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Arsredovisning 2016 för Ljusnarsbergs kommun 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson redovisar förslag till årsredovisning 2016 för 
Ljusnarsbergs kommun. Följande verksamhetsresultat uppnås 2016 (tkr) 
nettokostnader: 
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Verksamhet Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse 
Gemensam administration 27 536 33 183 5 647 
Kostverksamhet 5 229 3 242 - 1 987 
Politisk verksamhet 4 015 5 122 1 107 
Överförmyndarverksamhet 59 545 486 
Förskola 12 442 13 201 758 
Skol barnsomsorg 2 602 3 225 623 
Förskoleklass 1 593 1 519 - 74 
Grundskola 36 891 38 493 1 602 
Särskola 2 913 2 995 82 
Gymnasieskola 17 607 20 234 2 627 
Kommunal vuxenutbildning 3 226 5 072 1 846 
Infrastruktur, skydd med mera 17 789 16 439 - 1 350 
Flyktingmottagande - 2 908 602 3 510 
Arbetsmarknadsåtgärder 4 288 4 497 209 
Gemensam SoL och HSL 4 603 5 205 602 
Särskilt boende 37 692 40 839 3 147 
Ordinärt boende 15 498 16 684 1 186 
Insatser enligt LSS och LASS 22 013 19 256 - 2 757 
Individ- och familjeomsorgen 10 284 7 152 - 3 132 
Missbruksvård och övrig vård vuxna 2 763 1 004 - 1 759 
Färdtj änst 1 303 1 224 - 79 
Barn- och ungdomsvård 5 902 2 2 12 - 3 690 
Ekonomsikt bistånd och familjerätt 4 849 3 799 - 1 050 
Fritid och kultur 7 144 6 916 - 228 
Affärsverksamhet 542 861 319 
Summa 245 874 253 520 7 645 

Resultaträkningen uppvisar ett överskott med 38 144 000 kronor. 

Under 2016 har genomförts nettoinvesteringar för 21 240000 kronor mot budgeterat 
34 747 000 kronor. 

Samtliga fyra finansiella mål uppnås. De två målen inom området Öppen kommun 
uppnås. Ett av målen uppnås och ett uppnås inte inom området Möten och upplevelser. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Målen inom området Kunskap och kompetens uppnås inte. Ett av två mål inom 
området Innovationer och entreprenörskap uppnås medan resultatet gällande det andra 
målet i dagsläget är obekant. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 4 20 
Enhetschef individ- och familjeomsorg. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar verksamhetsberättelse för 
ansvarsområde 410 Socialchef. 

Enhetschef Lena Lundberg föredrar verksamhets berättelse för ansvarsområde 
460 Koppargården. 

Medicinskt ansvarig rehabilitering/enhetschef hemtjänst Linda Ingemarsson föredrar 
verksamhets berättelse för ansvarsområde 480 Enhetschef Rehab/Hemtjänst. 

Enhetschef Yvonne Andersson föredrar verksamhets berättelse för ansvarsområde 
440 Solgården. 

Enhetschef Linda Björk föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 
450 Treskillingen. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson föredrar verksamhetsberättelse 
för ansvarsområde 4 70 Enhetschef Sjuksköterskor (MAS) 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar verksamhetsberättelse för 
ansvarsområde 430 Enhetschef funktionsstöd. 

Förskolechef Karin Alstermark föredrar verksamhets berättelse för ansvarsområde 
520-522 Förskolechef. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar verksamhetsberättelser för ansvarsområdet 
210 Överförmyndarnämnden. 

Näringslivsutvecklare Mikael Haapala föredrar verksamhets berättelse för 
ansvarsområde 120 Näringslivsutvecklare. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområden 
542-544 Rektor Kyrkbacksskolan och Garhytteskolan. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 
510 Bildningschef. 

Enhetschef/rektor Kent Liljendahl föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområden 
160 Komvux och 180 Arbetsmarknad/Integration 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Enhetschef Mia Lejonqvist föredrar verksamhets berättelse för ansvarsområde 
190 HVB Bergsgården och integration. 
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Fastighetschef Jessica Eriksson föredrar verksamhetsberättelser för ansvarsområdena 
170 Fastighetschef och 610 Allmännyttan. 

HR-generalist Maria Lönnberg föredrar personalredovisning. 

Årsredovisning för räddningsnämnden Västerbergslagen och Bergslagens 
kommunalteknik har ej inkommit 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att efter revisorernas hörande, godkänna föreliggande årsredovisning för 
Ljusnarsbergs kommun år 2016. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att efter revisorernas hörande, 
godkänna föreliggande årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun år 2016. 

Expediering: 
Revisionen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet -

Goda resultat i en utmanande tid 

Jag har tillsammans med övriga förtroendevalda 
ett uppdrag att bygga ett bättre Ljusnarsberg, ett 
Ljusnarsberg för alla. Det innebär ett attraktivare 
och mer hållbart Ljusnarsberg. När 2016 summeras 
kan vi se, att även om vi fortfarande har många 
utmaningar, går utvecklingen på flera områden åt 
rätt hål l. En gemensam vilja hos företagare, 
kommunen och invånare gör detta möjligt. Vi 
arbetar tillsammans för att Ljusnarsberg ska vara 
attraktivt och lätt för människor att besöka och 

bosätta sig i, för företag att etablera sig och växa i 
och för kommunens invånare att leva i. 

2016 var ett händelserikt år och vi kan konstatera 
att kommunen tagit ytterligare några steg på 
resan mot visionen "Ljusnarsberg - ett stort litet 
samhälle". Det är spännande, tufft och ärofyllt att 
vara med på denna resa. Under året ökade vår 
befolkning med 78 invånare till 5006 personer. Det 
är kul att se att så många väljer att bosätta sig i vår 
kommun. En av våra viktigaste gemensamma 
frågor är att se till att man får en bra start i livet 
och arbetet fortsätter med att utveckla lärandet, 
med målet att alla barn ska lyckas. 

Årets resultat uppgick till över 38 miljoner. Ett 
synnerligen bra resultat kan tyckas men som också 
innebär att försiktighetsprincipen nu är viktigare än 
någonsin. Stor del av resultatet beror på intäkter 
för flyktingmottagandet och där finns en stor risk 
för stora avvecklingskostnader framöver. Tack vare 
vår stabila ekonomi har vi kunnat fortsätta göra 
verksamhetsinvesteringar samtidigt som vi sett 
många andra kommuner tvingas till nedskärningar 

och skattehöjningar. Strategin att bygga upp den 
finansiella styrkan har varit framgångsrik. Alla som 
bor i kommunen ska kunna förvänta sig välskötta 
kommunala verksamheter, men också kunna kräva 
att kommunen hushållar med de skattepengar som 
används. Trots allt är det inte kommunens pengar, 

Kopparberg, 2017-03-29 

utan ytterst invånarnas. Skatten har bibehållits på 
en låg nivå - den lägsta i länet nu. 

Under 2015 och 2016 tvingades miljontals 
människor lämna sina hem för att undkomma krig 
och våld. En del hittade hela vägen till Sverige, 
varav en del kom till vår kommun. 
Ljusnarsberg har tagit emot ett stort antal 
flyktingar och det innebär tuffa utmaningar. Skolan 
fick ta emot elever och förskolebarn i en 
rekordsnabb takt och vi fick planera för nya hem 
för de allt fler ensamkommande barnen. Det 
engagemang och den solidaritet som många visade 
för den stora tillströmningen av flyktingar var 
glädjande att se och all personal i våra 
verksamheter jobbade stenhårt med att lösa den 
ansträngda situation som uppstod. 

För mig är det viktigt att ekonomin sköts på ett 
ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Den 
kommun vi lämnar över till kommande 
generationer ska vara stabil - också socialt och 
ekologiskt hållbar. Till sist vill jag rikta ett stort tack 
till alla folkvalda politiker som lägger ner många 
timmar på uppdragen, men framför allt vil l jag 
tacka alla medarbetare i kommunen för ert 

engagemang och er arbetsinsats under det gångna 
året. 

Kommunpolitik handlar ofta om att lösa praktiska 
problem och vara pragmatisk. Men politik är också 
att blicka framåt och ha visioner och planera för 
hur man ska kunna möta framtidens utmaningar. I 
Ljusnarsberg vågar vi. Vi vågar utmana både oss 
sjä lva och andra. Och vi vågar testa nya vägar. Det 
är och kommer att vara en starkt bidragande orsak 
till att vi kommer att lyckas med det vi företar oss 
även framledes. 
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Händelser under året 

Högst f lyktingmottagande 
Hösten 2015 eskalerade svenskt 

flyktingmottagande. Regeringen beslutade i 

en extra ändringsbudget att fördela tio 

miljarder kronor till kommunsektorn, 

baserat på storleken på 

flyktingmottagandet. Ljusnarsbergs 

kommun fick det högsta bidraget per 

invånare i landet. Detsamma blev utfallet 

2016 när Ljusnarsberg återigen hade landets 

största flyktingmottagande per capita. Tre 

nya verksamheter har startats under året 

som en konsekvens av detta - stödboende 

för ungdomar, gymnasium för asylsökande 

och en integrationsenhet. 

Ny översiktsplan 
Den 8 december antog kommunfullmäktige 

en ny översiktsplan, efter flera års arbete 

med många inblandade. Enligt plan- och 

bygglagens tredje kapitel ska varje kommun 

ha en aktuell översiktsplan. Planen ska bidra 

till att förenkla plan- och 

bygglovshanteringen, fungera som ett 

handlingsprogram för kommunens 

utveckling samt vara en överenskommelse 

mellan staten och kommunen om beaktande 

av allmänna intressen. 

Fortsatt bra företagsklimat 
Kommunen fortsätter att klättra i Svenskt 

näringslivs rankning över företagsklimatet i 

landets kommuner. Tillsammans med Laxå 

är Ljusnarsberg den kommun som 

förbättrats mest i Sverige de senaste fem 

åren och kallades i Svenskt näringslivs 

pressmeddelande för "landets mest 

uthåffiga kommuner". I slutet av året sålde 

kommunens bolag en lagerbyggnad till den 

största privata arbetsgivaren i kommunen, 

Kopparbergs bryggeri. 

s 
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Fem år i sammandrag 
I 2012 2013 2014 2015 2016 
Allmänt 

Antal invånare per den 31 december 4848 4875 4 913 4 928 5 006 

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

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

Resultat 

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr 238187 238 613 250 712 270 858 280 481 

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

Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivn 225 534 219 083 229 097 247 949 242 337 

Förändring från föregående år, i procent -2,97% -2,86% 4,57% 8,23% -2,26% 

Nettokostnad per invånare, kr 46 521 44 940 46 631 so 314 48409 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkt 94,7% 91,8% 91,4% 91,5% 86,4% 

Resultat före extraordinära poster, tkr 11370 18 724 21952 22 367 38144 

Balans 

Nettoinvesteringar, tkr 7 052 5 296 13 883 16000 21240 

Anläggningstillgångar, tkr 317 187 338 299 326 526 299 554 290130 

per invånare, kr 65 426 69 395 66462 60 786 57 956 

Omsättningstillgångar, tkr 66 722 85 381 106 221 169 794 191105 

per invånare, kr 13 763 17 514 21 620 34455 38175 

Eget kapital, tkr 92 046 110 770 132 722 155 089 193 235 

per invånare, kr 18 986 22 722 27 014 31471 38 601 

Skulder och avsättningar, tkr 291863 312 910 300 025 314 259 288 000 

per invånare, kr 60 203 64187 61068 63 770 57 531 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen -13,10% -9,57% -2,69% 3,68% 12,82% 

Soliditet,%, kommunen 24% 26% 31% 33% 40% 

Soliditet,%, koncernen 24% 28% 29% 31% 40% 

Kommunens likvida medel, tkr 19 756 33 962 65 528 78497 84423 

Långfristig låneskuld, tkr 231081 245 893 237 493 229 618 199 493 

Pensionsskuld, avsättning, tkr 1487 1 262 1559 1 518 2 018 

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, tkr 142 354 151 295 144 343 137 839 131528 

Personal 

Antal årsarbetare, tillsvidare- och visstidanst 325 324 339 346 361 

Utbetalda lönekost inkl pensionskostnader, tkr 164 692 165 454 168 088 176 536 192 844 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Inledning 
Ljusnarsbergs kommuns ekonomi är dopad tack vare invandringen. Verksamhetsintäkterna har ökat med 46 

procent på ett år, det vill säga med 42 743 tkr. Året inleddes med att nästan alla socialsekreterare och 

brandmän sade upp sig. Skolans elevantal ökade på kort tid och andelen asylsökande uppgick till närmare 40 

procent. De korta beslutsvägarna i en liten kommun var avgörande för att klara av påfrestningarna. 

Ljusnarsberg är en kommun med stabil ekonomi och numera rik på nya intryck. Anledningen till detta framgår 

av efterföljande sidor där flyktingmottagandet får stort utrymme. 

Ljusnarsberg - ett stort litet samhälle {Vision 2030) 
Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv (möten och upplevelser) 

Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån (kunskap och kompetens) 

Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras (öppen kommun) 

Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft (innovationer och entreprenörskap) 

Vision 2030, antagen av kommunfullmäktige den 15 september 2016 § 70 

Årets resultat, tkr 

38144 

2012 2013 2014 2015 2016 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelsen 

12,82% 

-13,10% 

94,7% 

2012 

Nettokostnadernas andel av 

skatteintäkt 

2013 2014 2015 2016 

Antal invånare den 31 december 

5 006 

2012 2013 2014 2015 2016 
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Ekonomisk utblick 

Världens marknader, räntor och politik 
Sverige är ett litet land som är särskilt beroende av export. Svenskt exportberoende kräver 

internationell konkurrenskraft och gör landet extra sårbart för vad som händer ute i världen. J 

förlängningen påverkas kommunen av rikets ekonomiska krafter. En viktig del för att skapa 
förståelse för den ekonomiska utvecklingen är därför att följa upp vad som händer i vår omvärld. 

Året inleddes med att handeln på börserna i 

Shanghai och Shenzhen stängde efter att börserna 

rasat med sju procent. Aktiviteten i Kinas ekonomi 

fortsätter att minska och dessutom i snabbare takt 

än förväntat. Politikerna i Kina står inför uppgiften 

att bromsa den ekonomiska utvecklingen, som 

enligt Konjunkturinstitutet ser ut att st abiliseras. 

Såväl första som andra och tredje kvartalet 2016 

var Kinas BNP-tillväxt 6,7 procent, skriver institutet 

i sin decemberrapport. Numera har Indien högre 

tillväxttakt än Kina och förväntas ha det flera år 

framöver. 

Kina lider av överkapacitet i produktionen och en 

lång följd av år med kortsiktiga ekonomiska 

stimulanspaket har byggt upp höga skuldberg. 

Eftersom produktionen är så mycket större än i 

andra länder leder den minskade efterfrågan i Kina 

till fallande priser i hela den globala sektorn. 

Det spåddes att marknaderna skulle återhämta sig 

under 2016 efter finanskrisen. I slutet av 2015 

höjde USA:s centralbank Federal Reserve räntan 

för först a gången sedan 2006. Men så togs 

politikerna på sängen i den brittiska 

folkomröstningen om Brexit- Storbritanniens 

utträde ur EU. Politikerna och journalisterna var 

aldrig beredda att tro att förespråkarna för ett 

utträde ur EU skulle vinna folkomröstningen den 

23 juni. De vann med 51,9 procent av röst erna och 

därmed avgjordes att Storbritannien kommer att 

lämna EU. Pundet rasade och den 4 augusti sänkte 

Bank of England den brittiska styrräntan till 0,25 

procent; deras först a räntesänkning på sju år. 

Processen för att lämna EU antas av 

Konjunkturinstitutet ske under våren 2017, då 

förhandlingar med andra länder om framförallt 

handelsavtal sannolikt kommer att kantas av 

svårighet er. 

I flera stora länder stundar val under 2017 och 

främlingsfientliga partier är på uppgång. I Frankrike 

har Nationella Fronten, och i Nederländerna 

Frihetspartiet, gått starkt framåt i mätningar. I 

Italien avgick den sittande presidenten efter att ha 

förlorat en folkomröstning om viktiga 

grundlagsreformer. Även i Tyskland, ett av världens 

absolut rikaste länder och Europas största land, är 

det val i höst. 

Läget i Europa ser allvarligt ut. Arbetslöshet en är 

betydligt högre än i USA och den ekonomiska 

utvecklingen osäker. Europeiska centralbanken 

sänkte sin styrränta till noll våren 2016 och den 

8 december meddelades att den står kvar 

oförändrad. Flera länder har tvingats söka nödlån 

för att hantera den krisande ekonomin. Grekland 

är ett av dem. Grekiska parlamentet antog en 

stramare budget med kraftiga skattehöjningar i 

december. Men de europeiska långivarna är 

kritiska till reformtakt en och skeptiska till nya 

nödlån. Grekland har behövt låna för att kunna 

bet ala räntor och amorteringar på tidigare skulder 

sedan 2010. 

Grekland har drabbat s hårt av flyktingströmmen 

från Syrien. Under våren träffades ett avtal mellan 

EU och Turkiet som kortfattat innebär att Turkiet 

får 30 miljarder kronor under två år för att 

flyktingar som kommer till Grekland via Turkiet ska 

skickas tillbaka t ill Turkiet. Det ska sedan ske en 

omflyttning av dessa och alla flyktingar som 

befinner sig på de grekiska öarna, till andra EU

länder. Men här går det trögt. 



Ett orosmoln inför framtiden är konsekvenserna av 

utfallet i det amerikanska presidentvalet där 

republikanen Donald Trump tog hem segern. 

Trump har i valkampanjen talat om 

i nfrastru ktursatsn i ngar, skattesän kn inga r, 

avregleringar och en restriktiv handels- och 

invandringspolitik. Konjunkturinstitutet bedömer 

att han i första hand kommer att fokusera på 

skattesänkningar och förbättrad infrastruktur, 

vilket antas resultera i en positiv ekonomisk 

utveckling de kommande två åren. Blir det 

omfattande satsningar tvingas centralbanken höja 

räntan i snabbare takt. Osäkerheten i de 

prognostiserade effekterna av presidentvalet är 

oavsett detta mycket stor. 

Anledningen till att Sveriges riksbank sänkte 

styrräntan till -0,50 procent den 17 februari 2016 

var att det investeras och konsumeras för lite i 

landet för att uppnå en inflation på två procent. En 

annan viktig orsak var att kronan riskerar bli för 

stark i förhållande till andra valutor och därmed 

drabba exporten. Riksbanken uppger att ränteläget 

kommer att vara fortsatt lågt under ett antal år 

framöver (det tar mellan ett och två år innan 

förändringar i styrräntan påverkar inflationen). 

Riskerna med låga räntor är bland annat att 

til lgångsvärden, som till exempel bostäder, blåses 

upp. När tillgångspriser inte reflekterar hushållens, 

företagens, staternas och bankernas 

återbetalningsförmåga uppstår stora risker och det 

är till slut inte långt bort till en ny finanskris. 

Många banker i södra Europa och i Tyskland 

innehar stora mängder osäkra fordringar i 

dagsläget och det finns risk för att kreditgivningen 

stramas åt vilket direkt får negativa följder för 

ekonomin. 

Riksbanken strävar fortfarande efter en 

målsättning om 2 procents inflation men har stött 

på patrull när avsedda effekter inte ser ut att 

infrias. Ett varnande exempel hämtas från Japan. 

Japanska statens överlägset största långivare är 

den egna centralbanken som stödköpt 

stat sobligationer och även stöd köpt aktier på 

börsen. De har också jobbat hårt för att försvaga 

valutan, vilket de har lyckats med. Problemet är 

bara att dessa åtgärder inte har genererat märkbar 

effekt på inflationen. Japans låga räntenivåer och 

låga tillväxttakt har pågått i snart 15 år. 
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Nu har flera av världens centralbanker börjat 

experimentera med minusräntor. Den 22 februari 

2016 meddelades Ljusnarsbergs kommun att 

Nordea skulle införa minusränta på insatt kapital. 

Detta har kostat kommunen närmare 70 tkr under 

året. Avtalet med Nordea löper ut 31 december 

2016 och kommunen har svarat med att 

genomföra en förnyad konkurrensutsättning via 

Sveriges kommuner och landsting (SKL), som 

resulterade i att Swedbank blir kommunens nya 

leverantör av banktjänster 1 januari 2017 och fyra 

år framåt. Swedbank använder sig av en 

underentreprenör i Kopparberg. 

Än så länge tar inte Swebank ut någon minusränta 

men det är sannolikt att det sker så småningom. 

Det kostar pengar för bankerna att placera sitt 

kapital hos Riksbanken vilket även medför att det 

är svårt att hitta aktörer som vill ta hand om 

kommunens pengar. Det är svårt att placera 

pengar med någon vidare avkastning utan att ta för 

stora risker i dagsläget. 

En liten tröst är kanske att kommunen även fått 

betalt för att låna pengar. I slutet av juli sjönk 

Kommuninvests offererade räntor på lån till 

rekordlåga nivåer. (Men det rör sig endast om 

ca 10 tkr totalt för året.) 

Att planera likviditeten i kommunen är svårt i 

dagsläget. Världen är uppochner i och med 

minusräntorna och svensk ekonomi går som en 

gasell i jämförelse med flera andra länder på grund 

av inhemsk konsumtion. Snart spås den 

ekonomiska utvecklingen avta. Kommunen har ett 

synnerligen gott och historiskt ojämförligt 

kassaflöde. I en liten organisation är det svårt att 

hinna med allt för många projekt och stor del av 

investeringarna skjuts på framtiden. 

Det är så här det upplevs att växa, men det var 

länge sedan det skedde i Ljusnarsberg. I 60 års tid 

har kommunen tampats med något långt mer 

problematiskt och kostsamt - en minskande 

befolkning och därtill minskade resurser. Att ställa 

om en kultur på kort tid utan att hysa för goda 

förhoppningar om befolkningstillväxtens fortsatta 

utveckling är en av de större utmaningarna för 

politiker i dagsläget. 



EU har bedrivit sanktioner mot 
Ryssland sedan annekteringen av 
Krimhalvön 2014. Oljan är viktig för 
Rysslands tillväxt och världens 
viktigaste råvara. Under 2016 har 
oljepriserna varit ryckiga och 
oförutsägbara, vilket bidragit till 
stor osäkerhet i världsekonomin. 

Trots st imulansprogram för 
att försvaga val utan och 
enorma stöd köp av 
statsobligationer lyckas inte 
Japan uppnå inflationsmålet 
om två procent. 

I Kina står polit ikerna 
inför att bromsa den 
ekonomiska tillväxten. 
Koljätten Longmay 
avskedade 100 000 
övertaliga arbetare. 

Decenniets blodigaste konflikt 
pågår i Syrien och har medfört den 
största flyktingvågen till Europa 
någonsin. FN har slutat uppskatta 
antalet döda men det rör sig om 
flera hundratusentals. 

