarsberg ser en fortsatt trend i likhet med andra mindre allmännyttor i 

vårt län en ökad vakansgrad. För Ljusnarsbergs del så är Wallmovägen en stor bidragande 

orsak till den höga vakansgraden, men trenden av förhöjd vakans återfinns även i 

allmännyttans övriga bestånd. Anledningen till den ökade vakansgraden är förutom en 

sviktande hyresmarknad även att fastighetsavdelningen är strikta i utövandet av 

kommunens rådande hyrespolicy. Vakanserna i allmännyttan både avseende bostäder samt 

övriga uthyrbara kategorier (lokaler, förråd, garage mm.) är tillsammans med fuktskador den 

största bidragande orsaken till att allmännyttan inte når upp till det ekonomiska målet om 

ett överskott.  

Processen att möjliggöra tillskapandet av seniorbostäder i fd Garhytteskolan fortskrider. Det 

är dock långa ledtider. 
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