Pundet störtdök till den 
lägsta nivån på över 30 år 

Italien har inte återhämtat 
sig efter finanskrisen och 
den låga tillväxttakten har 
resulterat i företags
konkurser och en djup 
bankkris som följd. Viktiga 
grundlagsändringar för att 
komma till rätta med 
problemen röstades ned 
av en missnöjd befolkning 
i december. 

efter beslutet i 
folkomröstningen att 
lämna EU. Storbrit annien 
är ett av världens rikaste 
länder med en femteplats 
i BNP-ligan. Kan detta vara 
början till slutet för EU? 

Til]växtloket USA, med världens 
högsta BNP, väljer populisten och 
entreprenören Donald Trump till 
sin president. Börserna reagerade 
förvånandevärt lite på beskedet. 

Indien har en tillväxttakt på 
nära 8 %. Ung befolkning och 
växande medelklass gör att 
landet förblir attraktivt. En 
gigantisk skattereform 2016, 
som innebär en gemensam 
inre marknad med 
gemensamma momssatser, 
förväntas förbättra den 
redan glödheta ekonomin. 
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UNICEF beskriver situationen i tio länder 
i västra och södra Afrika som akut 
(Angola, Eritrea, Etiopien, Lesotho, 
Madagaskar, Malawi, Mocambique, 
Somalia, Swaziland och Zimbabwe). 
Klimatförändringar och en oerhört 
kraftig el nifio har orsakat den värsta 
torkan på 35 år och nästan en miljon 
barn är undernärda. 

"Framtidslandet" 
Brasilien som är starkt 
beroende av råvaru
marknaden har hamnat i 
djup recession (-3,2%). 



Befolkningsutveckling, arbetslöshet, bostadsmarknad 
Sverige har en stor offentlig sektor. Det har fördelningspolitiska syften. Att betala kostnaderna för 

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

kan skaffa sig en god utbildning och få ti/lgång till bra sjukvård. Att alla får utbildning och god vård 

har positiva effekter på samhällsekonomin. 

Statens finanser är begränsade och precis som det upplystes om i det tidigare avsnittet, starkt 

beroende av intäkter från export av varor och tjänster till andra länder. 

Skatteunderlaget på nationell nivå påverkar inkomstutjämningen och prognoserna för 

skatteunderlaget påverkar utsikterna för kommunens eget skatteunder/ag. Vad som påverkar 

skatteunderlaget är inkomstnivåerna och hur många som betalar skatt. Ibland kan det vara 

resultatet av politiska beslut men för det mesta har svenska staten mycket begränsade möjligheter 

att påverka den ekonomiska utvecklingen. Det är önskvärt att hålla svenska företag 

konkurrenskraftiga och sysselsättningen på en lämplig nivå. Politiska beslut är därför beroende av 

vad som händer i världen runt omkring oss. 

litet land med en hög grad av flexibilitet och 

kortare beslutsvägar. 
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Befolkningen har ökat i rasande fart till följd av 

flyktingmottagandet och brist på bostäder och 

arbetskraft i kommunsektorn är några av följderna. 

Den ekonomiska utvecklingen har varit god i 

Sverige, bättre än i många andra länder, och SKL 

bedömer i cirkulär 16:65 att konjunkturell balans 

uppnås 2017. Balansens intågande har blivit 

framskrivet ett antal gånger och det är svårare än 

vanligt att bedöma den ekonomiska utvecklingen 

på grund av händelser i omvärlden. 

Statistiska centralbyrån (SCB) har räknat ut att 

enbart den stora flyktingströmmen till Sverige 

2015-2016 har genererat en tillväxt på en hel 

procentenhet. Det är enbart kopplat till offentlig 

konsumtion. Den tillväxttakt som flyktingströmmen 

har bidragit till är tillfällig. Förra året sökte 

Flyktingmottagandet har medfört högre offentlig 

konsumtion och ökat antal arbetade timmar. 

Bristen på arbetskraft har medfört löneökningar 

och allt detta sammantaget har bidragit till ett 

relativt högt skatteunderlag nationellt sett. (I 

Ljusnarsberg är skatteunderlaget fortsatt ett av de 

lägsta i landet.) Nästa år bedömer SKL, i cirkulär 

16:65, att tillväxten avtar därför att arbetade 

timmar inte kommer att fortsätta utvecklas i 

samma takt som tidigare. SKL säger till och med att 

skatteunderlagstillväxten kommer att falla tillbaka 

till svagare tal än någon gång på 2010-talet. 

Av kommunens tredje kvartalsprognos (rapport 

2016-10-19) framgår utmaningarna för tillfället i 

svensk ekonomi. Sverige har klarat sig bra och har 

en hög ekonomisk tillväxt i jämförelse med andra 

länder. Det beror bland annat på att Sverige är ett 

162 877 personer asyl i Sverige och i år är det bara 

28 939 till och med december. Tillväxten dämpas 

enormt och Sverige kommer att hamna i en ny fas. 

I den nya fasen ska kommunerna hantera den nya 

demografin som flyktinginvandringen har 

inneburit. 

Om hela Sverige ska leva och landet därmed ska 

fördela resurserna jämnare krävs stora 

infrastrukturinvesteringar. Där ligger Sverige långt 

efter. Händelser under 2016, som till exempel 

Brexit, Donald Trump och stigande popularitet för 

främlingsfientliga politiska partier i Europa, har 

gjort det angeläget för regering och Riksdag att 

möt a befolkningen ute på landsbygden, i 

bruksorterna och storstadsförorterna. 

Att antalet äldre i landet ökar har vi vetat om 

länge. Demografin är den stora utmaningen för 

kommuner framöver. SKL menar att 

skatteunderlagstillväxten inte kommer att 



kompensera för de allt högre utgifterna till 

äldreomsorgen. 

Det nya med flyktinginvandringen är att andelen 0-

19-åringar också ökar markant. Detta är mycket 

positivt, eftersom det är den yngre generationen 

som ska försörja oss i framtiden. Demografin är 

således bättre nu än vad prognoserna antydde för 

bara ett par år sedan. Vi har klart bättre 

demografiska förutsättningar nu än till exempel 

Finland och många andra västländer. 

Men det går inte att sticka under stol med vad 

denna försörjningsbörda gör med kommunernas 

situation. Det kommer att bli en enorm utmaning 

att möta behovet hos större andel äldre och större 

andel barn. På kort sikt måste kommunerna 

antingen höja skatten eller minska på 

ambitionsnivån. Alternativt hittar kommunerna 

andra vägar genom exempelvis digitalisering eller 

att tänka i helt nya banor. Det krävs en hög grad av 
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förändringsbenägenhet framöver och ett mod att 

ompröva gamla mönster. 

För tillfället är svensk ekonomi dopad i och med 

ökad befolkning. Industrin står däremot och 

stampar, hushållens belåning är väldigt hög och 

bostadsbyggandet kommer inte att öka i samma 

takt eftersom tillgänglig arbetskraft i 

byggbranschen, så väl som inom många andra 

branscher, är uttömd. I byggsektorn menar 60-70 

procent av företagen att de har svårt att få tag i 

arbetskraft, enligt Swedbanks analys. 

Arbetslösheten bland inrikes födda är cirka 2,5 

procent och bland utrikes födda cirka 15 procent. 

Svenska politikers främsta uppgift den närmsta 

tiden är att få en bättre integration på 

arbetsmarknaden. Där är många andra länder klart 

duktigare än Sverige. En viktig faktor är 

utbildningsnivån hos de som invandrar. Ofta har de 

enbart gått grundskola. 

Kommunens ekonomiska förutsättningar 

Kommunstyrelsen förvaltar kommunens resurser på uppdrag av kommunfullmäktige. Politiska 

beslut i kommunen handlar i mycket liten utsträckning om att påverka samhällsekonomin. Istället 

handlar besluten om att förhålla sig till de ekonomiska förutsättningarna i kommunen och prioritera 

resurserna. Resurserna är knappa. Åtminstone sett till verksamheternas omättliga behov. 

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

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

Riktade statsbidrag 
Kommunen har gott om pengar tack vare att staten 

betalar ut riktade st atsbidrag i stor omfattning till 

bland andra skolan och äldreomsorgen. 

Ersättningarna för flyktingmottagandet finansierar 

16 procent av kommunens totala bruttokostnader. 

Om regeringen förändrar förutsättningarna för 

kommunerna får det stor påverkan på 

Ljusnarsbergs ekonomi. 

Den 20 sept ember presenterade regeringen 2017 

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

höständringsbudget (2016/17:2). Där beskrivs de 

nya ersättningsreglerna för svenskt 

flyktingmottagande, som till en början var tänkta 

att införas från och med 1 januari 2017. Det var 

inte enbart Ljusnarsbergs kommun som i sitt 

remissvar kritiserade regeringen för den dåliga 

framförhållningen av regler som skulle bidra till en 

näst intill ohanterlig ekonomisk situation. 

Regeringen tvingades skjuta fram implemen

teringen till den 1 juli 2017, efter kraftiga 

reaktioner från landets kommuner. Ljusnarsbergs 

kommun räknade fram att den skulle förlora 

ca 23 000 tkr årligen på att behålla sina placeringar 



i andra kommuner med de nya ersättningsreglerna. 

Något formellt beslut om de förordningar som 

reglerar ersättningarna är ännu inte taget. Det 

innebär att den osäkerhet som redogjordes för på 

presskonferensen den 30 augusti 2016, fortfarande 

kvarstår i kommunerna. Förutsättningarna kan 

komma att ändras fortfarande. 

Enligt propositionen skulle staten spara 

cirka sju miljarder årligen på det här sättet. 

Reglerna anger att en större del av 

ersättningssystemet för mottaga nde av flyktingar 

ska betalas ut som schabloner och inte rekvireras 

separat. Ett sådant system, menar regeringen, 

kommer att medföra incitament för kommunerna 

att vara kostnadseffektiva. 

Kommunen kommer inte att få ersättning för 

asylsökande som har fyllt 18 år. Dessa personer ska 

återföras till något av Migrationsverkets 

anläggningsboenden. De nya reglerna innebär även 

begränsningar i möjligheterna att placera barn i 

andra kommuner. I sitt remissyttrande 2016-08-10 

skrev kommunen om sina planer på hur 

kommunen ska anpassa verksam heten efter de nya 

reglerna. Varje enskilt ensamkommande barn som 

anvisats, enligt överenskommelse med 

Länsstyrelse/Migrationsverket, till Ljusnarsbergs 

kommun men placerats i annan kommun, ska 

kartläggas och tas hem till kommunen. Denna 

process intensifierades i slutet av 2016 och är ett 

samarbete mellan socialtjänsten och kommunens 

HVB Bergsgården. 

I inledningen av 2017 har kartläggningen slutförts 

och det finns en plan för hur kommunen ska 

erbjuda platser inom sitt geografiska område. Det 

finns enstaka ärenden av speciell karaktär som är 

kost samma och som kan vara svåra att placera i 

kommunen. Men i övrigt ser det ut att lyckas innan 

de nya reglerna träder i kraft. 

Den 31 december bodde 34 ungdomar på 

Bergsgården, fem i fami ljehem i Kopparberg, 18 i 

fami ljehem i annan kommun och fem i HVB i annan 

kommun. Det fanns också fyra ungdomar som 

kommunen har placerat av andra skäl och dit 

kommunen betalar försörjningsstöd. Flera av 

ungdomarna fyller 21 år under 2017. 

14 

Åtgärderna som regeringen har vidtagit är inte på 

något sätt svårbegripliga. Staten behöver hantera 

sina resurser mer effektivt. Flyktingmottagandet 

har kostat mycket pengar och många gånger har de 

ensamkommande barnen inte något vårdbehov. 

De behöver stöd för att integreras i samhället men 

är i övrigt självständiga individer. Trots detta har 

dygnskostnaderna på HVB (hem för vård eller 

boende) eller familjehem många gånger varit lika 

höga som placeringar av ungdomar med stora 

vård behov. 

Innan 2016 fanns inga alternativ till 

familjehemsplaceringar eller placering på HVB. 

Sedan 1 januari 2016 finns stödboende som 

placeringsalternativ och används när vårdbehovet 

är av liten omfattning. Till ungdomar på 

stöd boende betalas ut försörjningsstöd upp t ill 21 

års ålder om ungdomarna fortfarande går på 

gymnasiet. När de övergår till vidare studier finns 

möjlighet att söka studiemedel från Centrala 

studiestödsnämnden (CSN). 

Bostadsmarknaden 
Majoriteten av kommunens bostadsbebyggelse 

finns i Kopparberg. Det finns cirka 2 700 bostäder 

sammanlagt i kommunen, varav 1 700 bostäder är 

småhus. Det finns omkring 800 lägenheter i 

flerbostadshus, varav majoriteten är hyresrätter. 

Det fanns två anläggningsboenden i kommunen 

under året. Migrationsverket avvecklade 

Ställdalens hotell på höst en och anläggningen i 

Bångbro kommer att avvecklas 2017. Den 

31 december 2016 var 505 individer inskrivna i 

Migrationsverkets syst em i Ljusnarsbergs kommun. 

Anta let har mer än halverats på ett år. 

Kommunen äger även ett antal lediga tomter, 

varav nio i vatten nära läge intill sjön Ljusnaren. 

Under 2016 så ldes en av dessa och året innan ett 

par intilliggande tomter till samma köpare. Någon 

kö till tomterna finns inte och nyproduktionen av 

bostäder är i stort sett obefintlig. Kommunen äger 

ytterligare 18 lediga tomter i Kopparberg, Bångbro, 

Ställdalen och Högfors. 

Bostads marknaden i kommunen har sedan lång tid 

tillbaka haft ett större utbud än efterfrågan. Detta 

har inneburit låga priser på både egna hem, 



bostadsrätter och hyresfastigheter. Det allt äldre 

beståndet på fastighetsmarknaden kräver ökade 

underhållsinsatser. Genomgripande renoveringar 

innebär stora kostnader som föranleder stor 

försiktighet hos fastighetsägarna eftersom 

marknaden är svag i kommunen. Följden blir ett 

allt sämre fastighetsbestånd. 

Den omfattande inflyttningen av asylsökande och 

anvisade personer med permanent 

uppehållstillstånd har medfört ett ökat tryck på 

hyreslägenheterna i kommunen. 

I dagsläget är samtliga kommunägda beboeliga 

hyreslägenheter uthyrda. Antalet vakanta 

lägenheter uppgår till sju stycken, enligt en rapport 

från fastighetsavdelningen den 10 januari 2017. 

Av kommunens egna lägenheter hyr 

Migrationsverket 38 stycken. Ytterligare tretton 

hyrs av kommunens egen förvaltning och används 

som utslusslägenheter eller stöd boende åt 

ensamkommande barn. 

Av den totala hyresrättsmarknaden har 

kommunens allmännyttiga bostadsbestånd 299 

hyreslägenheter i flerbostadshus samt i småhus i 

Kopparberg, Bångbro och Ställdalen. Lägenheterna 

ägdes tidigare av kommunens bolag, Ljusnarsbergs 

Fastighets AB (LFAB), men den 13 juni 2013 § 48 
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beslutade kommunfullmäktige att försätta bolaget 

i frivillig likvidation för att frigöra kapital för att 

bättre kunna tillgodose framtida underhålls- och 

renoveringsbehov. I en utredning daterad 15 maj 

2013 fästes särskild vikt vid behovet av att bättre 

utnyttja organisationens ekonomiska och 

personella resurser genom samordning av den 

kommunala förvaltningen. (LFAB hade 308 

lägenheter i beståndet men gruppbostäderna 

anses inte tillhöra allmännyttan i den nya 

organisationen.) 

Kommunens sedan två år likviderade bolag LFAB, 

sålde år 2010 tre särskilda boenden för äldre och 

personer med funktionsnedsättning till den 

nybildade hyresrättsföreningen KHRF 

Ljusnarsbergs äldrebostäder. Koppargården har 41 

lägenheter, Treskillingen 59 och Solgården/Ängen 

24 särskilda boendeplatser samt sex lägenheter för 

funktionshindrade. Kommunen blockhyr boendena 

från föreningen. Efter försäljningen fick LFAB en 

vakansgrad på ca 15 procent och som belastade 

resultatet. 

Från och med att fastigheterna överförts till den 

kommunala förvaltningen, redovisas förvaltningen 

som affärsverksamhet och särskiljs från den övriga 

kommunala verksamheten och belastar inte 

kommunens resultat. Årens vinster bokförs som 



en skuld till hyreskollektivet och målsättningen är 

att detta upparbetade kapital ska användas för att 

investera i fastigheterna. Inför likvidationen 

beräknades att allmännyttan skulle kunna spara 

drygt 2 000 tkr per år för att använda till 

investeringar. Det budgeteras fortfarande i 

investeringsredovisningen, men inte från och med 

2017, eftersom kapitalet inte arbetats upp i 

verksamheten. 

I bokslutet för verksamhetsår 2016 uppgår 

kommunens skuld till hyreskollektivet till 537 tkr. 

Årets resultat blev en förlust med 166 tkr som 

minskade skulden till kollektivet. Det budgeterade 

resultatet var 549 tkr i förlust. Styrning mot förlust 

urholkar hyreskollektivets kapital. Årets 

investeringar uppgick till 2 392 tkr för 

underhållsinsatser och 445 tkr för fordon/maskiner 

- en budgetavvikelse med -587 tkr. 

Kommunens fastighetsbestånd har en särskild plats 

i den långsiktiga ekonomiska planeringen. Att 

renovera beståndet till dagens standard och 

underhå Ila fastigheterna, både för att förvalta 

tillgångarna på ett ansvarsfullt sätt och för att 

försköna omgivningarna, innebär 

investeringsnivåer som kräver kreativa lösningar. 

Under 2017 planeras fler seniorbostäder 

iordningsställas i Garhytteskolans lokaler, med stöd 

av Statens bostadsomvandling (SBO). I övrigt har 

kommunens större bostadsbestånd som 

exempelvis Krokfors en standard som inte möter 

dagens krav och det är därför svårt att hålla samma 

hyresnivåer som övriga kommuner i länet. 

De renoveringar som skulle krävas för att höja 

standarden på bostäderna innebär hundratals 

miljoner i investeringsutgifter. Inom tio år bör 

allmännyttans kapitalkostnader öka med 

1 000-3 000 tkr per år. Eftersom kommunen inte 

har speciellt höga fastighetsvärden är det både 

dyrt att renovera och svårt att finansiera 

investeringarna med lån. Kommunen måst e 

använda egna medel i så stor omfattning som 

möjligt för att inte försämra den finansiella 

ställningen oförsvarligt mycket. 

I 2017 års budget finns ett uppdrag åt 

kommunledningen att arrangera en "Strategidag" 

med syfte att ge de förtroendeva lda fördjupad 

förståelse för de långsiktiga ekonomiska 
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utmaningarna och andra utmaningar som kräver 

enträget arbete - till exempel 

kompetensförsörjningen och skolans 

måluppfyllelse. 

En annan infrastrukturell fråga som torde bli 

avgörande för möjligheterna att kunna leva ett 

gott liv på landsbygden är fiberutbyggnaden i vårt 

geografiska område. Hur detta ska finansieras och 

vilket ansvar övriga institutioner tar i frågan är 

oklart. För att lyckas med den långsiktiga 

resursplaneringen är det av vikt att de politiska 

partierna har en gemensam bild av de 

gemensamma resurserna och framtida behoven. 

Arbetsmarknaden 
Enligt SCB 2017-02-23 ökade antalet fast anställda i 

Sverige med 73 000 personer under 2016. Antalet 

arbetslösa minskade med 20 000 och procentuellt 

uppgick arbetslösheten till 6,9 procent i december 

2016. 

I Ljusnarsbergs kommun är andelen arbetslösa 

betydligt högre än i länet och riket . I december 

2016 var antalet öppet arbetslösa och sökande i 

program med aktivitetsstöd 270 personer (9, 7 

procent av samtliga 18-64 år). Det är en minskning 

med -11,2 procent i jämförelse med samma period 

föregående år (304 i december 2015). En förklaring 

till minskningen kan vara att många unga 

invandrare har flyttat ifrån kommunen men även 

att flera har fått sysselsättning. Sökande som fick 

arbet e ökade markant under maj-juli 2016 (se 

Arbetsförmedlingens statistik för 2016.) Större 

delen av den kvarvarande arbetslösheten kan 

förklaras med långtidsarbetslöshet (>24 månader = 

40,7 procent och >12 månader 24,7 procent). 

Kommunens st örsta arbetsgivare är Ljusnarsbergs 

kommun med ca 425 anst ällda, Kopparbergs 

bryggeri med ca 225 anställda och Ahlstroms med 

cirka 150 anställda. Dessa anställer en stor del av 

arbetskraften. Det finns också många små företag. 

Den genomsnittliga utbildningsnivån är lägre i 

Ljusnarsberg än i r iket. Under lång tid har andelen 

elever som är behöriga till gymnasieskolan samt 

studenter som är behöriga till eftergymnasial 

utbildning varit lägre i kommunen än i riket. 

(Statistik som inrapporterats till Kommun- och 



landstingsdatabasen, Kolada, avseende skolan för 

2016 är i vissa fall felaktig och har passerat 

datumet för möjlighet att göra justeringar. Som 

exempel har det rapporterats att andelen elever 

som klarade nationella proven i åk 3 är högst i 

landet i Ljusnarsberg. När trender för skolan 

analyseras framöver kan 2016 års positiva resultat 

ställa till det, eftersom de i flera fall tyvärr inte är 

med sanningen överensstämmande.) 

Befolkning 
Befolkningen ökade i Ljusnarsberg för fjärde året i 

rad och passerade 5 000 invånare. Den 

1 november var befolkningen 4 949 och den 

31 december hade den stigit till 5 006 invånare. 

Förklaringen till befolkningsökningen är ett positivt 

flyttnetto med 94 personer. Det dör fortfarande 

fler än det föds i kommunen, vilket kan ge en 

indikation om hur den fortsatta 

befolkningsförändringen kommer att se ut 

framöver. Men trots allt så föddes det fyra fler och 

dog 17 färre än förra året. 

På följande sida finns ett antal diagram över 

befolkningen och data är hämtad från SCB. I 

diagrammet på den här sidan syns det som är 

utmaningen för hela landet och för Ljusnarsbergs 

kommun framöver. Den delen av befolkningen som 

ska försörjas ökar; "försörjningsbördan" ökar. Det 

är framförallt den yngre befolkningen som ökar 

och det är å andra sidan positivt, eftersom att det 

är de som ska försörja oss i framtiden. 

Förhoppningsvis finns de kvar i kommunen ti ll 

vuxen ålder och kan bidra till en bättre 
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"försörjningsbalans". Detta innebär dock att den 

kommunala verksamhetens volym behöver öka 

något. Befolkningen i arbetsför ålder har också 

ökat konstant under de senaste fyra åren (+28). 

Dock väsentligt mindre än barnantalet (+100). 

Antalet äldre i befolkningen håller sig på en ganska 

jämn nivå, men har ökat med tolv stycken under 

2016. Det som är positivt är att den äldre 

befolkningen inte ökar lika kraftigt som antalet 

barn gör just nu. Enligt en rapport från Region 

Örebro län "Bostäder för äldre -

planeringsförutsättningar" {2016-09-25} kan 

behovet av äldreomsorg komma att öka 2020-

2025. Då har vi fortfarande möjligheter att planera 

biståndsbedömningen och låta fler ta del av 

hemtjänstinsatser än i dagsläget. Kommunen har 

en väsentligt högre andel äldre på särskilda 

boenden än andra kommuner, vilket har redogjorts 

för mer utförligt i tidigare årsredovisningar. 

När de större årskullarna lämnar grundskolan och 

börjar på gymnasiet fylls det inte på med lika 

många barn i de lägre åldersklasserna och 

försörjn ingsbördan avseende barnen kommer att 

avta något. Då kan det finnas skäl att fördela om 

kommunens resurser till att möta en allt större 

andel 80 år och äldre i befolkningen. Kort sagt 

ligger kommunen i fas vad gäller planeringen av de 

demografiska behoven. Eftersom kommunen har 

varit förutseende med dessa anpassningar antas 

inte bördan bli anmärkningsvärt stor när 

anpassningar blir aktuella. Kommunen behöver 

inte bygga ut antalet boendeplatser än på ett tag. 

Befolkningsutveckling Ljusnarsberg 
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Övriga engagemang 

Inledning 
Kommunfullmäktige har rätt att bestämma hur den 

vill organisera den kommunala verksamhet en. 

Fullmäktige måste dock se till att det blir ett 

heltäckande nämndansvar för de " obligatoriska" 

uppgifterna. Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs 

kommun fungerar som socialnämnd och 

bildningsnämnd. Kommunstyrelsens allmänna utskott 

fungerar som krisledningsnämnd. Men kommunen 

har även valt att samordna vissa obligatoriska 

uppgifter med andra kommuner i gemensamma 

nämnder. 

De gemensamma nämnderna för Hällefors, 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora heter Bergslagens 

Miljö- och Byggnämnd samt Bergslagens 

Överförmyndarnämnd. Räddningsnämnden 

Samhällsbyggnad Bergslagen 
Ny organisation från och med 2017 
Den 1 januari 2017 bytte Bergslagens 

kommunalteknik och Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning namn till Samhällsbyggnad 

Bergslagen. Förutom gemensamt namn har 

verksamheterna etablerat ett gemensamt 

servicecenter och en gemensam webbportal. 

Bergslagens kommunalteknik (BKT) 
BKT är ett kommunalförbund med säte i Nora och 

har de fyra kommunerna i norra länsdelen som 

medlemmar. Ändamålet med dess verksamhet är 

att tillhandahålla medlemskommunerna tjänster 

inom det tekniska området i enlighet med 

respektive kommuns ambitionsnivå och 

ekonomiska förutsättningar. Till BKT har 

medlemskommunerna överlåtit ansvaret för 

planering och drift av de lagstadgade 

verksamheterna vatten och avlopp, avfall och gata. 

Dessutom ansvarar förbundet för 

medlemskommunernas sköt sel av park, 

skogsförvaltning, idrotts- och fritidsanläggningar 

samt lokalvård i den omfattning som anges i den 

årliga verksamhetsplanen. 

Väst erbergslagen har Ljusnarsberg och Ludvika som 

medlemmar. Från och med 2016 är kommunen även 

medlem i Sydnärkes lönenämnd, med sät e i Kumla 

kommun. 

Vissa uppgifter inom det tekniska området är också 

obligatoriska för en kommun och dessa har 

fullmäktige valt att överlåta till kommunalförbundet 

Bergslagens Kommunalt eknik. Kommunen har även 

valt att samverka privaträttsligt som medlem i 

ekonomiska föreningar och i en kooperativ 

hyresrättsförening. Här nedan presenteras större 

engagemang som har stor påverkan på kommunens 

samlade ekonomi och verksamhet. Det finns dock 

många fler engagemang som det inte finns utrymme 

för att beskriva här. 

BKT:s verksamheter delas in i en skattefinansierad 

del, som finansieras via driftbidrag från 

medlemskommunerna, och en avgiftsfinansierad 

del, som finansieras fullt ut via taxeintäkter. 

Gemensamma kostnader ska enligt 

förbundsordningen fördelas i proportion till 

befolkningsantalet i respektive kommun. 

Det preliminära resultatet för Ljusnarsberg, som 

bokas upp i bokslutet, är en positiv avvikelse mot 

budget för de skattefinansierade delarna med 
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386 tkr och en negativ avvikelse för de 

avgiftsfinansierade med -850 tkr. Den negat iva 

avvikelsen för vatten och avlopp om -1 133 tkr är i 

enlighet med planeringen och tas från den 

upparbetade fonden. Åt ervinning (avfall) redovisar 

ett positivt resultat med 284 tkr. BKT har fakturerat 

Ljusnarsbergs kommun belopp som avser egen 

personal som investeringsutgifter och detta har 

Ljusnarsberg bestridit. 

BKT totalt för de fyra kommunerna redovisar en 

negativ avvikelse mot budget för de skatte

finansierade delarna med -268 tkr och en positiv 

för de avgiftsfinansierade delarna med 212 tkr. 



Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB) 
8MB är en gemensam nämnd mellan de fyra 

kommunerna i norra länet med Lindesberg som 

värdkommun. Ändamålet för verksamheten är att 

bidra med väl fungerande myndighetsutövning 

inom miljö- och byggområdena till minst den 

servicenivå som styrande lagstiftning anger. 

Nämnden ska utveckla och efter behov och 

resurstillgång tillhandahålla en god och samlad 

kompetens för kommunspecifika frågor för var och 

en av de samverkande kommunerna kring 

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

energirådgivning med mera. 

Ljusnarsbergs andel av BMB:s förlustresultat för 

året blev -72 tkr. Från och med 2017 flyttas 

trafikingenjören från 8MB till BKT. 

Parkeringstillstånd övergår från Lindesbergs 

tillväxtförvaltning t ill BKT, men ingen justering av 

budget sker enligt överenskommelse mellan 

Lindesberg och BKT. Vidare har Ljusnarsbergs 

kommun överlåtit alkoholkhandläggningen från 

Individ- och familjeomsorgsenheten till 8MB. 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd med 

Ludvika kommun för samverkan om räddningstjänst 

och sotning. Ludvika är värd kommun och nämndens 

ansvar och verksamhet bestäms, av ett reglemente 

och ett samverkansavtal - utöver lagstiftningen. 

Den delen av nämndens verksamhet som avser 

sotning finansieras i sin helhet via avgifter. 

Resterande del av verksamheten finansieras genom 

driftbidrag från kommunerna. 

En stor utmaning för nämnden är att hitta 

deltidsbrandmän till brandstationen i Kopparberg. 

Det är svårt i hela landet att hitta personal till 

deltidsbrandkårer som i mångt och mycket är 

beroende av engagemang för hembygden. Under året 

uppmärksammades brandkåren i media då hela 

styrkan på sammanlagt 19 brandmän sade upp sig. En 

utredning gjordes som menade att det som alternativ 

till en brandkår i Kopparberg skulle ta 40 minuter för 

heltidsanställd räddningspersonal att ta sig från 

Ludvika till en eventuell eldsvåda i Ljusnarsberg. Liv 

och egendom skulle stå på spel. 

Vice ordförande i nämnden från Ljusnarsbergs 

kommun och kommunstyrelsens ordförande 

förhandlade till slut fram en lösning med Ludvika 

kommun. 

Under året har en utredning om räddningstjänstens 

fortsatta organisation pågått. Under våren 2017 ska 

fullmäktige i Ljusnarsbergs kommun ta ställning till 

om den vill ansöka om medlemskap i Nerikes 

brandkår. 

Resultatet 2016 är en förlust och Ljusnarsbergs andel 

är -363 tkr. Det är främst hänförligt till 

personalkostnader på grund av avtalade förmåner 

och ersättningar till deltidsbrandkårerna i 

Fredriksberg och Kopparberg, där brandmännen sade 

upp sig i protest . Antalet larm har också ökat. 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Kommuninvest bildades i Örebro län 1986 av nio 

kommuner med ändamålet att gemensamt kunna få 

bättre lånevillkor och öka konkurrensen på 

marknaden för kommunal finansiering. Idag omfattar 

samarbet et 90 procent av landets kommuner och 

landsting. 

Alla medlemmar i Kommuninvest har ingått en 

solidarisk borgen som anses vara en mycket stark 

garanti för Kommuninvests åtaganden, emedan 

kommuner och landsting aldrig kan försättas i 

konkurs eller på annat sätt upphöra att existera. 

Den 31 december 2016 hade Kommuninvest 286 

medlemmar och resultatet för året är 309 800 tkr. 



Förutom det solidariska borgensåtagandet som 

samtliga medlemmar (ägare) i Kommuninvest har 

åtagit sig, har samtliga medlemmar också satsat 

kapital i bolaget. Ljusnarsbergs kommuns andel i 

Kommuninvest ekonomisk förening värderas till 

160 tkr. 

Nya regler om kapitaluppbyggnad har medfört att 

Kommuninvest erbjuder sina medlemmar att betala 

in högre insat ser i föreningen vi lket Ljusnarsbergs 

kommun har gjort. Kommuninvest ekonomisk 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 
Den kooperativa hyresrättsföreningen Riksbyggen 

Kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 

äldrebostäder driver fastighetsförvaltningen av 

kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Riksbyggen förvaltar fastighet erna åt 

hyresrättsföreningen. I styrelsen ingår tre 

representanter från kommunen, en från 

Riksbyggen och tre hyresgäster. 

Hyresrätt sföreningens totala skuld till kommunen 

uppgår t ill 121 482 t kr. Kommunen står alla 

ekonomiska ri sker i hyresrättsföreningen. 

Egentligen skiljer sig inte åtagandena åt från det 

scenariot att kommunen skulle äga och förvalta 

fastigheterna sjä lv, men fördelen med att bedriva 

verksamheten i en hyresrättsförening är at t 

organisationen är fl exiblare nu än om den skulle 

bedr ivas i kommunal regi. Vad som också är 

positivt är att de boende blir engagerade i 

styrningen av verksamheten. 

Sydnärkes lönenämnd 
För att säkerställa kompetensen för lön- och 

pensionshandläggning ansökte Ljusnarsbergs 

kommun om medlemskap i Sydnärkes lönenämnd 

2015. På kommunfullmäktiges sammanträde den 9 

december beslutades om att anta 

samverkansavt alet för den gemensamma nämnden 

för lönesamverkan mellan Kumla, Askersund, 

Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Ljusnarsbergs 

kommuner. Nämnden har sitt säte i Kumla. Den 

gemensamma nämnden fullgör de samverkande 

kommunernas uppgifter inom löne- och 

pensionsadministration. 

21 

förening kompenserar medlemmar som betalar in 

dylika kapitaltillskott genom att ge ränta på inbetalt 

kapital. Räntan bestäms i efterskott på 

föreningsstämman och tas inom ramen för 

utdelningsbara medel i föreningen, som en form av 

överskottsutdelning. 

Aktuell skuld i delårsbokslutet till Kommuninvest är 

199 493 tkr (föregående år 223 368 t kr). Kommunens 

totala insatskapital i den ekonomiska föreningen är 

4 422 t kr. 

Under räkenskapsåret 2015 har föreningen gjort en 

större momsut redning för åren 2010-2015, sedan 

en representant från föreningsstyrelsen och en 

från kommunen krävt det . Det medförde försening 

av 2014 års bokslut och stämman för att godkänna 

2014 års räkenskaper hölls den 21 juni 2016. I och 

med det förbättrade resultatet har föreningen och 

kommunen kommit överens om att en fordran på 

föreningen ska börja betalas av, med 1 000 tkr 

2016 och därefter kvartalsvis. Den fordran på 

föreningen uppgår till 8 489 t kr per den 

31 december 2016. 

Det nämnda innebär även att kommunen erhållit 

kreditfakturor avseende investeringen av 

centralköket, vilket förbättrar 

investeringsutrymmet. Under våren 2017 planeras 

stämma hållas för 2015 års bokslut. Föreningen har 

förbättrat sin likviditet efter momsutredningen. 

Föreningens bokslut för 2016 är inte upprättat när 

denna årsredovisning läggs fram. 

Även om kommunen blev medlem redan den 

1 januari 2016 dröjde det till hösten innan 

lönehanläggningen sköttes i Kumla, men då med 

stöd av en handläggare från Ljusnarsberg. Från och 

med 2017 hoppas nämnden att hela 

administrationen ska kunna skötas av anställda i 

Kumla. 

För året redovisar nämnden ett underskott mot 

budget med -922 t kr. Det beror på högre 

personalkostnader i samband med flera 

pensionsavgångar och nyanställningar under året . 
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Rapportering mål och måluppfyllelse 

Öppen kommun 

Fördelning av flyktingmottagandet mellan landets kommuner 
Under 2015 upplevde Ljusnarsbergs kommun en 

turbulent tid då antalet personer som vistades i 

kommunen kraftigt ökade. Kommunen hade det 

största flyktingmottagande i landet i förhållande till 

folkmängd. Det exceptionellt stora mottagandet 

innebar en tillfällig och ibland för hög 

arbetsbelastning i de kommunala verksamheterna. 

I media uppmärksammades framförallt individ- och 

familjeomsorgen, HVB Bergsgården samt 

överförmyndarförvaltningen. Under 2016 har 

trycket successivt avtagit och verksamhet erna fått 

ro att hitta formerna igen, tack vare de åtgärder 

som har vidtagits på nationell och lokal nivå. 

I januari 2016 gav regeringen Migrationsverket i 

uppdrag att ta fram en ny modell för anvisning av 

asylsökande ensamkommande barn och unga. I 

den nya modellen ska ensamkommande barn 

anvisas till alla kommuner utifrån en fastställd 

andel. Denna andel ska fastställas av 

Migrat ionsverket efter samråd med länsstyrelserna 

och Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Anvisning t ill en kommun som barnet har 

anknytning till kan ske men ska göras inom ramen 

för andelen. Barnperspektivet ska beaktas. Den nya 

modellen för anvisning av ensamkommande barn 

innebär att varje kommun t illdelas en andel i 

promille. Andelen, och måluppfyllelsen av den, ska 

ställas i relation till totalt antal gjorda anvisningar 

från 1 januari 2016 och framåt och medför att 

fördelningen av barnen mellan landets kommuner 

på sikt blir jämnare. I den nya modellen räknas alla 

anvisningar in i andelen (exempelvis 

anknytningsanvisning). Ljusnarsberg har haft 

1,04 promille i andel enligt modellen 2016. Under 

perioden 24 februari-31 december 2016 bosatte 

sig 62 personer i kommunen på grund av 

familjeanknytning. Ljusnarsbergs andel 2017 är 1,0 

promille. 

Anordnande av boende åt ensamkommande barn 
Från och med den 1 januari 2016 är det möjligt att 

vårda barn och ungdomar i stöd boende enligt 

socialtjänstlagen. För ensamkommande barn och 

ungdomar som vårdas i stöd boende har 

kommunerna rätt t ill en schablonersättning om 

1 000 kr per dygn. Ensamkommande barn och 

ungdomar som placeras i stöd boende kan inte 

belägga en överenskommen plats. Detta gäller 

både för asylsökande och de som fått 

uppehållstillstånd. 

Ljusnarsbergs kommun har etablerat ett 

stöd boende på Riggardsgatan vars verksamhet 

organiseras t illsammans med HVB Bergsgården. 

Målsättningen är att flertalet ungdomar som är 

anvisade till kommunen och som i dagsläget är 

placerade i familjehem och HVB runt om i landet, 

ska t as hem till kommunen och kunna bo på 

stödboendet. Att samla så många som möjligt på 

nära avstånd innebär avsevärt kortare 

handläggningstider för socialsekreterarna som 

utreder behoven av bistånd. 

Kommunen kommer inte längre att få ersättning 

för tomma boendeplatser (i beredskapssyfte) när 

avtalet med Migrationsverket löper ut den 31 mars 

2017. Ersättningen är 1 600 kr per dygn. 

Migrationsverket har sagt upp avtalen med 

samtliga landets kommuner, men avtalstiderna är 

olika långa. Antalet ensamkommande barn har 

minskat avsevärt under 2016 och Migrat ionsverket 

kommer inte längre att behöva kommunernas 

förberedda boendeplatser. Nya ersättningsregler 

från och med 1 juli 2017 kommer att ge 

kommunerna betydligt lägre ersättningar än innan. 

Anta let privata aktörer lär minska avsevärt. Staten 

antar också att en stor andel 16-17-åringar klarar 

av att bo på stödboende som är mindre 

resurskrävande. Det återstår att se vilken vård 

som barnen faktiskt är i behov av. 
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Den 21 april anordnades "Tillsammans för Ljusnarsberg - Fromtidsdagen 2016" med tema integration. Syftet var att samla 

aktörer som arbetar för att integrera asylsökande och nyanlända i kommunen. En lyckad dag med ca 60 deltagare, 

däribland från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Ljusnarsbergs kommun. 

Uppföljning statsbidrag för flyktingmottagandet 
Kommunen fick mycket pengar 2016 för att 

finansiera mottagandet av alla flyktingar samt som 

kompensation för eventuella 

undanträngningseffekter som mottagandet har 

inneburit för kommunala verksamheter. Den 

17 december 2015 presenterade regeringen 

fördelningen av de så ka llade "välfärdsmiljarderna" 

enligt prop. 2015/16:47. Ljusnarsberg fick 

35 807 tkr, som bokfördes till hälften på 2015 års 

resultat och till hälften för användning 2016. 

Staten delade ut ytterligare 200 000 tkr till 

46 kommuner med högt mottagande av 

asylsökande/kommunplacerade barn. Ljusnarsberg 

fick 3 803 tkr av dem. 



"Välfärdsmiljarderna" enligt 
prop. 2015/16:47, 35 807 tkr 

lordningsställande av sju 
lägenheter på Riggardsgatan 
för stödboende och Annexet till 

HVB 712 tkr 
Utökning rektor 0, 75, lärare 

0,25 och SYV 0,50 Komvux 915 
tkr 

Projekttjänst 

integrationskoordinator 381 tkr 
"Föreningspott" 

integrationskoordinator 200 tkr 

övr iga medel för 
kommunstyrelsen att disponera 
700 tkr 

Kostnader för rekrytering och 
konsulter IFO 2 000 tkr 

Assistent för administrativa 
sysslor I FO 380 tkr 

Fyra datorer biblioteket 26 t kr 

IT-investeringar: back
uplösnlng, AD-migrering (ett 

gemensamt när för hela 
kommunen), 
automatiseringstjänster 
1 024 tkr 

Läsplattor till äldreomsorgen 
för att använda TES 40 tkr 

Utsmyckning/ ev. julbelysning 
250 tkr 

Strukturbuffert fastigheter 
6 025 tkr 

Amortering 5 000 tkr 

Aktivitetsanslag 500 kr per 
anställd att göra något roligt för 
tillsammans med den egna 
enheten 

• Ukviditetsförstärkning redan 
planerade investeringar 
17 904 tkr 

Vad beträffar investeringarna som 
beviljats anslag ur dessa statsbidrag, 
hänvisas till investeringsuppföljningen i 
förvaltningsberättelsen. 

Av integrationskoordinatorns 
föreningspott har delats ut 13 tkr till 

Ljusnarsbergs kammarmusikförening och 
65 tkr till Junis. 

Kommunstyrelsen har inte använt några 
av sina pengar för fritt disponerande. 

Rekryteringskostnaderna för IFO uppgick 
till 523 tkr och konsultkostnaderna till 
8 484 tkr. 

Biblioteket har införskaffat två datorer. 

Äldreomsorgen har inte köpt läsplattor för 

att använda TES utan istället köpt datorer 
till Treskillingen för motsvarande summa 

Övriga utfördelade medel som inte är 
nämnda här är utnyttjade till sina 

ändamål. 

Ukviditetsbufferten avser den delen av 
statsbidraget som bokfördes på 2015 års 
resultat i enlighet med 
bokföringsrekommendationerna och 
kommunens bedömning om när 
flyktingmottagandet började öka i 
betydande omfattning. 
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Läs om bidraget på regeringens hemsida. 

Av IT-investeringar återstår 875 tkr 
Stöd boende, HVB övertrass -54 t kr 
Utsmyckning ej genomfört 250 tkr 

Strukturbuffert ej använd 6 025 tkr 

Återstår föreningspott 122 tkr 

Återstår 700 tkr 

Överskrider anslaget med -7 007 tkr 

Återstår 13 tkr 

Det återstår 924 tkr. 
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Så mycket kostar flyktingmottagandet 
På sidorna 24-26 finns en beskrivning av vad 

flyktingmottagandet har inneburit för 

Ljusnarsbergs kommun ekonomiskt. Siffrorna 

uttrycks i jämna miljontals kronor. Anledningen till 

de jämna siffrorna är att det är mycket svårt att på 

detaljnivå avgöra vad som är kostnader hänförliga 

till flyktingmottagandet. 

De största kostnaderna är personal- och 

lokalkostnader. Det är också exempel på kostnader 

som är svåra att anpassa i samma takt som 

behoven av kommunal service förändras. Det är 

ofta billigt, (åtminstone på driftsidan) att växa i 

befolkningsantal, men tvärtom kostsamt att 

krympa. 

lnvesteringsutgifter i form av lokaler blir 

betungande i en växande kommun. 

Kapitalkostnaderna fördelas ut över flera år och 

förhoppningsvis ökar befolkningen i den takt som 

gör att utgifterna hämtas hem via skattsedeln. 

Kapitalkostnaderna är också höga i en krympande 

kommun. Lokaler som inte utnyttjas ska antingen 

säljas till lägre marknadspriser än vad fastigheterna 

är bokförda till eller skrivas ned till noll i 

bokföringen. Ljusnarsbergs kommun har hittills 

inte införskaffat nya lokaler för att möta det ökade 

behovet, utan har istället anpassat befintliga 

loka ler. 

Politiska beslut finns om utbyggnader av 

grundskole- och förskolelokaler 2017, för att möta 

de senaste årens uppdämda behov. Under 2016 

hanns inte planerna sättas i verket men köerna till 

både skolan och förskolan har varit långa. Det är 

ett lagkrav att erbjuda barn plats inom en viss tid 

efter ansökan. Detta lagkrav har kommunen inte 

lyckats uppfylla på grund av tillfällig brist på 

lokaler. 

I budget en för 2017 är avsatt 9 000 tkr för att 

anpassa lokaler för grundskola och 3 600 tkr för att 

bygga om lokalerna på Fasegatan till förskola. För 

ombyggnationen av Klockargården har kommunen 

sökt bidrag från Migrationsverket. Om kommunen 

inte får bidraget ska avsatta schablonersättningar 

t äcka kostnaden. 

Totalt för lokalanpassningsåtgärder har kommunen 

avsatt totalt 16 405 tkr som en skuld 2016. 

Anledningen är att lokalerna som planeras 

uppföras är av tillfällig karaktär. 

Enligt plan ska eleverna på grundskolan minska 

framöver och samtliga elever inrymmas på en enda 

skola. Till följd av invandringen måste planerna 

skjutas på framtiden. En planerad ombyggnation av 

Garhytteskolan till lägenheter gör att kommunen 

tillfälligt ser ett behov av att hyra paviljonger el ler 

modul hus, för att utöka grundskolans lokaler, som 

sedan tas bort när behovet minskar. Förskolan på 

Fasegatan blir en tillfällig utökning av 

förskolelokaler. 

När de uppförda loka lerna inte längre nyttjas 

innebär de en betungande kostnad för kommunen, 

på det sätt som tidigare har beskrivits i detta 

avsnitt. Att avsätta medel som motsvarar 

uppskattade utgifter för uppförande av nya lokaler, 

innebär att avsätta nedskrivningskostnaderna som 

följer om en inte allt för lång framtid. 

Här tål det att påpekas att ingen vet hur framtiden 

ser ut. Det är enbart spekulationer, baserade på 

den befolkningssituation och behovet av lokaler 

som kommunen hade innan flyktingtill 

strömningen. Det finns ett antal möjliga scenarier. 

Enligt redovisnings rekommendationer och 

bokföringslagen ska försiktighetsprincipen 

användas. Det finns skäl att vara försiktig här. 

Personalkostnaderna är ibland svåra att hänföra till 

ökade behov som konsekvens av invandringen. I 

sammanställningen på sidorna 24-26 finns de 

personalresurser med som finansieras av statliga 

bidrag från Migrationsverket enligt budget. Många 

verksamheter har dock haft utrymme att anställa 

fler än vad som är budgeterat . De flesta kommer så 

småningom att ha sex månaders uppsägningstid 

när behoven minskar. Det finns avsatt cirka 5 200 

tkr som en skuld i bokslutet för att kontrollera att 

även dessa kostnader t äcks av statliga bidrag. Det 

är ett statligt finansiellt ansvar och av vikt rent 

politiskt att redovisa för kommunens 

skattebetalare att de inte har drabbat s ekonomiskt 

av den skeva förde lningen av mottagandet mellan 

landets kommuner. 
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Resultat Öppen kommun 

Den kommunala verksamheten ska intensifiera integrationsarbetet under 2016 genom att skapa 
samordnade och långsiktiga processer för ändamålet. 

Delmål 

Det ska inrättas tio praktikplatser och fem 
instegsjobb till nya invånare i kommunen 
under 2016. 

Analys 

Resultat 

Sju praktikplatser och fyra anställningar för 
nyanlända. Fem anställningar och en 
praktikplats gällande utbildningskontrakt. En 
anställning som traineejobb. 

Praktikplatser för arbetspraktik sker genom ett samarbete mellan Kopparhyttans studie- och 
yrkesvägledare, samordnare på Arbetsmarknadsenheten och handläggare på 
Arbetsförmedlingen (AF). Anställningar inom samma grupp har möjliggjorts genom att behov 
av arbetskraft funnits i de kommunala verksamheterna. Praktik och anställningar genom 
utbildningskontrakt har fungerat relativt bra. Samverkan med AF hade dock kunnat vara 
bättre. 

En bokstavstrogen tolkning av målet ger vid handen att målet inte uppnås 2016, eftersom 
endast sju praktikplatser har inrättats. Här gör ändå kommunstyrelsen bedömningen att 
målet är uppnått eftersom anställningar värderas högre än praktikplatser ur 
integrationssynpunkt. Antalet anställningar och praktikplatser tillsammans uppgår till 18. 

Åtgärder 

Behovet av praktikplatser ökar och fler kommunala verksamheter behöver inrätta 
praktikplatser för att uppnå målet. Numera finns även möjlighet att anställa nyanlända på så 
kallade "extratjänster" som är fullt finansierat av Arbetsförmedlingen. 

Kommunens hemsida ska vara så pass informativ att den uppnår 80 % av maxpoäng i SKL:s 
webbinformationsundersökning. 

Målvärde 

80% 

Analys 

Resultat 

85 % 

SKL har tidigare gjort undersökningen själva men årets mätning baseras på kommunernas 
självuppskattningar. Under våren arbetade kommunen aktivt med att förbättra 
informationen på kommunens hemsida med utgångspunkt från den senaste mätningen. 

Åtgärder 

När SKL undersökte hur lätt det är att få tag på kontaktuppgifter till nyckelpersoner år 2016 

uppnådde Ljusnarsbergs kommun oansenliga 54 procent av maxpoäng. Kommunen behöver 
utveckla sökfunktionen på hemsidan för att det ska bli lättare att söka på kontaktuppgifter. 



Möten & upplevelser 

Vård- och omsorgsverksamhet 
Ljusnarsbergs kommun har tre särskilda boenden med omkring 

120 platser, exklusive korttidsplatser. Hittills i år har kommunen 

inte behövt betala någon avgift till Region Örebro län för 

utskrivningsklara patienter som vistas på sjukhus. Kommunen har 

även tre gruppbostäder för funktionshindrade för cirka 15 

personer. Kommunen har en personlig assistent anställd. 

Ärenden rörande barn inom individ- och familjeomsorgen, samt 

försörjningsstöd, har ökat i och med flyktingmottagandet. 

BUDGET 2016 
Årsarbetare 
per vårdtagare Natt 
dag/kväll 

Särskilt boende 0,60 0, 143 

Positiv utveckling avseende kundnöjdheten i äldreomsorgen 
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Äldreomsorgens kunder i landet är historiskt sett 

positiva till den kommunala servicen. För att 

utmana övriga kommuner i kundnöjdhet krävs 

därför anmärkningsvärt höga resultat i 

Socialstyrelsens årliga enkätundersökning. 

Ljusnarsbergs kommun har som vanligt nöjda 

kunder på särskilt boende i j ämförelse med andra 

kommuner och trenden är dessutom positiv. Vad 

som är särskilt värt att nämna om 2016 är 

hemtjänstens glädjande resultat. 
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Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel(%). Diagrammet är hämtat från Kolada och varje lodrät linje 

representerar en kommun. 
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Brukarbedämning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel{%). Diagram Kolada. 
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Brukarbedämning särskilt boende äldreomsorg, trend. Diagram Kolada. 

Positiv utveckling inom individ- och familjeomsorgen (IFO) under året 
Att 2016 var ett turbulent år för kommunen är 

ingen underdrift. Stor del av den politiska 

dagordningen har handlat om IFO. Enhet en hade 

mycket hög personalomsättning och svårighet er 

att rekrytera personal. 

Kommunen fick dålig publicitet i media. Den 

situation som målades upp om kommunen blev 

naturligtvis inte till kommunens fördel i det 

fortsatta rekryteringsarbetet. Ny personal behöver 

sättas in i rutiner för att upprätthålla 

rättssäkerheten i handläggningen, men eftersom 

situationen inte möjliggjorde en bra introduktion i 

arbet et av nyanställda agerade var och en på 

enheten efter sin bästa förmåga. En 

revisionsrapport av PwC från 2015 belyser 

problematiken ytterligare ( Översiktlig 

genomlysning - Säkerhet i rutiner och 

info rmationsöverföring m ellan V/VA och 

ekonomisystemet, Vahul och Markstedt, juni 2015 ). 

Under 2016 har enheten bemannats upp av 

konsulter. En konsultfirma har även skött 

rekryteringen av ordinarie personal. Under våren 

var bemanningen låg men under höst en först ärktes 

den med motiveringen att det krävdes ännu mer 

arbete för att komma t ill rätta med rutinerna på 

enheten. Bemanningen avseende antal personer 

överskred budget . Under andra halvåret har 

enhet en haft t vå eller flera ledningsresurser 

samtidigt . 

Under höst en har verksamhet ssystemet 

uppdaterats så at t samtliga aktuella ärenden också 

är aktuella i systemet, journalerna genomarbetade 

och handlinga r arkiverade. Den rapporterade 

ärendemängden sj önk avsevärt i takt med detta 

arbete. Kommunchefen gjorde en genomlysning av 

IFO, i enlighet med ett budgetuppdrag, och 

hämtade goda exempel från andra kommuner. 



Den politiska ledningen och kommunchefen har 

engagerat sig mycket i enhetens rutiner under året. 

Situationen på IFO har inneburit ökad 

arbet sbelastning inom andra verksamheter och 

gett mindre utrymme att fokusera på andra 

utvecklingsområden. På kommunstyrelsen 

2016-01-27 KS § 19 beslutades om en 

genomgripande organisationsförändring och 2016-

05-25 KS § 118 om 13 punkter som hade för avsikt 

att möjliggöra en bättre ekonomisk situation. 

Kommunstyrelsens ledamöter erbjöds även 

utbildning om bland annat socialtjänstlagen av SKL. 

Ledningsresurser och assistentresurser till 

socialsekret erarna tillsattes. Arbetsuppgifter 

flyttades från IFO till andra enheter i 

organisationen. Centraladministrationen har tagit 

över fakturahanteringen och receptionen. Örebro 

kommun gör alla utredningar rörande Lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS), 

ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, droger och 

t obak) sköts av Folhälsoteamet. En 

kvalitetslednings-samordnare inom vård- och 

omsorgs-verksamheterna arbetar fram ett 

systemat iskt kvalitet sledningssystem, en tillfällig 

tjänst som kvalitetsledare till skapades och en 

samordnartjänst tillsattes. 

Enligt kommunchefens uppföljning ska IFO:s 

verksamhetssystem och rutiner nu vara i fas och 

arbetet inriktat på att se framåt och arbeta med 

det dagliga. Bemanningen är högre än i andra 

kommuner relaterat till folkmängd. 

I inledningen av 2017 upplevs stämningen på 

enheten som mycket bättre än hur den varit under 

2016. Under 2017 gäller det att fortsätta arbetet 

med att försöka bemanna upp enhet en med 

ordinarie personal och successivt avveckla 

konsulterna, som är betydligt dyrare. 

Det sagda har naturligtvis blivit mycket kostsamt 

för kommunen. Exempelvis har konsulterna från 

bemanningsföretaget som anlitats fakturerat 

8 484 tkr. Att anlita rekryteringsfirma och 
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annonsera ut tjänst er på IFO med firmans hjälp har 

kost at kommunen 523 tkr. 

Bristande rutiner och personalomsättning har 

inneburit kostsammare lösningar i vissa 

individärenden då uppföljning i ärenden inte har 

hunnits med. Det är svårt att avgöra hur stor 

fördyringen har varit. Enhetens underskott i 

förhållande till budget ger en fingervisning 

(-8 570 tkr). Under året fick enheten kompensation 

genom stat sbidrag för konsulter (2 000 tkr) och 

försörjningsstöd (2 230 tkr), i den utsträckning som 

bedömdes rimlig inför år 2016. Kompensation för 

konsultkostnader finns inte kvar i 2017 års budget. 

Under 2017 är bedömningen att 

försörjningsstödskostnaderna avtar. Kostnaderna 

2016 uppgår till 4 994 tkr, innebärande en 

budgetavvikelse med -1254 tkr. Av 

försörjningsstödskostnaderna avser 624 tkr en 

avräkning mellan IFO och arbetsmarknadsenheten. 

Den kostnaden motsvarar emellertid inte en 

kostnad för försörjningsstöd. 

Ytterligare som är relevant att beakta med tanke 

på IFO:s resultat under 2016 är förändringar som 

sker under 2017. En samordnartjänst finns tillagd i 

budget 2017 men inrättades redan i oktober 2016. 

En extra resurs från och med juli 2016 i form av en 

verksamhetsutvecklare avslutades i december och 

behovet kvarstår inte. Kostnaden för t jänsterna 

uppgick till ca 425 tkr. 

Kommunen har överklagat Försäkringskassans 

beslut i flera fall och vunnit vilket innebär att 

kommunen blir kompenserad av 

Försäkringskassan. Flera personliga 

assistensärenden kan kommunen få ersättning för 

från Migrationsverket. I budget 2017 är tillagt 

3 034 tkr för placeringar och personalkostnader för 

IFO. Ytterligare 2 066 t kr är tillagt för LSS

kostnader. Barnärenden inom LSS, som under 2016 

har organiserats under IFO, flyttas till en annan 

enhet 2017. 
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Resultat Möten & upplevelser 

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

0 
Målvärde 

Minst 90 % enligt Socialstyrelsens 
nationella brukarundersökning inom 
äldreomsorgen. 

Analys 

Resultat 

Hemtjänst: 95 % 

Särskild boende: 89 % 

Det är inte helt rätt att anse målet som uppnått men kommunstyrelsen gör bedömningen att 
hemtjänstens höga resultat väger mycket tungt och att särskilt boende är på gränsen att 
klara ett mycket ambitiöst mål. Enligt diagrammen på föregående sidor redovisar 
Ljusnarsbergs kommun ett mycket bra resultat i förhållande till andra kommuner i landet. 

I Kolada finns en förteckning av de cirka 30 påståenden som följs upp av Socialstyrelsen och 
kommunens resultat varje år. Hur vä l kommunen lyckas är beroende av brukarnas 
bedömning både i den egna kommunen och hur väl detta står sig i jämförelse med övriga 
kommuners resultat. 

Utlånade media per invånare från kommunens bibliotek ska vara minst sju per år. 

Delmål 2016 

En ökning av antalet utlånade media i 
jämförelse med år 2015, enligt källa 
Kungliga biblioteket (19 177 utlån). 

Analys 

Resultat 

17 660 utlån 

Årets resultat innebär en minskad utlåning med -1517 jämfört med 2015 och därför uppnås 
inte målet. Utlåning av media sjunker i hela riket. Trenden i kommunen med ökat antal 
utlånade media de senaste åren bröts 2015, då utlåningen sjönk t ill samma nivå som 2013. 
Minskningen fortsatte 2016, både på skolbiblioteket och huvudbiblioteket. På grund av 
vakanser och långtidssj ukskrivningar har bemanningssituationen inte varit tillfredsställande 
under hösten 2016. Den höga personalomsättningen och flera vakanser under året har 
bidragit till minskat antal utlånade media. 

Åtgärder 

En ny bibliotekarie är anställd från och med 1 april 2017 och en tjänst som barnbibliotekarie 
är utlyst. Förhoppningsvis blir personalsituationen stabilare 2017. För den nya personalens 
del gäller det att etablera kontakt med låntagarna, återuppta och utveckla det läsfrämjande 
arbetet som påbörjades 2013-2014, som gav positiva resultat. 

Det långsiktiga målet om sju utlånade media per invånare och år är et t högt satt mål. Det 
innebär närmast en fördubbling i måluppfyllelse och ett högre snitt än snittet i länet. 



Kunskap & kompetens 

Pedagogisk verksamhet 
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I Ljusnarsbergs kommun finns två förskolor och två grundskolor till och med 

årskurs 9. Kommunen har ingen egen gymnasieskola, förutom tillfälliga 

asylklasser för språkintroduktion. Mellan 10 och 15 procent av barnen går i 

privat förskola eller grundskola. Kommunen rekvirerar särskilda statliga 

bidrag för asylelever. I budgetunderlaget är medräknat de barn som har 

uppehållstillstånd i Sverige den 1 november 2015. Om barn får 

BUDGET 2016 
Antal elever 
per lärare 
grundskolan 

12.49 

Volymtimmar Barn per 
per årsarbetare årsarbetare 
förskolan fritidshe m 

210 20.3 

uppehållstillstånd efter detta datum genererar de bidrag i form av 

schablonintäkter från en kommunal pott. 

Förskolans ledarskap har granskats av Skolinspektionen 

Skolverket har under våren 2016 genomfört en 

kvalitetsgranskning av ledarskapet i Ljusnarsbergs 

kommuns förskolor. Förskolan ska enligt skollagen 

stimulera barns utveckling och lärande samt 

erbjuda en trygg omsorg (8 kap. 2 § skollagen 

(2010:800). Ledningens pedagogiska kompetens, 

strat egier och möjligheter till stöd, är av vikt för 

förskolans utvecklingsarbet e (Skolinspektionen 

2012). 

Skolinspektionens sammanfattande bedömning är 

att ledningen av förskolans pedagogiska 

verksamhet fungerar väl. Förskolechefen har byggt 

upp en organisation med tydlig struktur och vä l 

utvecklad kommunikation. Genom 

kompet ensutveckling och förenklad 

dokumentation fö r det systematiska 

kvalitet sarbetet ger fö rskolechefen personalen 

ytterligare förutsättningar för att utveckla 

verksamhet en. 

I Ljusnarsbergs förskolor är över 80 procent av 

personalen utbildade förskollärare. Det är en 

väsentlig skillnad mot riket i övrigt. 

Fortsatt låga resultatnivåer trots förbättring i årskurs 9 
Kommunen har haft låga betygsnivåer i årskurs 9 i 

många år. Det har saknats en analys som förklarar 

effekterna av de prioriteringar som 

kommunfullmäktige har gjort. Från och med 2014 

har resu ltat en dock förbättrats men i relation till 

300 

övriga kommuner finns kommunen fort farande 

bland dem som har sämst resultat . I 2017 års 

budget finns ett uppdrag åt bildningschefen att 

analysera och beskriva effekt erna av de satsningar 

som politikerna har gjort hittills. 

Elever i årskurs 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt {16 ämnen). Varje lodrät linje motsvarar en kommun. I det röda 
fältetfinns de kommuner i landet med sämst resultat och i de gröna de med bäst resultat. Diagram hämtat från Kolada. 
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Elever i årskurs 9 - trenden 1998-2016, meritvärde hemkommun, genomsnitt {16 ämnen). Diagram från Kolada. 

Det är intressant att se att flyktingmottagandet 

inte verkar ha påverkat resultatutvecklingen 

negativt, vare sig i Ljusnarsberg eller i riket. 

Resultaten har förbättrats i hela landet och även i 

Ljusnarsbergs kommun. I PISA-rapporten 2015, 

utgiven 2016, presenteras för första gången sedan 

PISA-undersökningarna startade en uppgång för 

svenska elevers prestationer. PISA är en 

internationell kunskapsundersökning i 72 länder 

eller regioner. Den genomförs vart tredje år och 

startade år 2000. PISA syftar till att utvärdera 

kvalitet, likvärdighet och effektivitet hos 

utbildningssystem i världen och att öka förståelsen 

för observerbara skillnader och orsakerna till dem. 

I förlängningen kan Sverige upptäcka vilka starka 

Stora satsningar på digitala verktyg 
Aldrig har skolan sett så stora satsningar på datorer 

och digit ala arbetssätt. Detta har ökat elevernas 

möjligheter att använda datorer som en naturlig 

del i sin inlärning. Eleverna i årskurs 8 - 9 har 

dessutom fått extra undervisning i olika 

programvaror för att vara väl förberedda inför 

gymnasiet. 

En ny lärplattform som kallas lt's learning har 

implementerat s och allt fler elever utnyttjar den. 

Här ska elever kunna kommunicera med sina lärare 

och följa sin utveckling digitalt. Nästa steg är att 

även ge möjlighet åt elevernas vårdnadshavare att 

och svaga punkter det svenska skolsystemet har 

(läs mer på Skolverkets hemsida). 

Det kommunala självstyret är starkt i Sverige och 

det värnas i opinionen. På senare år kan staten 

sägas ha inkräktat på det kommunala självstyret 

genom de många riktade statsbidrag som finns 

inom skolans område - bland annat flera åtgärder 

för att höja lärarlönerna. Därmed lägger staten sig i 

lönebildningen. 

Ljusnarsbergs kommuns största utmaning och 

viktigaste utvecklingsområde är fortfarande 

skolresultaten. I övriga verksamhetsmätningar står 

sig kommunen ofta förhållandevis väl. 

logga in på plattformen för att enklare kunna följa 

sitt barns utveckling. 

I delårsrapporten informerades om projektet 

" Digital kids" som innebär att en grupp elever lär 

sig och även sina lärare och klasskamrater att 

hantera digitala pedagogiska hjälpmedel. 

Förskolan har också kommit långt med att införa 

moderna arbetsmetoder. Från och med 2016 

schemaläggs barnen i ett datorsystem av 

föräldrarna själva och utifrån det kan sedan 

förskolorna planera bemanningen. 



Resultat Kunskap & kompetens 

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

Delmål 

Andelen elever som nått Skolverkets 
fastställda kravnivåer i ämnena svenska 
och matematik ska vara minst 58 % år 
2016 (källa Skolverket). 

Analys 

Resultat 

43,8% 
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Målet ej uppnått och en försämring jämfört med föregående år. Många av eleverna faller 
igenom i ett av delproven men klarar de övriga. Genomgående presterar pojkarna bättre än 

flickorna. 

Åtgärder 

Kraftfu lla åtgärder behövs för att höja resultaten. Tidiga insatser för de elever som inte når 
målen i svenska och matematik i åk 1 och 2. Skolan följer upp varje elevs resultat individuellt 
fyra gånger per läsår. Specialundervisning för de elever som har behov av detta. En analys 

krävs varför flickorna presterar sämre än pojkarna. 

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

Delmål Resultat 

För 2016 ska meritvärdet uppnå minst 190 189,2 

(källa Skolverket). 

Analys 

Målet uppnås inte. Resultatet är dock mycket nära målvärdet och på en marginellt högre 
nivå än föregående år. Även här är resultaten markant lägre för flickor än fö r pojkar vilket 
varit fallet tre av de senaste fyra åren. Jämfört med föregående år är det fler elever som 
klarat godkänt resultat men detta kompenseras av att färre elever nått de högre betygen. 
Behörigheten till gymnasiet har ökat från 79,5 procent år 2015 till 85,4 procent år 2016. 

Åtgärder 

Ett fortsatt arbete för att utveckla och stärka skolans systematiska kvalitetsarbete med 
individuell uppföljning av alla elever. Analys av varför flickorna presterar sämre än pojkarna 
och åtgärder för att åtgärda skillnaderna. 
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Innovationer & entreprenörskap 

Koncernen 

Ljusnarsbergs kommunlager AB 
Ljusnarsbergs kommunlager AB (LKAB) har till 

ändamål att i enlighet med kommunallagens 

sj älvkostnadsprincip uppföra och uthyra 

lagerutrymme med syfte att främja näringslivets 

utveckling i Ljusnarsbergs kommun. 

I mars 2011 färdigställde bolaget den lagerbyggnad 

som därefter har upplåtits till kommunens största 

privata arbetsgivare, Kopparbergs bryggeri AB. För 

detta tog Ljusnarsbergs kommun ett lån på 

45 000 tkr. 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-14 

beslutades att en försäljning av lagerbyggnaden 

skulle ske till befintlig hyresgäst, vilket innebar en 

änd ring av beslutet KF § 5 2016-01-21 om 

försäljning av aktierna. De gjorda skattemässiga 

avskrivningarna var för låga och bolaget skickade in 

en rättelse av deklarationerna t axeringsåren 2010-

2015. Skatteskulden reglerades genom att 

Kopparbergs bryggeri betalade en dellikvid på 

köpeskillingen. 

Efter gjord femårsbesiktning av 

investeringsprojektet såldes lagerbyggnaden den 

7 december 2016 för 26 974 tkr. Det innebar en 

bokföringsmässig vinst med 8 224 tkr och att det 

egna kapitalet åt erställdes. (Bolaget hade två extra 

Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 

kontrollbalansstämmor under året eftersom det 

egna kapitalet i bokföringen var negativt innan 

försäljningen.) Det egna kapitalet uppgår i 

bokslutet till 1169 tkr. Vidare amorterades skulden 

till Ljusnarsbergs kommun på totalt 23 588 tkr den 

21 december. I avsnit tet Fem år i sammandrag på 

sidan 6, syns hur bland annat detta förbättrade 

koncernens soliditet. 

Den 30 juni 2016 uppgår bolagets 

banktillgodohavanden till 1126 tkr. Årets resultat 

är en vinst med 3 944 tkr. 

Med största sannolikhet kommer bolaget att 

försättas i likvidation om en inte allt för lång 

framtid. Bolaget sålde lagerbyggnaden för en 

skattemässig förlust och kommer under sin 

kvarvarande fortlevnad inte att behöva betala 

någon bolagsskatt . 

Kommunstyrelsen anser att bolaget har bedrivits i 

enlighet med ändamålet. I enlighet med 

självkostnadsprincipen finns det kapital kvar i 

bolaget för att täcka framtida administrativa 

kostnader så som revision. För det fa ll att bolaget 

har pengar kvar efter en likvidation har köpare och 

säljare kommit överens om att detta ska användas 

t ill något som är t ill gagn för kommunens invånare. 

Stiftelsen har till ändamål att äga och förva lta Banktillgodohavandet per den 31 december 2016 

t illskjuten egendom i en anläggning för turism och uppgår till 679 tkr. Under året har Ställdalens IK fått 

konferensverksamhet som kan nyttjas av kommunens 15 t kr i bidrag för att iordningsställa en grillplats. 

invånare. Stiftelsens har inte bedrivit någon Stiftelsen fick en återbet alning av tidigare inbetalda 

verksamhet sedan fastighet en med tillhörande premier till AFA Försäkring avseende 2004 med 7 tkr. 

anläggning såldes vid årsskiftet 2005/2006. Resultatet i bokslutet är en fö rlust med -19 tkr. Av 

den tidigare inbetalda insatsen på 2 000 tkr, återstår 
Stiftelsen kan avvecklas snarast möjligt genom att 682 tkr i eget kapital. 

styrelsen beslutar om att använda 

banktillgodohavandet till något som så långt möjligt 

harmonierar med stiftelsens ändamål. 
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Resultat Innovationer & entreprenörskap 

Kommunens företagare ska vara positiva till den kommunala servicen 

Delmål Resultat 

70 poäng i SKL:s Insikten. Resultatet presenteras den 25 april 2017. 

Analys 

Resultat et är på uppåtgående. Mycket av ärendehanteringen sker inom Samhällsbyggnad 

Bergslagens ansvarsområden. 

Åtgärder 

Under 2016 har vi infört löpande uppföljning genom samarbetet i Business Region Örebro 
(BRO) har vi att avtal med Markör som gör uppföljningen. På så sätt får vi möjlighet att få 
direkt återkoppling på varje enskilt ärende. Inom norra länsdelen jobbar vi vidare med att 
etablera och utveckla LOTS-funktionen. I Kopparberg har vi informerat Räddningstjänsten 
och sotaren i Ludvika om syftet och tillvägagångssättet med LOTS-funktionen. 

I norra länsdelen har vi med jämna mellanrum möt en tillsammans med Samhällsbyggnad 
Bergslagen där vi st ämmer av arbetet med att utveckla den kommunala servicen. 

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

Delmål 

Plats 91 

Analys 

Resultat 

Plats 76 

Kommunen har fortsatt att klättrat i rankningen. På flera områden har resultaten förbättrats. 

Företagarna upplever bland annat att skolans attityder till företagandet är mycket positiva. 
Det finns en del utvecklingsområden kvar, till exempel nyföret agandet och andel i arbete. 

Åtgärder 

Tillsammans med företagsorganisationerna jobbar kommunen för att nå ut till företagarna 
med information och inbjudningar till olika aktiviteter och med uppsökande verksamhet som 
företagsbesök. Ett näringslivsprogram är framtaget och en näringslivsplan ska uppdat eras 

med aktivitet er kontinuerligt. 



Investeringar 2016 

Huvudvattenledning Bångbro mm 
Ett av kommunens större pågående projekt 

är en ny huvudvattenledning i Bångbro på 

sträckan Vårdcentralen till Wallmovägen. 

Etapp 1 innebär en kostnad på 3 287 tkr och 

etapp 2 en kostnad på 908 tkr. En del av 

projektet finansieras från den upparbetade 

fonden (1 367 tkr). Projektet planeras 

fortsätta med fler etapper till och med 2018. 

För att trygga leveranssäkerheten till 

reservoaren som nyttjas av Kopparbergs 

bryggeri har en omläggning av en 

vattenledning gjorts. Slutliga kostnaden blev 

1494 tkr, som bryggeriet betalar själva. 

Belysning i Rydbergsdal 
Kommunen äger 58 belysningsanläggningar. 

De flesta är äldre än 15 år. Bland årets 

investeringar finns säkerhetsåtgärder på 

Logebacken (200 tkr). I Rydbergsdal har 

installerats en ny belysningsanläggning för 

367 tkr. Sammanlagt har kommunen 

investerat 700 tkr i belysning år 2016. En 

slutlig avstämning har skett i mars 2017. 

Datorer till skolan 
Kommunen har köpt in omkring 80-100 

datorer till grundskolan. De förväntas räcka i 

3-4 år. Idag stäl ls krav på datorkunskaper i 

arbetslivet och det är viktigt att svenska 

elever förbereds på kraven från svensk 

arbetsmarknad. Under året har t .ex. 

projektet "Digital kids" pågått, där elever lär 

varandra och sina lärare om digitala verktyg. 

Enligt ett budgetuppdrag som följer upp 

lärarnas kunskaper och behovet av datorer i 

skolan, ska årets investeringar vara 

tillräckliga för att möta nuvarande behov. 



Redovisning Fg år Budget Netto 

Projekt Utgift Inkomst Netto Netto netto awikelse Avslutat 

Ljusnarsbergs kommuns egen förvaltning 

Allmännyttan: Yttre underhåll 2 392 0 2 392 0 2 250 -142 Ja 

Ombyggnation Ljusnarshallen 0 0 77 75 75 Nej 

Förskola Åst ugan 4 492 0 4 492 90 10985 6 493 Nej 

Utemiljöer förskola/grundskola 178 0 178 0 so -128 Ja 

Inventarier o brandlarm gymnastiksalar 0 0 0 65 40 40 Ja 

Riggards+HBV Annexet 766 0 766 0 712 -54 Ja 

Utsmyckning 0 0 0 0 250 250 Nej 

Strukturbuffert fastigheter 0 0 0 0 6025 6025 Nej 

Kommun h, tingsh, St Gården mfl 5 232 -377 4 855 0 1050 -3805 Nej 

Allmännyttan: Maskiner 445 0 445 0 0 -445 Ja 

Ljusnarshallen, tillbehör matsal 39 0 39 0 1250 1211 Nej 

Vikvägg, utrustning Kyrkbackskolan 66 0 66 0 60 -6 Ja 

Inventarier Garhyttans förskola 217 0 217 0 216 -1 Ja 

lnvent, utrust förberedande gymnasiesk 138 0 138 0 135 -3 Ja 

Förskola Fasegatan 24 0 24 0 0 -24 Nej 

Köksinventarier Centralköket 0 0 0 0 so so Ja 

Renovering Centralköket -2 634 0 -2 634 18645 0 2 634 Ja 

IT: Switschar och nätverksutrustn ing 0 0 0 194 320 320 Ja 

IT: Servrar, PC etc. 0 0 0 36 150 150 Ja 

Utrustn inkl läsplattor skolan 405 0 405 122 275 -130 Ja 

Läsplattor KS och utskott 0 0 0 0 65 65 Nej 

IT: Back-up 149 0 149 0 300 151 Ja 

IT: AD-migrering 0 0 0 0 594 594 Nej 

IT: Automatiseringstjänster 0 0 0 0 130 130 Nej 

Läsplattor äldreomsorgen för TES 0 0 0 0 40 40 Ja 

Överfallslarm soc, Gula villan 0 0 0 0 so so Ja 

En/två klassuppsättning datorer 80 0 80 0 80 0 Ja 

Nuddisar till förskolan 36 0 36 0 40 4 Ja 

Datorer/läsplattor förberedkl, basutrust 352 0 352 0 365 13 Ja 

Bergslagens kommunalteknik 

Ombyggn gator i samb m VA-omläggn 2 019 0 2 019 322 2 200 182 Ja 

Tillgänglighet (trottoarkanter} 0 0 0 36 so so Ja 

Trafiksäkerhet, handikappåtgärder 0 0 0 0 so so Ja 

Ryd bergdal och Trekanten 193 0 193 150 so -143 Ja 

Lekplatser 458 0 458 0 600 143 Nej 

Uppustning gatuljusnätet 609 0 609 816 500 -109 Ja 

Badplatser 34 0 34 0 40 6 Ja 

Parkutrustning 0 0 0 0 200 200 Ja 

Olovsvallen, armaturer 64 0 64 0 so -14 Ja 

Vatten och avlopp 

Mindre ledningsarbeten 2 028 0 2 028 2 201 510 -1518 Ja 

Finnhyttans vattenverk 895 0 895 9 1990 1 095 Nej 

VA-ledning VC-Wllmovägen 1879 0 1879 0 1000 -879 Nej 

VA-utbyggnad Silverhöjden 0 0 0 0 200 200 Ja 

Ledningsnät bl a Bångbro avlopp 1064 0 1064 0 1 500 436 Ja 

Mindre vattenverk, pumpstationer 0 0 0 0 250 250 Ja 

Renhållning[de11oni 

Tot alt investeringar 21617 -377 21 240 34 747 13 507 I 



Personalredovisning 

Inledning 
Utifrån personalekonomiska aspekter är 

personalredovisningen en viktig del i styrning och 

uppföljning av kommunens verksamheter. 

Statistiken som redovisas ska sättas i ett 

sammanhang tillsammans med redovisning av 

verksamheternas ekonomi, kvalitet och övrig 

verksamhetsuppföljning. Det är när vi har en 

samlad bild av olika mått och nyckeltal som en 
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helhetsbild av verksamheternas status kan ses. 

Personalredovisningen, som avser perioden från 

2016-01-01 till 2016-12-31 är framtagen på en 

kommunövergripande nivå och ger en bild av 

helheten. Det krävs nedbrytning för att man ska 

kunna få en mer detaljerad status av varje enskild 

verksamhet. 

Personalkostnader och antal anställda 
Personalkostnaderna i Ljusnarsbergs kommun 

utgick till 48 procent av kommunens totala budget 

2016 och uppgick t ill 192 844 tkr inklusive 

personalomkostnader. Motsvarande siffra för 

helåret 2015 var 176 536 tkr. 

Per den 31 december 2016 hade kommunen 319 

tillsvidareanställda samt 77 visstidsanställda, totalt 

396 personer som har en månadsanställning. I 

förhållande till samma mätdatum föregående år 

har anta let anställda ökat med 16 personer. Det är 

en minskning av tillsvidareanställda med åtta 

personer och en ökning med 24 visstidsanställda 

personer. 

På grundskolan har antalet anställda omräknat till 
heltider ökat med 17 jämfört med föregående år. 
Fastighetsavdelningen och Komvux har ökat med 
tre vardera. HVB Bergsgården minskade med två, 
förskolan med en och Koppargården med en. 
Sjuksköterskeverksamheten har haft flera vakanser 
och tre färre årsarbetare än samma period 
föregående år. 

Omräknat till heltider hade kommunen den 31 

december 2016 totalt 360,5 årsarbetare, en ökning 

med 15 årsarbetare vid jämförelse med samma 

tidpunkt föregående år. 

Antal anställda per anställningsmyndighet (tillsvidare och visstidsanställda) 

Anställningsmyndighet I 2016-12-31 I 201s-12-31 : 2014. 12.31 2014-12-312 

Kommunstyrelse 391 378 367 355 

Överförmyndarnämnd 5 2 3 3 

Totalt 396 380 370 358 

Antal årsarbetare 

Antal tillsvidareanställda 

r'•M,,Mu~.,111,:I*"":t""'™;t*""~ Totalt 319 327 327 318 

Åldersfördelning 
Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda 

medarbetare är tota lt 50 år, för kvinnor SO år och 

för män 49 år. Tabellen nedan visar 

åldersfördelningen. 5 7 procent av kommunens 

tillsvidareanställda medarbetare är SO år eller 

äldre. 



Åldersfördelning (Antal) 
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Pensi onsavgå nga r 
Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare 

per d en 31 december 2016 kommer 15 procent att 

uppnå 65 års ålder inom fem år. Största grupperna 

Antal personer som uppnår 65 år 2016-2020 
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Sysselsättningsgrad 
Av kommunens ti llsvidareanställda medarbetare är 

39 procent deltidsanställda (2015 - 43 procent). 

Diagrammet nedan visar att av kvinnorna är 

43 procent deltidsanställda (2015 - 47 procent) 

och av männen är 23 procent deltidsanstä llda 

(2015 - 24 procent). 

Sysselsättningsgrad (%) 
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Kvinnor 

40-49 50-59 60-

2019 

är lärare (åtta personer), undersköterskor (sex 

personer) och tjänstemän inom central 

administration (fem personer). 

2020 2021 

Av kommunens 319 tillsvidareanställda 

medarbetare är det totalt 195 personer som har 

sysselsättningsgrad 100 procent, 103 personer 

arbetar 75-99 procent och 21 personer har en lägre 

sysselsättningsgrad än 75 procent. 

• Deltid 

• Heltid 

M än 



Mer- och övertid 

Ant alet mer- och övertidstimmar uppgick under 

året t ill tota lt 7 093 t immar. Detta motsvarar cirka 

Frånvaro 
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3,4 årsarbetare. För 2015 var siffran 7 504 timmar 

och för 2014 var det 9 634 t immar. 

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent av arbetstid: 

Sjukfrånvaro (%) 2016 2015 

Total sjukfrånvaro 8,5 8,2 

Därav långtidssjukfrånvaro >60 dgr 55,6 51,4 

Sjukfrånvaro kvinnor 9,4 

Sjukfrånvaro män 5,4 

Sjukfrånvaro åldergrupp 29 år eller yngre 3,8 

Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år 7,4 

Sjukfrånvaro åldersgrupp 50 år eller äldre 10,8 

Av tabellen ovan kan vi se att den tota la 

sjukfrånvaron har ökat lite j ämfört med 2015. I 

åldersgruppen 29 år eller yngre har sjukfrånvaron 

gått ned igen. Av tabellen nedan visas att 

8,6 

6,3 

5,5 

6,9 

9,7 

Total sj ukfrånvaro (%) 2016 2015 

Bildningsverksamhet 6,2 6,5 
Central admin. inklusive fastighetsavd, kost 
från 2016 9,3 7,3 

Kostenheten - 9,2 

Sociala verksamheter 12,4 11,3 

Sjuklönekostnaderna uppgick 2016 t ill 3 259 tkr 

inklusive arbetsgivaravgifter, en ökning med 

Långtidsfrisk 
Långtidsfrisk innebär att under et t år inte ha någon 

sjukdag al ls och brukar redovisas som kommunens 

frisktal. Inom kommunen var det 35,5 procent av 

Rekrytering 
Inom kommunen genomförs främst 

ersättningsrekryteringar. Kommunen upplevde 

Arbetsmiljö 
Det syst ematiska arbetsmilj öarbetet är en 

lagst adgad verksamhet som handlar om att i det 

dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till 

alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka 

2014 2013 2012 2011 

7,3 6,2 6,6 5,5 

51,7 46,1 39,1 38,3 

7,9 6,5 7,3 6,1 

5 5,0 3,7 2,4 

2,7 2,4 1,6 0,7 

5,5 5,9 5,7 4,4 

9,4 6,9 7,8 6,8 

sjukfrånvaron sjunkit inom bildning, men ökat 

inom central administration och de sociala 

verksamheterna. Långtidssjukfrånvaroandelen är 

det som ökat m est . 

2014 

5,2 

6,9 

8,2 

10,6 

192 tkr jämfört med 2015 års kostnader som var 

3 067 t kr. 

de månadsanst äl lda medarbet arna som inte hade 

någon sjukdag alls under 2016. För 2015 var 

motsvarande siffra 33 procent. 

2016 främst svårighet er med att rekrytera lärare, 

socionomer sa mt sjuksköterskor. 

medarbetarnas hälsa och säkerhet. Kommunen har 

reviderat sina rutiner för syst emat iskt 

arbet smiljöarbete gällande från 2015-01-01. 



För att arbeta systematiskt med arbetsmiljön är 

det bland annat viktigt att rapportering och upp

följning av tillbud och olycksfall sker. Då finns 

möjligheten att risker i arbetet upptäcks och 

åtgärdas i t id innan medarbetare drabbas av 

olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa 

följder av arbetet. Olycksfallsrapportering är viktigt 

för att undvika att liknande olyckor händer igen. I 

enlighet med rutinerna för kommunens 

systematiska arbetsmiljöarbet e har rapportering 

och uppföljning skett enligt t abellen nedan. 

Orsak till anmälan Central admin. inkl 
kost- & fastighetsavd. 

Lyft, vridmoment 

Förslitning, belastning 

Halka, snubbla 

Skär, kläm, bränn, stickskada 

Slag, bett 
Färdolycksfall 

Hörsel, syn 

Allergi 

Arbetsorsakad ohälsa 
Hot eller hot om våld 

Annat... 

Totalt antal anmälningar 

2 

1 

3 
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Företagshälsovården fungerar som en oberoende 

expertresurs inom områdena arbetsmiljö och 

rehabilitering och arbetar för att förebygga och 

undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. 

Ljusnarsbergs kommuns rutiner för hur 

företagshälsovårdens tjänster ska användas syftar 

till att tydliggöra vilka beställningar av tjänster som 

görs med syfte att främja individens hälsa. Under 

2016 har kommunen utnyttjat 

företagshälsovårdens tjänster till en kostnad av 

158 tkr (2015 - 285 t kr) vilket motsvarar cirka 500 

kr per tillsvidareanställd medarbetare. 

Sociala verksamheter Bildningsverksamhet 

2 

2 
2 

1 

3 

10 0 

Händelser under 2016 samt plan för 2017 
Här följer en kort sammanfattning av aktivitet er inom personalområdet som skett under 2016 och vad som 
kommer att hända under 2017. 

• Under höst en 2016 har en medarbetarenkät genomförts i hela kommunen. Ett mindre omtag sker nu 
under våren 2017 i vissa delar av organisationen pga. för lågt deltagande för att få ett resultat . Direkt 
efter att det är klart kommer även en chefsenkät att genomföras. 

• I lönerevisionsprocessen 2016 satsade Ljusnarsbergs kommun extra medel på yrkesgrupperna 
sjuksköterskor, socialsekreterare och lärare. 

• Under 2016 har alla chefer haft fortsatt möjlighet att kompetensutveckla sig via videoföreläsningar på 
nät et. Under året har tre nya chefer gått en extern chefsutbildning. 

• Sedan i juni 2016 har lönerna administrerat s från Kumla med stöttning från Ljusnarsberg. I augusti körde 
man för första helt själva. HR-generalisten åker regelbundet på möte i Kumla med representanter för 
de andra kommunerna i lönenämnden samt löneavdelningen för att diskutera aktuella problem och 
lösningar. 

• Löneöversynen för 2017 är i startgroparna, dock behöver vi invänta industrins märke då det styr vissa 
av våra löneavtal. Kommunals löneavtal förpliktar oss som arbetsgivare att under 2017 ta fram en plan 
för hur vi ska kunna öka andelen helt idsanställda inom deras avtalsområde. Detta arbete kommer att 
göras i samarbete med enhetschefer, personalavdelningen, kvalitetssamordnaren, 
ekonomiavdelningen och arbetstagarrepresentanter. Prioriterade grupper för 2017 är lärare, 
förskole lärare och arbetsterapeuter. 
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• Ljusnarsbergs kommun ansökte under 2016 om att gå med i Regionhälsan för Örebro län och har börjat 
använda deras tjänster men det regelrätta avtalet träder i kraft senare under 2017. 

• För att förstärka arbetsmiljöarbetet har kommunen anlitat Regionhälsan för att genomföra deras 
bredare utbildning på plats hos oss för alla chefer och skyddsombud under 2017. Denna utbildning 
genomförs löpande i Örebro som framgent kommer vi att ha möjlighet att skicka nya chefer och 
skyddsombud på den som en del av deras introduktion i deras nya roller. 

Personalen på Förskolan Garhyttan anordnade nobelfest för barnen. Kungen (Kjell Bergman) och 

drottningen (Anette Hellman-Persson) förärade festen med ett bescik. På schemat stod promenad 
på röda mattan, prisutdelning, trerätters måltid och bal. 
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Kommunens finansiella ställning 

Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 

Inledning 
Resultaten i kommunerna varierar från år till år 

men ett enskilt års resultat i räkenskaperna är int e 

lika väsentligt som den finansiella ställningen. 

Lagstiftningen säger att kommunerna ska ha en 

"god ekonomisk hushållning". Begreppet innebär 

att ha balans mellan inkomst er och utgifter över 

M, samt att bedriva en effektiv organisation. Den 

allmänna utgångspunkten för en långsikt ig 

ekonomisk planering i kommuner är att varje 

generation sjä lv ska bära kostnaderna för den 

service som den konsumerar. Detta innebär att 

resultaten i kommunerna måste vara til lräckligt 

höga för att servicenivån ska kunna garanteras för 

kommande generationer utan att behöva höja den 

kommunala skattesatsen. 

Avgörande för skatteintäkterna är nivån på den 

kommunala skattesatsen och inkomstunderlaget i 

kommunen. Ljusnarsbergs kommun har lägst 

skattekraft i Örebro län och elfte lägst i landet av 

288 kommuner (Hofors och Dorotea finns inte med 

i st atistiken). Däremot är både verksamhetens 

net tokostnader och resultatet per invånare bäst i 

länet. Lj usnarsberg har näst högst resultat per 

invånare 2016 i riket, näst efter Bjurholm, och 

åt erfinns på plat s 36 över de kommuner i landet 

som har lägst nettokostnader per invånare. 

Anledningen till det höga resultatet för 

Ljusnarsberg i år och förra året har till betydande 

del att göra med de tillfälliga välfärdsmiljarderna 

och invandringen. Ljusnarsberg fick mest pengar 

per invånare men valde att bokföra endast 

50 procent på 2016 års resultat. Det gav 

kommunen en åttonde plats av 288 kommuner i 

riket som bokförde mest bidrag per invånare och 

en andra plats i länet, efter Laxå. Trots det är 

Ljusnarsbergs resultat förutom välfärdsmiljarderna 

högre, än det genomsnittliga resultatet per 

invånare i riket och länet inklusive 

välfärdmiljarderna. 

53174 
54 000 

Jämförelser med riket och länet 2016 
52 637 

44 000 

34 000 

24 000 

14 000 

4 000 

-6 000 

2 0921 023 -Snitt riket 

• Nettokostnad per invånare 

• Resultat per invånare 

48 409 

7 620 -~ 3 1061861 -Snitt länet Ljusnarsberg 

• Skatteintäkter per invånare 

• "Välfärdsmiljarder" per invånare 



Intäkter 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunen fick mycket pengar från de så kallade 

välfärdsmiljarderna 2015, som följs upp på sidan 

23 i förvaltningsberättelsen. På 2016 års resultat är 

bokfört 17 904 tkr (halva bidraget). 

En stor andel av verksamhetens finansiering 

(36 procent) sker via utjämningssystemet, 

fastighetsavgiften och välfärdmiljarderna och gör 

kommunen sårbar för snabba statliga beslut. Ett 

exempel i närtid är när SCB under 2016 beslutade 

att asylpersoner inte skulle räknas med i 

underlaget för kostnadsutjämningen. Barn som 

andel av befolkningen minskade (cirka 6 procent 
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mindre andel än föregående år). Ljusnarsbergs 

kommun förlorade 3 117 tkr i decemberprognosen 

(21/12) i jämförelse med den prognos som låg som 

underlag till nästa års budget (beslut 8/12). 

Skatteintäkterna som andel av finansieringen har 

minskat över tid. Åren 2015-2016 utgör de 

64 procent av finansieringen men år 2013 utgjorde 

de 70 procent och 2014 68 procent. Förutom 

statens generösa bidrag de senaste åren har även 

finansnettot minskat och är 2016 nere i noll kronor 

(finansiella kostnader och intäkter tar ut varandra). 

Kommunens likvida medel, tkr 

84 423 

Finansiering 

(tkr) 
Självfinansieringsgrad i nvesteri nga r 

619% 

• Skatteintäkter 

• Generella statsb o utjämn 

• Finansnetto 

2012 2013 2014 2015 2016 

Verksamhetens intäkter 
De senaste åren har kommunen fått stora belopp i 

bidrag från staten, både till skolan och 

äldreomsorgen, men först och främst bidrag från 

Migrationsverket för att finansiera kommunens 

flyktingmottagande. Verksamhetens intäkter har 

totalt sett ökat med ofantliga 42 743 t kr (46 

procent) på bara ett år. Bidragen från 

Migrationsverket har under samma tid ökat med 

25 639 tkr (69 procent). Hyres- och arrendeintäkter 

har ökat med 5 498 tkr (16 procent), bidrag från 

Skolverket med 5 400 tkr (247 procent), driftbidrag 

från Arbetsförmedlingen med 1 563 tkr 

(26 procent). 

Migrationsverkets bidrag till 

överförmyndarverksamheten har ökat med 

2012 2013 2014 2015 2016 

Nettoinvesteringar och avskrivningar genom eget kapital. 

894 tkr, grundskolans (inklusive förskoleklass) med 

5 235 tkr, kommunal vuxenutbildning med 

1 467 tkr och anordnande av boende åt 

ensamkommande barn med 13 135 t kr i jämförelse 

med 2015. Försörjningsst öd har fått 2 231 tkr i 

ytterligare bidrag. 

När nu staten ändrar ersättningsreglerna, som 

beskrivits på sidan 13 i förvaltningsberättelsen, 

innebär ett beroende av dessa bidrag en mycket 

stor risk för den kommunala verksamhetens 

finansiering. Kommunfullmäktige har gett 

kommunchefen i uppdrag, i samband med beslutet 

om 2017 års budget, att hålla sig uppdaterad om 

förändrade behov och föreslå åtgärder för att 

anpassa verksamhetens kostnader kontinuerligt . 



~sa rn b__e_te_o s in tlikte r 
TotaJJ: 136 070 !.kr 

2 609 
2 766 ~ \ 2 226 

. 
• Barnomsorgsavgift er 2% • Äldreomsorgsavgifter 4% • Hyror och arrenden 21% 

• Försäljning 1% • Bidrag från Skolverket 6% • Bidrag från Socialstyrelsen 2% 

• Bidrag från M igrat ionsverket 46% • Bidrag från Arbetsförmedlingen 6% • Driftbidrag från kommuner 1% 

• Statsbidrag från övriga 2% • Momsersättning 5% • Försäljning av verksamhet 2% 

• Övriga poster 2% 

Tillgångar och investeringar 
Som t idigare belysts, bland annat på sidorna 14-15 

i denna redovisning, är fastighetsvärdena i 

kommunen inte särskilt höga. Kommunen har 

däremot andra tillgångar av värde. En av 

kommunens mest värdefulla tillgångar är en 

fordran motsvarande 121 482 tkr på RKHRF 

Ljusnarsbergs äldrebostäder, som äger 

kommunens äldreboenden. Äldrebostäderna är 

värdefulla eftersom det är högst troligt att 

bostäderna där kommer att ha en hög 

uthyrningsgrad långsiktigt. 

Det är viktigt att kommunen bevakar sina 

fordringar. Det har den gjort genom att kräva av 

föreningen ovan att den deklarerar moms korrekt. 

Föreningen har gjort om sina deklarationer åren 

2010-2015 och återkrävt moms från Skatteverket. 

Detta har gjort föreningen rikare och den har 

amorterat 1 000 tkr på sina skulder till kommunen. 

Parterna har gjort upp om en fortsatt 

amorteringsplan på 250 tkr per kvartal. 

Precis som kommunen bevakar RKHRF 

Ljusnarsbergs äldrebostäders ekonomi, är det av 

vikt att bevaka avfalls- vatten- och avlopps- samt 

hyreskollektivens ekonomi. Den största delen av 

den kommunala verksamhet en, som ska 

finansieras genom skatteintäkter, riskerar att 

belastas för hårt om inte kollektiven är 

självförsörjande. Kommunstyrelsens uppsiktspl ikt 

behandlas i ett t idigare kapitel i 

förvaltningsberättelsen och då rör den de 

engagemang som kommunen har tillsammans med 

andra kommuner i form av till exempel 

gemensa mma nämnder och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen har också uppsiktsplikt över de 



egna verksamheterna. Härtill är det viktigt att inte 

glömma bort borgensåtaganden, fordringar och 

affärsverksamheternas ekonomi. Det finns stora 

utmaningar kopplat till dessa som rör mycket stora 

investeringsbehov. Här skulle det i längden kunna 

krävas viss skattesubventionering. Att tillskjuta 

skattemedel för finansiering av 

affärsverksamhet ernas investeringar kan däremot 

bli mycket betungande och påverka 

kärnverksamheterna i stor utsträckning. 

Kommunen har även placerat pengar i 

omsättningstillgångar och på bankkonton. Dessa 

tillgångsvärden har ökat under året med 21 311 t kr 

och uppgår i bokslutet till sammanlagt 191105 tkr. 

Att ha placeringar i olika omsättningstillgångar och 

långfristiga fordringar är ett sätt att förbättra 

kommunens finansiella ställning och ekonomiska 

trygghet, när anläggningstillgångar i form av 

fastigheter inte värderas särskilt högt. Kommunens 

soliditet har över tid fortsatt att förbättras och 

kommunen har till och med en positiv soliditet 

inkluderat ansvarsförbindelsen för pensioner. 

Skulder 
Kommunens skulder kan delas in i olika typer. 

Kommunen har 199 883 tkr i skuld till 

Kommuninvest. Den har tillkommit genom att 

kommunen har behövt låna pengar för att 

finansiera investeringar eller för att kommunen har 

övertagit lån från sina bolag. Ytterligare skulder är 

Avsättningar för pensioner 1 518 

Ansvarsförbindelser för pensioner 137 839 

Summa pensionsförpliktelser 139 357 

Placering pensionsmedel 0 

Återlånade medel 139 357 

Totalt 229 618 

varav lån till 

Ljusnarsbergs kommunlager AB 23 625 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebost äder 112 993 

Återstår kommunens "egna" lån 93 000 

Kommunen använder den stora lejonparten av 

välfärds miljarderna ti 11 investeringar. Stora 

investeringar i lokaler, digitala verktyg och 

vattenledningar har skett under året. Nästa år 

avslutas den största investeringen i 2016 års 

budget, som är en ny förskola i Stäl ldalen. 

Kommande år är inplanerat långt större 

investeringar, bland annat i en idrottshal l vid 

Kyrkbacksskolan och en utbyggnad av 

reningsverket i Bångbro. 

Nettoinvesteringar, tkr 
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21 240 

2012 2013 2014 2015 2016 

dem kommunen har till anställda som så 

småningom ska ta ut pension. Den pension som 

upparbetats innan 1998 redovisas som en 

ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Den 

del av skulden som upparbetats efter 1998 

redovisas som en avsättning. 

131528 
133 546 

0 

133 546 

199 883 

0 

111 993 

87 890 

2012 2013 2014 2015 2016 

Bild (ovan) Kassalikviditet: Den 

kortsiktiga betalningsberedskapen är 

god men har försämrats. Det beror på 

att stor del av kommunens lån förfaller 

inom ett år och att kommunen har 

omfattande åtaganden kopplade till 

flyktingmottagandet som ska fullföljas. 



Det finns också kortfristiga skulder av olika slag, 

som leverantörsskulder, momsskulder och dylikt. 

Andra skulder som specificeras i kommunens 

balansräkning är borgensåtaganden och 

leasingavtal. Borgensåtagandena har minskat med 

27 tkr. 

Leasingavtalen har ökat i värde med 1 582 tkr. Stor 

del av samtliga leasingavtal upphandlades under 

2016. Äldreboendet Solgården gjorde sig av med 

en bil som en del i ett sparbeting för 

äldreomsorgen och fastighetsavdelningen har 

utökat antalet leasade bilar med två. Alla 

leasingavtal och borgen utgör mer eller mindre 

Kostnader 
De finansiella kostnaderna är låga för tillfället till 

följd av de mycket låga marknadsräntorna. Detta är 

positivt fö r kommunsektorn i dagsläget som 

behöver investera i bostäder och lokaler. 

Flyktingmottagandet innebär både höga intäkter 

till kommunen och höga kostnader. Totalt har 

kommunens verksamhetskostnader ökat med 

11 procent på ett år. Verksamhetskostnaderna har 

ökat med 36 516 tkr, att jämföra med 

verksamhetsintäkterna som har ökat med 

42 743 tkr. Till exempel har personalkostnaderna, 

inklusive pensionskostnader, ökat med 9 procent 

(16 308 tkr) jämfört med 2015. Försörjningsstödet 

har ökat med 35 procent (1 884 tkr), 

långsiktiga åt aganden och det är därför som de 

redovisas separat i balansräkningen. 
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Alla skulder är förknippade med risker. Skulderna 

till Kommuninvest och pensionsskulderna är 

förknippade med risker för räntehöjningar. I 

dagsläget är ränten ivåerna lägre än någonsin. 

Övriga skulder där kommunen ändå har en klar 

uppfattning om kommande utbetalningar, är 

förknippade med en likvid itetsrisk genom att 

kommunen har förbundit sig att använda likvida 

medel till särskilda ändamål t rots att den inte vet 

vilka andra prioriteringar som behöver göras i 

framtiden. 

förskoleverksamheten med 13 procent (2 138 tkr), 

grundskolan med 17 procent (8 602 tkr), LSS med 

18 procent (3 827 tkr) och IFO:s personal och 

administration med 108 procent (5 788 tkr). Det är 

glädjande att kostnadsutvecklingen är magrare än 

intäktsutvecklingen, eftersom intäkterna kommer 

att sjunka betydligt nästa år. 

I efterföljande avsnitt görs en uppföljning av 

budgetavvikelserna inom respektive verksamhet. 

För fördjupad först åelse och analys av fler post er 

hänvisas till verksamhetsberättelserna som lämnas 

till kommunstyrelsen i samband med 

årsredovisningen varje år. 

Delar av statliga bidrag bokförs som en kortfristig skuld 
Det har tidigare i förvaltningsberättelsen 

redogjorts för syftet med att avsätta 24 073 tkr. 

Staten har placerat oproportionerligt många 

asylsökande och nyanlända personer i 

Ljusnarsbergs kommun. Det gör att kommunens 

verksamhet för detta ändamål är exceptionellt stor 

i förhå llande till hela den kommunala 

verksamheten. Skolan, förskolan och 

vuxenutbildningen har ökat i betydande 

omfattning på kort tid, samt kostnaderna för att 

anordna boende åt ensamkommande barn. 

Ytterligare statliga beslut har fattats under 2016. 

Att anpassa den kommunala verksamheten, som 

snabbt tvingats utökas med 20 procent, till 

förändrade ersättningsregler görs inte i en 

handvändning. Kommunen bedömer att viss del av 

åtagandet för vilket kommunen fick statliga bidrag 

2016 åt erstår även 2017. 

Det är inte ansvarsfullt att betrakta åtagandet som 

fullgjort. De avsatta medlen ska användas till 

anpassning av lokaler inom skola och förskola, 

eventuella uppsägningslöner samt för att täcka 

ytterligare kostnader som blir effekten av nya 

statliga beslut sent 2016. Framföra llt skillnaden 

mellan kostnader och bidrag för redan placerade 

ensamkommande barn. 



Ekonomisk uppföljning på verksamhetsnivå 

Gemensam administration -17 930 -27 536 -33 183 

Kostverksa mhet -3 544 -5 229 -3 242 

Politisk verksamhet -4 290 -4015 -5 122 

Överförmyndarverksam het -573 -59 -545 

Infrastruktur, skydd mm -17 862 -17 789 -16 439 
plan-och bygglovsverksamhet -1 580 -1 780 -1070 

markförsörjning -194 -131 -255 

näringslivsbefrämjande åtgärder -719 -422 -613 

turism -729 -649 -551 

gator, vägar, parker, utemiljö -9 802 -9 936 -9 570 

räddningstjänst och krisberedskap -4 838 -4871 -4 380 

Fritid och kultur -6 917 -7144 -6 916 
kulturverksamhet -1 554 -1110 -1161 

bibliotek -1 415 -1663 -1 752 

musikskola -1824 -1821 -1897 

fritidsverksamhet -2 124 -2 551 -2106 

Pedagogisk verksamhet -83 688 -77 274 -84 739 
förskola -13 677 -12 442 -13 201 

skolbarnomsorg -1447 -2 602 -3 225 

förskoleklass -1 284 -1593 -1519 

grundskola -41420 -36 891 -38 493 

särskola -3 949 -2 913 -2 995 

gymnasieskola -19 531 -17 607 -20 234 

kommunal vuxenutbildning -2 380 -3 226 -5 072 

Vård och omsorg -106119 -104 907 -97 375 
gem ad min enl SOL och HSL -4 454 -4 603 -5 205 

ordinärt boende -16 475 -15 498 -16 684 

särskilt boende -43 005 -37 692 -40839 

insatser enligt LSS och LASS -19 185 -22 013 -19 256 

färdtjänst -1 045 -1303 -1224 

individ- och familjeomsorg -5 370 -10 284 -7152 

missbruksvård och övrig vård vuxna -5 147 -2 763 -1004 

barn- och ungdomsvård -6 858 -5 902 -2 212 

ek bistånd och familjerätt -4 580 -4 849 -3 799 

Flyktingmottagande -4 723 2 908 -602 

Arbetsmarknadsåtgärder -5 808 -4 288 -4 497 

Affärsverksamhet -176 -542 -861 
näringsliv och bostäder -136 -340 -694 

kommunikationer -289 -371 -166 

vatten och avlopp 0 

avfallshantering 

Resultat Allmänna utskottet -63 615 -60 732 -71612 ----- -----
. Resultat Bildnings och sociala utskottet -188 739 -185 579 -181079 

Resultat Överförmyndarnämnden ------~ 4 ____ _<t36 ___ _ -56 

Resultat Allmännyttan 758 0 -774 
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Resultat verksamheterna ·;... :, · .: ·· ' : , ... . ,.:251 630 -245 875 -253 521 .. , ... 7 646 



Gemensam administration 
Under gemensamma verksamheter har 

kommunstyrelsens disponibla medel och lönepott 

inte använts fullt ut och redovisar ett sammantaget 

överskott med 5 105 t kr. Av kommunstyrelsens 

disponibla medel förbrukades 211 tkr, varav 

Kostverksa m het 
Kommunens ordinarie kostverksamhet redovisar 

ett överskott mot budget under året. Anledningen 

till underskottet på verksamheten är en 

omfördelning av bokförda investeringsutgifter 

2014 t ill d riftkostnader i samband med att 

invest eringsprojektet avslutades i september 2016. 

Mellanhavandena med RKHRF Ljusnarsbergs 

äldrebost äder och momsavst ämningarna 

Politisk verksamhet 
Kommunstyrelsen, dess utskott, 

kommunfullmäktige och övriga nämnder (inklusive 

administrativa kostnader) redovisar en posi tiv 

budgetavvikelse med 636 t kr, partistödet med 

Överförmyndarnämnden under året 
Nämnden är gemensam för Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora kommuner och med säte i 

Ljusnarsberg. Under året har förekommit hög 

personalomsättning (fem har slutat och sex har 

genomgått grundutbildning under året) och 

underskott prognostiserades som en följd av detta. 

Underskottet förankrades hos övriga 

medlemskommuner. Länsstyrelsen har granskat 

verksamheten och inte anmärkt något på 

verksamhetens kvalitet. Den omfattande 

invandringen av ensamkommande barn och 

ungdomar till norra Örebro län under hösten 2015 

resulterade i en ansträngd situation på enheten. 

och med den nya lagstiftningen för att begränsa 

inflödet i landet, har verksamheten fått goda 

förutsättningar att stabiliseras. 

Nämnden redovisar ett underskott på -66 tkr totalt 

för handläggningen av ensamkommande 

barnärenden, på grund av kostnader hänförliga till 

personalavveckling och -42 t kr för den övriga 

(ordinarie) verksamhetsdelen. Underskottet för 

den ordinarie verksamhet sdelen hänförs till högre 

100 tkr till Non existent center (kulturförening i 

Ställbergs gruva) och 111 tkr för olika 

personalaktiviteter som finansierades av 

"välfärdsmiljarderna". 

resulterade i lägre investeringsutgifter för 

ombyggnationen av centralköket, som höll sig 

inom beslutad budget. 

En rättsprocess mot 8MB innebär en bokförd 

kostnad på 600 tkr, i enlighet med 

försiktighetsprincipen, och avser åtgärder på 

Garhytteskolans kök. Ärendet är inte avgjort. 

74 tkr och revisionen med 196 tkr. En revisionsplan 

skulle kunna redogöra för planerade granskningar 

framöver. Inga allmänna val hölls under året 

(200 tkr i positiv avvikelse mot budget). 

portokostnader till fö ljd av fler utskickstillfällen 

2016 än vanligt. 

Anledningen till att Ljusnarsbergs kommun 

redovisar ett positivt resultat i verksamhet en är 

retroaktiv rekvirering av statsbidrag för hösten 

2015. Arvoden, tolk- och resekostnader särski ljs 

från budgeten och även ersättningar från 

Migrationsverket för att täcka motsvarande 

kostnader. Kommunerna måste själva stå för dessa 

in- och utbetalningar. Det innebär att övriga 

kommuner också bör ha fått ett positivt resultat i 

verksamheten totalt sett 2016. 

Under andra halvåret 2016 har Migrationsverket 

skrivit upp flera barn i ålder, till 18 år eller äldre. 

Migrationsverket betalar då inte ut någon 

ersättning för gode män, men kommunerna får 

inte samtidigt vägra gode männen att kvarstå på 

den grunden att M igrationsverket har skrivit upp 

barnens ålder. En juridiskt tveksam situation har 

uppstått som innebär ekonomiska förluster. 



Av medlemskommunernas totalt 229 ärenden om 

ensamkommande, fyller 97 18 år under nästa år. 

Nya ersättningsregler och uppskrivning av ålder i 

Infrastruktur, skydd med mera 
Byggnadskontor BMB redovisar ett underskott mot 

budget med -238 tkr som delvis beror på 

löneökningar som inte har budgeterats men som 

kommunerna faktureras när lönerevisionen är klar. 

Konsult har anlitats för arbete med översiktsplan 

och grönyteplan, varför planverksamheten 

redovisar ett underskott med -449 tkr, då 

kostnaden var budgeterad på staben. 

Kommunens verksamhetsbidrag för både 2015 och 

2016 till Tursam Bergslagen belast ar årets result at. 

Kommunens näringslivsavdelning redovisar ett 

överskott mot budget. Avseende 

markförsörjningen har kommunen inte haft några 

konsultkostnader, lantmät erikostnader eller 

liknande under året och någon större aktivitet har 

inte förekommit. 

Fritid och kultur 
Underskottet på fritidsverksamheten är hänförligt 

till en kostnad om 613 t kr för anslutning av 

kommunalt vatten och avlopp för Bergslagsvallen. 

Övriga verksamheter redovisar en positiv avvikelse 

Pedagogisk verksamhet 
Flera av de pedagogiska verksamhet erna redovisar 

rejä la budgetöverskott. Stat sbidrag från 

Migrationsverket till grundskolan hade ökat med 

50 procent. Skolan fick ytterligare st atsbidrag från 

Skolverket, se sidan 24, och fl era andra riktade 

stat sbidrag så som lärarlönelyft, karriärtjänster, 

mat ematiklyft, lågstadielyft, med flera. 

Orsaken till det höga resultat et inom 

vuxenut bildningen har kommunstyrelsen inte 

fördjupat sig i. Det krävs ytterl igare utredning för 

att ut röna varför verksa mhet en har redovisat stora 

Vård och omsorg 
Inom vård- och omsorg redovisar äldreomsorgen 

budgetöverskot t medan individ- och 

familjeomsorgen redovisar stora 

budgetunderskott. En beskrivning av individ- och 

familjeomsorgen under året finns på sidorna 31-32 
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vissa fall kommer att leda till att nämnden beslutar 

om nya arvodesnivåer för gode män framöver. 

En avsättning med 250 tkr har gjorts även i året s 

bokslut för att bygga upp en vägfond i kommunen 

där det för närvarande finns 1 000 tkr. Park och 

offentlig plats redovisar ett underskott mot budget 

med -206 tkr och avser skötsel av rastplatser. 

Kostnaderna uppstod efter ett avtal med 

dåvarande regionförbundet och Trafikverket om 

att det är kommunernas ansvar att sköta 

renhållningen av rastplatserna. Ljusnarsberg har 

inte budgeterat kostnaderna för tömning av sopor, 

men det regleras i internbudgeten 2017. 

Räddningsnämnden Väst erbergslagen redovisar ett 

underskott tot alt för året och Ljusnarsbergs andel 

belastar resultatet . Enligt överenskommelse med 

brandmännen har kommunen bland annat 

infö rskaffat skor och gym utrustning utöver det 

budgeterade driftanslaget. 

mot budget. Till exempel finns ett budgetöverskott 

på fritidsgården med 48 tkr och av utbet alda 

föreningsbidrag åt erst år 77 t kr av anslaget. 

överskott mot budget varj e år och ändå får 

utökade resursanslag till kommande års budget. 

Gymnasieskolan redovisar det stö rst a överskottet 

mot budget på 2 628 t kr. Ljusnarsbergs kommun 

fick tillbaka 431 tkr från Örebro kommun, som 

fakturerat för höga interkommunala ersättn ingar 

åren 2011-2015. Att kommunen har börjat 

organisera språkintroduktionen för nyanlända 

asylelever i egen regi har inneburit en vinst för 

kommunen. 

i förva ltningsberättelsen. Främsta orsaken till 

underskott et på individ- och 

f amiljeomsorg, -3 132 tkr, är konsultkostnader för 

att bemanna upp enhet en som haft svårt att 

rekrytera personal. Under hösten eskalerade dessa 



kostnader då personal och konsulter totalt 

överskred budgetramen. En uppföljning av 

konsultkostnaderna finns även på sidan 24. 

Vad gäller missbruksverksamheten avslutades dyra 

placeringar under året som inte hade följt s upp 

regelbundet. Resultatet i verksamheten är 

betydligt bättre än året innan, som var ett 

exceptionellt år avseende missbruksplaceringar. 

Försörjningsstödet (ekonomiskt bistånd) har ökat, 

vi lket har redogjorts för på sidorna 31-32. 

Barnplaceringarna har ökat och anslaget har ökat 

till 2017 års budget. Barnplaceringarna kan sägas 

vägas upp av placeringar av ensamkommande barn 

Flyktingmottagande 
Kommunens eget HVB redovisar ett överskott mot 

budget med 1101 tkr. Stödboendet togs inte i bruk 

förrän på hösten och det har varit flera tomma 

platser stundtals på boendet. IFO redovisar ett 

överskott hänförligt till statsbidrag avseende 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Överskottet är främst hänförligt till minskade 

personalresurser som bokförs som 

arbetsmarknadsåtgärder på äldreboendet 

Solgården. Det utgjorde en del av ett sparbeting 

inom äldreomsorgens verksamheter där behoven 

succesivt har minskat sedan ett antal år tillbaka. 

Kommunens servicegrupp, arbetsledning och 

övriga arbetsmarknadsåtgärder redovisar 

sammanlagt ett överskott med 96 tkr. Det senare 

är anmärkningsvärt eftersom den enheten 

redovisade mycket stora budgetunderskott tidigare 

år (2015: -1 450 tkr; 2014: -932 t kr; 2013: -102 tkr) . 

Förklaringen till t idigare års underskott har 

rapporterats vara en instabil IFO-enhet och 

svårighet er att få ut människor med 

försörjningsstöd i aktiviteter. 

En organisationsförändring 2016 innebär att 

arbetsmarknadsenheten och kommunal 

vuxenutbildning delas upp och organiseras under 

varsin chef. Extra ledningsresurser finansieras av 

"välfärdsmi ljarderna". Tidigare låg enheterna 

under samma ekonomiska ansvarsområde. 

på enheten, som redovisar ett i stort sett 

motsvarande överskott. 

En momsavstämning efter avstämningen av 

mellanhavandena med RKHRF Ljusnarsbergs 

äldrebostäder har genererat en intäkt med 
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2 345 tkr som avsåg 2015. En kreditering från 

samma förening avseende debiterad moms åren 

2010 och 2011 förbättrar resultatet ytterligare 

med 1 449 tkr. 

För ordinärt boende beror avvikelsen på lägre 

kostnader för måltider och många vakanser inom 

sjuksköterskeenheten. 

ersättning för kostnader hänförliga till placering av 

ensamkommande barn med 2 097 tkr. Under våren 

gjordes en inventering av placeringar och det som 

inte hade rekvirerats för 2014-2015 rekvirerades 

istället under 2016. 

Verksamheternas storlek 

• Gem administration ink kost 

• Politisk verksamhet ink överförmyndare 

• Infrastruktur, skydd, mm 

• Fritid och kultur 

• Pedagogisk verksamhet 

• Vård och omsorg 

• Flyktingmottagande 

• Arbetsmarknadsåtgärder 

• Affärsverksamhet 



Affärsverksamhet 
Affärsverksamheten belastar inte kommunens 

resultat utan bokförs som en skuld eller fordran på 

avgiftskollektiven - antingen al lmännyttans 

hyreskollektiv eller vatten- och avlopps- samt 

avfallskollektiven. Ofta omsluter de stora pengar 

och en dålig ekonomi kommer att påverka 

kommunen genom att den behöver tillskjuta 

skattemedel. En allt för bra ekonomi innebär att 

kommunen måste betala t i llbaka pengar så 

småningom till avgiftskollektiven. Det kan vara en 

konsekvens av att kommunen inte har sett till att 

ombesörja underhåll och investeringar i tillräcklig 

utsträckning. 

Inom affärsverksamhet ens områden återfinns även 

kollektivtrafik, skogsbruk samt fastigheten Stora 

gården. Stora gården redovisar en förlust som till 

stor del beror på en faktura för anläggnings

reparationer på Bergsgården på 194 tkr. 

Tillsammans med Allmännyttans budgeterade 

förlustresultat på 549 tkr (utfallet blir alltid noll) 

blir resultatet för näringsliv och bostäder ett 

överskott. 

Kommunens allmännytta redovisar ett 

förlustresultat för året med 166 tkr. Det innebär 

att verksamheten måste skapa utrymme nästa år 

för att ha råd till investeringar. Verksamheten har 

t agit tillbaka delar av sin administration och 

samtidigt bytt redovisningsprincip för 

hyresintäkter. Tidigare bokförde kommunen 

hyresint äkterna månaden de faktureras men 

numera gör allmännyttan som bolagen, att de 

bokför intäkterna den månad de avser (hyrorna 

aviseras i förskott). Detta innebär att endast elva 

månaders hyror kommer att tillföras 

verksamhetens resultat. Avsaknad av en tolfte 

månad innebär drygt -1 500 tkr i skillnad 2017. 

Planerade investeringsnivåer framöver innebär 

kapit alkostnader mellan 1 000 tkr - 3 000 tkr och 

är beroende av den fortsatta ränteutvecklingen. 

Det är lättare att bygga upp investeringsreserver 

när ekonomin är god, som i dagsläget, än att göra 

det när vakansgraden ökar, om den ökar vill säga. 

Bostadsmarknaden verkar däremot vara tämligen 

mättad i kommunen eftersom det inte byggs 

någonting nytt. 

Persontrafikens underskott hänförs t ill ett 

underskott för ett projekt som kommunen fick 

beviljat bidrag för från de så kallade 

Citybanepengarna. För resultaten i vatten- och 

avlopps-, samt avfallsverksamheterna hänvisas till 

övriga engagemang i denna förvaltningsberättelse 

eller till BKT:s egen årsredovisning. 
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Verksamhetsöversikter (nyckeltal för verksamheterna) 
Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut 

(tkr) 2013 2014 2015 2016 2016 
0-085 ADM, IT, MM ~-

Intäkter -13 775 -4 101 -8 312 -4 745 -5 176 
Kostnader 26 791 21 066 26142 32 609 32 501 

Netto 13 017 16 965 17 830 27 864 27 325 

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 2 670 3453 3618 5 724 5458 

Förändring mellan åren, brutto(%) -47,6% 30,3% 5,1% 14,9% 53,3% 

Statistik 
Antal kommuninvånare 4 875 4 913 4 928 4 868 5006 

086 KOSTVERKSAMHETEN 

Intäkter -7 967 -8 138 -8 393 -8 471 -8 859 
Kostnader 11 633 12 285 11 937 11 713 14 088 

Netto 3 667 4147 3 544 3 242 5 229 

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 2 386 2 501 2 422 2 406 2 814 

Förändring mellan åren(%) 3,2% 5,6% -2,8% 10,3% 18,0% 

Statistik 
Antal tillagade/sålda luncher totalt 150 000 135 095 
Andel ekologiskt inköpt livsmedel 10,0% 10,0% 13,0% 26,0% 

1 Politisk verksamhet exkl BÖN 
Intäkter -110 -226 -77 0 -2 
Kostnader 4979 4 913 4 411 5 118 4 016 

Netto 4 870 4 687 4334 5118 4 015 

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 999 954 879 1 051 802 

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

1301-13012 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET INKL GODE MÄN ARVODEN 

Intäkter -1 754 -2 448 -2 557 -2 479 -4 702 
Kostnader 2 284 3 104 3086 3027 4 761 

Netto 530 656 529 548 59 

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 109 134 107 113 12 

Förändring mellan åren (%) -15,1% 23,7% -19,3% -13,0% -88,8% 

Antal ärenden/årsarbetare 141 168 236 218 

Statistik 
Antal ställföreträdare per årsarbetare 194 204 212 172 
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(tkr) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut 
2013 2014 2015 2016 2016 

3 KUL TUR OCH FRITID EXKL 
KUL TURS KOLA 
Intäkter -834 -267 -346 -93 -577 
Kostnader 7 130 5 180 5 439 5 112 5900 
Netto 6 296 4 913 5 093 5 019 5 323 

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 1 291 1 000 1 033 1 031 1 063 

Förändring mellan åren (%) 14,0% -22,0% 3,7% 0,4% 4,5% 
Självfinansieringsgrad (%) 11,7% 5,2% 6,4% 1,8% 9,8% 

Statistik 
Antal utlånade media/invånare 20 659 21 888 19 177 19 178 17 660 
Antal föreningar som erhållit föreningsbidrag 10 8 13 

3301 MUSIK/KUL TURSKOLA 

Intäkter -127 -110 -58 -129 -183 
Kostnader 1 381 1 597 1 882 2027 2004 

Netto 1 254 1487 1 824 1 897 1 821 

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 257 303 370 390 364 

Förändring mellan åren (%} -0,3% 18,6% 22,7% 0,7% -0,2% 
Självfinansieringsgrad (%) 9,2% 6,9% 3,1% 6,4% 9,1% 

Kostnad per elev (kr) 11 506 13 309 15 682 16 887 16 695 
Nettokostnad per elev (kr) 10 446 12 390 15 197 15 809 15 172 

Statistik 
Antal musikskoleelever 120 120 120 120 120 

40-41 BARNOMSORG 
Intäkter -4 385 -3 466 -4193 -3 788 -6 499 
Kostnader 17 154 16 802 17 870 17 921 19 955 
Netto 12 769 13 336 13 677 14133 13 456 

-varav bidrag från Migrationsverket 0 -723 -921 0 -1622 

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 3 519 3 420 3626 3 681 3986 
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 2 619 2 714 2 775 2 903 2 688 

Förändring mellan åren (%) 5,8% 4,2% -2,8% 0,5% -1,6% 
Självfinansieringsgrad (%) 25,6% 20,6% 23,5% 21 ,1% 32,6% 

Kostnad per barn (kr) 117 365 116341 114 750 119 473 122 906 
Nettokostnad per barn (kr) 87 365 92 338 87 824 94 219 82 877 

Statistik 
Antal barn i åldersgruppen 1-5 år 168 166 179 183 198 

Förväntad/faktisk efterfrågan (87%,2016-82%) 146 144 156 150 162 
Årsarbetare m pedagogisk högskoleexamen 49,9 58,3 84 
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(tkr) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut 
2013 2014 2015 2016 2016 

42 Sko/barnsomsorg 
Intäkter -444 -545 -593 -382 -605 
Kostnader 2 219 2 204 2 040 2 675 2194 

Netto 1 775 1 659 1447 2 293 1 589 

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 455 449 414 550 438 
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 364 338 294 471 317 

Förändring mellan åren (%) 7,5% 2,0% -28,4% 13,5% 9,8% 
Självfinansieringsgrad (%) 20,0% 24,7% 29, 1% 14,3% 27,6% 

Kostnad per barn (kr) 27 665 27 483 25439 31845 26 079 

Nettokostnad per barn (kr) 22133 20688 18 045 27 299 18 888 

Statistik 
Antal barn i åldersgruppen 6 -12 år 224 224 224 235 235 
inskrivna i kommunens fritidshem 87 92 78 84 89 

Förväntad/faktisk efterfrågan 35,8 % 80 80 80 84 84 
Förväntad efterfrågan 35,8% 35,8% 35,8% 35,8% 35,8% 
Antal inskrivna barn/årsarbetare 31,8 33,3 35,0 20,3 

43-44 Grundskolan inkl förskoleklass 
Intäkter -5 193 -7 096 -8 034 -1 1 619 -21 358 

Kostnader 49180 49154 50738 52 023 60365 

Netto 43 987 42 057 42 704 40 404 39 007 

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 10088 10005 10296 10687 12059 
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 9023 8560 8666 8300 7 792 

Förändring mellan åren (%) 7,3% -0,8% 3,8% -1,8% -8,7% 

Självfinansieringsgrad (%) 10,6% 14,4% 15,8% 22,3% 35,4% 

Kostnad per elev (kr) 135 857 139 245 138629 142 139 160 546 
Nettokostnad per elev (kr) 121 511 119 142 116 678 110 393 103 743 

Kostnadlmeritpoäng 

Statistik 
Antal ungdomar i åldersgruppen 6-15 år 362 353 366 366 376 

Lokalyta/elev 
Andel behöriga elever till yrkesprogram 80,0% 76,5% 79,5% 85,4% 
Antal lärare/100 elever 12,50 12,50 12,49 12,49 12,49 

443 453 SÄRSKOLA INKL GYMNASIESÄR 
Intäkter -47 -57 -23 -20 -32 

Kostnader 5 806 5 230 3 973 3 671 3 364 

Netto 5 759 5173 3 949 3 651 3 332 

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 1181 1053 801 750 666 

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

Kostnad per elev (kr) 400 428 360 662 397 280 367 080 336 360 
Nettokostnad per elev (kr) 397 193 356 752 394 940 365130 333 210 

Statistik 
Antal elever i åldersgrueeen 6-19 år 15 15 10 10 10 
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(tkr) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut 
201 3 2014 2015 2016 2016 

45 Gymnasieskola, 
Intäkter -713 -852 -2 271 -3168 -4 217 

Kostnader 17 892 18 382 21 802 22 353 20 881 

Netto 17 180 17 531 19 531 19185 16 665 

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3524 3568 3 963 3 941 3 329 

Nettokostnad per elev (kr) 101 056 100 751 93897 80118 

Statistik 
Antal elever i åldersgruppen 16-19 år 170 174 208 208 

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år 70,8% 72,2% 

511 Ordinärt boende (Hemtjänst) 
Intäkter -3 530 -3 264 -2 699 -2 912 -2 818 

Kostnader 19 899 19 899 19175 18 816 18 316 

Netto 16 369 16 635 16 475 15 904 15 498 

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 4 082 4 050 3 891 3865 3 659 
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3358 3 386 3343 3 267 3096 

Förändring mellan åren (%) 3,7% 4,9% 1,8% -1,7% -5,9% 
Självfinansieringsgrad (%) 17,7% 16,4% 14,1% 15,5% 15,4% 

Kostnad per beviljad hemtjänsttimme 
Nettokostnad per invånare äldre än 79 år 49 602 52 642 53146 51303 49200 

Statistik 
Antal invånare 80 år och äldre 330 316 310 310 315 

NKl-index 86% 73% 90% 90% 95% 

512 Särskilt boende inkl Treskillingen 
Intäkter -1 3 244 -13 534 -9 713 -13 185 -16 514 

Kostnader 51 560 50459 52 718 53 815 54 206 

Netto 38 316 36 924 43 005 40 630 37 692 

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 10 576 10 270 10698 11055 10 828 
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 7 860 7 516 8 727 8346 7 529 

Förändring mellan åren (%) -0,4% -4,3% 8, 1% 2, 1% -12,4% 
Självfinansieringsgrad (%) 25,7% 26,8% 18,4% 24,5% 30,5% 

Kostnad per boendeplats 405 983 397 311 415098 423 742 426 820 
Nettokostnad per invånare äldre än 79 år 116110 116 849 138 725 131 065 119 657 

Statistik 
Antal invånare 80 år och äldre 330 316 310 310 315 

Antal boendeplatser 127 127 127 127 127 

NKl-index 85% 89% 90% 90% 89% 
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(tkr) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut 

2013 2014 2015 2016 2016 
513 LSS och psykiatri 
Intäkter -1 746 -1 611 -2 290 -1 579 -3 327 
Kostnader 18 911 20 907 21 474 20 835 25 340 
Netto 17164 19 296 19185 19 256 22 013 

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 3 879 4 255 4 358 4 280 5062 
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 521 3 927 3 893 3 956 4 397 

Förändring mellan åren (%) 7,9% 9,8% 7,2% 7,6% 14,7% 
Självfinansieringsgrad (%) 9,2% 7,7% 10,7% 7,6% 13, 1% 

Statistik 
Antal boendeplatser vuxna 17 15 15 15 15 
Antal LASS-ärenden vuxna 11 10 10 10 13 

54-57 Individ- och familjeomsorg 

Intäkter -3 978 -3003 -1 404 -1 894 -5 235 
Kostnader 17 544 19 085 23359 16 061 29 033 
Netto 13 566 16 082 21 955 14167 23 798 

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 3599 3885 4 740 3299 5800 
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 2 783 3273 4 455 2 910 4 754 

Förändring mellan åren (%) 7,2% 35,6% 83,8% 18,6% 8,4% 
Självfinansieringsgrad (%) 22,7% 15,7% 6,0% 11,8% 18,0% 

Statistik 
Antal hushåll med försörjningsstöd 217 237 285 322 227 
Antal placeringsdygn barn (exkl ensamk.) 4 537 3 743 5147 
Antal placeringsdygn vuxna 998 2664 1 444 

601 Flyktingmottagande 
Intäkter -22 564 -25 099 -27 798 -13 181 -41 602 
Kostnader 21884 26673 32521 13 783 38 695 
Netto -680 1574 4 723 602 -2 908 

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) -139 320 958 124 -581 

Förändring mellan åren (%) 4,3% 2077,5% 2902,5% 282,5% -161,6% 

Statistik 
Antal ensamkommande placerade utanför Bergsg -32 
Antal placerade på Bergsgården* 12 19 43 38 34 
• 2015 bodde sex på Stora gården och fyra ankomstbarn på Bergsgården, utöver 33 ensamkommande. 



Resultat kommunens finansiella mål 

Investeringsnivån ska uppgå till högst 34 747 tkr 

Målvärde 

34 747 t kr 

Analys 

Resultat 

21 240 tkr 
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Stor del av "välfärdsmiljarderna" och de extra bidragen från Skolverket har utnyttjats t ill 

investeringar. Avvikelserna mot budget framgår av investeringsuppföljningen på sidan 39. 

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

Målvärde 

5% 

Analys 

Resultat 

22 % 

Kommunen har en mycket god likvid itet till följd av de extra statsbidragen och utbet alda 

schablonersättningar från Migrationsverket. Kassaflödet under året syns i 

kassaflödesanalysen i efterföljande räkenskaper. 

Det ska amorteras minst 7 000 tkr årligen 

Målvärde 

25 000 tkr 

Analys 

Resultat 

30 125 tkr 

Efter försälj ningen av en lagerbyggnad genom kommunens helägda bolag amorterades 

23 625 t kr. Av "välfärdsmiljarderna" beslutades at t 5 000 tkr skulle användas till att amortera 

en gammal sku ld. Ytterligare 1 000 tkr har amort erats p å lån avseende RKHRF Ljusnarsbergs 

äldrebostäder efter föreningens korrigering av äldre momsdeklarationer. Avseende en 

utbyggnad av reningsverket finns ett amorteringslån som innebär att kommunen amorterar 

500 tkr per år. 

Resultatet ska uppgå till minst 26 527 tkr år 2016 

Målvärde 

26 527 tkr 

Analys 

Resultat 

38 144 tkr 

Det höga budgeterade resultat et beror på 17 904 tkr från "välfärdsmiljarderna" som lades till 

i en ändringsbudget på våren och som adderades till det redan budgeterade posit iva 

resultat et. Den positiva budgetavvikelsen med 11 617 tkr kan hänföras till flera 

verksamheter. Först och främst redovisar de pedagogiska verksamheterna en posit iv 

budget avvikelse med 7 464 t kr som nästan t äcker upp hela det stora underskottet i vård- och 

omsorgsverksamhet erna på -7 532 tkr. Flykt ingmottagandet redovisar en positiv avvikelse 

med 3 509 tkr (i huvudsak hänförl igt ti ll retroaktiva statliga ersättningar). Av 

kommunstyrelsens disponibla medel återstår 3 689 tkr och av disponibla löner 1 416 tkr. 

Skatteintäkt erna genererade et t underskott mot budget med -2 858 tkr trots en posit iv 

befolkn ingsökning, men inkomstutjämningen genererade istä llet ett överskott med 5 025 t kr. 

Den finansiella kostnaderna är 941 t kr lägre än budgeterat till följd av de låga räntenivåerna. 
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RÄKENSKAPER 

Resultaträkning 
Kommun Kommun 

2015 2016 

Verksamhetens intäkter Not 1 93 413 136156 

därav jämförelsestärande intäkter Not 2 2 369 87 

Verksamhetens kostnader Not 3 -334 939 -371455 

därav jämförelse störande kostnader Not4 0 -87 

Avskrivningar Not 5 -6 423 -7 038 

Övriga rörelsekostnader 

Verksamhetens nettokostnader -247 949 -242 337 

Skatteintäkter Not 6 173 117 180 228 

Generella st atsbidrag o utjämning Not 7 97 741 100 253 

Finansiel la intäkter Not8 2 497 2 626 

Finansiella kost nader Not 9 -3 039 -2 626 

Resultat före extraordinära poster 22 367 38144 

Extraordinära intäkt er Not 10 0 0 

Extraordinära kostnader Not 10 0 0 

Årets resultat Not 10 22 367 38 144 



Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar: 

Mark, byggnader o tekn anläggningar 

Maskiner och inventarier 

Finansiella anläggningstillgångar 

Långfristiga fordringar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Avsättningar 

Avsättningar för pension och liknande 

förpliktelser 

Avsättning till deponi m.m. 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Summa skulder och avsättningar 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

Ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 

bland skulder och avsättningar 

Övriga ansvarsförbindelser 

Borgens- o övriga ansvarsförbindelser 

Leasing 

SUMMA PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

Not 12 

Not 13 

Not 14 

Not 17 

Not16,17 

Not 18 

Not 19 

Not 20 

Not 21 

Not 22 

Not 23 

Not 24 

Not 25 

Not 26 
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Kommun Kommun 

2015 2016 

153 562 168 387 

7 201 6 548 

2 190 2 165 

136 601 113 030 

299 554 290130 

91297 106 677 

78 497 84 428 

169 794 191105 

469 348 481235 

132 722 155 089 

22 367 38146 

155 089 193 235 

1518 2 018 

5 098 2 898 

205 883 106 750 

101 760 176 334 

314 259 288000 

469 348 481235 

137 839 131528 

4115 4088 

884 2 466 

142 838 138082 
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Kassaflödesanalys 

Kommun Kommun 

2015 2016 

Den löpande verksamheten Not 

Året s resultat 22 367 38144 

Justering för avskrivningar 5 6 423 7038 

Justering för gjorda avsät tn pensioner o övriga 20,21 -1 655 -1700 

Just för övr ej likviditetspåv post er 11 0 0 
Medel från verksamheten före förändr 
rörelsekap 27 135 43 482 

Ökning(-)/ minskning(+) kort fristiga fordringar 1 816 -2 485 

Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder 42 499 74574 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 71 450 115 571 

lnvesteringsverksamhet 

Investering i mat eriella anläggn.tillgångar 12,13 -16 000 -21240 

Försälj mat eriella tillgångar (exkl reavinst) 12 240 33 

Investering i finansiella anläggningst illg 14 0 0 

Försäljning finansiella anläggningsti llg 14 0 24 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 760 -21183 

Finansieringsverksamhet en 

Upptagna lån 0 0 

Ökning (·)/minsk (+) långfr fordr, omstillg 17 -16 111 10 671 

Amortering av skuld 22 -26 610 -99133 

Kassaflöde från flnansieringsverksamheten -42 721 -88 462 

Årets kassaflöde 12 969 5 926 

Likv ida medel vid årets början 65 528 78497 

Likvida medel vid året s slut 78 497 84423 



Noter till resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys 
(alla belopp i tkr) 

I Notl Verksamhetens intäkter 2015 

enligt driftredovisningen 109454 

varav 

Barnomsorgsavgifter 1 711 

Äldreomsorgsavgifter 5 586 

Skolmåltider 3 415 

Äldreomsorgsmålt ider 4494 

Övriga avgifter 122 

Hyror och arrenden 33 358 

Försäljning 9141 

Bidrag 51558 

Övriga intäkter 69 

Av dessa avgår interna transaktioner -16 041 

Summa 93 413 

I Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- 2015 

hetens intäkter, enl driftredovisn 

Realisat ionsvinst an läggn. tillgångar 12 

Återbetaln ing AFA 2 291 

2 303 

I Not 3 Verksamhetens kostnader 2015 

enligt driftredovisningen 361 024 

varav 

Kostnader för arbetskraft 176 536 

varav pensionskostnader inkl löneskatt 24,26% 6494 

förändring av pensionsavsättning -31 

pensionsutbetalningar 5 272 

pensionsförsäkringar 1208 

förvaltningsavgifter 45 

Entreprenad, köp av verksamhet 111536 

Lokalhyror/hyror leasing 20 517 

Bränsle, energi och vatten 8 947 

Tele, datakommunikation, porto 3147 

Livsmedel 3 883 

Material och varor 5 813 

Försörjningsstöd 5 319 
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2016 

158 180 

2 226 

5 887 

3 664 

4478 

246 

38 856 

9 010 

93 797 

17 

-22 024 

136156 

2016 

87 

0 

87 

2016 

403 749 

192 844 

5614 

-585 

5 047 

1078 

73 

127 935 

21 580 

9 499 

3 317 

4 320 

7 673 

7 203 
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Övriga bidrag 8 330 7 131 

Transporter och resor samt övr kostnader 7 030 11977 

Kapitalkostnader 9 966 10 271 

Avgår kapitalkostnader -10 044 -10 271 

Av dessa avgår interna transaktioner -16 041 -22 024 

Summa 334 939 371455 

INot4 Jämförelsestörande ooster I verksam- 2015 2016 

hetens nettokostnader, enl driftredovisn 

Realisationsförlust försä ljning byggnader 0 0 

Nedskrivning fastigheter 0 0 

Summa 0 0 

I Not 5 Avskrivningar 2015 2016 

Inventarier 1 203 1305 

Fastighet er och anläggningar 5 220 5 733 

Nedskrivning återförd 0 0 

Nedskrivningar materiella 0 0 

Justering avskrivningar badanläggning 0 0 

Nedskrivningar finansiella 0 0 

Summa 6423 7038 

I Not6 Skatteintäkter 2015 2016 

Preliminära skatteinbetalningar under året 173 245 181038 

Preliminär slutavräkning innevarande år -339 -1 016 

Slutavräkning föregående år 211 207 

Summa 173 117 180 228 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 

rekommendation RKR 4.2. 

I Not7 Generella statsbidrag och utlämning 2015 2016 

lnkomstutjämning 62 036 65 949 

Kostnadsutjämning 6 305 5 318 

Utjämningsbidrag LSS -48 1035 

Strukturbidrag 2 248 1 741 

Fastigh etsavgift 9102 8 475 

Regleringsbidrag/avgift -175 -169 

Kompensation för höjda sociala avgifter för unga 370 0 

Extra statsbidrag m.a.a. flyktingsits. enl. prop. 2015/16:47 17 904 17 904 

Summa 97 742 100 253 
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Den 17 december 2015 presenterade regeringen den 
fastställda fördelningen av bidrag på sammanlagt 9,8 
miljarder kronor mellan kommunerna enligt prop. 
2015/16:47. Ljusnarsbergs kommun fick sammanlagt 35,8 
miljoner kronor. Bidraget ska täcka kostnader 2015 och 
2016 och klassas som generellt. 

RKR har publicerat en rekommendation för fördelningen av 
bidraget mellan 2015 och 2016. Den grundläggande 
principen för periodisering är att uppnå en god matchning 
mellan intäkter och kostnader. I detta fall finns dock inget 
tydligt sådant samband eftersom kommunen för visso 
skulle kunna ha en god uppfattning om kostnaderna för 
mottagandet 2015 men svårare att förutspå kostnaderna 
för det presumtiva motagandet under 2016. I situationer 
där det saknas en direkt koppling m ellan intäkter och 
kostnader utgör tidsmatchning det enda rimliga 
alternativet. 

RKR föreslår två alternativa periodiseringsmöjligheter. Det 
första alternativet är att göra en jämn fördelning av 
bidraget mellan 2015 och 2016. Det andra alternativet är 
att periodisera bidragetfr.o.m. den månad 2015 då 
kommunen bedömer att kostnaderna för 
flyktingsituationen började öka i betydande omfattning 
t.o.m. hela 2016 {här finns möjligheten att periodisera 
med en 13-del per månad fr.o.m . december 2015 t.o.m. 
december 2016). Ljusnarsbergs kommun har valt 
alternativ 1 och därför intäkts/ört 50 procent av bidraget 
2015. Alternativ 1 innebär en tydlighet och enkelhet 
medan alternativ två måste baseras på en subjektiv 
uppfattning om när kostnaderna för flyktingsituationen 
började öka i betydande omfattning. 

1Not8 Finansiella Intäkter 2015 2016 

Räntor medelsplacering 134 499 

Räntor från koncernföretag 421 28 

Räntor utlåning 1 0 

Räntor kundfordringar 32 26 

Ersät tning kommunal borgen -393 120 

Vinst avyttring obligationer och värdepapper 0 

Övriga finansiella intäkter 2 302 1954 

Summa 2497 2626 

1Not9 Finansiella kostnader 2015 2016 

Räntor på anläggningslån -2 386 -1 688 

Upplupna räntor -644 

Förlust vid försäljn av finansiella omsättningstillg 0 -624 

Övriga finansiella kostnader -7 -314 

-3 037 -2626 
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I Not 10 Avstämning av balanskravet 2015 2016 
= Årets resultat enligt resultaträkningen 22 367 38144 
- reducering av samtl iga realisationsvinster -87 

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 
+ orealiserade förluster värdepapper 0 
- justering för återföring av orealiserade förluster 0 

värdepapper 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Justerat resultat 22 367 38057 

INot11 Justering för övr!ga ej llkviditetsP-åverkande poster 2015 2016 
Övrigt 0 0 
Summa 0 0 

I Not 12 Materiella anläggningstillgångar 2015 2016 
Mark och byggnader 

Anskaffningsvärde 306 454 326 958 
Ackumulerade avskrivningar -152 892 -158 571 
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 
Ackumulerade uppskrivningar 0 0 
Bokfört värde 153 562 168387 

Redovisat värde vid årets början 143 810 153 562 
Invest eringar 15 213 18 654 
Försäljning och utrangering -240 -33 
Nedskrivningar 0 0 
Justering avskrivn ing badanläggning 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 
Avskrivn ingar -5 221 -5 678 
Överföringar från eller till annat slag av tillgång 

Övriga förändringar 1 882 
Redovisat värde vid årets slut 153 562 168387 

Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning. Tillämpad 

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

Huvudprincipen används och be/oppsgränsen 

för anläggningstillgång är över ett basbelopp. 

I Not 13 Maskiner och inventarier 2015 2016 
Anskaffn i ngsvärd e 16 463 17 169 
Ackumulerade avskrivningar -9 262 -10 621 
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 
Ackumulerade uppskrivningar 0 0 
Bokfört värde 7 201 6548 
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Redovisat värde vid årets början 7 617 7 201 

Investeringar 787 2 586 

Försäljning och utrangering 0 0 

Nedskrivningar 0 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 

Avskrivningar -1203 -1357 

Överföringar från eller t ill annat slag av tillgång 0 

Övriga förändringar 0 -1 882 

Redovisat värde vid årets slut 7 201 6548 

Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning. 

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

används och beloppsgränsen för anläggningstillgång är över ett 

basbelopp. 

-I Not 14 Investering av finansiella anläggningstillgångar 2015 2016 

Andelar 

Kommuninvest ekonomisk förening 687 0 

Husbyggnadsvaror (HBV) förening 

687 0 

Not 14 Försäljning av finansiella anläggningst i llgångar 2015 2016 

Övriga värdeförändring 

Bortskrivning Ljusnarshälsan -25 

Summa 0 -25 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 2015 2016 

Aktier 50 50 

Ljusnarsbergs kommunlager AB 50 so 
Andelar 2 140 2115 

Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 

Kommuninvest 160 160 

Kommuninvest ekonomisk förening 1575 1575 

Ljusnarshälsan 25 0 

Husbyggnadsvaror (HBV) förening 40 40 

Summa 2190 2165 

I Not 15 Långfristiga fordringar 2015 2016 

Ljusnarsbergs kommunlager AB 23 588 0 

Riksbyggen Kooperativa hyresgästförening 112 993 112 993 

Återbäringsmedel Husbyggnadsvaror (HBV) förening 20 37 

Summa 136 601 113030 
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I Not 16 lnvesteri~g i finansiella omsättningstillgångar 2015 2016 
Obligationer 

Consensus BlueChip Obligation Europa 

Consensus RåvaruObligat ion 2 10 000 

Consensus Autocall svenska bolag 10 000 

Consensus Riskst rategi 19 400 
Consensus obligation global index 5000 
Consensus Obligation hållbarhet 10000 

Summa 20000 34 400 

Not16 Försäljning av finansiella omsättningstillgångar 

Insatskapital 

Husbyggnadsvaror (HVB) förening 85 0 
Obligationer 

Lloyds TSB Bank PLC FRN 1500 
Svenska Handelsbanken enligt Standard&Poor's 10 000 
Consensus RåvaruObligat ion 2 10000 
Summa 85 21500 

Not 16 Finansiella omsättningstillgångar 

Obligationer 

Morgan Stanley SY equity Linked Note 10000 10 000 
Lloyds TSB Bank PLC FRN 1500 0 
Lloyds TSB Bank Steepener Notes 920 920 
Consensus BlueChip Obligation Europa 10 000 10 000 
Svenska Handelsbanken enligt Standard&Poor's 10 000 0 
Consensus RåvaruObligation 2 10 000 0 
Consensus Autocall svenska bolag 10 000 10 000 
Consensus Riskst rat egi 0 19 400 
Consensus obligation global index 0 5 000 
Consensus Obligation hållbarhet 0 10 000 
Summa 52 420 65320 

I Not 17 Kortfristiga fordringar 2015 2016 
Kundfordringar 2 345 1 088 
Upplupna skatteintäkter 2 878 2 319 
Statliga fordringar 15 279 18 639 
Förutbetalda kostnader 3 427 4482 
Upplupna intäkter 1 835 2 307 
Momsfordran 3 428 3 782 
Korfristig fordran Riksbyggen Kooperativa ... 9 489 8489 
Övrigt 196 251 

Summa 38 877 41 357 
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I Not 18 Kassa och bank 2015 2016 

Kassa 12 10 

Postgiro 64 673 41448 

Bank 13 812 42 970 

Summa 78 497 84428 

I Not 19 Eget kaP.ltal 2015 2016 

Ingående eget kapital 132 722 132 722 

Årets resultat 22 401 22 401 

Summa 155123 155123 

[Not 20 Avsättning P.ensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 

beräknade enligt RIPS 07. Avsättning till pensioner redovisar 

avtalspensioner som intjänatsfr.o.m. 1998-01-01 samt samtliga 

garanti- och visstidspensioner.Förpliktelsen är minskad genom 

försäkring. Kompletterande ålderspension och efterlevandepension 

till vuxen samt barnpension är försäkrat hos KPA. 

Överskottsmedel i försäkringen per 2016-12-31 

675 tkr 

Totalt kapital för at t säkerställa utbe talningar 

10 522 tkr 

Not 20 Avsättning pension exkl ÖK-SAP 2015 2016 

Ingående avsättning 1 559 1476 

Pensionsutbetalningar -73 -122 

Nyintjänad pension 0 649 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 26 20 

Sänkning av diskont eringsränta 0 0 

Förändring av löneskat t 0 0 

Övrigt -36 -5 

Utgående avsättning 1 476 2 018 

Aktualiseringsgrad är 96 % 

Not20 Avsättning pension ÖK-SAP 

Ingående avsättning 0 42 

Utbetalning ÖK-Sap -56 0 

Arbetstagare som pensionerats 0 0 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0 0 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

Förändring av löneskatt 0 0 

Övrigt 98 -42 

Utgående avsättning 42 0 
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INot21 Avsättning deponi 2015 2016 
Avsättning avser återställande av deponi Skäret. Återställande påbörjas år 
2013 och beräknas pågå tom 2021. En kalkyl för totala återställandet från BKT 
är på totalt 15,9 mkr. 

Resultat från verksamheten deponi 

Ingående balans 5 670 4548 
Avsättn ing under året -216 284 

Ianspråktaget belopp under året -906 -1934 

Outnyttjat belopp som återförts 

Utgående balans 4 548 2898 

Not21 Avsättning citybanan 2015 2016 
Avsättning avser investerings- och utvecklingsåtgärder för kollektivrafiken med 
medel kopplade till Citybaneavta/et. Betalningsplanen påbörjas år 2013 och 
pågår tom 2017. Avbetalning sker med 10 % år 2013, 15 % år 2014 och 25 % 
åren 2015-2017. 

Ingående balans 1042 550 

Avsättning under året 58 0 
Ianspråktaget belopp under året -550 -550 

Outnyttjat belopp som återförts 0 0 

Utgående balans 550 0 

Totalt avsättningar 6 616 4916 

I Not 22 Långfristiga skulder 2015 2016 
Låneskuld 

Ingående låneskuld 232 493 205 883 

Nya lån/övertagna lån 390 360 

Avgår kortfrist ig del av långfrist ig skuld -19 125 -93 493 

Året s amorteringar/Inlösta lån -7 875 -6 000 

Summa 205 883 106750 

Kreditgivare är Kommuninvest. Huvudmetoden tillämpas 
en/ RKR rek 15.1 

2015 2016 
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 

Genomsnittlig rän ta 1,01% 0,83% 

Lån som förfa ller inom 

1 år 121 625 93 493 

2-3 år 107 993 13 257 
4-5 år 
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I Not 23 Kortfristiga skulder 2015 2016 

Leverantörsskulder 9388 18 314 

Personalens skatter och avgifter 15 091 16894 

varav källskatt anst ällda 2 499 2 894 

varav arbetsgivaravgifter anställda 3 086 3 516 

varav upplupna löner 0 0 

varav semest erlöneskuld 9 506 10484 

Interimsskulder 22 759 37952 

vara upplupna kostnader 4 341 13 722 

varav förutbeta lda intäkter - driftbidrag staten 18 418 24 230 

Upplupna kostnader 7678 7404 

varav upplupna räntor 644 224 

varav upplupen löneskatt utbet alda pensioner -142 0 

varav upplupna pensionspremier 5 775 5 778 

varav löneskatt pensionspremier 1401 1 402 

Kort/ ris tig del av långfristig skuld 24125 93493 

Kortfristig skuld koncernföretag 98 0 

Kortfristiga skulder staten 226 371 

varav momsskuld 226 371 

Övrigt 22 395 1 906 

Summa 101 760 176334 

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

I Not 24 Pensionsföroliktelser 2015 2016 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits upp bland 
skulder 

eller avsättningar. 

Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvars-

förbindelse. Denna del av pensionsåtagandet har ökat med 8 940 tkr 

mellan år 2012 och 2013. Ljusnarsberg har beslutat att betala ut 

maximalt belopp av den avgiftsbestämda ålderspensionen. För 2013 

betalades ut 5 069 tkr som bokfördes som en kortfristig skuld. 
Förpliktelsen är ej minskad genom försäkring. 
Ukvidmässigt 

är avsatta medel för pensioner återlånade av kommunen. 
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Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning. 

Ingående pensiansförpliktelser 144 343 137839 

Pensionsutbeta lningar -6 301 -6 516 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 588 1857 

Sänkning av diskonteringsränta 0 -454 

Aktualisering -86 

Bromsen 0 

Förändring av löneskatt 0 

Övrigt -2 705 -1198 

Utgående pensionsförplikt. intjänade före år 1998 137 839 131 528 

I Not 25 Ansvars- och l>orgensförblndelser 2015 2016 

BKT, Bergslagens Sparbank 1 740 1740 

Bost adsrättsföreningar 2 350 2 325 

Lån småhus 25 23 

Summa 4115 4088 

Ovanst ående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del. 

Solidarisk borgen - Kommuninvest ekonomiska förening 

Ljusnarsbergs kommun har i maj månad 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 
2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk fö rening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samt liga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande ti ll st orleken på 
medlem skommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljusnarsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s tot ala förpliktelser t il l 
346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de tot ala 
förplikt elserna uppgick ti ll 249 103 093 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick t ill 243 374 784 kr. 

I Not 26 Leasing 

Finansiella leasingavtal över 3 år 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 

överstigande 3 år 

Minimileaseavgifter Tkr 

Med förfall inom 1 år 

Med förfall inom 1-5 år 

Med förfall senare än 5 år 

2015 

0 

884 

785 

99 

0 

2016 

0 

2466 

977 

1489 

0 



Leasingavtalet klassas som operationella då avgiften fördelas linjärt över 
leasingperioden och de ekonomiska fördelar och risker 
som 

förknippas med ägandet av objeketet EJ överförs från leasgivare till leastagare. 
Ingen beloppsgräns är satt för att klassificera finansiella avtal som 
operationella. 

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

Resultaträkning 

- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

=Resultatföre extraordinära poster 

Driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Finansieringsanalys 

- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Omsättn i ngstil lgå nga r 

= Summa tillgångar 

Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

lnvesteringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- lnvesteringsbidrag 
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Resultaträkningen visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapita lets 

förändring kan även utläsas av balansräkningen. 

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

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

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

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

driftredovisningen även varit uppdelad per utskott. 

Finansieringsanalysen visar hur året s drift-, investerings- och låneverksamhet har påverkat rörelsekapitalet. 
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An lägg ni ngstillgå ng Fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav, t ex 

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

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

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

till2ån2arna som finansierats av egna medel. 

Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital som kommunen bundit i de 

anlä111mingstillgångar som förvaltningarna disPonerar. 
Kapitalkostnad Årlig ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheterna. 

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

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

tid). 
Nettoinvesteringar lnvesteringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för avgifter, driftbidrag och ersättningar. 

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

och förråd. Dessa t illgångar kan På kort tid omsättas till likvida 

Rörelsekapitalet Skillnaden mellan kortfristiga omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella stvrka på 

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

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

graden av egna finansierade t illgångar. 

Skattesats Anger hur stor del per intjänad hundralapp som skall erläggas i 

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

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

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



Redovisningsprinciper 
Kommunens redovisning är anpassad till 

bestämmelserna i Lagen om kommunal 

redovisning och följer de rekommendationer som 

lämnats av Rådet för kommunal redovisning 

(RKR). I de fall redovisningen avviker från dessa 

rekommendationer anges detta särskilt. 

Anläggningstillgångar 

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

Avskrivningar sker med ett års eftersläpning. Det 
vill säga de invester ingar som görs år 2014 tas upp 
år 2015. Avskrivningar sker månadsvis. 

Avskr ivningarna har beräknats efter nominell 
metod och görs efter en bedömning av tillgångens 

nyttjandeperiod i enlighet med RKR:s 
rekommendat ion 11.2. Vägledning avseende 
avskrivningstider har inhämtat s från SKL:s förslag 
till avskrivningstider. 

Avsättningar och ansvarsförbindelser för 
pensioner 

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

Enligt rekommendation 10.2 redovisas pensions
förmånerna intjänade till och med 1997 som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och 
pensioner intjänade from 1998 och samtliga 
garanti- och visstidspensioner som en avsättning i 
balansräkningen. Pensionsåtagandet beräknas av 
Kommunernas Pensionsanstalt (KPA). 

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

Intäkter 
Intäkter från avgift er och försäljning har redovisat s 
t ill det värde kommunen fått eller kommer att få 
enligt redovisningsrådet s rekommendation 18. 
Kommunen avviker från rekommendation 18 
avseende invest eringsbidrag som ist ället har 
minskat investeringsutgiften för t illgången som 

aktiverats. 
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Finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt 

RKR:s rekommendation 20. Kommunen hänvisar 

inte till någon finans-policy då detta inte finns. 

Upplysningar gällande marknadsvärde anges inte 

och avviker därmed ifrån rekommendationen. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas i 

resultaträkningen och i not enligt 

redovisningsrådets rekommendation 3.1. 

Kostnads- och intäktsräntor 

Kostnads- och intäktsräntor periodiseras till rätt 
period i årsbokslutet. 

Kapitalkostnader 
Kapitalkostnader best år av avskrivningar och 
internränta. Avskrivningarna har beräknats efter 
nominell metod. Internräntan har under året 
uppgått till 2,5 procent. 

Leasingavtal 
I enlighet med RKR:s rek nr 13.1 redovisas 
leasingavt alen som operationella och bokförs ej 
som tillgång. Kostnaden bokförs på resultat et och 
not lämnas gällande effekterna framöver. 

Levera ntörsfakturor 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak 
bokförts och belastar redovisningen. 

Sammanställd redovisning (koncernredovisning) 
Det görs ingen koncernredovisning då de 

kommunala företagens balansomslutning och 

omsättning är av ringa betydelse i förhållande till 

koncernen som helhet. I koncernen finns 

Ljusnarsbergs kommunlager AB och Stiftelsen 

Gillersklacks fritidsanläggning. Föret agens 

verksamhet under året presenteras i 

förva It n ingsberättelsen. 

Sociala avgifter 
Sociala avgifter har bokförts som procentuella 

personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Personalomkostnadspålägget 

är för året 38,46 procent. 

Statsbidrag 
Statsbidrag hänförliga till redovisningsperioden 
men ännu ej influtna har fordringsförts. 



Semesterlöneskuld 

Semesterlöneskulden samt avsättningar för 
outtagen semester och övertid har redovisats som 
kortfristig skuld. Förändringen har redovisats som 
kostnad/minskad kostnad 
i driftredovisningen under administration. 

Skatteintäkter 

Skatteintäkter innehåller preliminära månatliga 
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inbetalningar, regleringen gällande slutavräkning 

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

Utställda fakturor 
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga 
till redovisningsperioden har i flertalet fall 
fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning. 


